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Druskininkų infrastruktūrą, pramogas ir SPA 
išbandę neįgalieji padės kurortui paslaugas 
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Tam, kad būtų įvertinta kurorto infrastruktūra, projekto dalyviai buvo pakviesti į orientacines varžybas – jose ne tik vykdė smagias užduotis, bet ir įvertino, ar lengva žmogui su negalia judėti 
kurorto centre / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkuose pradėtas įgyven-
dinti projektas „Druskininkai 
– be ribų?“, kuriuo siekiama 
įvertinti, kiek Druskininkai 
yra draugiški neįgaliesiems 
bei nustatyti tobulintinus ku-
rorto aspektus turistų ir vie-
tos gyventojų su negalia at-
žvilgiu.

40 renginio dalyvių – neįga-
lieji ir juos lydintys asmenys 
– nemokamai apsigyveno še-
šiose didžiausiose Druski-
ninkų SPA ir poilsio įstaigose 
– Sveikatinimo ir poilsio cen-
tre „Aqua“, „Grand SPA Lie-
tuva“, „Upoje“ bei sanatori-
jose „Draugystė“, „Eglė“ ir 
„Belorus“. Čia jie savo nuo-
žiūra pasirinko ir išbandė 
jiems patraukliausias sveika-
tinimo paslaugas.

Ar visur patogu neįgalie-
siems?

Tam, kad būtų įvertinta kurorto 
infrastruktūra, projekto dalyviai 
buvo pakviesti į orientacines 
varžybas – jose ne tik vykdė 
smagias užduotis, bet ir įverti-
no, ar lengva žmogui su negalia 
judėti kurorto centre – prie Mu-
zikinio fontano, Grožio šaltinio, 
Miesto muziejaus bei kitų turis-
tų pamėgtų vietų.

„Upoje“ apsistojusi stuburo iš-
varžą turinti druskininkietė Emi-
lija Miliauskaitė išbandė kinezi-
terapijos ir parafino procedūras. 
Merginos vertinimu, į procedū-
ras ji pateko labai patogiai.

Nuo gimimo neįgali marijam-
polietė Rūta Kupčinskaitė su 
šeima taip pat apsistojo „Upo-

je“. Šeima pasirinko išbandyti 
masažus ir atsipalaiduoti basei-
ne. „Mane labai nustebino, kad 
aš pirmą kartą savarankiškai, 
naudodamasi vežimėliu, galė-
jau įlipti į baseiną. Ir kambarys 
labai puikus“,  – sakė Rūta.

Kalbėdama apie orientacines 
varžybas, moteris pažymėjo, 
kad jos komanda užduotis sten-
gėsi įveikti kartu, kad įvertintų, 
kaip tuos pačius objektus gali 
pasiekti skirtingų negalių turin-
tys žmonės – jų komanda kliū-
čių nepastebėjo.

Po orientacinių varžybų visi tu-
rėjo galimybę susipažinti su iš-
skirtine Druskininkuose esančia 
pramoga – slidinėjimu. „Snow 
Arenoje“ buvo pristatyta mono-
slidė – speciali įranga, kurioje 
neįgalusis sėdi specialioje sė-
dynėje ir čiuožia nuo kalno, sli-

dę valdydamas lazdomis. Ją iš-
bandė 4 žmonės.

Projekto dalyvius pasveikinęs 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmana-
vičius akcentavo, kad kurortas 
siekia, jog čia teikiamomis pas-
laugomis galėtų patogiai naudo-
tis visi: „2019 m. Druskininkams 
įteiktas neįgaliesiems draugiš-
kiausio miesto apdovanojimas. 
Džiaugiamės juo, tačiau neno-
rime sustoti – mums svarbu iš 
pirmų lūpų išgirsti tikrą patirtį, 
žinoti, ką dar galime patobulin-
ti. Galbūt kažkur įrengtas pan-
dusas, bet juo judėti labai ne-
patogu? Gal kažkur trūksta 
informacinių ženklų? Atsižvel-
giant į išsakytas pastabas ir 
siūlymus, bus parengtos reko-
mendacijos ir galėsime tobulin-
ti paslaugas bei infrastruktūrą“.

Konferencijoje – įžvalgos ir 
pasiūlymai

Išbandę SPA paslaugas, sli-
dinėjimo galimybes ir aplankę 
kurorto centre esančius turis-
tų pamėgtus objektus, praėju-
sį penktadienį projekto dalyviai 
iš Pasvalio rajono, Jonavos, 
Vilniaus, Marijampolės, Kau-
no, Alytaus, Kazlų Rūdos, Pa-
nevėžio, Palangos, Klaipėdos 
ir Druskininkų susirinko į konfe-
renciją, kurioje Druskininkų sa-
vivaldybės ir verslo atstovams 
išsakė savo įspūdžius, įvertino, 
kas kurorte jiems patiko ir ką 
būtų galima patobulinti.

Aptartas pasiruošimas 
šiltajam sezonui ir kiti 

aktualūs klausimai

2 psl.
Leipalingio 

progimnazijoje – 
bendruomenės sporto 

varžybos

7 psl.
Druskininkų 

savivaldybės iniciatyva, 
integrali pagalba 

druskininkiečiams 
teikiama ir toliau
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Paskutinį gegužės savaitga-
lį – gegužės 27-29 dienomis – 
Druskininkuose organizuoja-
mas vienas iš įspūdingiausių 
metų renginių – Kurorto šven-
tė. Sugrįžta ir tradicija šventę 

pradėti įspūdinga teatralizuo-
ta druskininkiečių bei svečių 
šventine eisena.

Kviečiame visas įmones, įs-
taigas, nevyriausybines jauni-
mo, senjorų, menininkų organi-

zacijas, moterų, sporto, verslo 
klubus registruotis ir dalyvau-
ti šventinėje eisenoje. Šių metų 
eisenos tema – „Sveiki sugrįžę!“

Užsiregistruoti dalyvauti ei-
senoje galite telefonu (8 313) 

53122 arba elektroniniu paštu 
vadyba@druskininkukulturos-
centras.lt

Registracija vyksta iki gegužės 
16 d.

Pasitelkite kuo daugiau vaiz-

duotės, naudokite teatro ele-
mentus, kostiumus, atributiką 
– tegul eisena bus tikras ir ne-
pakartojamas Druskininkų kar-
navalas, savo išradingumu ir 
vaizdu prikaustantis gausybės 
žiūrovų dėmesį!

Prasidėjus šiltajam sezo-
nui, praėjusią savaitę buvo 
sušauktas nuotolinis Ekstre-
malių situacijų komisijos po-
sėdis, kuriame aptartas insti-
tucijų ir įstaigų pasirengimas 
reaguoti į įvairias ekstrema-
lias situacijas, pristatyta civi-
linės saugos būklės ataskai-
ta ir aptartos kitos aktualijos.

Kaip informavo posėdyje daly-
vavę atsakingų institucijų atsto-
vai, paruošiamieji darbai šilta-
jam sezonui yra atlikti.

Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos vadovas Jonas Jurčiu-
konis pristatė praėjusių metų 
gaisrų statistiką – Druskinin-
kų savivaldybėje gaisrų mažė-
jo, o tai rodo, kad prevencinės 

priemonės, gyventojų informa-
vimas, savivaldybės investicijos 
į dūmų detektorių įrengimą gy-
ventojų namuose duoda paste-
bimų rezultatų.

Posėdžio metu atkreiptas dė-
mesys, kad ir gamtinio pobūdžio 
gaisrų klausimu bendruomenė 
darosi sąmoningesnė, piktybi-
nių žolės padegimo atvejų savi-
valdybėje mažėja.

Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkė, Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė posėdžio dalyvius 
informavo, kad šiuo metu yra 
rengiama Druskininkų savival-
dybės gaisrų prevencijos pro-
grama, kuri artimiausiu metu 
bus teikiama tvirtinti Tarybai.

Posėdyje pristatyta išsami 

praėjusių metų civilinės sau-
gos ataskaita. 2021-aisiais me-
tais Druskininkų savivaldybėje 
reikėjo valdyti COVID-19 pan-
demiją, buvo susidurta su ne-
legalių migrantų antplūdžiu, sa-
vivaldybės teritorijoje taip pat 
buvo rasti 4 sprogmenys, inten-
syviai vyko karinės pratybos ir 
mokymai.

Ekstremalių situacijų komisijos 
nariams buvo pristatytas atnau-
jintas kolektyvinės saugos stati-
nių sąrašas.

Komisijos pirmininkė V. Jur-
gelevičienė apgailestavo, kad 
ne su visų pastatų savininkais 
pavyksta sudaryti sutartis, kad 
ekstremalios situacijos atveju 
žmonės galėtų naudotis jų pa-
talpomis, o valstybė šioje situa-

cijoje nėra numačiusi jokių me-
chanizmų, kaip būtų galima tai 
padaryti: „Situacija Ukraino-
je paskatino peržiūrėti kolekty-
vinės saugos statinių sąrašą ir 
įvertinti, ar jie tikrai tinkami eks-
tremaliai situacijai. Žinoma, at-
likę namų darbus, tikimės, kad 
jais pasinaudoti nereikės, tačiau 
privalome apsidrausti. Tenka tik 
apgailestauti, kad ne visų pas-
tatų, kuriuose yra ekstremaliai 
situacijai pritaikytos patalpos, 
savininkai geranoriški šiuo klau-
simu.“ 

Savivaldybės gydytoja Eglė 
Sadauskaitė informavo, kad va-
saros sezono metu, siekiant už-
tikrinti druskininkiečių ir kurorto 
svečių saugumą, nuo 10 ryto iki 
8 vakaro Vijūnėlės paplūdimyje 
budės profesionalūs gelbėtojai, 
taip pat bus atnaujinti vandens 

plūdurai.
Dar vienas aktualus posėdyje 

aptartas klausimas – erkių su-
aktyvėjimas ir jų platinamas er-
kinis encefalitas, kuriam būdin-
gi liekamieji reiškiniai, kartais 
sukeliantys ir neįgalumą. Naci-
onalinio visuomenės sveikatos 
centro atstovė pažymėjo, kad 
skiepai – efektyviausia erkinio 
encefalito profilaktikos priemo-
nė.

Druskininkuose pasiskiepyti 
galite, kreipdamiesi į savo šei-
mos gydytoją. 

Pasiskiepyti galite ir šiose pri-
vačiose laboratorijose: 

SYNLAB, M. K. Čiurlionio 
g. 82, Druskininkai, tel. 8 685 
39801

„Antėja laboratorija“, M. K. 
Čiurlionio g. 65, Druskininkai, 
tel. 8 700 555 11

Kviečiame registruotis į Druskininkų kurorto šventės  
teatralizuotą eiseną 

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptartas pasiruošimas 
šiltajam sezonui ir kiti aktualūs klausimai

Vasaros sezono metu siekiant užtikrinti druskininkiečių ir kurorto svečių saugumą, nuo 10 ryto iki 8 vakaro Vijūnėlės paplūdimyje budės profesio-
nalūs gelbėtojai, taip pat bus atnaujinti vandens plūdurai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Ekstremalių situaci-
jų komisijos pirminin-
kė V. Jurgelevičienė: 
„Situacija Ukrainoje pa-
skatino peržiūrėti ko-
lektyvinės saugos stati-
nių sąrašą ir įvertinti, ar 
jie tikrai tinkami ekstre-
maliai situacijai. Žino-
ma, atlikę namų darbus 
tikimės, kad jais pasinau-
doti nereikės, tačiau pri-
valome apsidrausti. Ten-
ka tik apgailestauti, kad 
ne visų pastatų, kuriuose 
yra ekstremaliai situacijai 
pritaikytos patalpos, sa-
vininkai geranoriški šiuo 
klausimu.“
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Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos teikimas finan-
suojamas iš valstybės biudžeto. 
Druskininkų savivaldybės gy-
ventojai gali kreiptis dėl pirmi-
nės teisinės pagalbos per elek-
troninę sistemą TEISIS (https://
www.teisis.lt) arba iš anksto už-
siregistravę el. p. info@druski-
ninkai.lt ar tel. (8 313) 51517

Teikiamos pirminės teisinės 
pagalbos laikai (tik užsiregis-
travus iš anksto): antradieniais 
nuo 13.00 val. iki 17.00 val., 
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 
12.00 val.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės 
konsultacijos bei  dokumentų, 
skirtų valstybės ir savivaldybių 
institucijoms rengimas, pagal-
ba, kaip spręsti ne teismo tvar-
ka ir taikos sutarties parengi-
mas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-

piasi į Druskininkų savivaldy-
bės administracijos Teisės ir 
civilinės metrikacijos skyrių. 
Jeigu nėra galimybės iš karto 
suteikti pirminę teisinę pagal-
bą, pareiškėjui pranešama apie 
priėmimo laiką, kuris paskiria-
mas ne vėlesnis kaip 5 darbo 
dienos nuo kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengi-
mas, advokato gynyba arba 
atstovavimas bylose, įskaitant 
vykdymo procesą, atstovavi-
mas išankstinio ginčo sprendi-
mo ne teisme atveju, jeigu tokią 
tvarką nustato įstatymai ar teis-
mo sprendimas, atleidimas nuo 
advokato, proceso ir kitų byli-
nėjimosi išlaidų mokėjimo, ne-
teisminės, teisminės ir privalo-
mosios mediacijos paslaugos.

