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Kūrybingos Druskininkų krašto
bendruomenės siūlo smagias pramogas ir
nepamirštamus įspūdžius

Druskininkai – tarp
žaliausių Lietuvos
savivaldybių

gerą energiją ir nesuka galvos,
kas ką pagalvos...

Druskininkų VVG ir kaimo bendruomenės šiemet, ko gero, labiausiai išsiskyrė Kurorto šventės eisenoje – jų nepastebti nebuvo įmanoma / Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Šie žmonės moka ir rimtai
dirbti, ir nuoširdžiai linksmintis.
Juos ne kartą matėme įvairiuose Druskininkų renginiuose. Jie
Druskininkų kraštą daro dar patrauklesnį, kurorte teikiamų paslaugų spektrą papildo smagiomis edukacinėmis programomis
ir atrakcijomis. Tai – Druskininkų vietos veiklos grupės (VVG)
suburti drąsūs, išradingi, veiklūs ir savo darbui atsidavę entuziastai. Apie jų veiklą ir planus
papasakojo Druskininkų VVG
vadovas Alvydas Varanis ir administratorė Agnė JazepčikaitėGaidienė.
– VVG jau nekartą parodė,
kad moka ir rimtai dirbti, ir
smagiai pramogauti. Ko šiemet galima iš jūsų tikėtis, kuo
šiemet nustebinsite?
– Alvydas: Šventės yra gerai. Pasirodymai – irgi gerai.
Bet mes labiausiai džiaugiamės
mūsų žmonėmis – ir tais, kurie
gyvena Druskininkų mieste, ir
tais, kurie savo gyvenimus kuria
kaimiškose teritorijose. Jie yra
nuostabūs, unikalūs, turi daugybę idėjų ir nori jas realizuoti.
VVG jau 14 metų rūpinasi
Druskininkų savivaldybės kaimo plėtra, bendradarbiauja su
vietos valdžia, kaimo bendruomenių, vietos verslo atstovais.
Nuolat ieškome būdų vietos
žmones apjungti, suteikti jiems
galimybę atsiskleisti ir būti matomiems. Europos Sąjungos
KPP LEADER programos lėšomis finansuojame vietos žmonių idėjas, įvairius organizacijų,
bendruomenių projektus seniū-

nijose. Daug dėmesio skiriame
bendradarbiavimui stiprinti.
– Druskininkų VVG ir kaimo
bendruomenės šiemet, ko
gero, labiausiai išsiskyrė Kurorto šventės eisenoje – jūsų
nepastebti nebuvo įmanoma.
– Agnė: Labai atsakingai žiūrime į Kurorto šventės eisenas.
Susirenkame su bendruomenių
lyderiais ir diskutuojame, kaip
atskleisti šventės temą. Gimsta
idėja, kuria patikime, ja užsidegame, o tada belieka realizuoti.
Kiekvienas prisideda tuo, kuo
gali. Vieni – drabužiais, dekoracijomis, kiti – energija ir palaikymu. Pastarojoje šventėje
visų dėmesį traukė Flinstounų
automobilis, kurį sukonstravo
Viečiūnų seniūnijos komanda.
Leipalingio, Ricielių, Viečiūnų,
Jovaišių, Didžiasalio bendruomenių aktyvistai pasirūpino pui-

kia „urvinių“ apranga ir energija. Kai kiekvienas įdeda nors po
dalelę pastangų, gimsta didelė jėga. Tokio stipraus palaikymo iš šventinės eisenos žiūrovų
nesitikėjome. Visada sakome –
lai eisenoje dalyvauja mažiau
žmonių, bet būtent tie, kurie turi
motyvacijos gerai praleisti laiką
ir dovanoti džiaugsmą kitiems.
Tą mums puikiai pavyksta įgyvendinti.
Prieš kelerius metus VVG nariai su mero pavaduotoju Linu
Urmanavičiumi buvo nuvykę į
Nicą, ten stebėjome įspūdingą
karnavalo eiseną, kuri mus visus tiesiog užbūrė. Žavėjomės,
kaip jie bendrauja su publika –
jau tada galvojome, ką panašaus galėtume padaryti Druskininkuose. Ir taip smagu, kad
kasmet kaimų bendruomenės
drąsiai dalyvauja mūsų miesto šventinėje eisenoje, skleidžia

– VVG prieš 7 metus įsteigė
VšĮ „Sūrūs vėjai“, kurie nuolat siūlo daugybę programų.
Kiekviena bendruomenė siūlo originalias veiklas, gražiai
tarpusavyje bendrauja... Ko
gero, ne tik druskininkiečiai,
bet ir visos Lietuvos žmonės
žino, kad pas mus galima sudalyvauti programoje „Kaip
dzūkas žmonos ieškojo“, pamatyti, kaip gaminami sūriai
ar ieškoti nuotykių su plėšikais miške. Kaip gimsta programos, kas jas įkvepia?
Alvydas: Kaip viskas gimė?
Žinome, kad į Druskininkus atvyksta turistai, o kodėl gi jiems
nepasiūlius pramogų apylinkėse ir nepapildžius kurorte teikiamų paslaugų įvairovės?
Matėme, kad seniūnijose yra
žmonių, turinčių kūrybinio potencialo. Įkūrėme įmonę „Sūrūs
vėjai“ tam, kad būtų suaktyvinti žmonės, atsirastų judėjimas,
gyvybė, prasidėtų veiklos ir
žmonės suprastų, kad tai, ką jie
daro, yra unikalu ir įdomu kitiems. Be to, ši veikla suteikia
galimybę kaimo gyventojams
papildomai užsidirbti.
Šiais laikais žmonės nori unikalumo, nuoširdumo ir tikrumo.
Mieste siūlomos sveikatinimo
paslaugos, SPA, poilsis, o mes
sumanėme parodyti mūsų krašto išskirtinumą atspindinčias ir
realų žmonių gyvenimą, jų emocijas, nuoširdų bendravimą parodančias pramogas. Liko surasti žmones, kurie norėtų tai
daryti.
nukelta į 5

psl.

