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Leipalingio žmonių dovana parapiją
paliekančiam klebonui Pauliui Marčiulioniui –
automobilis

Druskininkuose –
konferencija „Socialiai
jautrių visuomenės
grupių gyvenimo
kokybė: teisės ir
galimybės“
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Šeimos dienos
proga Druskininkų
savivaldybės VSB
pakvietė į smagius
renginius

4 psl.

P. Marčiulionis praėjusį sekmadienį paskutinį kartą, kaip šių parapijų klebonas, aukojo šv. Mišias Leipalingio bažnyčioje ir atsisveikino su tikinčiaisiais bei miestelio bendruomene / Lijanos
Kubilienės nuotrauka

Beveik 16 metų Leipalingio
ir Gerdašių parapijoms vadovavęs Paulius Marčiulionis
praėjusį sekmadienį paskutinį kartą, kaip šių parapijų
klebonas, aukojo šv. Mišias
Leipalingio bažnyčioje ir atsisveikino su tikinčiaisiais bei
miestelio bendruomene. Taip
pat buvo paminėtas ir dar vienas įvykis – klebonas pasveikintas su 50-uoju jubiliejumi.
Dėkinga bendruomenė, atsisveikindama su mylimu klebonu ir sveikindama su jubiliejumi, įteikė jam orginalią
dovaną – automobilį „Škoda
Oktavia“, kad jis kuo dažniau
lankytųsi Leiplingyje.
Jau gegužės 22 dieną klebonas P.Marčiulionis šv. Mišias
aukos Lazdijų rajono Seirijų
ir Krikštonių bažnyčiose, taip
pradėdamas savo tarnystę
Dievui kitose parapijose.
Apie pašaukimą, kunigystę
Leipalingyje, nuveiktus darbus
dar prieš jo jubiliejų kalbėjomės
su klebonu P. Marčiulioniu.
– Beveik 16 metų dirbote Leipalingyje. Ką Jums ten
pavyko nuveikti ir dvasine, ir
materialia prasme?
– Teko nuveikti įvairiausių darbų – 2010 metais rekonstravome ir nudažėme bažnyčios

išorę, įrengėme bažnyčios apšvietimą. Manau, kad tai prasmingas darbas, žmonėms labai patinka, sako, kad bažnyčia
naktį atrodo, kaip gulbė, šviečianti iš toli. Nelengva kalbėti apie darbus, ypač dvasinius.
Sunku pasakyti, ar pavyko žmones pritraukti arčiau Dievo. Grūdas pasėtas, o kas bus ateityje, pamatysime. Jis gali užaugti
mums nematant, mums nežinant. Mes kitą kartą ir nematome savo darbo vaisių, kad į puikybę nepakiltume.

– Koks buvo Jūsų kunigystės kelias?
– Kai mane įšventino kunigu,
pirmiausia dirbau prie kitų kunigų. Pradžioje buvau paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru.
Ten dirbau dvejus metus. Paskui buvau paskirtas į Alksnėnų parapiją, Vilkaviškio rajone.
Ten dirbau devynerius metus.
2006 metais atvykau į Leipalingį. Tuos šešiolika metų tarnavau
čia. Tikrai neprailgo tas laikas,
kartais atrodo, kad tik vakar į
Leipalingį atvažiavau.

–Ar gaila palikti Leipalingį ir
Gerdašius?
– Kai sužinojau apie naują paskyrimą, tai man buvo labai netikėta žinia. Reikėjo laiko su tuo
apsiprasti. Kaip supratau, ir Leipalingio, ir Gerdašių žmones ši
žinia nuliūdino. Netikėjau, kad
taip bus. Visada stengiausi būti
savimi.
nukelta į 7

psl.

Viečiūnų bendruomenė
smagiai paminėjo
Tarptautinę šeimos
dieną
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Druskininkuose – trys naujos žaidimų aikštelės vaikams

R. Malinauskas: „Įgyvendiname projektą,
kurio metu įrengsime tris naujas modernias
vaikų žaidimų aikšteles Ateities gatvėje, Vilniaus alėjoje ir Gardino/Baravykų gatvių sankryžoje“ / Savivaldybės archyvo nuotrauka

Šiais metais Druskininkuose bus įrengtos trys modernios vaikų žaidimų aikštelės. Vaikų žaidimų aikštelės
yra skirtos ne tik užimtumui
– jose ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas,
loginis mąstymas. Naujose

žaidimų aikštelėse bus šiuos
įgūdžius lavinančių laipynių,
čiuožyklų, tiltelių, karstyklių
ir kitų pramogų.
„Galvodami apie tobulą aplinką mūsų gyventojams ir atvykstantiems svečiams, nepamirštame ir mūsų jaunosios kartos
užimtumo ir laiko praleidimo
vietų. Kalbu apie vaikų žaidimų
aikšteles. Savivaldybėje šiuo
metu yra 35 vietos vaikų sportui
ir užimtumui bei 4 šiuolaikiškos
vaikų žaidimų aikštelės. Įgyvendiname projektą, kurio metu
įrengsime tris naujas modernias
vaikų žaidimų aikšteles Ateities
gatvėje, Vilniaus alėjoje ir Gardino/Baravykų gatvių sankryžoje“, – sakė R. Malinauskas.
Vietos naujosioms vaikų žaidimų aikštelėms parinktos atsižvelgiant į saugumo reikalavimus, įvertinus judėjimą

minėtose gatvėse bei gretimai
esančių vaikų žaidimų aikštelių
skaičių.
Druskininkuose vaikų žaidimų aikšteles prižiūri Paslaugų ūkio specialistai, seniūnijose – seniūnai. Tačiau rūpestis,
kad vaikų užimtumo vietose visi
įrenginiai būtų tvarkingi, priklauso ir nuo bendruomenės – kviečiame būti atsakingais, saugoti
vaikų žaidimų aikšteles, pastebėjus sugadintus įrenginius nedelsiant apie juos pranešti.
Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“.

Aktualios temos – konferencijoje „Socialiai jautrių visuomenės grupių
gyvenimo kokybė: teisės ir galimybės“
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybė, asociacija „Padėkime vaikams“ ir
Mykolo Romerio universiteto
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas specialistus iš visos
Lietuvos sukvietė į mokslinępraktinę konferenciją „Socialiai jautrių visuomenės grupių gyvenimo kokybė: teisės
ir galimybės“.
Konferencijos dalyvius, susirinkusius Vandens parko konferencijų salėje, pasveikino
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius, pasidžiaugęs, kad per
daugiau nei dešimtmetį pavyko
nuveikti daug darbų, suteikiančių galimybę negalią turintiems
žmonėms laisvai judėti ir gauti
kurorte populiariausias paslaugas, o gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose – gerinti gyvenimo kokybę.
L. Urmanavičius susirinkusiesiems papasakojo apie gegužę
įgyvendintą projektą „Druskininkai be ribų“, kurio metu negalią turintys žmonės iš visos
Lietuvos išbandė kurorto viešąsias erdves ir čia teikiamas
paslaugas bei įvardijo, kaip dar
būtų galima tobulėti, ką reikėtų
pagerinti.
„Neabejoju, kad ir po šios konferencijos išeisime, žinodami,
ką mes galime padaryti dar geriau“, – sakė L. Urmanavičius.
M. Romerio universiteto prodekanė strateginėms partnerystėms ir inovacijoms, doc.
dr. Lidija Kraujalienė perskaitė
pranešimą „Studijų galimybės
MRU viešojo valdymo ir verslo
fakultete: programos, perspektyvos ir tendencijos“.
LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė pristatė pranešimą

„Eini, darai, keičiasi. Apie ką
diskutuoja ir kokių pokyčių siekiama seime“.
Druskininkų
savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown konferencijos dalyviams
pristatė pranešimą „Įtraukusis
ugdymas mokykloje. Kad gražu būtų ne tik dokumentuose“.
Žilvinas Mažeikis, Socialinio
suflerio vadovas, skaitė pranešimą „Kaip bendruomenė gali
padėti mažiau galimybių turinčiam paaugliui ir kaip paauglys
bendruomenei?“
M. Romerio universiteto, Vadybos ir politikos mokslų instituto prof. dr. Agota Giedrė Raišienė pristatė savo pranešimą
„Studijos ir darbas nuotoliu: kokios galimybės kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems?“.
Kauno vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ direktorė, gyd.,
prof., dr. Audronė Prasauskienė
skaitė pranešimą „Vaikų negalia. Ką ir kiek reikia „gydyti?“
M. Romerio universiteto, Vadybos ir politikos mokslų instituto prof. dr. Vilma Čingienė
pristatė pranešimą „Jaunimo
sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo iššūkiai“.
Asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė, MRU Vadybos
ir politikos mokslų instituto doktorantė Laura Gardziulevičienė
susirinkusiesiems pristatė pranešimą „Bendradarbiavimo galia kuriant pokyčius socialinės
įtraukties kontekste“.
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad visi, kurie neturėjo
galimybės dalyvauti konferencijoje, bet norėtų išgirsti joje skaitytus pranešimus, juos gali surasti asociacijos „Padėkime
vaikams“ „Facebook“ paskyroje.