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslau-
gos: antrinė teisinė pagalba 
privalomoji mediacija.

Daugiau informacijos – www.
druskininkusavivaldybe.lt skil-
tyje „Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba“ ir Valstybės 
garantuojamos teisinės pagal-
bos tarnybos interneto tinklala-
pyje https://vgtpt.lrv.lt/

Druskininkų savivaldybė in-
formuoja, kad gegužės 9-20 
dienomis bus vykdoma ap-
klausa dėl Druskininkuose 
esančių P. Cvirkos ir L. Giros 
gatvių pavadinimų pakeitimo.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos specialistai P. 
Cvirkos ir L. Giros gatvių gyven-
tojus apklaus tiesiogiai, atvykę į 
namus, gyventojų nuomonę įra-

šant į apklausos lapus.
Apklausos metu gyventojų bus 

klausiama, ar jie sutinka keisti 
P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pa-
vadinimus, bus pateikiami nau-
ji galimi šių gatvių pavadinimai. 
Gyventojai taip pat galės iš-
reikšti individualius pageidavi-
mus, kokiu pavadinimu norėtų 
pakeisti dabar esamus pavadi-
nimus.

Visi kiti Druskininkų savival-
dybės gyventojai pareikšti savo 
nuomonę dėl minėtų gatvių pa-
vadinimų pakeitimo gali, darbo 
valandomis atvykę į Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
(Vilniaus al. 18), Leipalingio se-
niūnijos (Alėjos g. 30) ar Viečiū-
nų seniūnijos (Jaunystės g. 17-
2) patalpas.

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje su darbiniu 
vizitu lankėsi naujai pareigas 
pradėjęs eiti Japonijos am-
basadorius Lietuvoje Ozaki 
Tetsu. Japonijos ambasado-
riaus vizito tikslas – susipa-
žinti su kurorto istorija bei 
ieškoti turistinio, kultūrinio, 
sveikatinimo, verslo bendra-
darbiavimo galimybių.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas susi-
tikimo metu pristatė Druskinin-
kų istoriją, raidą, įgyvendintus 
ir planuojamus įgyvendinti pro-
jektus.

Po susitikimo savivaldybėje 
Japonijos ambasadorius aplan-
kė Druskininkų narcizų ir saku-
rų parką, „Ryto“ gimnaziją bei 
„Atgimimo“ mokyklą, kurioje 
organizuotas renginys, skirtas 
Vaikų dienai paminėti.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą 

Druskininkų savivaldybėje 
organizuoja ir teikia 

Druskininkų savivaldybės 
administracija

Vykdoma Druskininkų savivaldybės 
gyventojų apklausa

Druskininkuose – naujo Japonijos ambasadoriaus vizitas

Druskininkų savivaldybėje su darbiniu vizitu lankėsi naujai pareigas pradėjęs eiti Japonijos ambasadorius Lietuvoje Ozaki Tetsu / Japonijos ambasadoriaus vizitas Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gegužės 9-20 dienomis bus vykdoma apklausa dėl Druskininkuose esančių P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinim ų pakeitimo / Dianos Sinkevi-
čiūtės nuotrauka
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Vita Gimaitė

Atsikvėpę po keleto CO-
VID-19 smūgių, Zitos Jan-
čiauskienės vadovaujami 
Druskininkų „Bočiai“, pasi-
džiaugę bundančiu, įgaunan-
čiu drąsą pavasariu, atidavę 
duoklę rimčiai per svarbias 
pavasario šventes, nutarė ne-
laužyti tradicijų ir tęsti dar-
bus bei savo misiją.

Ir štai sulaukėme kvietimo iš 
Varėnos rajone esančio Puo-
džių kaimo bendruomenės 
namų. Balandžio 27-tąją į išpuo-
selėtą, jaukų kaimą, apšviestą 
pavasario saulės, atskubėjo li-
nijinių šokių šokėjos su vadove 
Laimute Radiniene. Mūsų da-
mos su meile žiūrovams atliko 
net devynis šokius. Žiūrovai ne-
gailėjo katučių, šypsenų... Prisi-
minsime šią išvyką ypač ilgai. O 
jau kitą rytą Puodžių bendruo-

menės vadovė „Facebook“ pa-
skyroje dalijosi įspūdžiais: „Bu-
vome pakviesti į „Pasimatymą“. 
Pasimatymą su Druskininkų 
„Bočių“ bendrija ir jos vadove 
Zita Joana Jančiauskiene, kurį 
laiką dirbusia Puodžių darželio 
vedėja. Daug malonių prisimi-
nimų, įspūdžių ir apsikabinimų 
buvo šiandien. Žavėjomės „Ru-
denėlio“ šokėjomis, jų energija 
ir jaunatviškumu, radijo diktorės 
Audronės Padegimaitės skaity-
tomis eilėmis. Viešnios nuosta-
bios“. 

Linijinių šokių grupės „Rude-
nėlis“ vadovė L. Radinienė į re-
peticijas šokėjas sukviečia du-
kart kas savaitę. Per niūriąją 
COVID-19 pandemiją jos repe-
tuodavo lauke. Repertuaras – 
sudėtingas, šokių daug, grupės 
sudėtis keičiasi, taigi būna rū-
pestėlių – kaip šokį atlikti koky-
biškai, sinchroniškai, muzikaliai, 

patraukliai. O vasaros pabaigo-
je „Rudenėlio“ laukia naujas iš-
šūkis – tarptautinis festivalis 
„Aukso amžius“ Portugalijos sa-
loje Madeiroje. Tai bus jau tre-
čiasis festivalis, kuriame pasiro-
dys mūsų kolektyvas, patirties 
jau įgijęs Pesare (Italija) ir Kre-
toje (Graikija).

Prasmingas „Bočių“ renginys 
šį pavasarį organizuotas ir abie-
jose jaukiose Viešosios biblio-
tekos antro aukšto salėse. Vie-
noje koncertavo mišrus „Bočių“ 
ansamblis, vadovaujamas Adol-
fo Tamulionio, apdainavęs gy-
venimo keleliuose patirtus jaus-
mus. Nuoširdumu sužavėjo 
autorinė Vinco Žiūko atlikta dai-
na apie Druskininkus: „Myliu šį 
kampelį gražų, žalią kraštą Lie-
tuvos, Ratnyčėlė linksmai kle-
ga, tai – kurortas Lietuvos.“ Šie 
metai V. Žiūkui ypatingi – jis at-
šventė 90-metį. Nuo jaunystės 

pradėjęs kurti dainas, savo ar-
chyve jų sukaupė ne vieną de-
šimtį.

Kitoje erdvėje buvo galima pa-
matyti džiaugsminga pavasario 
nuotaika švytinčios bendrijos 
klubo „Kraitė“ vadovės Janinos 
Klimienės ir klubo narių pavasa-
rinę parodą. Joje netrūko įvai-
riausiomis technikom dekoruo-
tų margučių, spalvingų atvirukų 
(autorė Danutė Petrauskienė), 
šventiškų paveikslėlių šio laiko-
tarpio tema, žaismingų dėžučių, 
kraitelių gardėsiams – tik žiūrėk 
ir dyvykis! Kartu su druskinin-
kiečiais džiaugėsi ir biblioteko-
je apsilankiusi grupelė pabėgė-
lių iš Ukrainos. 

Neatsilieka ir „Žodžio meno“ 
klubo, vadovaujamo A. Padegi-
maitės, nariai. Ką reiškia ašara 
ant monsinjoro Kazimiero Vasi-
liausko skruosto? Pasirodo, tai 
– menininkų rūmuose skaitytos 

Justino Marcinkevičiaus eilės: 
„Kiekvienas paliekam pėdas že-
mėj, kai einam laukais. Jei gilios 
– ilgai jos išlieka, jei teisingos – 
jos tampa keliais.“ Paminėjome 
monsinjoro K. Vasiliausko 100-
metį, nes jis liko mūsų visų KU-
NIGU.

„Žodžio meno“ klubas prisimi-
nė ir 1944-ųjų metų pabėgėlę 
poetę Liūnę Sutemą. Tapybiš-
kai sodraus žodyno poetė su-
kūrė savą pasaulį, savą žemę 
„Sutema su srovenančiu jame 
upeliu Liūnė“. Įdomu skaityti ir 
nagrinėti toli nuo mūsų likimo 
nublokštą tėvynainę, supras-
ti jos nuosprendį niekada neva-
žiuoti į Lietuvą, savaip pasitei-
sinant, kad „JOS Lietuva taip ir 
liko jos sąmonėje, ir ji to vaizdo 
jau negali savy pakeisti“, nors 
buvo kviečiama atsiimti Nacio-
nalinę kultūros ir meno premiją 
2007 metais.

Šie metai, LR Seimo nutarimu, 
paskelbti Marijos Gimbutienės, 
Liūnės Sutemos, Monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko metais. 
Visus juos „Žodžio meno“ klu-
bas su dideliu dėkingumu pami-
nėjome.

Liūdėjome ir atsisveikinome 
su neseniai išėjusiu daininguoju 
poetu Algimantu Baltakiu. Gie-
dojome jo „Ilgesio dainą“, pabu-
vome kartu su „Antilope“, „Ma-
žąja legenda“, „Gimiau pačiu 
laiku“, „Aš dar dainuosiu“...

Veiklus ir turiningas „Bočių“ pavasaris

Bibliotekoje – popieriaus karpinių paroda „Gyvenimo pilnatvė“

Pavasarį Druskininkų „Bočiai“ pradėjo įdomiais renginiais / „Bočių“ archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje veikia 
popieriaus karpinių paroda 
„Gyvenimo pilnatvė“, kurioje 
savo kūrybą eksponuoja dvi 
tautodailininkės – anykštėnė 
Virgita Kalinovienė ir druski-
ninkietė Diana Lukošiūnaitė.

„Ši paroda – tai vienas iš bi-
bliotekos renginių, organizuo-
tų, pažymint Nacionalinę Lie-
tuvos bibliotekų savaitę, kurios 
šiemetinė misija – įprasmin-
ti tvarumą mūsų kasdienybėje, 
saugoti gamtos unikalumą atei-
nančioms kartoms. O kad mus 
supanti gamta suteikia gyveni-
mo pilnatvę, įrodo šių autorių 
darbai – juose išaukštinamas 
augmenijos grožis“, – parodos 
atidarymo dieną kalbėjo biblio-
tekos direktorė Laima Žėkienė. 
Ji pasidžiaugė, kad parodos ati-
darymo diena yra reikšminga 

abiem kūrėjoms: Dianai Luko-
šiūnaitei ji sutapo su gimtadie-
niu, o Virgitai Kalinovienei, me-
dikų bendruomenės narei, – su 
Medicinos darbuotojo diena. 