2 psl.
Savo profesinį kelią
rado Druskininkuose

7 psl.
Projekto „Turizmui
draugiški miestai“
finišas – Venecijoje

9 psl.
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Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas 2022:
Druskininkai – tarp žaliausių Lietuvos savivaldybių

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius (kairėje) atsiėmė aplinkos ministro S. Gentvilo skirtą apdovanojimą antrą vietą žaliausių šalies savavaldybių reitinge pelniusiai Druskininkų savivaldybei /
Savivaldybės archyvo nuotrauka

Sekmadienį, minint Pasaulinę
aplinkos dieną, aplinkos ministras Simonas Gentvilas pirmą
kartą įteikė apdovanojimus žaliausioms Lietuvos savivaldybėms – Vilniaus miesto, Druskininkų ir Jonavos rajono. Jos
tapo šių metų Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo, kuris sudarytas pirmą kartą, lyderėmis.
Itin aukštoje – antroje – reitingo
vietoje atsidūrusi Druskininkų savivaldybė daugiausia lyderystės
parodė energetikos, statybų ir teritorijų planavimo bei klimato kaitos ir valdymo srityse. Didelė dalis
savivaldybių pasirodė labai gerai
vienoje ar dviejose grupėse, tačiau prasčiau likusiose, o Druskininkų rezultatai buvo pakankamai
geri beveik visose kriterijų grupėse. Tai – viena iš kelių Lietuvos savivaldybių, pirmaujanti renovuotų daugiabučių butų (namų
ūkių) skaičiumi bei dviračių takų
ilgiu (km), tenkančiu tūkstančiui
gyventojų.
Aplinkos ministro iniciatyva sudaryti pirmąjį Aplinkosaugos reitingą yra skirta savivaldybių lyderystei aplinkosaugos srityje
įvertinti ir pamatuoti.
Reitingas sudarytas, siekiant
stiprinti savivaldybių konkurencingumą bei skatinti LR Vyriausybės
programos nuostatų ir Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą.
Reitingas rodo ne vien savivaldybių aplinkosauginius duomenis, tačiau ir aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą jose. Jis
sudarytas iš 56 kriterijų, kurie suskirstyti į 9 skirtingas aplinkosaugos tikslus apimančias sritis –
atliekų prevencijos ir tvarkymo,
prisitaikymo prie klimato kaitos,
perėjimo prie žiedinės ekonomikos, darnaus judumo, urbanizuotų teritorijų tvarumo, biologinės
įvairovės, gyventojų aplinkosau-

ginio sąmoningumo skatinimo.
Kriterijus sudarė bei patvirtino
nepriklausoma, iš skirtingų sektorių atstovų sudaryta ekspertų
komisija. Duomenys savivaldybių vertinimui buvo surinkti iš pačių savivaldybių bei kitų valstybinių įstaigų.
„Prieš 50 metų Stokholme susirinkusios 115 pasaulio valstybių
šią dieną paskelbė didelį manifestą, kuris buvo didžiųjų aplinkosauginių konferencijų pradžia.
Nuo tada pradėta švęsti Pasaulinė aplinkos diena ir vos prieš keletą dienų tame pačiame Stokholme buvo susirinkęs visas
pasaulis aptarinėti, kokiomis aktualijomis mes gyvename. Pasiekimų gana daug, nes, jei prieš
50 metų susirinkusios industrinės
šalys matė problemas, koncentruotas pramoninėse teritorijose,
šiandien aplinkosauginės problemos pastebimos visur: Arktyje ir
net žmogaus kraujyje, kur randamas mikroplastikas“, – sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
„Mes gyvename karo krizės laikotarpiu, kuriame Rusija bando
sunaikinti Ukrainą, paneigdama
visus Europos ir pasaulio saugumo principus, ir suprantama, kad
mūsų visų žvilgsniai yra į Ukrainą
ir pagalbą jai. Vis dėlto mes negalime pamiršti, kad turime bent dar
3 šliaužiančias krizes: kintančio
klimato, nualintos aplinkos ir išeikvotų resursų.
Kai 2019 m. paskelbėme, kad
norime tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu, buvo daug
skeptiškų balsų. Šios trys krizės
nėra taip aiškiai matomos plika
akimi. Bet žinojome, kad dirbome prie kilnaus tikslo. Mes privalome šiuos dalykus keisti, džiaugiuosi, kad per rekordiškai trumpą
laiką žaliasis kursas tapo žinomu
ir palaikomu tikslu ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir už jos ribų.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas:
„Savaitgalį Prezidentūroje vykusiame Žaliųjų idėjų festivalyje paskelbtas pirmasis Lietuvos savivaldybių Aplinkosaugos reitingas,
kuriame Druskininkai tarp visų savivaldybių užėmė solidžią antrąją
vietą.
Esame ekologiškas, už aplinkos tausojimą ir puoselėjimą pasisakantis kurortas – dabar, kai viso pasaulio dėmesys nukreiptas į ekologiją, oro taršos mažinimą, mus supančios aplinkos resursų saugojimą, kiekvieną kartą Druskininkuose statydami naujus objektus
ar planuodami projektus, galvojame apie pažangius energetikos ir
aplinkosaugos sprendimus. Džiaugiuosi, kad Aplinkosaugos ekspertų komisija įvertino mūsų pastangas tausoti Druskininkų gamtos išteklius, rūpintis aplinka ir priimti jai draugiškus sprendimus.
Reitingų rengėjai atkreipė dėmesį, kad didelė dalis savivaldybių
pasirodė labai gerai vienoje ar dviejose grupėse, tačiau prasčiau likusiose, tuo tarpu Druskininkai turėjo
labai gerus rezultatus beveik visose kriterijų grupėse.
Ekspertų komisija taip pat puikiai įvertino ir Druskininkų lyderystę daugiabučių namų renovacijoje bei
tai, kad Druskininkų savivaldybėje dviračių takų ilgis tenkantis tūkstančiui gyventojų yra didžiausias.
Kartu su padėkos diplomu Druskininkams įteiktas ir ąžuoliukas – jis pasodintas prie Druskonio ežero.
Organizatoriai už antrąją vietą Druskininkų savivaldybei taip pat įteiks ekologišką transporto priemonę – paspirtukus. Ačiū Aplinkos ministerijai, ministrui S. Gentvilui ir Ekspertų komandai už įvertinimą,
motyvaciją ir aktualios aplinkosaugos temos plėtojimą.“