Druskininkų savivaldybė, asociacija „Padėkime vaikams“ ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakultetas surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Socialiai jautrių visuomenės grupių gyvenimo kokybė: teisės ir galimybės“ / Roberto Kisieliaus nuotraukos

3

2022 m. gegužės 19 d.

Savaitraščio Nr. 355

Druskininkuose apsilankę tinklo „Turizmui draugiški miestai“
partneriai mūsų kurortą įvardijo kaip tvariausią projekto miestą

Gegužės 9 d. įvyko ilgai
lauktas tarptautinio projekto
„Turizmui draugiški miestai“
partnerių vizitas Druskininkų
savivaldybėje.
Susitikimas
buvo ilgai atidėliotas dėl pandemijos, 2021 m. liepą kurortas partneriams pristatytas
virtualios ekskursijos būdu,
o šįkart atstovams iš partnerių miestų Bragos (Portugalija), Genujos (Italija) ir miestų plėtros tinklo programos
URBACT ekspertui Simone
D‘Antonio pavyko gyvai susipažinti su Druskininkų miestu, pasiekimais bei iššūkiais
turizmo srityje.
Vizitas prasidėjo konferencija neseniai atnaujintame Leipalingio dvare. Susitikimo metu
svečiams buvo pristatyti ne tik
Druskininkai ir ką tik įvykęs neįgaliesiems skirtas projekto renginys „Druskininkai be ribų?“,
bet ir pats dvaras, kaip kultūros
paveldo objektas, naujai prikeltas kultūrinio turizmo tikslams.
Vizito metu partneriams pri-

statyti
pagrindiniai
miesto
objektai – K. Dineikos sveikatingumo parkas, Druskininkų
vandens parkas, „Snow Arena“,
Miesto muziejus, Lynų keltuvas.
Apibendrindami susitikimą, projekto partneriai pastebėjo, kad
Druskininkų sveikatinime naudojami gydomojo purvo, mineralinio vandens natūralūs ištekliai bei toks ekologiškas
transportas kaip lynų keltuvas
ir šiuo metu perkami elektriniai
autobusai lemia tai, kad iš visų
projekto miestų Druskininkai
šiuo metu yra daugiausiai pasiekę tvaraus vystymosi, darnaus turizmo srityse.
Druskininkų savivaldybė projekte kartu su kitais 7 miestais
dalyvauja partnerio teisėmis.
Pareiškėjas yra Genujos (Italija)
savivaldybė ir kiti 7 partneriai:
Kasereso (Ispanija), Venecijos (Italija), Dan Lerė-Ratdauno
(Airija), Krokuvos (Lenkija), Bragos (Portugalija), Rovaniemio
(Suomija) ir Dubrovniko (Kroatija) savivaldybės.

Atstovams iš partnerių miestų Bragos (Portugalija), Genujos (Italija) ir miestų plėtros tinklo programos URBACT ekspertui S. D‘Antonio pavyko gyvai susipažinti su Druskininkų miestu, pasiekimais bei iššūkiais turizmo srityje / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų „Rotary“ klubas aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje

Druskininkų Rotary klubas su „Rotary Białystok“ klubu pasirašė brolystės sutartį /
Asmeninio archyvo nuotrauka

Balstogės ligoninei buvo įteikta chirurginė įranga, skirta sudėtingoms stuburo operacijoms. kainavusi beveik 23 000 JAV dolerių /
Asmeninio archyvo nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų Rotary klubo delegacija lankėsi Balstogėje – tądien
vietos ligoninei buvo įteikta
chirurginė įranga, skirta sudėtingoms stuburo operacijoms,
kainavusi beveik 23 000 JAV
dolerių. Įgyvendinant projektą
dalyvavo 12 klubų iš Lenkijos,
JAV ir Lietuvos. Šiame projekte dalyvavęs Druskininkų Rotary klubas, po paramos įteikimo pasirašė brolystės sutartį
su „Rotary Białystok“ klubu.
Kaip sakė Druskininkų Rotary
klubo prezidentas Modestas Vitkauskas, ši sutartis – puikus startas ateities projektams: „Sutartis
moraliai įpareigoja dviejų Rotary klubų glaudesnį bendradarbiavimą. Lenkijos Rotary klubai
turi didelę patirtį, įgyvendinant
„Global Grant“ projektus. Smagu
ne tik dėl to, kad galėjome dalyvauti projekte, kurio rezultatu jau
džiaugiasi Balstogės ligoninė,
bet ir užmegztu glaudžiu ryšiu
su projekte dalyvavusiais Rotary klubais. Net neabejoju, kad šis
įdirbis bus labai naudingas Druskininkų Rotary klubo įgyvendina-

miems ateities projektams, kurie
bus vertingi Druskininkų bendruomenei.
„Šiais metais tai jau antras įgyvendintas didelis tarptautinis projektas, kuriame sėkmingai sudalyvavo Druskininkų Rotary
klubas“, – sakė šio klubo vadovas.
„Didžiuojamės, galėdami pranešti apie užbaigtą chirurginės
įrangos, palengvinančios vaikų
stuburo operacijas Vaikų ortopedijos ir traumatologijos klinikai,
Liudviko Zamenhofo universiteto vaikų klinikinei ligoninei Balstogėje projektą. Naują įrangą
nupirkome Prancūzijoje iš specializuotos įmonės. Ji bus naudojama ne tik chirurginiam kaklo ir
juosmens srities stuburo traumų
gydymui, bet ir chirurginiam skoliozės mažinimui. Labai dėkojame mūsų draugiškų Rotary klubų
šeimai iš Lenkijos, JAV ir Lietuvos bei privatiems aukotojams,
kurių dėka surinkome visą reikiamą sumą. Juk tai bus skirta mažų
vaikų gydymui moderniais metodais, kad jų sveikimo laikotarpis
būtų kuo trumpesnis“, – mintimis

dalijosi Balstogės Rotary klubo
atstovai.
Pirmasis metų „Global Grant“
projektas buvo įgyvendintas dar
metų pradžioje, Dnipropetrovsko
mieste, Ukrainoje: „Projektą įgyvendinome, dar prieš prasidedant karo baisumams. Be abejo, karas turėjo didelės įtakos
Druskininkų Rotary klubo veiklai
ir perdėliojo prioritetus, – kalbėjo Ukrainoje gimęs ir ten gyvenęs
Druskininkų Rotary klubo narys
Jurijus Melničenko. – Visas dėmesys ir maksimali pagalba šiuo
metu skiriama Ukrainoje esančiam broliškam „Dnipro City Rotary“ klubui. Džiaugiamės, kad
galėjome jiems suteikti ir finansinę – daugiau nei 23 000 Eur pagalbą, bet ir organizuoti medikamentų, tvarsliavos, pirmosios
pagalbos priemonių, šiltų rūbų,
kilimėlių ir kitos humanitarinės
pagalbos pristatymą. Dnipro klubas paskirsto gautą paramą ligoninėms, sužeistiesiems kariams,
vaikams pabėgėliams, visur, kur
jos labiausiai reikia tuo momentu.“
Rotary organizacija jungia dau-