V. Kalinovienė prisipažino, kad 
ši jos autorinė paroda yra pir-
moji už Anykščių ribų. Tautodai-
lininkė pasakojo, kad piešimą 
pamėgo dar vaikystėje, o karpi-
niais susidomėjo vidurinės mo-
kyklos laikais. Besimokydama 
sustiprinto lietuvių kalbos mo-
kymo klasėje, ji ėmė artimiau 
bendrauti su mokytoja lituaniste 
Odeta Bražėniene, kuri jau tuo 
metu kūrė karpinius ir dalyvavo 
parodose, o dabar yra labai gar-
si meno kūrėja. Virgita savo po-
mėgius galėjo atnaujinti tik po 
daugelio metų, kai buvo užau-
ginti vaikai ir pailgėjo laisvalai-
kio valandos. Pirmiausia ji skyrė 
laiko įgūdžiams lavinti suaugu-

siųjų dailės studijoje – išbandė 
kūrybinių technologijų įvairovę. 
Virgitą traukė japonų tapybos 
technika, piešimas ant šilko, bet 
dar labiau viliojo galimybė su-
grįžti prie karpinių. Ji karpė atvi-
rukus, didesniais karpiniais puo-
šė gyvenamojo namo laiptinę, 
darbovietės koridorius. Dirbda-
ma Anykščių rajono savivaldy-
bės Pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centro Greitosios 
medicinos pagalbos padalinio 
skubiosios medicinos pagalbos 
slaugos specialiste, Virgita pa-
stebėjo, kad koridoriumi į gydy-
tojų konsultaciją einantys vai-
kučiai labai susidomėdavo jos 
animaciniais karpiniais, o ypač 
ją džiugindavo faktas, jog iškar-
pyti linksmi zuikučiai ir kiti žvė-
reliai padėdavo mažiesiems pa-
cientams užmiršti savo baimes, 
numalšinti stresą prieš vizitą 

pas medikus.
V. Kalinovienė sakė, kad pas-

taraisiais metais ji yra dalyvavu-
si pleneruose Niūronyse, savo 
kūrybą eksponavusi bendro-
se su kitais autoriais respubli-
kinėse parodose Rokiškyje ir 
Tauragnuose, surengusi keletą 
asmeninių parodų Anykščiuo-
se. Šiuo metu Virgitos paveiks-
lų siužetuose vyrauja gėlės. 
Druskininkų viešojoje bibliote-
koje eksponuojamos parodos 
lankytojai turėjo galimybę įsiti-
kinti šios autorės savitu karpy-
bos braižu, kompozicijos pilnu-
mu, ypač plastiškomis linijomis, 
kurios į visumą sutelkia daugy-
bę įvairiausių gėlių žiedų. Dar 
labiau stebino tai, kad moteris 
dirba kaire ranka ir sugeba gra-
žiausias gėlių puokštes iškarpy-
ti be pieštuko ir be jokio eskizo.

Turėjo kuo nustebinti ir antro-
ji parodos autorė – tautodai-
lininkė, meno kūrėja D. Luko-
šiūnaitė, viena darbščiausių ir 
produktyviausių karpytojų Drus-
kininkuose. Ne veltui renginio 
dalyvė mokytoja Eugenija Si-
daravičiūtė Dianai suteikė kar-
pinių karalienės titulą, tuo tarpu 
kolegė tautodailininkė Raimon-
da Bolienė pastebėjo, kad šioje 
parodoje eksponuojami Dianos 
darbai yra naujoviško stiliaus, 
jie iškilūs, o tokį įspūdį paveiks-
lams suteikia išradingai pritaiky-
tas 3D modelis. 

D. Lukošiūnaitė savo kūry-
bą yra eksponavusi daugiau 
nei 100 parodų Lietuvoje ir už-
sienyje, surengė daugiau nei 
30 autorinių parodų, jos darbai 
spausdinami karpinių meno ka-
taloguose, tautodailės metraš-
čiuose bei almanachuose, ji yra 

karpiniais iliustravusi ne vieną 
poezijos leidinį. Be to, nemažai 
šios autorės karpinių kaupiama 
šalies muziejuose, o kai kurie 
darbai iškeliavo į Norvegiją, An-
gliją, Jungtines Amerikos Valsti-
jas, Vokietiją. Lietuvos naciona-
linis kultūros centras 2014 m. ir 
2020 m. D. Lukošiūnaitei, kon-
kursinės liaudies meno paro-
dos „Aukso vainikas“ regioninio 
turo laimėtojai, yra suteikęs ge-
riausio metų meistro vardą, už 
vaizduojamosios liaudies dailės 
kūrinius pripažinęs viena iš lau-
reatų. Druskininkų savivaldybė 
D. Lukošiūnaitės kūrybą 2021 
m. yra įvertinusi Druskininkų 
kultūros puoselėtojo premija.

Dabartinėje parodoje D. Luko-
šiūnaitės karpinių ciklas „Me-
džiai“ į visumą sujungia liaudiš-
ką ornamentiką, dekoratyvų, o 
kartu ir modernų grafinį vaizdi-
nį, meninį pasakojimą apie medį 
– gamtos didybės ir ilgaamžiš-
kumo simbolį. Tuo pačiu kie-
kvienas atskiras paveikslas pa-
brėžia Lietuvos medžių įvairovę 
ir formų unikalumą.

Parodoje apsilankęs gydytojas 
ir poetas Jonas Tertelis taikliai 
pastebėjo: „Ši stereovaizdų par-
oda kultūriškai suartino du ku-
rortus – Druskininkus ir Anykš-
čius – ir nuo šiol dar daugiau 
gėlių bus Anykščiuose, o me-
džių – Druskininkuose“.

Karpinių paroda „Gyvenimo 
pilnatvė“ Druskininkų savivaldy-
bės viešojoje bibliotekoje veiks 
iki gegužės 31 d. 

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Popieriaus karpinių parodoje „Gyvenimo pilnatvė“ savo kūrybą eksponuoja tautodailininkės V.  Kalinovienė (kairėje) ir D. Lukošiūnaitė / 
Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Savo patirtimi projekto daly-
viai pasidalijo, užpildę specia-
lias anketas, kurias apžvelgus, 
bus nustatyta, ką dar būtų ga-
lima patobulinti Druskininkuose.

Draugiškiausiu neįgaliesiems 
miestu tituluojamuose Druski-
ninkai nuveikta daug svarbių 
darbų: žmonėms su specialiai-
siais poreikiais pritaikytas vie-
nas iš populiariausių Ilgio ežero 
paplūdimių ir jo maudyklė, vie-
šasis transportas, šaligatviai, 
pėsčiųjų perėjos, parkai, ugdy-
mo įstaigos, biblioteka, muzie-
jus, „Snow Arena“, Lynų kelias, 
Vandens parkas ir daugelis kitų 
vietų.

Didelio konferencijos daly-
vių susidomėjimo ir padėkos 
žodžių sulaukė savivaldybės 
mero pavaduotojo L. Urmana-
vičiaus pranešimas „Druskinin-
kai – kurortas visiems. Šiandie-
na ir perspektyvos“, peraugęs į 
diskusiją, kurioje išsakytos ge-
rosios patirtys, įvardinta nema-
žai reikšmingų viešųjų erdvių 
ir verslo objektų tobulintinų as-
pektų. 

Verslo požiūrį apie tai, kaip 
Druskininkų kurortas pritaikytas 
neįgaliesiems, išsakė Druski-
ninkų verslo atstovas, UVG na-
rys Modestas Vitkauskas.

Pasidalijo asmenine patirtimi
Į turizmą žmonių su negalia 

akimis pažvelgė Neįgaliųjų pro-
fesinės sąjungos „Kartu mes 
stipresni“ prezidentas Žilvinas 
Mišeikis, pasidalijęs asmenine 
patirtimi. Tai, kas sveikam žmo-

gui atrodo savaime suprantamu 
dalyku, neįgaliojo vežimėlyje 
sėdinčiajam kartais tampa neį-
veikiama kiūtimi. Kad ir keletas 
laiptelių, ties kuriais jo kelionė į 
vieną ar kitą objektą ir baigiasi.

„Nuo ko prasideda mūsų, žmo-
nių su negalia, kelionės į turiz-
mo vietas? Pirmiausia – kaip į 
tą vietą patekti, jei ten negali-
me atvykti viešuoju transportu, 
o savo automobilio neturime? 
Atvažiavus į vietą, būtina turė-
ti galimybę automobilį pripar-
kuoti kaip galima arčiau įrengto-
je neįgaliesiems skirtoje vietoje, 
o taip būna ne visada. Įvažia-
vęs į Druskininkus, pastebėjau 
labai daug neįgaliesiems skirtų 
parkingo ženklų, širdis iš tikrų-
jų džiaugėsi. 

O štai vykdamas į Druskinin-
kuose esančią į valstybinę įmo-
nę Registrų centras, tikrai nesi-
tikėjau, kad ten teks susidurti su 
kliūtimi – dviem laipteliais. Tik 
du laipteliai, bet jie tokie aukš-
ti ir tokie statūs... Vežimėliu ap-
važiavau visą pastatą, ieško-
damas kito įvažiavimo. Prie 
kitų pastate veikiančių įstaigų 
yra pandusai padaryti, o ten to 
nėra...

Kartais būna problema patek-
ti į maitinimo įstaigą, ypač, kai 
prekiaujama lauke. Tarsi pandu-
sas yra, o ant jo užvažiuoti sun-
ku. Bet jei bus patogiai įrengtas 
pandusas, juo vežimėliu užva-
žiuos ne tik neįgalusis, bet ir 
mamos su mažyliais, o ir seny-
vo amžiaus asmeniui bus len-
gviau užeiti. Į sveikatos miestą 

atvykę žmonės, manau, neturė-
tų susidurti su tokiomis dirbtino-
mis kliūtimis. 

Kartais gal net ir nesusimąs-
tytum, kad neįgaliajam proble-
ma gali būti ir per aukšta vieš-
bučio lova, į kurią jam gali būti 
sunku įlipti. Rampos, kuriomis 
patenkama į įvairias erdves, ga-
lėtų būti įrengtos nuožulnesniu 
kampu, šalia galėtų būti ir turė-
klai pasilaikyti. 

Labai dėkoju renginio organi-
zatoriams už puikią atrakciją – 
orientacines varžybas, kurios 
suteikė galimybę įvertinti pateki-
mą prie įvairių objektų. Manau, 
kad galėtų būti daugiau nurodo-
mųjų ženklų, kaip neįgaliajam 
patekti į vieną ar kitą vietą, kur 
yra apvažiavimai. Kai kur pasi-
taikė skardinių rampų, kuriomis 
užvažiuoti vidun būna labai sun-
ku“, – patirtimis dalijosi Ž. Mišei-
kis. 

Pasak organizatorių, rengi-
nys suteikė abipusę naudą. Da-
lyviams – tai buvo galimybė iš-
bandyti kurorto paslaugas, o 
Druskininkams – tiesiogiai 
įtraukti neįgaliuosius į sprendi-
mų priėmimą, gerinant kuror-
to aplinką. Atsižvelgus į dalyvių 
pasiūlymus ir pastabas, bus pa-

rengtos rekomendacijas bei pla-
nuojamos konkrečios tobulini-
mo priemonės, kad skirtingus 
poreikius turintys vietos gyven-
tojai ir kurorto svečiai čia jaustų-
si patogiai.