Kartu su padėkos diplomu Druskininkams įteiktas ir ąžuoliukas / Savivaldybės archyvo nuotraukos

Tam, kad išsaugotume žaliojo
kurso ambiciją, turime nuolatos
priminti sau ir kitiems, kad siekdami žaliųjų tikslų mes saugome kai ką didesnio nei mes patys,
mūsų planetą. Todėl labai džiau-

giuosi tokiomis iniciatyvomis,
kaip ši. Žvelgdamas į tolimesnę ateitį laukiu, kuri savivaldybė bus pirmąja klimatui neutralia
savivaldybe Lietuvoje. Noriu palinkėti visoms nesustoti ir judėti į

priekį, kad galėtume drąsiai pasakyti, jog turime pirmąją Lietuvoje
klimatui neutralią savivaldybę“, –
iniciatyvą sveikino Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
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Vijūnėlės paplūdimyje darbą pradėję gelbėtojai
iki pat rudens dirbs kiekvieną dieną

Vijūnėlės paplūdimyje draudžiama vedžioti gyvūnus, lesinti laukinius paukščius / Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Vijūnėlės paplūdimyje darbą pradėję gelbėtojai budės iki pat maudymosi sezono pabaigos /
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
Birželio 1-ąją visoje Lietuvoje oficialiai prasidėjo maudymosi
sezonas.
Tądien
Druskininkų kurorto centre
esančiame Vijūnėlės paplūdimyje darbą pradėjo gelbėtojai, kurie čia budės iki pat
maudymosi sezono pabaigos
– rugsėjo 15 dienos.
Tam, kad būtų užtikrintas vasaros poilsiu besimėgaujančių
gyventojų ir kurorto svečių saugumas, gelbėtojai budės kiekvieną dieną nuo 10 val. ryto iki
20 val. vakaro.
Iš esmės pasiruošta maudymosi sezonui ir sutvarkyta Vijūnėlės paplūdimio aplinka:
Komunalinio ūkio specialistai
paplūdimį papildė nauju smėliu,
Paslaugų ūkio darbuotojai sutvarkė dušus, pakeitė plūdurus,
prie gelbėtojų bokštelio įrengė
informacinę lentą su paplūdimio
taisyklėmis ir saugumo instruk-

cijomis.
Prieš pat vasaros sezoną šalia paplūdimio atidarytas naujas
Paplūdimio tinklinio aikštynas
su keturiomis aikštelėmis, kurios pritaikytos ne tik tinkliniui,
bet ir paplūdimio futbolui bei paplūdimio rankiniui. Druskininkiečiai ir kurorto svečiai šiuo aikštynu gali naudotis nemokamai!
Gelbėtojai ragina paplūdimyje elgtis atsakingai
Vijūnėlės paplūdimyje poilsiautojų saugumą užtikrinantys gelbėtojai Eugenijus ir Jurijus yra išklausę specialius
mokymus, moka suteikti būtinąją pagalbą. Tačiau jie akcentuoja, kad labai svarbus yra ir pačių poilsiautojų elgesys – norint
saugiai pramogauti vandenyje ir
prie jo, privalu laikytis saugumo
taisyklių.
Viena iš jų – maudytis paplū-

Druskininkų maudyklių
vandens kokybės
tyrimai – geri

Siekiant užtikrinti saugią
bei kokybišką aplinką maudynėms gyventojų bei miesto
svečių labiausiai pamėgtose
maudymosi vietose, kasmet
organizuojami mikrobiologiniai vandens kokybės tyrimai.
Kaip informavo Druskininkų
savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė, šiais metais prieš
maudynių sezono pradžią atlikti vandens ir smėlio kokybės tyrimai. Šiuo metu laukiama jų rezultatų. Apie juos gyventojai ir
kurorto svečiai bus informuoti

savivaldybės interneto tinklapyje ir vietinėje spaudoje.
„Vandens ir smėlio kokybės tyrimai vandens telkiniuose reguliariai atliekami viso maudymosi
sezono metu – nuo birželio 1 d.
iki rugsėjo 15 d. Apie jų rezultatus reguliariai informuojame gyventojus“,– sakė E. Sadauskaitė.
Tyrimai atliekami Vijūnėlės
tvenkinio paplūdimyje, Ilgio, Latežerio, Avirio ir Ašarėlės ežeruose, Alkos tvenkinyje bei Ratnyčios upelyje (K. Dineikos
sveikatingumo parke).

dimio ribose, kur budi gelbėtojai. Paplūdimyje svarbu įvertinti savo jėgas ir neplaukti toliau
už plūdurų, kurie žymi maudymosi zoną. Gelbėtojai atkreipia
dėmesį, kad, atsitikus nelaimei,
svarbi kiekviena sekundė, o toli
už plūduro nuplaukęs žmogus
smarkiai rizikuoja.
Pasiteiravus, ką reikėtų daryti,
jei žmogus pradeda skęsti, gelbėtojai informavo, kad, kiek įmanoma reikia stengtis nepanikuoti, iškėlus ranką arba šūksniu
informuoti gelbėtojus ir stengtis išsilaikyti vandens paviršiuje,
kol atplauks pagalba.
„Jei ant kranto esantys žmonės mato, kad gelbėtojai plaukia padėti skęstančiam žmogui,
jie neturėtų trukdyti gelbėtojų
darbui. Geriausia pagalba iš aplinkinių – paskambinti 112. Nes
dažnai nutinka ir taip, kad tenka gelbėti ir į pagalbą skubėjusį