Praėjusį sekmadienį paminėjome Tarptautinę Šeimos
dieną. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras (VSB) tądien šeimas
pakvietė dalyvauti smagiuose renginiuose – „Šeimos bėgime aplink Druskonio ežerą“
ir „Sveiko maisto stotelėje“.
„Tai – dvi skirtingos veiklos,
bet abi labai svarbios ir turinčios
įtakos mūsų sveikatai. Norime,
kad druskininkiečiai būtų, ne tik
fiziškai aktyvūs, bet ir praplėstų savo supratimą apie mitybą
ir jos svarbą sveikatai“, – sakė
renginį organizavę Druskininkų
savivaldybės VSB darbuotojai.
„Šeimos
bėgimas“
aplink
Druskonio ežerą rengiamas jau
kelintą kartą. Bėgimas, skirtas
Tarptautinei šeimos dienai paminėti, jau tapo tradiciniu šeimoms, kurios myli aktyvų laisvalaikį. Vienas iš bėgimo tikslų
– informuoti apie fizinio aktyvumo svarbą žmonių sveikatai.
Organizatoriai džiaugiasi, kad
kiekvienais metais sulaukia vis
daugiau aktyvių druskininkiečių, kurie įsitraukia ir aktyvaus
laisvalaikio leidimą su šeima
paverčia smagia bei naudinga sveikatai pramoga: „Dėko-

jame iniciatyvioms mokytojoms
ir tėvams, kurie taip aktyviai dalyvauja „Šeimos bėgime“. Juk
geras pavyzdys yra toks užkrečiamas!“
Didindami sveikos mitybos
raštingumą, Druskininkų savivaldybės VSB darbuotojai sekmadienį Viečiūnų miestelyje įkūrė „Sveiko maisto stotelę“,
kurioje surengti praktiniai sveikos mitybos užsiėmimai sulaukė labai didelio susidomėjimo.
Šventės dalyviai ragavo lauko
žolių pesto, avinžirnių užtepėlės
– humuso ir vietoje pagaminto
firminio grikių-daržovių plovo.
Buvo smagu stebėti, kaip nepatikliai žmonės ragavo žolių pesto, bet jo paragavę labai džiaugėsi. Kad sveikas maistas yra
skanus, įsitikino ir suaugusieji,
ir vaikai.
Dėkojame renginio partneriams – Druskininkų kultūros
ir sporto centrų darbuotojams,
Druskininkų policijos komisariatui bei Viečiūnų bendruomenei, kurių dėka renginiai įgavo
didesnę prasmę.

Autobusiuką su humanitarine pagalba Ukrainos broliškam „Dnipro City Rotary“ klubui
išlydėjo Druskininkų rotariečiai J. Melničenko (kairėje) ir M. Vitkauskas (dešinėje) / Asmeninio
archyvo nuotrauka

giau kaip 1,2 mln. rotariečių, susibūrusių į daugiau kaip 32 000
Rotary klubų 200 šalių. „Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose suteikia galimybę pasisemti
patirties ir išnaudoti Rotary bendruomenės privalumus ir tikrai
dideles galimybes“, – pasakojo
Druskininkų Rotary klubo prezidentas M. Vitkauskas.

Užsakymo Nr. MDR-355-01

Šeimos dienos proga Druskininkų savivaldybės VSB pakvietė į smagius renginius

Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Miestelėnus ir kurorto svečius Druskininkų savovaldybės VSB pakvietė į „Šeimos bėgimą aplink Druskonio ežerą“ ir „Sveiko maisto
stotelę“ / Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotraukos
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Chorinės muzikos gerbėjams –
meno mokyklos
kolektyvų koncertas

,,Draugystės“ sanatorijos Raudonojoje salėje skambėjo chorinė muzika – surengtas meno mokyklos kolektyvų koncertas / M. K. Čiurlionio
meno mokyklos archyvo nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį
,,Draugystės“ sanatorijos Raudonojoje salėje
skambėjo chorinė muzika. Su dideliu džiaugsmu savo naujas menines programas pristatė
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos
jaunių choras ir mišrus
choras ,,Druskininkai“
(vadovė Inga Vagnoriūtė, koncertmeisteris Danas Juškevičius). Koncerte skambėjo lietuvių,
ukrainiečių ir amerikiečių kompozitorių chorinė kūryba.

Koncertą pradėjo vaikų
choras, nuoširdžiai atlikęs
keturias lietuvių kompozitorių dainas. Renginį pratęsė mišrus choras „Druskininkai“, minintis 7-uosius
savo gyvavimo metus.
Ypatingas dėmesys skirtas M. Leontovych ukrainietiškai dainai ,,Shchedryk“, pagerbiant Ukrainos
stiprybę bei V. Mažintaitės
„Ne dėl žalio vyno“ (solistė Justina Mazaliauskienė,
perkusija Dalia Urniežienė). Koncerto puošmena
tapo šešios bendrai chorų
atliekamos dainos. Klausy-

tojus sužavėjo Moira Smiley kūrinys „Bring Me Little
Water, Silvy“, kuriame vaikai ir suaugusieji pritaikė
kūno perkusijos judesius.
Chorai toliau aktyviai repetuoja, ruošiasi festivaliui
„Čiurlionio keliu“ bei Kauno
ir Alytaus dainų šventėms.
Na, o klausytojus jie kviečia apsilankyti gegužės 31
d. 12 valandą Druskininkų
pramogų aikštėje rengiamoje Vaikų gynimo dienos
šventėje.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Reklama didžiausio Dzūkijos
regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir
naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272
el. p.: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK
paskyroje
„Mano Druskininkai“!

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
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Leipalingio žmonių dovana parapiją paliekančiam klebonui
Pauliui Marčiulioniui – automobilis

Atkelta iš 1 psl.

Dėkinga Leipalingio bendruomenė, atsisveikindama su mylimu klebonu Pauliumi ir sveikindama su jubiliejumi, įteikė jam orginalią dovaną – automobilį „Škoda Oktavia“, kad jis kuo dažniau lankytųsi Leiplingyje / Lijanos Kubilienės
nuotrauka

– Iš kur esate kilęs, kodėl
nusprendėte tapti kunigu?
– Nuo pirmos klasės su tėvais
gyvenau Alytuje, ten baigiau
mokyklą. Nuo penktos klasės
pradėjau patarnauti Mišioms.
Kai buvau mažas, mama mus,
visus vaikus, vesdavosi į bažnyčią. Tada man ten labai nusibosdavo. Kai sekmadieniais mane
prikeldavo eiti į bažnyčią, tai sakydavau, kad esu pavargęs ir
nenoriu niekur eiti. Kai pradėjau
patarnauti Mišioms, viskas pasikeitė. Į bažnyčią eidavau ne tik
sekmadieniais, bet ir kiekvieną
dieną. Atsimenu, kartą su berniukais triukšmavome prie altoriaus. Tąkart klebonas labai supyko ir pasakė, kad dvi savaites
negalėsiu ateiti į bažnyčią. Tai
man buvo pati didžiausia bausmė.
Alytuje dirbo kunigas Antanas Gražulis, jis labai aktyviai
bendravo su jaunimu. Šis kunigas dvasine prasme man labai
daug davė, jis buvo didelė dvasinė paspirtis. Tokio dalyko, kad
stotum į kunigų seminariją, pats
nesugalvosi, tai – Dievo pašaukimas.
– Jūsų iškėlimas į kitą pa-

rapiją beveik sutapo su jubiliejumi, kurį ką tik šventėte.
Žmogui ir kunigui – 50 metų.
Tai daug ar mažai?
– Gal tai pusė gyvenimo? Regis, visai nedaug nugyventa,
dar tik pradžia. Atrodo, kad viskas dar ateityje. Dabar jau visos
mintys kitose parapijose.
– Ką žinote apie naująją parapiją?
– Tai man beveik kaip nauja
žemė, ten kartais tekdavo pabūti, kai klebonas paprašydavo pavaduoti. Teks iš naujo su visais
susipažinti.
Ta rotacija, kaip kokia treniruotė prieš svarbiausiąjį Išėjimą, tiksliau – Grįžimą. Ko reikia
gailėtis? Kad per mažai padarei
gero ar kažką padarei ne taip,
kad liko neįgyvendinti sumanymai. Čia iš kunigo pozicijos. O,
kaip žmogui – tai tų santykių,
kurie užsimezgė šiose parapijose. Nors, kita vertus, tvirtų santykių negalėtų pakeisti vietos
pakeitimas. Gyventi reikėtų taip,
kad nereikėtų gailėtis dėl nieko.
– Atsisveikinimo proga bendruomenė Jums įteikė neįprastą dovaną – automobilį.