Šis renginys yra projekto „Tu-
rizmui draugiški miestai dalis“. 
Druskininkų savivaldybė pro-
jekte kartu su kitais septyniais 
miestais dalyvauja partnerio tei-
sėmis. Pareiškėjas yra Genujos 
(Italija) savivaldybė, kiti partne-
riai – Kasereso (Ispanija), Vene-
cijos (Italija), Dan Lerė-Ratdau-
no (Airija), Krokuvos (Lenkija), 
Bragos (Portugalija), Rovanie-
mio (Suomija) ir Dubrovniko 
(Kroatija) savivaldybės.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Druskininkų infrastruktūrą, pramogas ir SPA išbandę 
neįgalieji padės kurortui paslaugas teikti dar geriau

Renginio dalyviai aplankė įvairius kurorto centre esančius turistų pamėgtus objektus, 
o konferencijoje Druskininkų savivaldybės ir verslo atstovams išsakė savo įspūdžius, 
įvertino, kas kurorte jiems patiko ir ką būtų galima patobulinti / Dianos Sinkevičiūtės, Laimos 
Rekevičienės ir Antano Urbono nuotraukos
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Vilija Mieščionaitienė
Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos mokytoja 
metodininkė 

Balandžio 26 d. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno moky-
kloje surengta tradicinė ben-
drojo ugdymo mokyklų 5-8 
klasių mokinių muzikinė vik-
torina „Skambančios spal-
vų jūros“, skirta M. K. Čiur-
lioniui. Per šimtą metų M. K. 
Čiurlionio kūrybos tyrinėto-
jai tik patvirtino – „genijaus 
sukurtos muzikos garsuo-
se tarsi iškyla vaizdai, o pa-

veikslai... skambantys, dai-
nuojantys“.

Viktorinoje dalyvavo „Atgimi-
mo“, „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklų, Viečiūnų ir Leipalingio 
progimnazijų mokiniai, kurie su-
sirinko parungtyniauti su kitų 
mokyklų mokiniais, įsivertinti 
savo žinias apie M. K. Čiurlionį, 
jo kūrybą ir pasisemti patirties. 

Viktorinos dalyviai turėjo atsa-
kyti į dešimtį teorinio testo klau-
simų ir iš klausos atpažinti de-
šimt M. K. Čiurlionio muzikos 
kūrinių. Geriausiai atlikti užduo-
tis pavyko „Atgimimo“ mokyklos 
7B kl. mokiniui Augustui Navic-

kui, kuris iškovojo I-ąją vietą 
(mokytoja Ronata Balkaitienė). 
II-ąją ir III-ąją vietas pasidalijo 
Viečiūnų progimnazijos 8 kla-
sės mokinės Luka Žėkaitė ir Ūla 
Kantautaitė (mokytoja Kristina 
Uteševa). 

Sveikiname nugalėtojus ir dė-
kojame visiems viktorinoje da-
lyvavusiems mokiniams bei jų 
mokytojoms.

Muzikinę viktoriną „Skamban-
čios spalvų jūros“ organizavo 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyrius kar-
tu su Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokykla.

Eleonora Čepulienė,
„Atgimimo“ mokyklos biologi-

jos mokytoja

Balandžio 29-ąją Druskinin-
kų „Atgimimo“ mokyklos 7C 
klasės mokiniai su mokyto-
jomis Eleonora Čepulienė 
ir Simona Šarucka išvyko į 
Alytaus STEAM atviros priei-
gos centre rengiamas prakti-
nes biologijos ir technologijų 

pamokas. Biologijos tema 
– „Dirbtinas inkstas“, tech-
nologijų – „Glitimo reikšmė 
maisto produktuose“. 

Jaudulio nebuvo, nes per bi-
ologijos pamokas visi mokiniai 
jau buvo susipažinę su difuzi-
jos, osmoso procesais, inksto ir 
nefrono sandara. Taigi mokiniai 
nekantriai laukė galimybės teo-
rines žinias susieti su praktika.

Mus nudžiugino puikios labo-

ratorijų patalpos. Laboratorijos 
vedėja dar kartą priminė taisy-
kles, nors mokiniai jas gerai ži-
nojo. Prieš pradėdami praktinį 
darbą, jie paprašė ir apsauginių 
akinių, kad cheminės medžia-
gos nepakenktų akims.

Pirmoji grupė dalyvavo „Mais-
to technologijų, kulinarinio meno 
ir sveikatinimo laboratorijoje 
– STEAM“ ir nagrinėjo mais-
to gaminimo sąsają su kulina-

riniu menu, bendravimo kultūra 
valgant bei patiekalų derinimu 
tarpusavyje ir sveikatingumu. 
Moksleiviai susipažino su auga-
linės ir gyvūninės kilmės žalia-
vomis, vėliau savarankiškai pa-
tikrino savo žinias bei įgūdžius, 
gamindami ir kepdami įvairių rū-
šių sausainius.

Antroji grupė dalyvavo „Biolo-
gijos ir chemijos laboratorijoje 
– STEAM“. Moksleiviai integra-
vo biologijos, chemijos, fizikos, 
matematikos žinias, inkste vyks-
tančius biologinius, cheminius 

procesus, tam tikrų medžiagų 
difuziją, jų prasiskverbimą per 
pusiau laidžią membraną. Eks-
perimentų metu stebėjo įvyku-
siais reakcijas, formulavo iš-
vadas, tikrino, ar pasitvirtino 
hipotezės. Laboratorijose atlie-
kamos veiklos suteikė galimybę 
įgyti naujų žinių. Mokiniai pato-
bulino ir bendrąsias bei dalyki-
nes kompetencijas.

Už šią turiningą veiklą dėkoja-
me mokyklos direktorei Aušrai 
Keturkienei.

Moksleiviai varžėsi muzikinėje viktorinoje 
„Skambančios spalvų jūros“ 

Biologijos ir technologijų pamoka – Alytaus STEAM atviros prieigos centre

Moksleiviai susirinko parungtyniauti, įsivertinti savo žinias apie M. K. Čiurlionį, jo kūrybą ir pasisemti patirties / M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos archyvo nuotrauka

Laboratorijose atliekamos veiklos mokiniams suteikė galimybę įgyti naujų žinių, jie patobulino ir bendrąsias bei dalykines kompetencijas 
/ Asmeninio archyvo nuotraukos
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Leipalingio progimnazija tę-
sia sporto projekto „Spor-
tuokime visi – maži ir dideli!“ 
veiklas. Jų vykdymui finan-
savimą skyrė Sporto rėmimo 
fondas, administruojamas 
Švietimo mainų paramos fon-
do. Druskininkų savivaldy-
bė prie šio projekto prisideda 
10-čia procentų. Minėto pro-
jekto įgyvendinimo laikotar-
pis – 2021-06-14 – 2024-06-21. 

Gegužės 6-ąją Leipalingio 
progimnazijoje surengtos spor-
to varžybos. Lietaus debesėliai 
šventės nesugadino – dalyvau-

ti įvairiose varžybose susirinko 
daugiau kaip 100 dalyvių. Šven-
tės dalyvius pasveikinti atvyko 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos narys Algis Bolys, Švietimo 
skyriaus vyriausiosios specia-
listės Inga Jakavonienė, Jurgita 
Naruckienė ir Druskininkų spor-
to centro direktorius Gintaras 
Šikšnys.

Labai džiaugėmės, sulaukę 
svečių – Druskininkų lopšelio-
darželio „Žibutė“ direktorės Ra-
sos Vaisietienės su darbuoto-
jų komanda, Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos krepšinio trenerio 

Hario Eitmančio su gimnazis-
tų, gimnazijos darbuotojų krep-
šininkų komandomis ir mokinių 
tėvų, kurie atvyko pasportuoti 
kartu su savo vaikais.

Šventės dalyviai varžėsi ko-
mandinėse estafečių, „Krepši-
nis 3x3“ ir futbolo „5x5“ varžy-
bose. Visi varžybų dalyviai buvo 
apdovanoti medaliais, taurėmis 
bei įvairiais prizais.

Leipalingio progimnazijos 
informacija

Leipalingio progimnazijoje – bendruomenės sporto varžybos

Sporto renginyje sulaukta svečių iš Druskininkų savivaldybės, lopšelio-darželio „Žibutė“ ir 
„Ryto“ gimnazijos / Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

Šventės dalyviai varžėsi komandinėse estafečių, „Krepšinis 3x3“ ir futbolo „5x5“ 
varžybose / Leipalingio progimnazijos archyvo nuotraukos

Turite kaimyną, kuris savo „kai-
myniškumu“ tiesiog verčia būti 
geresniu žmogumi ar kaimy-
nas yra toks nerealus, kad su-
geba visus suvienyti ir būti tikru 
pavyzdžiu kitiems? Nesidrovė-
kite ir nominuokite savo namo, 
kiemo, sodo kaimyną konkursui 
„Kaimynų kaimynas“. Juk verta, 
kad apie jį sužinotų ir kiti bei tai 
bus puiki proga pasveikinti jį su 
europine Kaimynų diena.

Kaimynų kaimynas bus ren-

kamas vadovaujantis šiais kri-
terijais: gyventojų pilietiškumo 
ir asmenų (kaimynų, bendruo-
menių) tarpusavio bendravimo 
skatinimas; gerų santykių vys-
tymas bendruomenėje, visuoti-
nai priimtų moralės normų lai-
kymasis, savo elgesiu buvimas 
pavyzdžiu kitiems bendruome-
nės nariams, rūpinimasis ben-
druomenės ar kaimynystės bei 
kiekvieno jos nario saugumu.

Iki gegužės 25 dienos siųskite 

savo kaimynų istorijas, filmuoki-
te, fotografuokite jo gerus dar-
bus ir pateikite mums: el. p. edi-
ta.urboniene@policija.lt arba 
Vytauto g.41, Druskininkai.

Visi konkursui nominuoti kai-
mynų kaimynai gegužės 27 die-
ną bus pagerbti ir apdovanoti 
Druskininkų policijos komisaria-
to įsteigtomis dovanomis.

Druskininkų policijos 
komisariato informacija

Dėmesio! Konkursas „Kaimynų kaimynas“

Tik nesakykite, kad tai kvailas klausimas ir kad 
tekstilę nuo pelenų atskiria visi. Anaiptol! Pažiūrė-
jus į tekstilės atliekų konteinerius, atrodo, kad yra 
žmonių, nežinančių, kad pelenai, gėlynų žemė ar 
senos kempinės – tai ne tekstilė. Nes tokias atlie-
kas jie meta į tekstilės konteinerius! 
Iš jų surinktos atliekos vežamos į Alytaus regi-

ono atliekų tvarkymo centro pakartotinio naudo-
jimo padalinį ir čia rūšiuojamos. Ne kokiais nors 
mechanizmais, o žmonių rankomis. 

Per mėnesį trys darbuotojai išrūšiuoja apie 50 
tonų tekstilės – tiek vidutiniškai jų surenkama  re-
gione. Per dieną vienam žmogui tenka perrink-
ti apie 700 kilogramų tekstilės atliekų. Jų darbas 
būtų lengvesnis, jei gyventojai neprimestų netin-
kamų atliekų.
Tinkama naudoti tekstilė atskiriama ir paruošia-

ma tolesniam naudojimui: dalis jos lieka „Tiko-
Tiks“ centre, kita dalis perduodama eksportuoto-
jams į trečiąsias šalis. 
Naudojimui nebetinkama tekstilė vežama degin-

ti. Jos surenkama daug, gerokai daugiau nei ge-
ros. Daug dar gerų į konteinerius išmestų drabu-
žių sugadina, juos užteršia į šiuos konteinerius 
nežinia kodėl išpilti pelenai, žemės ar kitos atlie-
kos. 
Neretai gyventojai savo atneštus drabužius pa-

lieka prie konteinerių, o ne įdeda į juos. Yra net 
buvę atvejų, kad prie konteinerių buvo palikti ant 
pakabų sukabinti drabužiai. Lauke palikti drabu-
žiai sušlampa, išsipurvina, išmėtomi prie kontei-
nerių ir tampa nebetinkamais naudoti. 
Žmonės, kuriems tenka išrūšiuoti tekstilės kon-

teineriais surinktas tekstilės atliekas, labai prašo: 
• Nepalikite prie tekstilės konteinerių jokių dra-

bužių!
• Visus išmetamus drabužius sudėkite į maiše-

lius ir juos užriškite!
• Į tekstilės konteinerius meskite tik tinkamus 

dėvėti drabužius ir avalynę!
• Dėvėjimui netinkamus drabužius ir avalynę 

meskite į mišrių atliekų konteinerius!
• Nemeskite į tekstilės konteinerius jokių kitų, 

ne tekstilės, atliekų!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 
informacija

Ar žinote, kuo skiriasi tekstilė nuo pelenų? 
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IEŠKOME PAGALBINIO DARBUOTOJO SEZONINIAM DARBUI

Darbo pobūdis: pagalba renginių metu, nesudėtingi fiziniai darbai, 
slenkantis darbo grafikas
Mes tikimės, kad Tu: gebi puikiai dirbti komandoje, turi puikius 
bendravimo įgūdžius, nori mokytis ir išmokti naujų dalykų
Privalumai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, garso ir / ar vaizdo įrangos 
naudojimas ir supratimas
Mes siūlome: minimalų atlyginimą ir galimus priedus ir visokeriopą 
pagalbą, mokantis naujų dalykų

Skambinkite tel. 8 668 65940, CV siųskite ukis@druskininkukulturoscentras.lt 
Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Švietimo įstaigos, organi-
zuodamos ugdymo procesą, 
ieško įvairių tarpusavio ben-
dravimo, bendradarbiavimo, 
gerosios patirties dalijimosi 
būdų, jungiasi į sambūrius, 
asociacijas. 2019 m., Kretin-
gos mokyklos-darželio „Ži-
butė“ direktorės Snieguolės 
Bružės iniciatyva, tuo metu 
šešios Lietuvoje veikiančios 
ugdymo įstaigos, turinčios 
pavadinimą „Žibutė“ (Iš Vil-
niaus, Panevėžio, Šilutės, 
Druskininkų, minėtos Kretin-
gos ir Šiaulių (pastaroji nuo 
2021 m. reorganizuota ir ne-
teko savo pavadinimo), pa-
sirašė draugystės ir bendra-
darbiavimo sutartis. 