Paslaugų ūkio darbuotojai prie gelbėtojų bokštelio įrengė informacinę lentą su paplūdimio
taisyklėmis ir saugumo instrukcijomis / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka.

pilietį, kuris pervertino savo jėgas“ ,– sako Vijūnėlės paplūdimyje budintys gelbėtojai.
Eugenijus ir Jurijus vienbalsiai akcentuoja, kad paplūdimyje griežtai draudžiama vartoti alkoholį.
Su vaikais atėję tėveliai neturėtų pamiršti, kad, nors budri
gelbėtojų akis stebi aplinką, tačiau vaikų saugumu privalu pasirūpinti ir patiems.
Gelbėtojai atkreipia dėme-

sį, kad Vijūnėlės paplūdimyje
draudžiama vedžioti gyvūnus,
lesinti laukinius paukščius – yra
pasitaikę, kad dėl poilsiautojų
„dosnumo“ į paplūdimį atskrenda apie 20 gulbių – po to paplūdimys būna apterštas.
Pasiteiravus, kokie yra Vijūnėlės paplūdimio lankytojai, gelbėtojai pasidžiaugė, kad žmonės
yra pakankamai atsakingi, saugo paplūdimio inventorių, nešiukšlina.

Visi žemės sklypų savininkai raginami
sutvarkyti jiems priklausančias
teritorijas

Druskininkų savivaldybės teritorijoje dar yra apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų, todėl jų savininkai raginami atsakingai juos sutvarkyti / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų kurortui itin
svarbus estetinis aplinkos
vaizdas – siekiama užtikrinti,
kad visos teritorijos, taip pat
ir privačios, esančios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse, atrodytų tvarkingai.
Dėkojame žemių sklypų savininkams, tvarkantiems jiems
priklausančias žemės valdas,
tačiau pastebime, kad Druskininkų savivaldybės teritorijoje

dar yra apleistų, be priežiūros
paliktų žemės sklypų. Raginame savininkus atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus:
surinkti šiukšles, nušienauti vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti
nupjautas ar nukritusias šakas.
Atkreipiame dėmesį, kad už
nesitvarkymą yra numatyta
administracinė atsakomybė.
Iki liepos 1 dienos nesutvarkius jums priklausančių sklypų,
ir fiziniams, ir juridiniams asme-

nims priklausantys žemės sklypai bus įtraukti į apleistų sklypų
sąrašą.
Apleistų žemės sklypų sąrašas bus perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
padidinto 4 procentų žemės mokesčio tarifo taikymo 2022 metų
mokestiniam laikotarpiui.
Tad nelaukite paskutinės minutės, susitvarkykite jums priklausančias teritorijas!

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Kol vaikai skurs, valstybės ateitis bus miglota

Vilija Blinkevičiūtė,
Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė
Europos Sąjungos (ES) Vaikų garantijų iniciatyva numato, kad vaikams turi būti užtikrintas stogas virš galvos,
šiltas būstas, maistas, galimybė nemokamai kokybiškai
mokytis, lavintis, gydytis.
Kai kam sunku patikėti, bet
ES yra 18 milijonų skurstančių vaikų, beveik kas ketvirtam gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Kartu tai būtų
ir šeimos stiprinimo politika.
Tai įgyvendinti – gyvybiškai
svarbu.

Buvau viena iš šios iniciatyvos
autorių, Europos Parlamente ją
pristačiau ir gyniau jos būtinybę.
Sumanymo, kuris numato konkrečias (taip pat ir finansines)
priemones visiems vaikams užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas, nepriklausomai nuo turtinės padėties, visuomeninio tėvų
ar globėjų statuso.
Europos Parlamentas ne kartą
savo sprendimais paragino Europos Komisiją ir Tarybą sukurti konkrečią priemonę kovai su
vaikų skurdu – Vaikų garantijos
iniciatyvą.
Svarbiausios ES institucijos
jau priėmė sprendimus. Laikas
juos priimti ES valstybėms.

Ar Lietuva jau turi planą,
kaip įgyvendins Vaiko garantijų iniciatyvą?
Vienas iš paskutiniųjų dokumentų buvo prieš metus priimta
Europos Tarybos rekomendacija valstybėms narėms, kad šios
užtikrintų veiksmingą ir nemokamą galimybę naudotis ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros,
švietimo ir mokyklinės veiklos
paslaugomis, kiekvieną dieną mokykloje bent kartą gauti
sveiko maisto, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip
pat veiksmingą galimybę sveikai maitintis ir gyventi tinkamame būste.
Be kita ko nustatyta, kad valstybės narės (taip pat ir Lietuva)
per devynis mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo (iki šių
metų kovo vidurio) turi pateikti
Komisijai laikotarpio iki 2030 m.
veiksmų planą.
Ar Lietuva jau turi konkretų
planą, kaip įgyvendins Vaiko garantijų iniciatyvą? Kol kas apie
tokį planą neteko girdėti, bent
jau visuomenei toks nepristatytas, panašu, kad tokio plano kol
kas ir nėra. Vaiko garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus
pateikė Belgija, Danija, Estija,
Suomija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai ir Švedija.
Kol rengiamasi veikti, kas
ketvirtas vaikas miega šaltame būste
Europos Komisija bendradarbiauja su UNICEF (Jungtinių
Tautų vaikų fondas), įgyvendinant Europos vaikų garantijos
parengiamųjų veiksmų etapą.