Kleboną pasveikino Leipalingio bendruomenės pirmininkė Ž. Krivonienė ir ūkininkas A. Vailionis / Lijanos Kubilienės nuotraukos

Ką Jums reiškia toks dėmesys ir pagarba?
– Dėl dovanos labai buvau
nustebintas. Džiaugiausi kaip
vaikas – tikrai labai sunkų tą
džiaugsmą išreikšti žodžiais.
Bet mane labiausiai nustebino žmonių gerumas, nuoširdumas, kaip jie nuoširdžiai norėjo padovanoti. Negalvojau, kad
taip giliai sureaguos dėl mano
iškėlimo. Mačiau ašaras žmonių

Žaneta Krivonienė, Leipalingio bendruomenės pirmininkė: „Man labai gaila, kad iškeliamas klebonas P.Marčiulionis, nes bendruomenės santykis su šiuo klebonu yra labai
šiltas. Tai žmogus, į kurį galima bet kada kreiptis, surasti atsakymus į visus klausimus. Jis
niekada neatsisako dalyvauti įvairiose bendruomenės veiklose, yra šiltas, žemiškas žmogus. Kai lanko parapijiečius, jis niekada neskuba, daug bendrauja su žmonėmis, domisi,
kaip jie gyvena, kaip jiems sekasi, kuo galėtų padėti. Jį parapijiečiai labai myli.
Klebonas yra dalyvavęs visose mūsų bendruomenės veiklose, jis turi ir savo, kaip parapijos vadovo, pareigas, susijusias su karitatyvine veikla. Jis mus kuravo visame, kas bendruomenėje susiję su religine veikla.
Jei vyksta Padėkos vakaras, jis visada įteikia nominacijas. Jis niekada neatsisako dalyvauti bendruomenės renginiuose, pats prisideda prie jų organzavimo. Mielas, šiltas, geras
žmogus, su kuriuo norisi bendrauti. Jis leidžia bažnyčioje organizuoti ir koncertus, ir kitus
renginius. Plačių pažiūrų, neužsidaręs.
Klebonas labai domisi krepšiniu, „serga“ už Kauno „Žalgirį“. Jei lanko parapijiečius ir ten
kalba pasisuka apie krepšinį, tai žinok, kad kunigas ilgai iš ten neišeis...
Mes bažnyčioje visada rengdavome muzikos festivalius, kurie buvo sudėtine „Dvaro festivalio“ dalimi. Nežinia, kaip bus šią vasarą, kai ateis naujas klebonas.
Mums Pauliaus labai trūks. Gaila, kad jis išvyksta. Bet jis iškeliamas į netolimą parapiją,
tai tikimės susitikti ir vėliau.“

akyse, bažnyčioje Šventų Mišių
metu.
Kada kunigas Mišiose dalija
Šventąją Komuniją, tai patarnautojas žmogui po smakru laiko pateną (lėkštelę), kad joks
trupinėlis nenukristų ant žemės.
Kai man bedalijant Komuniją,
ant tos patenos nuriedėjo ašara, labai suspaudė širdį. Dzūkai
– labai nuoširdūs, geri žmonės,
taip pat labai pamaldūs, gerano-

riški...
Žmonių dėmesys ir pagarba
man reiškia, labai daug, įpareigoja dar pasitempti ir toliau nenuvilti – kur bebūčiau. Buvimas
su žmonėmis teikia džiaugsmą.
Visada stengiausi būti savimi.
Nes kunigas skirtas žmonėms,
o ne sau...
Parengė Laimutis Genys

Antanas Vailionis, aktyvus Leipalingio ūkininkas: „Netiesiogiai pažinojau
kleboną Paulių, dar prieš jo atvykimą į mūsų parapiją. Šis klebonas – labai pamaldus, atsidavęs Dievui, neteikiantis pirmumo prabangai, materialiems dalykams.
Pradžioje jis labai sunkiai įsiliejo į mūsų bendruomenę. Paskui, kai jau tapo
neatsiejama jos dalimi, atsitiko taip, kad jam tenka keisti parapiją. Jis įnešė į
mūsų gyvenimą daug šventumo ir meilės aukštesnėms jėgoms. Jis nebuvo tas
kunigas- „verslininkas“, todėl žmonės jam ir aukojo. Jis yra dvasingas žmogus.
Kadangi gegužę jis mini savo jubiliejų, proga svarbi, o jis yra labai nusipelnęs
mūsų parapijai, nusprendėme įteikti jam netradicinę dovaną – nupirkome automobilį „Škoda Oktavia“. Jo senasis automobilis sugedo taip, kad neapsimoka
jo remontuoti. Taigi man kilo mintis, kad, atsisveikinant, reikia klebonui padovanoti automobilį.
Gerai, kad klebonas netoli išvažiuoja. Turėdamas automobilį, galės dažniau ir
mus aplankyti. Manau, kad tarp jo ir mūsų bendruomenės išliks draugiškas ryšys.
Kai keičiasi klebonai, mūsų akiratis plečiasi. Tikimės, kad naujasis klebonas
irgi įsilies į bendruomenės gyvenimą, nes Leipalingio bendruomenė labai aktyvi. Svarbiausia, kad puikiai veiktų visos jungtys: bažnyčia, seniūnija, bendruomenė – tada galima pasiekti geresnių rezultatų, sukurti didesnę pridėtinę vertę“.
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Druskininkų moksleiviai turėjo unikalią progą
pabendrauti su Japonijos ambasadoriumi

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos ir „Atgimimo“ moksleiviai dalyvavo susitikimuose su Japonijos ambasadoriumi Lietuvoje T. Ozaki /
Asmeninio archyvo nuotraukos

Sakurų žiedlapiais nubarstytu taku įsišėlstanti gegužė
atneša daug švenčių, o gegužės 5-oji buvo ypatinga diena
dviem miesto mokykloms.
Tądien „Atgimimo“ mokyklos
bendruomenė šventė Tango no
Sekku (liet. Vaikų diena). Šventės kulminacija tapo Japonijos
ambasadoriaus Lietuvoje Tetsu Ozaki vizitas. Kartu lankėsi ir ponia Harumi Ozaki, 2-oji
sekretorė Yurika Kakami ir kultūros skyriaus darbuotoja Milda
Krasko. Šventėje taip pat dalyvavo mainų studentai iš Japonijos ir Druskininkų savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown.
Mokytojos Valės Šmitienės
merginų atliktas japoniškas šokis, Arijaus Balčiaus (mokyt.
Ronata Balkaitienė) japoniškai
sudainuota daina, Jorūnės Katauskaitės organizuota „Kahoot“ viktorina apie japonų kalbą,
gimnazistų Dainiaus Miliaus ir
Augusto Jasiūno pranešimas
„Anime ir rytų kovos menų sintezė“, japonų studentų pristatymas apie šventės tradicijas ir,

be abejonės, mokytojos Jūratės Kygienės sukurtos nuostabios šios dienos simbolinių gėlių
– irisų – dekoracijos visus panardino į japonišką atmosferą.
Ambasadorius savo sveikinimo
kalboje palinkėjo visiems ąžuolo stiprybės. Jis akcentavo gražią sąsają tarp japoniškos tradicijos vaikų dienos proga valgyti
saldumynus, susuktus į ąžuolo
lapus, ir lietuviško tikėjimo ypatingomis ąžuolo galiomis. Oficialia dalimi šventė nesibaigė
– antroji dalis buvo ne mažiau
smagi. Studentai suorganizavo
kūrybines dirbtuvėles – mokė
kaligrafijos meno, lankstė origami ir supažindino su nauja įdomia pramoga – ayatori (iš siūlų
manipuliuojant įvairiomis pirštų
kombinacijomis kuriamos konstrukcijos).
Įsimintina ši diena tapo ir
„Ryto“ gimnazijos bendruomenei. Pirmą kartą jos istorijoje čia
lankėsi Japonijos ambasados
delegacija. Garbingų svečių sutikimo proga nuskambėjo mokytojos Ronatos ansamblio japoniškai atlikta daina „Hana wa

saku“ (liet. „Gėlės vėl žydės“).
Ypatinga dainos žinutė –
kad ir kas benutiktų, gyvenimas
tęsiasi ir žydi gėlės – jautriai nuskambėjo nūdienos įvykių kontekste. Gimnazistai skaitė haiku
(japonų poezijos žanras), kuriuos 1-3 klasių moksleiviai sukūrė japonų savaitės „Wa“ proga per lietuvių kalbos pamokas.
Iliustracijos pagal haiku papuošė fojė erdvę ir vizualiai įkūnijo poezijos žinutes. Jaudinantis
ir šiltas susitikimas prie arbatos
puodelio organizuotas su japonų klubo atstovais ir jo vadove
Rovena Kvaraciejūte. Ambasadorius pasidžiaugė, kad jaunieji Japonijos gerbėjai sveikinosi
ir prisistatė jo gimtąja kalba, pasiteiravo, kaip jiems sekasi mokytis nelengvos japonų kalbos.
Gimnazistai domėjosi garbaus
svečio karjera, laisvalaikiu, nuomone apie Lietuvą ir net sulaukė
asmeninio kvietimo atvykti pas
jį į svečius Japonijoje.
„Mano Druskininkai“
informacija

Biblioteka kviečia į teatro „Labas“ spektaklį „Nedingęs“
Gegužės 26 d. 17.30 val.
Viešosios bibliotekos (V. Kudirkos
g. 13) kiemelyje bus galima pamatyti
teatro „Labas“ spektaklį „Nedingęs“
apie poeto Antano Kalanavičiaus
gyvenimą ir kūrybą.
Idėjos autorės ir aktorės – Jurga
Kalvaitytė, Neringa Varnelytė, Vitalija
Mockevičiūtė. Renginio trukmė –
1,5 val. Esant nepalankioms oro
sąlygoms, renginys vyks bibliotekos
patalpose.
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Viečiūnų bendruomenė smagiai paminėjo Tarptautinę šeimos dieną

Šventės akimirkas užfiksavo Alvydas Lukoševičius

„Kas gali būti gražiau, kai
taip gausiai šeimų susirinka
Viečiūnuose švęsti „Šeimos
dieną“?“, – praėjusį sekmadienį džiaugėsi renginio organizatoriai.
Šventės dalyviai mėgavosi šilta ir jaukia koncertine vaikų programa, kurią parengė M. K.
Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai, mažieji Viečiūnų progimnazijos dainorėliai, konkurso „Dainų dainelė“ dalyviai,
lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtinė.