Sutartis pasirašyta 2019 m. 
lapkričio 29 d. Kretingos mo-
kykloje-darželyje surengto-
je metodinėje dienoje „Žibučių 
žydėjimas Žemaitijoje“. Ben-
dradarbiavimo tikslas – garsinti 
„Žibutės“ ugdymo įstaigų vardą 
respublikoje, stiprinti įvaizdį, da-
lintis gerąja patirtimi. „Žibutės“ 
įsipareigojo bendradarbiauti, or-
ganizuojant bendrus kvalifikaci-
jos kėlimo renginius, konferenci-
jas, edukacines išvykas, atviras 
pamokas bei veiklas, vykdant 
projektus, organizuojant šven-
tes, darbų parodas, konkursus, 
projektus, inicijuoti partnerys-
tę skatinančias veiklas. Sutar-
ta, pagal galimybes, bent vieną 

kartą metuose organizuoti mo-
kyklų „Žibutė“ susitikimą vis ki-
toje mokykloje pasirinkta tema 
ir forma. 

Jau trečius metus „Žibute“ pa-
vadintas respublikos ugdymo 
įstaigas sieja ne tik bendras var-
das, bendri tikslai, bet ir tokios 
pat ar panašios veiklos kryptys: 
STEAM ugdymas, vaikų svei-
katinimas, dalyvavimas tuose 
pačiuose respublikiniuose pro-
jektuose, didelis dėmesys edu-
kacinių aplinkų tvarkymui ir 
turtinimui, pastangos gerinti ug-
dymo kokybę.

Balandžio 22 d. „Žibučių“ su-
sitikimas organizuotas Drus-
kininkuose. Metodinės dienos 
„Sužydo žibutės Dzūkijoje“ ren-
giniai sudomino 20 pedagogių 
iš kitų bendravardžių įstaigų. 
Šeimininkai svečius nuoširdžiai 
priėmė ir parengė šventiškai 
metodišką programą.

Metodinės dienos dalyvius pa-
sveikino Lietuvos ikimokyklinių 
įstaigų vadovų asociacijos pre-
zidentė Lina Bagdanavičienė. 
Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui Rita Rimkevičiū-
tė ir socialinė pedagogė Jolita 
Balčiuvienė dalyvius pakvietė 
diskusijai apie meninės raiškos 
projekto, kuris buvo vykdomas 
eTwinning platformoje ir kuria-
me dalyvavo ugdymo įstaigų 
„Žibutė“ pedagogai bei vaikai, 

vykdymo procesą ir rezultatus. 
Tarsi aptartos meninės raiškos 
veiklos tęsiniu tapo edukacija 
su dailininku Deividu Sinkevi-
čiumi, nustebinusi ir sužavėju-
si joje dalyvavusiuosius. Jos re-
zultatas – kolektyvinis tapybos 
darbas.

Metodinės dienos dalyviai, ly-
dimi darželio pedagogių, ap-
žiūrėjo lauko erdves, diskutavo 
apie jų įrengimą, tematiką, po-
veikį vaikų pažintiniam, emoci-
niam ugdymui(si), STEAM pra-
dmenų lavinimui. Supažindinant 
svečius su išorinių aplinkų – 
miesto teritorijos ir objektų – pa-
naudojimu vaikų ugdymui, infor-
matyvią, nuotaikingą ekskursiją 
po Druskininkų miestą organi-
zavo „Ryto“ gimnazijos istori-
jos mokytoja, gidė Ramunė Sa-
dauskienė.

Lietuvos ugdymo įstaigų „Ži-
butė“ pedagogai į savo įstai-
gas išsivežė dzūkiško svetingu-
mo dalelę, pačias tikriausias ir 
nuoširdžiausias emocijas. Lau-
kia kiti susitikimai kituose Lietu-
vos miestuose, kuriuose „žydi“ 
ir savo ugdytiniams kuo geriau-
sias sąlygas augti bei tobulė-
ti kuria „Žibutės“, vedamos pa-
grindinio tikslo – mažo vaiko 
gerovės.

Druskininkų lopšelio-
darželio „Žibutė“ informacija

Druskininkuose susitiko „Žibutės“ vardą 
turinčių Lietuvos ugdymo įstaigų atstovai

Druskininkuose organizuotos metodinės dienos „Sužydo žibutės Dzūkijoje“ renginiai sudomino 20 pedagogių iš kitų bendravardžių 
įstaigų / Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos
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Ateina laikas, kai silpsta fi-
zinės jėgos ir sveikata, pasi-
keičia asmens padėtis visuo-
menėje, keičiasi bendravimo 
ratas, socialiniai ryšiai. Pri-
imta manyti, kad senstant sil-
pnėja kai kurie psichiniai pro-
cesai (atmintis, suvokimo 
aštrumas, mąstymo greitis ir 
panašiai), bet tai pasireiškia 
labai individualiai. Taigi nau-
ja situacija reikalauja naujų 
sprendimų, bandant suvok-
ti save ir pasikeitusias gyve-
nimo aplinkybes. Kiekvienas 
yra priverstas priimti tam ti-
krą sprendimą, susijusį su 
savo laikysena ir nuostato-
mis naujomis aplinkybėmis. 
Tai – objektyvūs reiškiniai, 
šiame amžiaus tarpsnyje tie-
siog vykstantys kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Asmuo 
turi apsispręsti, kaip gali pri-
sitaikyti prie naujų pokyčių.

Slaugomiems druskininkie-
čiams ir jų šeimos nariams prisi-
taikyti prie pokyčių ir kuo ilgiau 
išlikti namų aplinkoje padėjo 64 
mėnesius trukęs ES lėšomis fi-
nansuotas projektas „Integralios 
pagalbos teikimas Druskinin-
kų savivaldybėje“, kurio veiklų 
įgyvendinimui buvo skirta 286 
900,00 Eur. Projekte dalyvavo 
55 asmenys: 38 moterys (visos 
moterys – senyvo amžiaus, su 
sunkia negalia), 17 vyrų (2 su-
augę asmenys su sunkia nega-
lia ir 15 senyvo amžiaus asme-
nų su sunkia negalia).

Projekto lėšomis Socialinių 
paslaugų centras įsigijo du len-
gvuosius automobilius, skir-
tus paslaugas teikti ne tik mies-
to gyventojams, bet seniūnijose 
gyvenantiems neįgaliesiems. 
Vienuolikai asmenų integralios 
pagalbos paslaugos buvo tei-
kiamos seniūnijose – trims Lei-

palingio ir aštuoniems Viečiūnų 
gyventojams.

Integrali pagalba – labai pasi-
teisinęs projektas, kuris svariai 
prisidėjo prie savivaldybės gy-
ventojų socialinių ir sveikatos 
priežiūros problemų sprendimo.

Paslaugos nenutrūko

Metų pradžioje, užbaigus pro-
jektą, Druskininkų savivaldybė, 
įvertinusi šios paslaugos finan-
sinę ir emocinę naudą, priėmė 
sprendimą finansuoti ir tokia pa-
čia apimtimi tęsti integralios pa-
galbos teikimą. 

Kaip teigė Socialinių paslaugų 
centro direktorė Žaneta Jage-
lavičienė, dėl projekto užbaigi-
mo nenukentėjo dienos sociali-
nės globos ir slaugos paslaugas 
asmens namuose gaunantys 
paslaugų gavėjai: „Druskininkų 
savivaldybės administracija pri-
ėmė sprendimą tęsti integralios 
pagalbos teikimą tokia pačia 
apimtimi, išlaikant ir savivaldy-
bės biudžeto lėšomis finansuo-
jant bendruomenės slaugytojo, 
4 slaugytojo padėjėjų darbo už-
mokestį, darbo priemonių: tar-
nybinių automobilių išlaikymo, 
naudojimo, slaugos priemonių 
įsigijimo, viešojo transporto bi-
lietų įsigijimo išlaidas.“

Dvidešimt asmenų kiekvieną 
darbo dieną savo namuose su-
laukia iki 4,5 valandų trukmės 
bendruomenės slaugytojo, 
slaugytojo padėjėjų, lankomo-
sios priežiūros darbuotojų ko-
mandos, teikiančios visumą 
kompleksinių, nuolatinės speci-
alistų priežiūros reikalaujančią 
pagalbos. Asmens namuose 
teikiamos socialinės paslaugos, 
padedančios asmeniui (šeimai) 
tvarkytis buityje, rūpintis as-
meniniu gyvenimu ir sveikatos 
priežiūros paslaugos, užtikri-

nančios asmens sveikatos, higi-
enos, pragulų, žaizdų priežiūrą 
ir profilaktiką, siekiant užtikrin-
ti paslaugų prieinamumą ir tęs-
tinumą, tenkinant asmens slau-
gos poreikius namų sąlygomis ir 
skatinant paciento savirūpą.

Pagalba paslaugų gavėjų ar-
timiesiems

Retas kuris iš mūsų susimąs-
to, kokią fizinę ir emocinę atsa-
komybę ir naštą turi slaugomų 
asmenų artimieji. Dėl nelen-
gvos kasdienės naštos, slau-
gant sau brangų žmogų, senka 
ne tik fizinės, bet ir psichologi-
nės jėgos, nutrūksta darbo san-
tykiai, įvykę pokyčiai koreguoja 
asmeninio gyvenimo poreikius, 
šeimos santykius. Žmonės, ku-
rie namuose slaugo senyvo am-
žiaus asmenį su sunkia negalia 
ar suaugusį darbingo amžiaus 
asmenį su sunkia negalia, gerai 
žino, kokia gali būti svarbi ir rei-
kalinga aplinkinių pagalba.

Tik priėmę sprendimą dalintis 
artimojo priežiūra su Socialinių 
paslaugų centru, artimieji turi 
galimybę įvertinti pagalbos nau-
dą ir veiksmingumą. Slaugomas 
žmogus gauna ne tik jam būtiną 
kvalifikuotą pagalbą, bet ir ben-
dravimo džiaugsmą, atidų dė-
mesį. Paslaugos gavėjo šeimai 
ar artimiesiems visomis įma-
nomomis priemonėmis teikia-
mos konsultacijos dėl asmens 
priežiūros. Socialinės srities ir 
slaugos darbuotojų bendras tei-
kiamos paslaugos paketas pa-
lengvina asmenų su negalia ir 
jų artimųjų kasdienybę, pageri-
na gyvenimo kokybę bei sutei-
kia šeimos nariams galimybę 
tinkamai pasirūpinti slaugomais 
asmenimis. Gaunant integralią 
pagalbą namuose, pašviesėja 
neįgalių, senyvo amžiaus žmo-

nių kasdienybė, o juos prižiūrin-
tiems artimiesiems lengviau jais 
rūpintis.