24 mėnesių trukmės bandomoji programa „Vaiko garantijų testavimas ES valstybėse narėse“
skirta išplėtoti Europos vaiko
garantijų sistemą ES lygmeniu,
parengti nacionalinius veiksmų planus blogai vaikų padėčiai
spręsti Bulgarijoje, Kroatijoje,
Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje,
Lietuvoje, Ispanijoje ir Kroatijoje.
Šiemet UNICEF atliko ir pateikė analizę „Europos vaiko garantijos veiksmų plano Lietuvoje pagrindai“. Paminėsiu tik kelis
faktus iš šios analizės – dėl tinkamo būsto vaikams. Faktai pribloškia.
Neišgalėjimas palaikyti namų
pakankamai šiltų: patiria daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos
vaikų (apie 130 tūkstančių).
Daugiau kaip 2 proc. vaikų (apie
11 tūkstančių) – gyvena su tėvais ar globėjais, kurie neišgali susimokėti už būsto išlaikymą.
8 proc. Lietuvos vaikų (apie 38
tūkstančiai) gyvena prastomis
sąlygomis, netinkamuose gyventi būstuose.
Akivaizdu, kad energetinė krizė, milžiniškais šuoliais brangstantis būstų išlaikymas dar padidins vaikų skurdą.
Vaiko garantijų iniciatyvai
įgyvendinti – milijardai eurų
Strategijos, analizės, parengiamieji darbai – puiku, jei turėtume marias laiko. Todėl
didžiajai daliai ES valstybių vyriausybių jau vakar reikėjo atsisėsti prie bendro stalo ir sukurti
konkrečius vaikų skurdo įveikimo planus, nes tai – investicijos

į vaikų protus, į jų gyvenimus.
Europos Parlamentas patvirtino septynmetį ES biudžetą.
Jame numatyta, kad ne mažiau
kaip 5 proc. Europos socialinio
fondo lėšų valstybės turi skirti kovai su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi. Valstybėms
narėms taip pat leista naudoti
Europos regioninės plėtros fondo, Europos atsigavimo ir atsparumo fondo lėšas. Tai – ne vienas, ne du ir ne trys milijardai
eurų. Kur kas didesnės sumos.
Reikia tik politinės valios priimti vaikams ir šeimoms būtinus
sprendimus.
O tokių sprendimų reikia ne tik
Rumunijai, Bulgarijai ar Lietuvai,
bet ir kai kurioms aukštą pragyvenimo lygį pasiekusioms ES
valstybėms. Tarp tokių – ir Vokietija, kurioje vaikų skurdo lygis
viršija ES vidurkį.
Nejaugi vaikai ir toliau liks didžiosios politikos paraštėse? O
juk vaikų gerovės politika turėtų būti pagrindinė arba bent jau
viena iš svarbiausių politikų kiekvienai valstybei. Dėl vienos
aiškios priežasties: tai mūsų
visų ir mūsų valstybės ateitis.

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-PR-358-01

Armėnai, kartvelai, lietuviai – visi esame lygūs
ziką, žiūrėdami toleranciją skatinančius filmus ar tiesiog draugiškai ir linksmai sėdėdami ant
jūros kranto.
Visiems ši savaitė tiesiog lėkte
pralėkė. Jaunuoliai sugrįžo pasisėmę gerų emocijų, prisiminimų, žinių apie kitas kultūras ir,
žinoma, susiradę ne vieną naują draugą.

Labai norisi pasidalinti keleto dalyvių atsiliepimais apie
praėjusius mainus:

Druskininkų atstovai dalyvavo Sakartvele organizuotoje trišalėje – Armėnijos, Sakartvelo ir Lietuvos – jaunimo mainų programoje, suteikusioje
galimybę pažinti kitų šalių kultūrą, papročius ir susirasti naujų draugų / Druskininkų JUC archyvo nuotraukos

Gegužės 22-28 dienomis Sakartvele organizuoti trišaliai
jaunimo mainai, kuriuose dalyvavo Armėnijos, Sakartvelo ir Lietuvos jaunimas. Projekto „We are all equal“ (liet.
„Visi esame lygūs“) tikslas –
skatinti toleranciją ir pagarbą
tarp skirtingų kultūrų, dalintis patirtimi, atkreipiant dėmesį į netoleranciją ir kitataučių stereotipus, skatinti
tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Projektas daugumai jaunuolių
suteikė progą pirmą kartą atsidurti lėktuve ir sudalyvauti tokio
pobūdžio mainuose taip toli nuo
namų… Pirmos mainų dienos
buvo skirtos komandos formavimui, tikslų išsikėlimui, daug dė-

mesio skirta darbui grupėmis.
Jaunuoliams didelį įspūdį ir
susidomėjimą sukėlė idealios
valstybės kūrimo užduotis, kurioje bene labiausiai išryškėjo
bendradarbiavimas ir noras turėti tolerantiškas, neteisiančias,
visus priimančias valstybes. Net
ir pasibaigus šiai užduočiai, tarp
dalyvių netilo diskusijos, norint įrodyti, kodėl vienos ar kitos grupės šalis yra tolerantiškiausia.
Jaunuoliai turėjo progą aplankyti Kobuleti centrą, Batumi miestą. Šių išvykų metu jie
buvo „išstumti iš komforto zonos“ – ne vienam teko užkalbinti
vietinius, miestų centruose atlikti šiek tiek keistus, juoką keliančius pratimus.