Renginiui žaismės suteikė kūrybingos vietos įmonių – „Stikloporas“, „Oetiker Lietuva“,
„Akvavita“ – menininkų Daivos
Stoncelienės, Irinos Sinkevičienės, Rasos Tranizaitės edukacijos ir užduotys šeimoms.
Šventės dalyvių dėmesio sulaukė „Gatvės menas ant autobusų stotelės“ su Deividu Sinkevičiumi. O mažiesiems gerą
nuotaiką dovanojo „Burbulų dėdės“ šou, batutų linksmybės,
įvairiais personažais išpiešti laimingi vaikų veidukai. O kur dar

burbuliniai vafliai su ledais, skanūs „Karvės blynas“ blynai ir
„Laimės namai“ sveiko maisto pamokėlės bei degustacija. Šeimoms netrūko veiklų, jos
dalyvavo šeimų loterijoje. Gavę
„Šeimos pasus“ ir atlikę užduotis, penkios laimingos šeimos buvo apdovanotos Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ ir
„Rasa Basa“ įsteigtais prizais.
Parengta pagal Viečiūnų
bendruomenės „Versmė“
informaciją

Informacija dėl Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2021-2022
metų apskaitos laikotarpį teikimo

Druskininkų savivaldybė informuoja pieno gamintojus (toliau – Gamintojas), kad iki 2022
m. liepos 29 d. gali teikti Pieno
gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2021- 2022
metų apskaitos laikotarpį (toliau – TP deklaracija). Apskaitos laikotarpis yra nuo 2021 m.
balandžio 1 d. iki 2022 m. kovo
31 d. Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz.,
turguose, kaimynams ir kita)
tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti,
įskaitant pieno ir (arba) pieno
produktų atidavimą šioms reikmėms.
Gamintojas, turintis galimybę
naudotis elektronine bankininkyste, iki 2022 m. liepos 29 d. gali
jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti TP
deklaracijos elektroninę formą už

praėjusį apskaitos laikotarpį.
Gamintojas, neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektronine bankininkyste, iki 2022
m. liepos 29 d. gali kreiptis į savivaldybę telefonu Nr. 8 614 25
826 arba elektroniniu paštu (alvydas.vengrauskas@druskininkai.
lt), arba registruotu paštu (Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai), arba kurjerio pagalba bei
pateikti pasirašytą TP deklaraciją
ar duomenis, reikalingus TP deklaracijai užpildyti. Svarbu - tokiu
atveju, Gamintojas ne vėliau kaip
iki 2022 m. rugpjūčio 13 d. privalo atvykti į savivaldybę pasirašyti
TP deklaracijoje. Jeigu Gamintojas neatvyksta pasirašyti iki 2022
m. rugpjūčio 12 d., tuomet savivaldybė per 3 darbo dienas apie
tai informuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą,
kuris atmeta TP deklaraciją PAIS.

Nesant galimybės TP deklaracijos ar duomenų pateikti kitais
būdais, Gamintojas gali atvykti į savivaldybę (Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai)
iki 2022 m. liepos 29 d. ir pateikti duomenis, reikalingus TP deklaracijai užpildyti.
Gamintojo mirties atveju vienas
iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.
Pažymime, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2021
m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D63 „Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves
administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitė susietosios paramos už pienines karves skyrimą.
Vadovaujantis šiuo įsakymu, nebus vertinamas rinkai patiektas
pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų,

pretenduojančių į paramą, buvo
reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių
laikotarpiu siektų ne mažiau kaip
500 kg.
Atkreipiame dėmesį, kad susietoji parama už pienines karves
– susietoji parama, mokama pareiškėjui už Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir nustatytą laiką
valdoje išlaikytas pieninių veislių
karves vadovaujantis 2021–2022
metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymu
Nr. 3D-63 „Dėl 2021–2022 metų
susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“. Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, ku-

rie, vadovaudamiesi Tiesioginių
išmokų taisyklėmis, einamaisiais
metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo
skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo
31 d. (imtinai).
Gamintojus priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas Alvydas
Vengrauskas (Vasario 16-osios
g. 7), tel. 8 614 25 826, el. p.
alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės
informacija
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UAB „LEVANDULA“ SIŪLO DARBĄ VIRĖJAMS
ŠIUOSE MIESTUOSE:

PADĖKA

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

Kondicionierių,
šilumos siurblių,
saulės elektrinių
pardavimas,
montavimas.
Centrinio šildymo
įrengimas. Stogų
renovacija,
dengimas.
Tel. 8 600 23832
Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių
supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas,
sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

BALDAI

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

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

Tel. 8 682 10953
Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

Svečių namams UAB „Mineraliniai
apartamentai“ skubiai reikalinga
administratorė-kambarinė.
Lankstus darbo grafikas, darbo užmokestis
nuo 730,00 Eur.

Žolės pjovimas su
profesionalia įranga
nuo 3 Eur/aras.
Tel. 8 625 71804
Jeigu norite užsidirbti ir
Jums jau daugiau kaip
18 metų, siūlome darbą
kebabų kioske.

Tel. 8 681 17854

BRANGIAI PERKAME
MIŠKĄ PIETŲ
LIETUVOJE.
SUTVARKOME
DOKUMENTUS,
APMOKAME NOTARINES
IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740

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

Teirautis tel. 8 616 74481.

SANTECHNIKOS
DARBAI
TEL. 8 687 27676

APDAILOS IR
STALIAUS DARBAI.
TEL. 8 627 57085

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

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai krovinių
gabenimui Lietuvos teritorijoje („CE“ kategorija, 95
kodas). Savaitgaliai laisvi. Tel 8 685 50005
Gamybos įmonei ,,UAB Druskininkų Rasa“
reikalingi operatoriai.

Teirautis tel. 8 615 14427

Vidaus, lauko apdailos darbai, santechnika,
plytelių klijavimas, durų, langų montavimas,
namų fasadų dažymas.
Tel. 8 654 62916 ir 8 621 29804
Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos
darbai. 8 656 21154

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

„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
Pjauname žolę, tvarkome
apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658
Perka garažą, vieta nėra
svarbi.
Tel. 8 606 59756

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

Mirus mylimam vyrui ir Tėveliui Jonui Gaidžiui,
sulaukėme nuoširdžios daugybės žmonių užuojautos.
Už nuoširdų palaikymą ir pagalbą dėkojame Druskininkų
PSPC gydytojai Birutei Vilkaitienei, slaugytojai Rasai
Pileckienei, giminėms, draugams, kaimynams, Alfredai
Pigagienei, tremtiniams, Ratnyčios parapijos klebonui
Medardui Čeponiui, Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Draugijos nariams, laidojimo namų „Nutrūkusi
styga“ darbuotojams, krašto apsaugos ministerijai,
Druskininkų Giedriaus Matulionio 103 kuopos šauliams
ir jų vadui Ramūnui Šerpatauskui, KASP Dainavos
apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadui,
kapitonui Kęstučiui Valentai ir visiems, buvusiems šalia
ir padėjusiems palydėti mūsų mylimą žmogų į Amžino
poilsio vietą.
Žmona Marytė ir dukra Dalia
Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“,
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel. 8 636 60454
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