Svarbus ir bendravimas

Pasak Socialinių paslaugų 
centro socialinės darbuotojos 
Jurgitos Šimoniūtienės, žmo-
nėms, neturintiems galimybės 
išeiti iš namų, labiausiai reikia 
dėmesio ir bendravimo. Dar-
buotojai paslaugų gavėjų na-
muose yra ypač laukiami. Kie-
kvienas darbuotojas tampa 
„draugu“ savo klientui, su kuriuo 
jie dalinasi ne tik savo rūpes-
čiais, bet ir džiaugsmais.

„Labiausiai darbui motyvuoja 
atgalinis ryšys, supratimas, kad 
prisidedame prie geresnės pas-
laugų gavėjo savijautos. Pado-
vanota šypsena, išgirstas „ačiū“ 
– už tai, kad mes esame, atei-
name, rūpinamės mums sutei-
kia jėgų nelengvame darbe“, – 
pasakojo J. Šimoniūtienė.

Jos teigimu, namų aplinka as-
meniui priežiūros ir paslaugų 
teikimo procese yra reikšminga, 
sava ir artima, padedanti pasi-
justi geriau. Todėl net ir susirgę, 
daugelis nori būti gydomi ir pri-
žiūrimi savo namuose. Integra-
lios pagalbos gavėjams suda-
romos sąlygos, kiek įmanoma, 
ilgiau likti gyventi savo namuo-
se ir neprarasti ryšio su artima 
aplinka, suteikiant galimybę iš-
vengti stacionarios institucinės 
globos. Gaunama kvalifikuo-
ta pagalba suteikia šeimos na-
riams galimybę neatsisakyti vi-
suomeninio gyvenimo, suderinti 
šeimos ir darbo įsipareigojimus. 

Dėkoja Druskininkų savival-
dybei

Integralią pagalbą gaunantys 
žmonės ir jų artimieji labai pa-
tenkinti, o paslaugas teikiančios 
komandos darbuotojai jų na-
muose yra ypač laukiami. Gar-
baus amžiaus tėvą slauganti 
Romualda Smaliukienė džiau-
giasi projektu ir norėtų, kad Lie-
tuvoje būtų daugiau tokių pro-
jektų senukams, neįgaliesiems: 

„Tai ypač aktualu seniems žmo-
nėms, kurie gyvena toliau nuo 
miestų, kaimo vietovėse. Gerai, 
kad periferijoje gyvenantiems 
žmonėms tiekiamos tokios rei-
kalingos paslaugos. Šios pa-
slaugos, kaip ištiesta Dievo ran-
ka.“

Moteris pasakojo, kad jos tė-
vukas su mama gyvena Ger-
dašių kaime, jie abu sulaukę 
daugiau nei devyniasdešimties 
metų. „Tėvukas – po insulto, ne-
vaikšto, mama jį prižiūri, kiek 
gali. Tiesą sakant, koks gali 
būti tokiame amžiuje prižiūrė-
jimas. Situaciją gelbsti Sociali-
nių paslaugų centro darbuoto-
jos, kurios atvažiuoja ir suteikia 
tas paslaugas. Tai – kažkas ne-
realaus! Per tas dvi valandas, 
kai jos būna pas tėvus, sugeba 
ir valgyti išvirti, ir pečių pakurti, 
ir sutvarkyti, ir išplauti. Mes la-
bai džiaugiamės, kad yra tokie 
žmonės, kurie suteikia pagal-
bą“, – sakė Romualda. 

Ji gyvena ir dirba Vilniuje, ne-
gali mesti darbo, o tėvai, nenori 
pas ją persikelti gyventi, nori lik-
ti savo namuose.

„Mes su vyru galime atvažiuo-
ti pas tėvus tik savaitgaliais, o 
šiokiadieniais tėvukams padeda 
Socialinių paslaugų centro mo-
terys. Mums tai – labai didelė 
parama, labai džiaugiamės to-
mis paslaugomis“, – sakė Ro-
mualda. 

Kai sužinojo, kad projektas 
baigiasi, moteris buvo suneri-
musi ir išsigandusi, kas bus to-
liau, tačiau labai apsidžiaugė, 
Druskininkų savivaldybei nu-
sprendus tęsti paslaugas savi-
valdybės lėšomis. 

„Esame labai dėkingi Drus-
kininkų savivaldybei už rūpes-
tį senoliais. Seniems žmonėms 
labai svarbus dėmesys ir išties-
ta pagalbos ranka. Dėkojame iš 
visos širdies, kad tęsia šį pro-
jektą. Dėkojame savivaldybei 
už jos gerumą!“ – sakė Romu-
alda.

Pagal Socialinių paslaugų 
centro informaciją parengė 

Laimutis Genys

Druskininkų savivaldybės iniciatyva, integrali pagalba 
druskininkiečiams teikiama ir toliau

Socialinių paslaugų centro integralios pagalbos komanda slaugomiems žmonėms suteikia ne tik būtiną kvalifikuotą pagalbą, bet ir 
bendravimo džiaugsmą, atidų dėmesį / Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374

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

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Kondicionierių, 
šilumos siurblių, 
saulės elektrinių 

pardavimas, 
montavimas. 

Centrinio šildymo 
įrengimas. Stogų 

renovacija, 
dengimas.  

Tel. 8 600 23832

Svečių namams UAB „Mineraliniai 
apartamentai“ skubiai reikalinga 

administratorė-kambarinė.
Lankstus darbo grafikas, darbo užmokestis 

nuo 730,00 Eur. 
Teirautis tel. 8 616 74481.

Išparduodamos odinių 
drabužių parduotuvės 
„Adaksas“ striukės ir 
avikailiai turgavietėje. 

Kainos nuo 10 Eur. Tai-
koma – 70 proc. nuolai-

da. 
Tel. 8 698 40430

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

APDAILOS IR 
STALIAUS DARBAI. 
 TEL. 8 627 57085

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

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų 
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 kodas). 

Reisai savaitiniai. Tel 8 685 50005

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai krovinių 
gabenimui Lietuvos teritorijoje („CE“ kategorija, 95 

kodas). Savaitgaliai laisvi. Tel 8 685 50005

Perka garažą, vieta nėra 
svarbi. 

Tel. 8 606 59756

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME 

NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

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

UAB „LEVANDULA“ SIŪLO DARBĄ VIRĖJAMS 
ŠIUOSE MIESTUOSE:

PALANGOJE – naujai atidaromas restoranas J. 
Basanavičiaus gatvėje „LAVENDER INN“

TELŠIUOSE ( gražioje vietoje prie ežero, 7 km  nuo Telšių 
centro) – „LAVENDER INN“

APGYVENDINAME, ATLYGINIMAS – NUO 1000 IKI 2000 
Į RANKAS, PRIKLAUSOMAI NUO PATIRTIES. 

PAREIGOS: maisto gamyba pagal technologines korteles. 

IEŠKOME TIEK SEZONINIŲ, TIEK NUOLATINIŲ 
VIRTUVĖS DARBUOTOJŲ.

Tel. 8 615 56480, el. p. info@lavenderinn.lt

„The House“ ieško naujų 
komandos narių! 

Reikalingi:
virėjai/virėjos

indų plovėja/as,  
valytoja/as

Atvykusiems iš kitų 
miestų, organizuojame 

apgyvendinimą.

M.K Čiurlionio g. 61 
Druskininkai

linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

Įvairių tipų ir gabaritų krovinių pervežimas. Metalo, 
senų automobilių išvežimas, supirkimas. Statybinių 

šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma. Pastatų griovimas. 

Tel. +370 628 75156

Kavinei „Senasis Nemunas“ reikalingi virtuvės darbuotojai (-os) 
ir barmenai (-ės)-padavėjai (-os) nuo 18 metų. Tel. 8 616 09593 

arba el. p. senasisnemunas@gmail.com 

Transporto įmonė Druskininkuose ieško tolimųjų reisų vairuotojo 
dirbti maršrutu LT – CZ – LT ir vairuotojo LT – DE – LT/ratiniams 
reisams, komandoje 2 mašinos, 3 vairuotojai. Tel. 8 677 71255

Kviečiame dienos pietų į restoraną „Greta“  
(Šlaito g. 13) nuo 11.30 net iki 16 val.!

Priimame užsakymus banketams, 
furšetams, artimojo paminėjimo 
pietums. Išvežamieji, banketai-furšetai 
Jūsų šventės pasirinktoje vietoje!  
Karšti patiekalai, užkandžiai, desertai 
ir tortai. 

Daugiau informacijos tel.8 630 45599 arba 
el. paštu:dzukijos.pulsas@gmail.com

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus  
paruošiame vietoje, automobilius 
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927

Padėkos medikams
Ypatingą padėką noriu skirti Vidaus ligų gydytojai gerb. Vingai Švedaitei-Ulevičei už 

profesionalumą ir puikų gydymą, nuoširdų dėmesį bei  
geranorišką požiūrį į pacientą.

Nuoširdžiai dėkoju Chirurgijos skyriaus personalui už nuostabią priežiūrą, ypatingą 
rūpestį, malonią atmosferą.

Sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos Jūsų kilniame darbe.

Pagarbiai
Aleksandras Lapinskas

Nuoširdžiai dėkoju Greitosios pagalbos felčerei  
Inai Šleinotienei ir Karščiavimo klinikos personalui  

už kvalifikuotai suteiktą pagalbą,  
žmogiškumą ir rūpestį.

Pagarbiai
Aleksandras Lapinskas
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Užuojautos

Taip buvo lemta... Kelionę žemėje baigti pačiu 
gražiausiu ir tauriausiu laiku,

kai gamta svaigsta nuo žiedų, kvapų, balsų gausos.

Dėl netikėtos mylimos Mamos Laimos 
Bertašienės mirties nuoširdžiai užjaučiame sūnų 

Povilą ir artimuosius.

DNSB „Pastogė“ gyventojai

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus...

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
Tadui Navickui, nuoširdžiai užjaučiame 

artimuosius. Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu 
metu.

Bendrijos „Gojus“ gyventojai

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)

Mirus Virgilijui Dambrauskui, nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiriame jo žmonai, vaikams 

ir visiems artimiesiems.

DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

Žolės pjovimas su 
profesionalia įranga 

nuo 3 Eur/aras.  
Tel. 8 625 71804

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė, 

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

SANTECHNIKOS 
DARBAI 

TEL. 8 687 27676

KULTŪROS RENGINIAI

Gegužės 13 d. 12 val. Leipalin-
gio dvaro salėje vyks tarptautinė 
konferencija „Jotvingiai: arche-
ologijos atskleista istorija“, jos 
metu Leipalingio dvaro rūsyje 
bus parodos „Jotvingių Eldora-
das“ atidarymas

Gegužės 13 d. 13 val. 
Druskininkų JUC ( Veisiejų 17 ) 
– „Žaliosios gamtos perlai svei-
katos stiprinimui“ produkcijos 
pristatymas su Lina Čekiene

Gegužės 14 d. Druskininkų 
miesto muziejus ir Galerija 

kviečia Europos muziejų naktį 
švęsti kartu

20-23 val. Muziejus ir Galerija 
NEMOKAMAI priims lankytojus

20 val. Druskininkų miesto muz-
iejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) 
– kūrybinė pamoka „Nupiešk 
Druskininkų naktį ant vandens“. 
Registracija tel. (8 313) 51024; 

21 val. Druskininkų miesto muz-
iejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio 
g. 37) – šešėlių teatras „Ką kužda 
apie Druskininkus šešėliai. Pa-
davimas apie Grožio šaltinį“. 
Registracija tel. (8 313) 58007

Gegužės 14 d. – Muziejų nak-
tis M. K. Čiurlionio namuose-

muziejuje ir V. K. Jonyno 
galerijoje

18 val. V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9) – Leono ir Aido 
Striogų skulptūrų parodos „Bėga 
gyvenimas bėga...“ atidarymas. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 9 d. 