Vienas iš įspūdingiausių – kultūros vakaras, kurio metu jaunuoliai turėjo progą ne tik paragauti armėniškos dolmos, bet
ir prisidėti prie jos gamybos.
Juokais lietuviai juos praminė „armėniškais balandėliais“.
Sakartvelo komanda visus nustebino naminiu chačapuriu, o
lietuviai, žinoma, pateikė mūsų
pasididžiavimą – naminę duoną
ir medų.
Išklausę pristatymus apie kiekvienos valstybės istoriją bei
tradicijas, jaunuoliai buvo pakviesti vieni kitus mokyti tradicinių liaudies šokių. Kiekvieną vakarą visų trijų valstybių dalyviai
praleisdavo kartu, klausydamiesi ir šokdami pagal armėnišką,
sakartvelietišką, lietuvišką mu-

Kamilė: „Man labai patiko ši
mainų programa. Tai buvo viena iš smagiausių ir įsimintiniausių akimirkų gyvenime. Buvo
smagu susipažinti su naujais
žmonėmis, su jų aplinka, maistu, šiek tiek sužinoti apie jų šalį,
kalbą, tradicijas. Projekto metu
patyriau daug smagių akimirkų,
bus labai daug prisiminimų ir,
aišku, susipažinau su labai mielais žmonėmis.“
Sigita: „Šis projektas buvo puiki galimybė susipažinti su žmonėmis iš kitų šalių, pažinti jų kultūrą, papročius. Taip pat pavyko
patobulinti anglų kalbos žinias.“
Gytė: „Labai patiko mainai,
laukiu daugiau ateityje, susipažinau su kitomis kultūromis
ir žmonėmis, patyriau nerealių
akimirkų, kurias prisiminsiu visą
gyvenimą.”

Ugnė: „Atvykus į Sakartvelą, buvo viena vienintelė baimė, jog mes visi susibendrausime paskutinėmis dienomis. Taip
ir buvo, todėl visiems buvo labai
liūdna išsiskirti. Projektas labai
patiko, laukiu rugsėjo!“
Smiltė: „Smagu, kad atsirado
galimybė aplankyti Sakartvelą,
susipažinti su šios šalies kultūra, žmonėmis. Įspūdžiai išliks ilgam. Gaila, kad savaitė prabėgo taip greitai. Nekantraudama
laukiu visų Lietuvoje!“
Eitvilė: „Projektas man labai
patiko, o ši savaitė buvo viena iš
geriausių mano gyvenime. Susipažinau su Armėnijos ir Sakartvelo kultūromis, susiradau
naujų draugų, turėjau galimybę
palyginti Lietuvos kraštovaizdį
su Sakartvelo, taip pat susipažinau su kitų postsovietinių šalių gyventojų gyvenimo būdais.
Projekto metu taip pat patobulinau savo asmenines savybes ir
sugebėjimus. Nekantriai laukiu
kito susitikimo.“
Jaunimo mainų „We Are
All Equal“ projektas finansuotas Europos sąjungos,
ERASMUS+
programos.
Projekto Nr. 2020-3-LT02KA105-007157
Druskininkų JUC informacija
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Kūrybingos Druskininkų krašto bendruomenės siūlo
smagias pramogas ir nepamirštamus įspūdžius

Druskininkų VVG suburtos bendruomenės mūsų kraštą daro dar patrauklesnį, kurorte teikiamų paslaugų spektrą papildo smagiomis edukacinėmis programomis ir atrakcijomis – žmonės neabejingi, įsitraukia ir jiems rūpi jų
ateitis / Druskininkų VVG archyvo nuotraukos

O kai tie žmonės pamatė, kad
jų siūlomos programos svečiams patinka, iš to galima uždirbti, atsirado ir daugiau motyvacijos, projektai tapo tęstiniais.
Dabar mūsų veikla pastebima
visoje šalyje. „Sūrūs vėjai“ unikalumą įvertino ir Lietuvos socialinių mokslų centras, kurie
pakvietė mus dalyvauti tarptautiniame transformatyvaus turizmo vystymo projekte. Jie mato
mus, kaip sėkmingą pavyzdį ne
tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu
lygmeniu. Tai suteikia galimybių
ne tik dalintis savo patirtimi, bet
tobulėti, populiarinant Druskininkų vardą ir krašto unikalumą.
Druskininkų VVG taip pat vykdo tarptautinį lėtojo turizmo projektą, kuris suteikia galimybę
Druskininkų krašto lėtojo turizmo paslaugas platinti tarptautiniame tinkle www.slowtrips.eu
Tarptautiniu mastu Druskininkų vardą garsina ir lėto turizmo
paslaugas pristato Augų ūkis,
„Druskos studija“, „Gera patarlė“ ir „Malūno kalvė“. 2021 m.
užsienio partnerių ekspertai aplankė Druskininkų lėtojo turizmo
objektus ir juos labai palankiai
įvertino.
– Druskininkų krašte gyvena ūkininkai, kurie ne tik užsiima savo kasdieniais darbais,
bet ir kviečia į edukacines
programas.
Alvydas: Žinoma, pradžia visiems buvo sunki, bet dabar tos
edukacinės programos jiems tikrai suteikia papildomą pajamų
šaltinį. Manau, kad labai svarbus yra šeimos ūkių pasiskirstymas ir prioritetų sudėliojimas –
tada pasiekiamas rezultatas.
– O kokių naujų programų
pasiūlysite šiemet?
Agnė: Nemažą dalį programų jau išbandė šalies gyventojai. Jie skambina mūsų „Sūrūs
vėjai“ vadovei Birutei Matuse-