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 kodas).
Reisai savaitiniai. Tel 8 685 50005
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KULTŪROS RENGINIAI
Gegužės 20 d. 13 val.
Druskininkų JUC (Veisiejų g. 17)
Trečiojo amžiaus universitetas
kviečia senjorus į baigiamąjį
mokslo metų susitikimą aptarti
vasaros kelionių ir pramogų organizavimo klausimus
Gegužės 26 d. 17.30 val.
Viešosios bibliotekos (V. Kudirkos
g. 13) kiemelyje – teatro „Labas“
spektaklis „Nedingęs“ apie poeto
Antano Kalanavičiaus gyvenimą
ir kūrybą
PARODOS
Nuo gegužės 19 d. M. K.
Čiurlionio namuose-muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama paroda „Druskininkai dailininkų akimis“ iš
Rimvydo Aniulio kolekcijos
Iki birželio 1 d. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos
g. 13) veiks Virgitos
Kalinovienės ir Dianos
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“
Iki birželio 15 Leipalingio dvaro rūsyje (Alėjos
g. 30, Leipalingis) veiks
paroda „Jotvingių Eldoradas“. Norėdami apsilankyti,
kreipkitės tel. 8 686 30932
Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje
(Jaunystės g. 6A, Viečiūnai)
veikia tautodailės paroda
„Tulpė – mūsų viešnia“
Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
eksponuojama Leono ir Aido
Striogų paroda „Bėga gyvenimas bėga...“

IN MEMORIAM

Jonas Gaidys
1933-01-01 – 2022-05-11
Gegužės 11 d. Angelas sargas į dangiškąją karalystę pasikvietė Joną Gaidį.
Velionis gimė Ricielių kaime, Lazdijų rajone. Augo Rožės ir Antano Gaidžių penkių vaikų šeimoje.
Su broliais ir seserimis dirbo tėvų ūkyje. Pokario metais šeima buvo įsitraukusi į rezistencinę veiklą.
Už pagalbą partizanams brolis Antanas kalėjo Vorkutos lageryje. Sesuo Danutė, partizanė Eglė,
buvo sunkiai sužeista, kalėjo Irkutsko srities specialioje kolonijoje, o po Stalino mirties buvo
perkelta į Mordoviją.
Jonas partizanus rėmė šoviniais, ginklais, kuriuos dar ir taisė, platino antisovietinę spaudą.
1949 m. rudenį septyniolikos metų jaunuolis davė partizano priesaiką, gavo slapyvardį Savanoris.
Jonas su partizanais eidavo į žygius, pranešdavo jiems apie gręsiantį pavojų.
Kai dauguma kovos draugų buvo žuvę, Jonas slapstėsi. 1952 m. persikėlė gyventi į Druskininkus.
Sukūrė šeimą su dzūkaite Maryte Truskaite. Užaugino dukterį Dalytę. Gražiai gyvendami, sulaukė ir deimantinių vestuvių.
1954 m. Jonas Vilniuje baigė vairuotojų kursus. Įsidarbino Druskininkų miškų ūkyje vairuotoju. Vėliau dirbo mechaniku.
Atkūrus Nepriklausomybę, dalyvavo Sąjūdžio veikloje, priklausė Šaulių sąjungai,
aktyviai dalyvavo ne tik LLKS Dainavos apygardos, bet ir kitų šalies vietovių patriotiniuose renginiuose.
Velionis buvo rūpestingas vyras, tėvelis. Netekome doro, darbštaus, nuoširdaus Dzūkijos sūnaus.
Jonui suteiktas Kario savanorio statusas, apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.
Amžinojo poilsio velionis atgulė naujosiose Ratnyčios kapinėse.
Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marytę, dukterį Dalytę, seserį Onutę bei visus artimuosius.
Telydi Jus dvasios stiprybė!
LLKS Dainavos apygardos partizanų vardu, Alfreda Pigagienė

Užuojautos
Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…
Mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Iloną Michailiuk ir jos artimuosius.
Dabintos g. 11 namo gyventojai
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)
Netikėtai mirus buvusiam ilgamečiam
bendradarbiui Blažėjui Bertašiui, nuoširdžiai
užjaučiame jo artimuosius.
Druskininkų greitosios medicinos pagalbos komanda
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Užjaučiame Povilą Didžbanį dėl mylimos
Mamos mirties.
SB „Papartis“ kaimynai

SPORTO RENGINIAI
Gegužės 19-20d. LSC sporto
komplekse „Druskininkai“ vyks
Europos specialiosios olimpiados (SO) jungtinio salės futbolo
čempionatas.
Specialiosios olimpiados sąjūdis
yra pagrįstas tikėjimu, kad sutrikusio intelekto žmonės gali,
atitinkamai pateikus instrukciją
ir paskatinus, mokytis, džiaugtis
ir gauti naudos iš dalyvavimo
individualiame ir komandiniame
sporte.
Per sporto treniruotes ir varžybas
sutrikusio intelekto asmenys
gauna fizinę, protinę, socialinę
ir dvasinę naudą. Stiprinamos
šeimos ir visuomenė, kuri,
stebėdama ir dalyvaudama procese, įgyja daugiau supratimo
apie asmenis, turinčius specialių
poreikių, didėja jos atsakomybė
už kiekvieną bendruomenės
narį. SO šūkis – leiskite man
laimėti, bet, jei man nepavyks,
paskatinkite mane siekti
pergalės. Kviečiame visus ateiti
palaikyti olimpiados dalyvių ir
pasidžiaugti jų pergalėmis!

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Išėjus į Amžinybę mylimam broliui, nuoširdžiai
užjaučiame Birutę Jonušauskienę ir artimuosius.
Tegul Jus lydi stiprybė ir dvasios paguoda šią
skaudžią netekties valandą.
Druskininkų savivaldybė
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Buvo dienos, kupinos pilnatvės,
buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta.
Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas.
Savęs aukojimas – kaip pareiga šventa.
Mirus mylimam Tėveliui ir vyrui Jonui Gaidžiui,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Dalytę ir žmoną Marytę.
MB „Augusto spauda“
Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Skaudžią netekties akimirką, nuoširdžiai
užjaučiame Eleną Ivanovą dėl mylimo vyro mirties.
Druskininkų PSPC kolektyvas
Tokia tyla. Tokia rimtis.
Lyg šauktų kas.
Lyg paskutinį kartą...
Žvaigždė užgeso gal danguj pražydusi gėle.
O gal... (M. Tomonis)
Mirus mylimai seseriai Reginai, nuoširdžiai
užjaučiame Ziną Vitkauskienę ir artimuosius.
Sodo kaimynai
Išėjus amžinybėn Tėveliui Jonui Gaidžiui
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Dalytę ir
artimuosius.
Ateities g. 8 pirmos laiptinės kaimynai
Niekas man nesakė, kad esu čia svečias.
– nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios
– tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.
(B. Brazdžionis)
Iškeliavus į Amžinybę Aleksandrui Ivanovui,
užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Sodininkų bendrijos „Migla“ sodininkai

Nuoširdžiai užjaučiame Palmyrą Dvareckienę,
mirus mylimai Sesei.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai.
O mylimas pavasari, manęs jau neberasi.
Sulaikęs juodbėrį staiga, į žemę pažiūrėsi:
ir žemė taps žiedais marga...
Aš diemedžiu žydėsiu. (S. Nėris)

Skaudžią netekties valandą, mirus seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame Marytę Jančauskienę.
Ateities g. 8 pirmos laiptinės kaimynai

Dėl Sigito Susmaros mirties širdingai užjaučiame
jo žmoną Vladą, dukrą ir artimuosius.
M. K. Čiurlionio g. 83 namo kaimynai
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2022.05.20 d.
Penktadienis
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.
08:55 Detektyvas Monkas 4 .
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais.
12:30 Širdyje lietuvis. Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą.
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Laisvės kaina.
00:30 Paveldėtojos.
02:05 Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas.
04:00 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
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“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:30 „Ledo šalis 2“.
21:25 VAKARO KINO TEATRAS „Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
00:00 „D‘Artanjanas ir trys muškietininkai“.
02:05 „Pagrobimas“.
03:55 „Žmogus be praeities“.
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 Ponas ir ponia
gangsteriai.
23:00 Tavo eilė.
01:00 Bastilijos diena.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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“ 56.
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 Laisvės TV valanda.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50„ Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „Privatus detektyvas
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Snaiperis. Atgimimas.
00:50 Desperado.
02:55 „Strėlė“.

2022.05.21 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Klauskite daktaro.
08:00 Beatos virtuvė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Maži, bet ypatingi: vabzdžiai.
12:50 Lotynų Amerikos platybėse .
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Vasaros laikas.
00:45 Laisvės kaina.
02:20 Kai kelio atgal nebėra.
03:50 Mokslo ekspresas.
04:05 Jaunasis Montalbanas.
06:00 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Didysis Lūžių slėnis – laukinė Afrikos širdis“.
12:40 „Laukinis Peru. Andų mūšio laukas“.
13:50 „Mažylio atostogos“.
15:55 „Šventosios ieties medžioklė“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:20 „TV3 sportas“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Le Manas‘66. Plento karaliai“.
00:40 „Pamišėlė“.
02:25 „Nesunaikinami 2“.
04:20 „Išlaisvinimas“.