19 val. M. K. Čiurlionio namu-
ose-muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 35) – teatralizuota ekskur-
sija „Ašariukės mamai“, 20 val. 
muziejaus obelų sodelyje – 
„Čiurlioniškos vaišės“ 

20-21 val. M. K. Čiurlionio 
namų-muziejaus sodelyje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) – edukacija „Ple-
neras“

20-21 val. V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9) – edukacija „Lan-
gas į saulę“ – tapyba ant stiklo 
šaltais vitražo dažais

21 val. M. K. Čiurlionio namų-
muziejaus sodelyje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) – Mantvydo Le-
ono Pranulio solinis koncertas: 
„Improvizacija Nr. 1“ fortepijonu 
ir sintezatoriumi

Muziejaus lankymas 18-22 val. 
NEMOKAMAS! 

Gegužės 14 d. nuo 18 iki 23 
val. Druskininkų rezistencijos 
ir tremties muziejuje Vilniaus 
al. 24) – ekspozicijų lankymas – 
NEMOKAMAS!

Gegužės 17 d. 17.15 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) – susitikimas 
su žurnaliste, rašytoja Laima 
Lavaste bei kunigu Ričardu 
Doveika ir knygos „Kunigas 
Ričardas“ pristatymas 

PARODOS

Iki gegužės 17 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 35) ekspon-
uojama Gerardo Raito Šatūno 
kūrybos paroda „Nerimas“, skirta 
Algiui Uždaviniui (1962-2010) 
atminti

Viešosios bibliotekos Viečiūnų 
padalinyje (Jaunystės g. 6A, 
Viečiūnai) veikia tautodailės 
paroda „Tulpė – mūsų viešnia“

Iki birželio 1 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– Virgitos Kalinovienės ir Di-
anos Lukošiūnaitės popieriaus 
karpinių paroda „Gyvenimo 
pilnatvė“

Iki birželio 2 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks Ugnės Vitonytės ir 
Eglės Vitonienės atvirukų paroda 
„Atvirai“ bei edukacija-konkursas 
„Sukurk atvirukui piešinį“

Iki birželio 10 d. Druskininkų 
miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 59) ir Muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37) veiks vilniečių 
tapytojų dueto Simono Gutausko 
ir Linos Beržanskytės Trembo 
paroda „Tapyba“

SPORTO RENGINIAI

Gegužės 13-15 d. Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos sporto 
salėje vyks 2021-2022 m. Li-
etuvos vaikų U15 mergaičių 
(gim. 2008-2009 m. ir jaunes-
ni) tinklinio čempionato fin-
alinio turo varžybos. Dalyvaus 
Druskininkų SC, Kauno SM 
„Startas“-1, Kauno SM „Star-
tas“-2, Jonavos KKSC, Vilniaus 
SM „Tauras“, Panevėžio SC 

Gegužės 13 d. 14 val. 
Druskininkų SC – Panevėžio 
SC; 15.15 val. Kauno SM „Star-
tas“-1 – Kauno SM „Startas“-2; 
16.30 val. Vilniaus SM „Tauras“ 
– Kauno SM „Startas“-1. 17.45 
val. Panevėžio SC-Kauno SM 
„Startas“-2, 19 val. Vilniaus SM 
„Tauras“- Kauno SM „Startas“-1

Gegužės 14 d. 10.30 val. Kau-
no SM „Startas“-1 – Panevėžio 
SC, 11.45 val. Druskininkų SC 
– Vilniaus SM „Tauras“, 13 val. 
Kauno SM „Startas“-2-Jona-
vos KKSC, 14.15 val. Vilniaus 
SM „Tauras“ – Panevėžio SC, 
15.30 val. Jonavos KKSC – 
Druskininkų SC. 

Gegužės 15 d. 10.30 val. 
Druskininkų SC –Kauno 
SM „Startas“-2, 11.45 val. 
Panevėžio SC – Jonavos KKSC, 
13 val. Kauno SM „Startas“-1 
– Druskininkų SC, 14.15 val. 
Kauno SM „Startas“-2 – Vilniaus 
SM „Tauras“, 15.30 val. Jonavos 
KKSC – Kauno SM „Startas“-1

RENGINIAI

Be vizos į 
Baltarusiją ir 
draudimas!

8 673 88383
vizucentras@gmail.com
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2022.05.14 d.
Šeštadienis

2022.05.13 d.
Penktadienis

2022.05.15 d.
Sekmadienis

2022.05.16 d.
Pirmadienis

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 Bėgte visą 
naktį.
23:20 Daktaras Miegas.
02:30 Pasaulinis karas Z.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.
07.00 „Gyvi”.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Mama”.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“. 
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.

06:05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Kolibrio efektas.
01:00 Mobilusis.
02:55 „Strėlė“.

06:35 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.

08:05 „Padūkėlių lenktynės“.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Magda-
lena Draugelytė-Galdikienė“.
08.30 Eko virusas.

09.00 „Aiškiaregė”.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Istorija gyvai
11.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva.
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Mama”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Miško balsas.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika”.
20.00 Žinios.
20.30 „Gyvi“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai”.
01.00 „Mama”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūri-
nė laida. 
04.00 Miško balsas.
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Istorija gyvai.
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu“.

08:00 „Varom!“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Neatrasta Indonezija“.
11:10 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:15 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:30 „Pragaro virtuvė“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos 
šou. 
22:00 MANO HEROJUS Sąjunginin-
kai.
00:25 Pjūklas 3D. Spąstai atgyja.
02:15 Kolibrio efektas.

06:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Vasaros stovyklos sala“.
09:30 Katinas su skrybėle.
11:10 Misija „Pelėdos“.
13:00 Įsivaizduok tai.
15:10 Šeimos savaitgalis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Indiana Džounsas ir krištolo kau-
kolės karalystė.
21:55 PREMJERA Tamsusis interne-
tas. Cikada 3301.
00:00 Nuostabusis Bertas Vonderstou-
nas.
02:00 Striksės.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė” .

10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.30 Bušido ringas. 
11.00 180° kampu.
11.30 Švyturių žmonės.
12.00 „Teisingumo agentai“
14.00 „Mama”.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Mama”.
02.50 „Reali mistika“.
03.35„24/7“. 
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Kražiai.

08:00 „Varom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
III-iasis etapas. 
10:00 „Pričiupom!“.
10:30 „Neatrasta Indonezija“.
11:40 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Supermenas ir Luiza“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
00:40 Sąjungininkai.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
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 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Kvailių nėra.
00:45 „Paskutinis laivas“.
01:45 Tamsusis internetas. Cikada 
3301.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas. 

07.00 Švarūs miestai. 

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
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 „Ledo šalis“.
21:25 „Karibų piratai. Ant keistų bangų“.
00:20 „Žudikės maniakės užrašai“.
02:10 „Paliktieji“.
04:25 „Majų baikerių klubas“.
05:30 „Mikė“.

06:00 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.

07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
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 „Didysis barjerinis rifas“.
12:35 „Laukinė karalystė“.
13:45 „Šuns dienos“.
16:05 „Prancūziškas bučinys“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Atsiprašome, neradome jūsų“.
23:40 „Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių“.
01:10 „Nesunaikinamieji“.
03:15 „Kaip mylėtis angliškai?“.
05:10 „Elementaru“.

06:00 „Keista šeimynėlė“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Didysis Lūžių slėnis – laukinė 
Afrikos širdis“.
13:10 „Kengūriukas Džojis“.
15:10 „Pito drakonas“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“. 
22:30 „Paskutinė riba“.
00:45 „Karibų piratai: ant keistų bangų“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“. 

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
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“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Žmogus be praeities“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:20 „Majų baikerių klubas“.
03:45 „Mikė“.
04:15 „Bulis“.
05:10 „Moderni šeima“.

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 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų at-
stovais. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:30 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. 
22:55 Laisvės kaina.
00:35 Egzaminas.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mano geriausias draugas. 
04:00 Išpažinimai. Programa apie dva-
sinius ieškojimus. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

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. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:45 Maži, bet ypatingi: vorai.
12:35 Lotynų Amerikos platybėse.
13:30 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Valanda iki „Eurovizijos“. 
22:00 Eurovizija 2022. Finalas. 
02:00 Inid.
03:25 Euromaxx. 
04:00 Jaunasis Montalbanas. 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta. 

07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. Programa apie dva-
sinius ieškojimus. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Premjera. Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Nemezidė.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Premjera. Marija Terezė 3.
23:40 Tulpių laukas. 
00:50 „Iron Maiden“. Skrydis Nr. 666.
02:45 Planeta Žemė 2.
03:35 Žalioji planeta.
04:25 Mis Marpl. Nemezidė. 

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. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
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. 
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 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.

08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Vasaros stovyklos sala“.
09:35 „Ogis ir tarakonai“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Klara ir stebu-
klingasis drakonas.
11:40 Laisvės troškimas.
13:55 PREMJERA Atsargiai - gorila!.
15:45 Gamtos jėgos.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Kung Fu Panda 2.
21:20 Striksės.
23:10 Be įsipareigojimų.
01:20 Bėgte visą naktį.
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2022.05.17 d.
Antradienis

2022.05.18 d.
Trečiadienis

2022.05.19 d.
Ketvirtadienis

06:05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Neatrasta Indonezija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
21:00 Šarvuotis.
22:50 „Juodasis sąrašas“.
23:50 „Sūnus paklydėlis“.
00:50 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:00 „Supermenas ir Luiza“.

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

džeris“.
09:50 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Amerikietis.
00:40 „Paskutinis laivas“.
01:40 Kvailių nėra.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 #Ne spaudai.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #Ne spaudai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 #Ne spaudai.
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
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 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Moteris-Katė. 
23:05 Šarvuotis.
00:55 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.

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

džeris“.
09:55 „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 Džiu-
go šou. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Gran Torino.
00:50 „Paskutinis laivas“.
01:50 Amerikietis.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės. 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 Laikykitės ten. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
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 Ekstremalus greitis.
22:45 Moteris-Katė.
00:45 „Strėlė“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus 
ir Džiugo šou.
07:30 KK2.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „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.
22:20 Sportas.
22:30 Bastilijos diena.
00:20 „Paskutinis laivas“.
01:20 Gran Torino.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija. Švietimo amžius. 
04:45 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. 

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis. 
07.00 Kaip naciai pralaimė-

jo karą.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
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 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
 01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvenimo linija”.
03.55 Oponentai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
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 Desperado.
23:10 Ekstremalus greitis.
00:55 „Strėlė“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“. 

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Išlaisvinimas“.
00:20 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Perėja“.
03:25 „Mikė“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
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 „Pagrobimas“.
00:25 „Bulis“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Perėja“.
03:25 „Mikė“.
03:55 „Bulis“.
04:55 „Moderni šeima“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys“.
08:00 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Nesunaikinami 2“.
00:25 „Rezidentas“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Perėja“.
03:30 „Mikė“.
04:00 „Rezidentas“.
04:55 „Moderni šeima“ .

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. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
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. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:30 Lietuvos sienos. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuvos sienos. 
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 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. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:30 Viena byla dviem.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

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. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
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.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Klauskite daktaro. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai. 
05:15 Ponių rojus.

07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
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 24/7
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.
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UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Perku vienkiemį su daugiau žemės, 
 gali būti miške ar vaizdingoje vietoje 

prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti 
tel. 8 611 01110  

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

 

 

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 

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

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties 
patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai 

komercinei veiklai. 
Tel. +370 686 43950

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,  

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas 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

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

UAB „Leipmetalas“ siūlo darbą  
metalo pjaustytojui.  

Tel. 8 687 66440

UAB „TVARKA“ atlieka teritorijų 
tvarkymo, želdynų ir gėlynų įrengimo 

bei priežiūros darbus. 
Tel. 8 698 55732 

Vaismedžių genėjimas, gyvatvorių kirpimas.  
Tel. 8 679 45059

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Centrui  „Dainava“ reikalinga  bendrosios 
praktikos slaugytoja nuolatiniam darbui. 