vičienei ir klausia, ką nauja šiemet siūlome, nes „praėjusį kartą
jiems labai patiko“. Sukurti gerą
naują programą nėra lengva.
Kaip mes tai darome? Pirmiausia klausiame, ko nori klientas.
Vėliau sėdame su programos
dalyviais ir neriame į kūrybinį
procesą. Kartais rašome projektus ir samdome specialistus.
Pavyzdžiui, šiuo metu bendradarbiaujame su Kultūros centro režisiere Asta Žiurinskiene,
kuri įneša naujo matymo. Dažnai klientų prašome atsiliepimų
– mums jie svarbūs, nes siekiame kokybės.
Kai su bendruomenių lyderiais
važiuojame į patirtines išvykas,
visada išbandome kuo daugiau autentiškų programų. Kartais net nesiderame dėl kainos,
nes norime patirti pačią geriausią kokybę. Siekiame mokytis iš
geriausių ir kurti unikalias paslaugas Druskininkuose.
Mūsų siūlomas programas
veda paprasti žmonės – jie nėra
aktoriai ar renginių vedėjai. Bet
šie talentingi žmonės čia atsiskleidžia – tampa matomas ir
šokėjas, ir vedėjas, ir dzūkiškos tarmės žinovas, ir maisto gamintojas. Mes stengiamės
programas organizuoti kaimiškose teritorijose, bendruomenėse, kad būtų autentiška aplinka
ir atvažiavęs žmogus ją pajustų.
O šiemetė turime naujovių!
Viečiūnuose siūlome naują
pramogą „Dzūkiška griekynė“.
Kaip mes sakome – „iš ryto grikiai ir darbai, vakare – pramogos ir griekai“. Čia galite išgirsti
dzūkišką tarmę, paragauti dzūkiškų patiekalų, šokti su „Avilio“
šokėjais – teks ir dirbti, ir pramogauti. Neabejoju, kad gali
kilti noras čia ir pasilikti. Programoje dalyvauja ne tik viečiūniškiai, bet ir Leipalingio, Jaskonių, Druskininkų gyventojai.
Neravų bendruomenė seniūnaitės Rimos Bocisienės inicia-

tyva sukūrė naują iššūkių taką
„Uždraustasis miškas“. Tai – interaktyvi orientacinė programa, tarsi „Pabėgimo kambarys“
miške, kurią neraviškiai sukūrė,
bendradarbiaudama su „Train
your brain“ komanda, seniūnija, vietos gyventojais. Ji puikiai
tinka šeimoms, gimtadieniams –
bet kuriam kolektyvui.
Dar viena naujiena – „Saldi
oazė Stračiūnuose“. Tai vietovė, kurioje saldumynus gamina
ne viena konditerijos įmonė, o
bendruomenės pirmininkės Jolantos Miliuvienės šeima – garsūs bitininkai, siūlantys gardaus
medaus. Taigi Stračiūnuose siūloma labai įdomi ir saldi programa.
Naujas patirtis kviečiame išbandyti programoje „Nuotykių kelias Druskininkuose“. Eidami per kurortą, galite sutikti
ir plėšikus, ir raganą, paragauti dzūkiško maisto ir sudalyvauti atrakcijose. Džiaugiamės nauja programa „Susiedkos“, kurios
skirtos dzūkiškų tradicijų mėgėjams. Smagu, kad pradėjome
dirbti su Živile ir Gintautu Akstinais, kurie kviečia atvykti į jų
namus pamatyti išskirtinę tautodailininko galeriją-studiją.
Greitai naujieną pristatys ir leipalingiečiai, kurie pakvies patirti
dvaro tradicijas, pasigrožėti atnaujintu Leipalingio dvaru.
Ir tai yra tik maža dalis siūlomų programų. Svarbiausias dalykas, kad mes visi nuolat bendradarbiaujame. Jeigu reikia,
muzikantai, vedėjai gali būti iš
Leipalingio, šokėjai – iš Viečiūnų, gali keistis plėšikas, ragana ir dvarininkai – mums labai
svarbi bendrystė ir bendradarbiavimas.
– O kuri programa labiausiai
pasiteisino ir labiausiai garsina „Sūrius vėjus“?
Agnė: Manau, kad labiausiai „Sūrius vėjus“ išgarsino jau

septynerius metus vykdoma
Jaskonių ir Naujasodės bendruomenės programa „Kaip
dzūkas žmonos ieškojo“. Ji populiari, ir ją mielai renkasi iš visos Lietuvos atvykstančios turistų grupės, ją atrado ir turizmo
agentūros, ir konferencijų organizatoriai.
– Taigi šiuo metu praktiškai kiekviename Druskininkų
krašto kaime siūloma įvairių
atrakcijų miesto gyventojams
ir kurorto svečiams?
Alvydas: Mes apjungiame
projektus – vieni yra mūsų vietos veiklos grupės, kiti – tarpteritoriniai. Svarbiausia, kad
žmonės išgvildentų savo idėjas, nuspręstų, ką galėtų padaryti unikalesnio ir galėtų tai įgyvendinti.
Tai – nuolatinis kūrybinis procesas. Šiuo metu Bilso, Švendubrės, Leipalingio, Jaskonių ir
Naujasodės, Viečiūnų, Jovaišių
bendruomenės kuria pažangias
savo vietovių strategijas. Žmonės vysto daugybę įdomių idėjų,
galvoja, kaip savo kaime, miestelyje padaryti, kad gyventi būtų
gera kiekvienam. Tikimės, kad
rudenį strategijas pradės kurti
Ricielių, Kairiojo Nemuno kranto, Neravų ir Stračiūnų bendruomenės. Smagu, kad Druskininkų krašto žmonės neabejingi,
įsitraukia ir jiems rūpi jų ateitis.
Visada stengiamės tobulėti, plėsti akiratį, važiuoti visur,
kur galima semtis patirties, pamatyti, kas ką daro. Galime tik
džiaugtis kad praėjusią vasarą
ir pas mus bendruomenės iš visos Lietuvos tiesiog plūdo semtis gerosios patirties. Stebėjomės, kad kartais jie Druskininkų
VVG, „Sūrius vėjus“ ir mūsų siūlomas programas žino geriau,
nei čia gyvenantys žmonės. Pasirodo, mes esame bendradarbiavimo pavyzdys Lietuvoje!
Agnė: Žinoma, būna, kad išsi-

semia bendruomenių pirmininkai, lyderiai, aktyvistai, kartais ir
mums energijos pristinga. Todėl
labai svarbus vietos gyventojų,
vieni kitų palaikymas. Tai uždega norą vėl veikti savo krašto labui. Smagu, kad Vietos veiklos
grupei pavyko daug padaryti pačiu bendruomenių kūrimosi
laikotarpiu – čia svarus A. Varanio ir vietos valdžios indėlis. Taigi dabar Druskininkų VVG gali
didžiuotis labai stipriu organizacijos branduoliu ir veikliais bendruomenių lyderiais.
Pastaruoju metu kūrėme ir tebekuriame kiekvienai vietovei
naujas programas arba senas
tobulinsime. Galite neabejoti –
bent dviem metams į priekį turime įvairiausių planų ir naujienų
visose Druskininkų krašto vietovėse!
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Karjeros planavimas gimnazijoje –
galimybė rinktis profesijų modulius