06:25 „Neramūs ir triukšmingi“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Vasaros stovyklos sala“.
09:25 KINO PUSRYČIAI Broliai meškinai ir fantastiškas nuotykis.
11:10 Šunų viešbutis.
13:10 Viena diena Niujorke.
15:00 „Ponas Bynas“.
15:35 Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Bitė
Maja. Medaus žaidynės.
21:15 Kartu ne savo noru.
23:35 Savigynos mokykla.
01:20 Kaip diena ir naktis.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Rožė
Parčevskytė.
08.30 Kryptys. Pramoginė informacinė laida.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR. Laida apie mokslo ir verslo partnerystę, skaitmenizaciją, inovacijas ir startuolius.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Miško balsas.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kap naciai pralaimėjo karą“.
22.30 Žinios.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 8/9.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Miško balsas.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Inovacijų DNR.
05.35 Vantos lapas.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose
su Beru Grilsu“.
08:00 „Varom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Pričiupom!“.
10:30 „Laukinė Šri Lanka“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Pusfinalio rungtynės.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos
šou.
22:00 MANO HEROJUS 24 valandos
gyventi.
23:50 Palaidotas.
01:45 Snaiperis. Atgimimas.

2022.05.22 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Gamtininko užrašai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Amerika iš paukščio skrydžio.
Gamtos stebuklai.
13:50 Mis Marpl. Atomazga.

15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika.
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 Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022. Šiuolaikinio Kauno mito trilogijos II dalis: Santaka. Šou ant vandens.
21:50 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
22:30 Seserų Fontanų siuvykla.
00:20 Sengirė.
01:25 Vasaros laikas .
03:05 Planeta Žemė 2.
03:55 Langas į valdžią.
04:25 Mis Marpl. Atomazga.
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 paslaptys“.
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“.
13:05 „Meilė keliauja laiku. Safyrė“.
15:20 „Laukiniai šernai“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“.
22:30 „Olimpo apgultis“.
00:55 „Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
03:25 „Laukiniai šernai“.
06:25 „Neramūs ir triukšmingi“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Vasaros stovyklos sala“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Šerlokas
Gnomsas.
11:10 Polis.
13:00 Mano mama ir mūsų kūdikiai.
14:55 Keistuolis Deivas.
16:45 „Ponas Bynas“.
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios.
19:30 Medalionas.
21:20 Mirties troškimas.
23:35 Gyventojas.
01:25 Kartu ne savo noru.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas. Edukacinė laida apie Lietuvos gamtą.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Bušido ringas 3/33. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
11.30 Švyturių žmonės 1/8.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
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 Vieno nusikaltimo istorija.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 24/7
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos mūsų pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato III-iasis etapas.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Savickas classic 2021“.
10:00 „Pričiupom!“.
10:30 „Laukinė Šri Lanka“.

11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Supermenas ir Luiza“.
22:30 „Sūnus paklydėlis“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
00:50 24 valandos gyventi.

2022.05.23 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
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 4.
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 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Premjera. 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. Juozas Laivys.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Devintojo legiono erelis“.
00:55 „Rezidentas“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Perėja“.
03:55 „Mikė“.
04:25 „Rezidentas“.
05:20 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
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.
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19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Pagirios Las Vegase.
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 Mirties troškimas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15
Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys.
07.00 Švarūs miestai.
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. Spręskit
patys.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
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“.
06:05 „Privatus detektyvas
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Laukinė Šri Lanka“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
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 Slaptas keleivis.
23:00 „Juodasis sąrašas“.
00:00 „Sūnus paklydėlis“.
01:00 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:20 „Supermenas ir Luiza“.

2022.05.24 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
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 4.
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.
22:30 Dviračio žinios.

23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Premjera. 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 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 VAKARO KINO TEATRAS „Karo
dievas“.
01:05 „Rezidentas“.
02:05 „Elementaru“.
03:05 „Perėja“.
04:05 „Mikė“.
04:35 „Rezidentas“.
05:30 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Invazija.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 Pagirios Las Vegase.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. Laida apie mokslo ir verslo partnerystę, skaitmenizaciją, inovacijas ir
startuolius.
07.00 „Reali mistika“.
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 #Ne spaudai.
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 #NeSpaudai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 #NeSpaudai.
04.35 „Reali mistika“.
06:05 „Privatus detektyvas
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „PREMJERA Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Raudonas dangus.
23:15 Slaptas keleivis.
01:15 „Strėlė“.
02:15 „Akloji zona“.

2022.05.25 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 4.
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.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Premjera. 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. Evaldas Jansas.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS „Paskutinės trys paros“.
00:20 „Rezidentas“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Perėja“.
03:25 „Mikė“.
03:55 „Rezidentas“.
04:55 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
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 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Robotai.
01:15 Invazija.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. 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. Intelektualios politinės satyros šou.
04.35 „Reali mistika”.
06:05 „Privatus detektyvas
Magnumas“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
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 Sergėtojas.
22:50 Raudonas dangus.
01:00 „Strėlė“.

2022.05.26 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 4.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gamtininko užrašai. Programa
apie gamtos pažinimą.
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 Premjera. 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.
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė
programa.
02:00 LRT radijo žinios.

02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Klauskite daktaro.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Prakeikti IV“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS „Nesunaikinami 3“.
01:00 „Rezidentas“.
02:00 „Elementaru“.
03:00 „Perėja“.
04:00 „Naujakuriai“.
04:30 „Rezidentas“.
05:25 „Moderni šeima“.
06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
09:50 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Srovių karas.
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 Robotai.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. Švietimo amžius.
05:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Kap 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.
16.20 Sportas.
16.30 Oponentai.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Oponentai.
00.30 „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 geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
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 Absoliutus blogis. Vendeta.
22:55 Sergėtojas.
00:45 „Strėlė“.
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UAB „Jaukus viešbutis“
ieško

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,
įvairių tipų šildomų grindų įrengimas.
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Perku vienkiemį su daugiau žemės,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje
prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti
tel. 8 611 01110
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 656 79029

PADAVĖJO (-OS) nuolatiniam darbui.
Geras darbo sąlygas
garantuojame.
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
Reikalingas
mineralinio vandens
linijos pilstymo
operatorius.
Atlyginimas – nuo
730.00 Eur, galimi
priedai.
Teirautis tel.
8 695 01995.

Smulkūs santechnikos darbai.
Tel. 8 688 87887

Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

UAB GOLINETA

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

Tel. 8 686 80106

Cheminis giluminis baldų ir kilimų valymas Jūsų namuose.
Nemalonių kvapų šalinimas patalpose ir automobiliuose.

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

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

Pjauname žolę, karpome tujas.
Kreiptis tel.8 615 77277

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties
patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai
komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

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

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

Tel. 8 603 30577

10 metų garantija darbams

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

Kontaktinis tel. 8 679 24503

PERKAME

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

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

Darbo pobūdis: lankytojų
konsultavimas, ekskursijų
vedimas, salių priežiūra.
Darbo užmokestis – 872 Eur
(neatskaičius mokesčių).

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

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

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394

M. K. Čiurlionio namaimuziejus ieško ekspozicijų
konsultanto/-ės.

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

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

Tel. 8 615 77277

Kontaktinis tel.
+370 687 39758

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Tel. 8 686 55692

Perkame miškus su žeme ir išsikirtimui.
Atsiskaitome iš karto. Gali būti nebrandus
miškas. Tel. 8 605 42559
Remontuojame namus, butus, montuojame
gipsus, dedame laminatą, duris. Atliekame
glaistymo ir dažymo darbus. Lauko dailylentės,
šiltinimas. Terasos, pavėsinės, šiltnamiai, stogai,
pirtelės. Renovuojame senus namus ir sodybas.
Tel. 8 605 42559
Skubiai siūlomas laikinas darbas su trimeriu pjauti
krūmus, pagalbiniai ūkio darbai. Dienos atlygis 4045 Eur į rankas. Būtina vairuoti automobilį, atvykti į
darbą. Kreiptis tel. 8 664 13885
Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą.
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas.
Kreiptis tel.8 664 13885
Siūlomas darbas su traktoriumi sezonui su galimybe
pasilikti dirbti nuolat. Būtina turėti patirties, teises:
„Tr1“, „Tr2“ bei vairuoti automobilį, atvykimui į darbą.
Atlyginimas apie 1300 Eur į rankas sezono metu.
Kreiptis tel.8 664 13885
Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų vairuotojaiekspeditoriai („CE“ kategorija, 95 kodas). Reisai savaitiniai.