Informacija tel. 8 (313) 59103

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

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

Reikalingas 
mineralinio vandens 

linijos pilstymo 
operatorius. 

Atlyginimas – nuo 
730.00 Eur, galimi 

priedai.  
Teirautis tel.  
8 695 01995.

Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą. 
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas. 

Kreiptis tel.8 664 13885

Skubiai siūlomas laikinas darbas su trimeriu pjauti 
krūmus, pagalbiniai ūkio darbai. Dienos atlygis 40-
45 Eur į rankas. Būtina vairuoti automobilį, atvykti į 

darbą. Kreiptis tel. 8 664 13885

Perkame miškus su žeme ir išsikirtimui. 
Atsiskaitome iš karto. Gali būti nebrandus 

miškas. Tel. 8 605 42559

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir 
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė. 

Tel. 8 636 94394

Perka auksą, atsiskaito iš karto, gali atvykti.  
Tel. 8 685 04034

Pjauname žolę, smulkiname šakas.  
Kreiptis tel.8 615 77277

Jeigu norite užsidirbti ir Jums jau daugiau kaip 18 
metų, siūlome darbą kebabų kioske. 

Tel. 8 681 17854

Žolės pjovimas trimeriu/krūmapjove.  
Tel.  +37067918432

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

Tel. 8 685 50005
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Asmeniniai skelbimai
ninkams, ukrainiečiams, sezoni-
niams darbuotojams,  6-8 mie-
gamos vietos. Kaina – 400 eurų/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai. 
Tel. +370 605 38809

Išnuomojamos 60 kv. m patalpos 
Baltašiškėje, tinkamos servisui, 
gamybai ar sandėliavimui. Tel. 
+37060228830

Lazdijuose išnuomoja arba par-
duoda mechanines dirbtuves su 
teritorija (aikštelė – 1 ha). Yra 
remonto keltuvas, duobės sun-
kvežimių remontui, įranga suvi-
rinimui ir kitiems darbams. Visas 
pastatas apie 900 kv. m. Kie-
me yra angaras apie 450 kv. m.  
Tel. 8 698 76962

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą, vieta nėra svarbi. 
Tel. 8 606 59756

Ieškomas pirkti didelis žemės 
ūkio paskirties sklypas ūkininka-
vimui ir garažas Baltašiškėje. Tel. 
+370 628 75156

Perka 2  kambarių butą. 
Bendrabutyje nesiūlyti.  
Tel. 8 601 53936

Ieškomas pirkti trijų kambarių 
butas miesto centre. Tel. 8 623 
46394

Perka vienkiemį su daugiau že-
mės, gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės. Gerą 
variantą siūlyti tel. 8 611 01110  

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

Perka žemės ūkio paskirties 
sklypą šalia Leipalingio. Tel. 
+37069292108

Išsinuomotų

Ukrainiečių šeima – dirbanti mo-
teris su dviem paaugliais vaikais 
ir mama išsinuomotų butą Drus-
kininkuose. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 620 13 098

Išsinuomotų arba pirktų žemę Sa-
vanorių kaime. Tel. 8 615 72008

Ieško išsinuomoti butą ar kam-
barį iki 150 Eur, su patogumais.  
Tel. 8 612 87956

Parduoda nekilnojamą turtą

Parduodama sodyba Veisiejuo-
se – 20 arų žemės, nauja sta-
tyba, prie pagrindinio kelio, už 
kelio – ežeras, aplink ežerai, 
vaizdinga vieta, yra sodas arba 
keičiama į 2 kambarių butą su 
patogumais, galima priemoka.  
Tel. + 353 83 319 3691

Parduodamas 3 kambarių butas: 
64, 48 kv. m, 1-ame namo aukšte 
iš 5, strategiškai patogioje vietoje, 
Veisiejų g. 30. Tel. 8 648 52222 ir 
8 612 60181

Parduodamas 100 kv. m namas 
miesto centre, prie Druskonio 
ežero, 5 arų namų valdos sklypas. 
Tel. 8 692 40191

Parduodamas 83, 32 kv. m mū-
rinis sodo namas su 5,33 arų 
žemės sklypu Viečiūnuose, Pa-
parčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Li-
pliūnų kaime. Detalusis planas, 
kadastriniai matavimai. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

 Antakalnio g. 16 parduodamas 
1 kambario butas, 33 kv. m. Tel.  
8 686 71416

Parduodamas garažas Ligoninės 
g. 14-5, Druskininkai. Garažo plo-
tas – 31, 04 kv. m. Kaina – 15 000 
Eur. Tel. 8 650 99533

 2, 55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų kaime (apie 3 
km nuo Leipalingio), apie 150 me-
trų iki 2 ežeriukų. Kaina – 13 000 
Eur. Tel. 8 617 62483

Nuoma

Nuomoja kambarį trumpalaikei 
nuomai. Tel. 8 651 11713

Laisvės alėjoje išnuomojamas 
(18 kv. m) prekybinis kioskas.  
Tel. 8 615 70530

Išnuomojamas garažas automo-
bilių remontui. Tel. 8 687 98911

Išnuomojamas namas Druskinin-
kuose. Name yra 5 atskiri kamba-
riai,  didelė virtuvė, vonia sujungta 
su tualetu. Nuomojamas vasaros 
sezonui iki spalio mėn. Statybi-

Parduoda įvairius daiktus

LCD televizorius „Philips“, 51 cm 
įstrižainė, kaina – 35 Eur, TV prie-
dėlis „VIDO“ – 10 Eur, TV sieninis 
laikiklis – 4 Eur, „Scart“ laidas – 2 
Eur, įvairių TV ir TV priedėlių „TV 
STAR“ pulteliai – nuo 3 Eur. Mu-
zikinio centro „Philips“ pultelis – 8 
Eur. Vaikiškas maniežas – 22 Eur, 
pakabinami šviestuvai butui ir so-
dui nuo 4 Eur, šaldytuvas „Goren-
je“ (dvi durelės ir du kompresoriai 
dalimis), seno modelio (mygtuki-
nis) „Nokia“ įkroviklis ir ausinukės 
po 2 Eur. Tel. 8 686 43600

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm 
x 1 m 50 cm, centrinis katilas, 
kaina – 180 Eur, vyriškas dvi-
ratis su bėgiais, kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Parduodamas triratis elektrinis 
paspirtukas, kaina – 1250 Eur ir 
savadarbis trifazis elektrinis kirvis 
malkoms – 500 Eur. Kaina derina-
ma. Tel. 8 603 64378

Parduodamas visiškai naujas vy-
riškas dviratis „Minerva ARCHUR 
DELUXE M655“ – 220 Eur, dia-
gnostinės juostelės gliukozės ma-
tavimui kraujyje. Tel. 8 686 43600

Parduoda naudotą metalinį kana-
lizacijos  žiedą su dangčiu. Kaina 
– 55 Eur. Tel. 8 614 66782

Dujinė viryklė, viengulė lova su 
čiužiniu. Tel. 8 600 38695

Parduodamas moteriškas dvira-
tis – 7 pavarų, sportinis vyriškas 
dviratis – 21 pavaros, kalnų dvi-
ratis – 21 pavaros, du mergaitiški 
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė, 
žurnalinis staliukas, pakabinami 
šviestuvai, sulankstoma lovelė. 
Tel. 8 630 87652

Kineskopinis televizorius, virtuvi-
nis ir žurnalinis stalai, apynaujis 
ovalus kilimas, vaikiškas vežimė-
lis ir dviratukas. Tel. 8 675 57873

Vyriškas rankinis laikrodis „KO-
MANDIRSKIJ VDV“, kaina – 48 
Eur. Tel. 8 620 43611

Pasaulinės literatūros bibliotekos 
knygos (52), A. Šapokos „Lietu-
vos istorija“, „Lietuviška Tarybų 
enciklopedija“ (13 knygų), “Namų 
ūkio enciklopedija“, „Vaistiniai 
augalai“ ir kitos grožinės litera-
tūros knygos. Tel. 8 617 40100 ir  
8 (313) 53647

Parduodami: laboratorinis mi-
kroskopas, balto vatmano lapai 
– 0, 50 ct, 20 kaltų rinkinys me-
nininkams (marmuro ir druskos 
apdirbimui), Stendalio raštai (15 
tomų), du odiniai foteliai (sukami), 
žurnalai „Mūsų gamta“, įrišti iki 
1990 m., elektrinis siaurapjūklis 
(pjūklelis), sulčiaspaudė „Rosin-
ka“. Tel. 8 (313) 55714

Naujas čiužinys nuo pragulų, 
vienkartinės, neperšlampamos 
paklodės, italų gamybos pleistrai 
nuo pragulų, grikių lukštų pagal-

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 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“ – nemoka-
mai.

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

vėlė nuo pragulų. Derinama kai-
na. Tel. 8 624 87129

Vyriškas dviratis, Šiaulių gamyba. 
Tel. 8 675 22149

Perka įvairius daiktus

Perka aliumininę valtį. Tel.  
8 600 63766

Perka auksines ar sidabrines mo-
netas.   Tel. 8 615 31374

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda benzininį generatorių 
„HONDA ECMT 7000“, grandi-
ninis pjūklas „STIHL MS 250“, 
drėlė „BOSCH GBH 2-26 DRE“,  
tel. 8 611 76205

„Ford Fiesta“, violetinė spalva, 
2008 m., TA iki 2023-01 m., vari-
klis – 1, 4 l, pirkta salone, vienas 
vairuotojas. Kaina – 2500 Eur, de-
rinama. Tel. 8 612 70213

Automobilis „KIA Carnival“, 2002 
m., variklis – turbo dyzelis, 106 
kW, 2, 9 l, septynių vietų arba da-
limis. Kreiptis tel.  8 606 17700 ir 
8 (313) 45082

Perka transporto priemones 
ir jų dalis

Perka „Audi 80“, „Audi 90“, 
„Audi 100“ ir kitus automobilius.  
Tel. 8 632 54033

Nupirktų nereikalingą benzi-
ninį automobilį, gali būti neva-
žiuojantis, kaina iki 500 Eur.  
Tel. 8 627 21409 

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda gerą, duodančią daug 
pieno ožką ir ožiuką bei ožkutę. 
Kaina – 80 Eurų. Galima pirkti 
atskirai. Tel. 8 611 19982.

Parduoda bičių šeimas. Tel.  
8 646 88970

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka mišką valymui, taip pat 
sausuolius ir išvartas, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8 654 94039

Perka medieną. Tel.  
+370 602 28830

Perkame miškus su žeme ir iš-
sikirtimui. Atsiskaitome iš karto. 
Gali būti nebrandus miškas. Tel. 
8 605 42559

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

Parduoda malkas supjautas ka-
ladėmis. Eglinių ir pušinių kai-
na – 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: rąste-
liai, kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Malkos kaladėmis. Tel.  
8 608 70658

Įvairios malkos kaladėmis, veža-
me ir mažus kiekius. Tel.  8 610 
32259

Ieško darbo

Gali prižiūrėti senolius, padėti bui-
tyje. Tel. 8 644 84291

Prižiūri sodybas – du kartus 
per savaitę, atvažiuoja. Tel.  
8 692 44465

Sąžiningas, atsakingas vyras ieš-
ko darbo. Tel. 8 638 10880

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galintis su-
kasti ir išlyginti žemės plotą (iki 2 
arų). Tel. +37060465701

 Reikalingas stogdengys ir ap-
dailininkas vidaus bei išorės dar-
bams atlikti. Tel. 8 648 06724

Dovanoja

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

Dingo

Gegužės 1 d., prie Gardino g. 88 
namo, dingo raina katytė. Rea-
guoja į Pūkės vardą, 1 metukų. 
Labai prašome ją pamačiusius 
atsiliepti. Jeigu kas priglaudėte – 
katytė sterilizuota ir čipuota. Tel. 
8 656 82629
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