Tel. 8 685 50005
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Asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Parduodama sodyba Veisiejuose
– 20 arų žemės, nauja statyba,
prie pagrindinio kelio, už kelio –
ežeras, aplink ežerai, yra sodas
arba keičiama į 2 kambarių butą
su patogumais, galima priemoka.
Tel. + 353 83 319 3691

Lazdijuose išnuomoja arba parduoda mechanines dirbtuves su
teritorija (aikštelė – 1 ha). Yra
remonto keltuvas, duobės sunkvežimių remontui, įranga suvirinimui ir kitiems darbams. Visas
pastatas apie 900 kv. m. Kieme yra angaras apie 450 kv. m.
Tel. 8 698 76962

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

Išnuomojamas pagerinto tipo
kambarys bendrabutyje, Gardino g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 606 13434

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

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

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

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

Parduoda nekilnojamą turtą

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

Perka nekilnojamą turtą
Ieškomas pirkti didelis žemės
ūkio paskirties sklypas ūkininkavimui ir garažas Baltašiškėje. Tel.
+37062875156
Perka garažą, vieta nėra svarbi.
Tel. 8 606 59756
Perka 2 kambarių butą. Bendrabutyje nesiūlyti. Tel. 8 601 53936
Ieškomas
pirkti
trijų
kambarių butas miesto centre.
Tel. 8 623 46394
Perka
žemės
ūkio
paskirties sklypą šalia Leipalingio.
Tel. +37069292108
Perka vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės. Gerą
variantą siūlyti tel. 8 611 01110
Perka žemę, mišką ar sodybą
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Nuoma
Prie „Eglės“ san. išnuomojamas
sodo namelio 1 aukštas – 130
Eur, 2-as aukštas – 120 Eur,
gyvenama patalpa – 110 Eur.
Tel. 8 675 61036
Išnuomojamas garažas automobilių remontui. Tel. 8 687 98911

Išsinuomotų
Ukrainiečių šeima – dirbanti moteris su dviem paaugliais vaikais
ir mama išsinuomotų butą Druskininkuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 620 13 098
Ieško išsinuomoti butą ar kambarį iki 150 Eur, su patogumais.
Tel. 8 612 87956
2 asmenų šeima ieško 1-2 kambarių buto su patogumais ilgalaikei nuomai. Tel. 8 680 10021

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

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Automobilis „KIA Carnival“, 2002
m., variklis – turbo dyzelis, 106
kW, 2, 9 l, septynių vietų arba dalimis. Kreiptis tel. 8 606 17700 ir
8 (313) 45082
Parduoda benzininį generatorių
„HONDA ECMT 7000“, grandininis pjūklas „STIHL MS 250“,
drėlė „BOSCH GBH 2-26 DRE“.
Tel. 8 611 76205
Parduodamas triratis elektrinis
paspirtukas, kaina – 1250 Eur ir
savadarbis trifazis elektrinis kirvis
malkoms – 500 Eur. Kaina derinama. Tel. 8 603 64378

„Audi 80“ diskai, 4 skylių, 2 skardiniai diskai su naujomis padangomis R14, galima pirkti atskirai.
Tel. 8 686 66314
„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m.,
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m.
Tel. 8 682 98506
2007 m. „Aprilia SR50“ motoroleris, 4 kW (6 AJ) įpurškimas. TA iki
2024 m. Tel. 8 687 76861

Parduoda įvairius daiktus
Pasaulinės literatūros bibliotekos
knygos (52), A. Šapokos „Lietuvos istorija“, „Lietuviškoji Tarybinė
enciklopedija“ (13 knygų), “Namų
ūkio enciklopedija“, „Vaistiniai
augalai“ ir kitos grožinės literatūros knygos. Tel. 8 617 40100 ir
8 (313) 53647
Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“,
mažai
naudotas.
Garantija
iki 2023 m. vasario mėnesio.
Tel. 8 616 47585
Kineskopinis TV „Philips“, 37 cm
įstrižainė, kaina – 13 Eur, TV „Philips“ su integruotu video – 20 Eur,
TV priedėlis „TV STAR T910“, kaina – 15 Eur, šaldytuvas „Gorenje“
dalimis (dvi durelės ir du kompresoriai). Tel. 8 686 43600
Vyriškas rankinis laikrodis „KOMANDIRSKIJ VDV“, kaina – 48
Eur. Tel. 8 620 43611
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm
x 1 m 50 cm, centrinis katilas,
kaina – 180 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur.
Tel. 8 616 48116
Naujas vyriškas dviratis „MINERVA ARTHUR DELUXE M 655“,
kaina – 225 Eur, kineskopinis
televizorius „LG“, 51 cm įstrižainė, kaina – 15 Eur, TV priedėlis
„VIDO“ – 10 Eur, pakabinami
šviestuvai butui ir sodybai nuo
4 Eur, seno modelio mygtukinio
„Nokia“ įkroviklis ir ausinukės
po 2 Eur, diagnostinės juostelės
gliukozės matavimui kraujyje,
bulvių tarkavimo mašina „Magiris“ – 20 Eur, TV ir muzikinio
centro „Philips“ bei TV priedėlio
„TV STAR T910“ pulteliai – nuo 4
Eur, vaikiškas maniežas – 22 Eur.
Tel. 8 686 43600
Naujas čiužinys nuo pragulų,
vienkartinės, neperšlampamos
paklodės, italų gamybos pleistrus
nuo pragulų, grikių lukštų pagalvėlė nuo pragulų. Derinama kaina. Tel. 8 624 87129

Perka įvairius daiktus
Perka aliumininę
8 600 63766

valtį.

Tel.

Perka auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374

Perka mišką valymui, sausuolius, išvartas. Atsiskaitau vietoje.
Tel. 8 654 94039

Parduoda žemės ūkio
produkciją
Parduoda kiaulę. Bandos Nr.
40994000718. Tel. 8 684 46944

Reikalinga
Ieško žmogaus, galinčio sukasti
ir išlyginti žemės plotą (iki 2 arų).
Tel. +37060465701
Skubiai reikalingas stogdengys,
turintis darbo patirties. Pageidautina, kad sugebantis dirbti su lauko ir vidaus apdaila.
Tel. 8 605 42559
Reikalingas meistras apdažyti
medinį namą. Tel. 8 681 16642

Parduoda mišką, medieną,
malkas
Parduodame beržines, pušines, alksnines, ąžuolines kapotas malkas. Tel. 8 650 20402,
8 636 76029
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795
Malkos
kaladėmis.
8 608 70658

Tel.

Perka mišką, medieną,
malkas
Perka
medieną.
+37060228830

Tel.

Perkame miškus su žeme ir išsikirtimui. Atsiskaitome iš karto.
Gali būti nebrandus miškas. Tel.
8 605 42559
Parduoda malkas supjautas kaladėmis. Eglinių ir pušinių kaina – 35 Eur/m, beržinių – 45
Eur/m. Atvežimas nemokamas.
Tel. 8 654 94039

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

Dingo
Ketvirtadienį vakare iš Galintėnų
„Ąžuolas resort“ teritorijos dingo
Džeko Raselo terjeras, atsišaukia
į vardą Šaras, Šariukas, Šarapūzas. Amžius - 1 metai ir 7 mėn.
Radusiems atsilyginsime, tel.
8 685 74771 ir 8 652 75915

Kita
Gal kas galėtų numegzti megztinį
iš turimų siūlų? Tel. 8 673 33314
Prie M. K. Čiurlionio g. 99 („Maxima“ prekybos centro) balandžio
pabaigoje rasta sidabrinė grandinėlė. Kreiptis tel. 8 617 98273

Dovanoja
Dovanoja penkių durų spintą.
Tel.+370 699 33940

Ieško darbo
Prižiūri sodybas – du kartus per savaitę, atvažiuoja.
Tel. 8 692 44465
Vyras
ieško
8 638 10880

darbo.

Tel.

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai
Elektros instaliacijos darbai
(nuo darbų pradžios iki pabaigos). Tel. 8 610 27022

Kineskopinis televizorius, virtuvinis ir žurnalinis stalai, apynaujis
ovalus kilimas, vaikiškas vežimėlis ir dviratukas. Tel. 8 675 57873
Parduodami: laboratorinis mikroskopas, balto vatmano lapai
– 0, 50 ct, 20 kaltų rinkinys menininkams (marmuro ir druskos
apdirbimui), Stendalio raštai (15
tomų), du odiniai foteliai (sukami),
žurnalai „Mūsų gamta“, įrišti iki
1990 m., elektrinis siaurapjūklis
(pjūklelis), sulčiaspaudė „Rosinka“. Tel. 8 (313) 55714

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Leidėjas – VŠĮ „Kantri medija“
M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt
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Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

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