Direktorė L. Vaitiekūnienė: „Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas suteikė vyresniųjų
klasių mokiniams realią galimybę savo profesinę karjerą pradėti planuotis jau nuo devintos klasės
/ Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
taryba šį pavasarį nusprendė nutraukti bendrojo ugdymo programų vykdymą Druskininkų švietimo centre. Nuo
rugsėjo 1-osios šių programų
vykdymas bus tęsiamas Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filiale.
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo
direktorė Laimutė Vaitiekūnienė
sako, kad toks Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas
suteikė vyresniųjų klasių mokiniams realią galimybę savo profesinę karjerą pradėti planuotis
jau nuo devintos klasės.
„Druskininkų švietimo centro gimnazija tampa Profesinio
mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo bendrojo ugdymo skyriumi, tačiau bendrojo ugdymo programų vykdymas
ir toliau tęsiamas Švietimo centro patalpose Druskininkuose,

– pabrėžia Laimutė Vaitiekūnienė. – Keisis tik tai, kad devintų-dvyliktų klasių mokiniai greta
bendrojo ugdymo jau šį rugsėjį
galės rinktis patrauklias kompetencijas suteikiančius profesijų
modulius, tokius kaip nesudėtingos technologijos sušių
gaminimas, picų gaminimas,
paviršių dažymas ir apmušalų klijavimas, o vienuoliktokai ir
dvyliktokai – dar ir modulius desertų gamyba, įvairių skonių
kavos gaminimas ir patiekimas, moterų plaukų kirpimas
ir dažymas, drabužių detalių
siuvimas, gipskartonio plokščių montavimas, baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių
aptarnavimas.
Mokiniai, norintys įgyti ne tik
kompetencijų, bet ir visą kvalifikaciją, nuo devintos klasės galės rinktis padavėjo ir barmeno, kirpėjo, o nuo vienuoliktos
klasės – padavėjo-barmeno,

socialinio darbuotojo padėjėjo, apdailininko ir transporto
priemonių remontininko profesinio mokymo programas.
Profesinis mokymas, priklausomai nuo pasirinktos kompetencijos ar kvalifikacijos, bus
vykdomas kurorto profesijų skyriuje Druskininkuose arba verslo ir technologijų profesijų skyriuje Veisiejuose.
Be to, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo bendrojo ugdymo skyrius
jau šį rugsėjį naujas galimybes
atvers ir turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams –
jie galės rinktis kambarių tvarkytojo arba plytelių klojėjotinkuotojo padėjėjo profesinio
mokymo programas šalia socialinių įgūdžių programos.“
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo bendrojo ugdymo skyrius nestokoja turiningos popamokinės
veiklos, norintiesiems suteikia
galimybę gyventi mokinių bendrabutyje Veisiejuose, užtikrina
sklandų pavėžėjimą tarp filialo skyrių ir moka nustatyto dydžio stipendiją pažangiems mokiniams.
Prašymai mokytis Profesinio
mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo bendrojo ugdymo skyriuje priimami adresu: Vilniaus al. 30, Druskininkai,
II aukšte esančiame mokymo
skyriuje, darbo dienomis nuo
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Norintieji privalo turėti asmens
tapatybę ir turimą išsilavinimą
patvirtinančius dokumentus.
Kilus klausimams, informacija
teikiama telefonu 8 606 44313
arba elektroniniu būdu aiste.fedaraviciute@mczirmunai.lt
Mokymasis Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialo bendrojo ugdymo
skyriuje finansuojamas valstybės lėšomis.
Užsakymo Nr. MDR-358-01

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų
savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų
savivaldybės administracija

Valstybės
garantuojamos
teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.
Druskininkų
savivaldybės
gyventojai gali kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per
elektroninę sistemą TEISIS
(https://www.teisis.lt) arba iš
anksto užsiregistravę tel. (8
313) 51517 / el. p. info@druskininkai.lt
Teikiamos pirminės teisinės
pagalbos laikai (tik užsiregistravus iš anksto): antradieniais nuo

13.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00
val.
Pirminė teisinė pagalba – tai
teisinė informacija, teisinės konsultacijos bei dokumentų, skirtų
valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip
spręsti ne teismo tvarka ir taikos
sutarties parengimas.
Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrių. Jeigu nėra
galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris paskiriamas ne vėlesnis
kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai
procesinių dokumentų rengimas,
advokato gynyba arba atstova-

vimas bylose, įskaitant vykdymo
procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme
atveju, jeigu tokią tvarką nustato
įstatymai ar teismo sprendimas,
atleidimas nuo advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės
ir privalomosios mediacijos paslaugos.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos
administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba privalomoji mediacija.
Daugiau informacijos – www.
d r u skin in ku savi va l d yb e. l t
skiltyje „Valstybės garantuojama teisinė pagalba“ ir Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos interneto
tinklalapyje https://vgtpt.lrv.lt/
Druskininkų savivaldybės informacija

INDĖLIAI
KREDITAI
MOKĖJIMO KORTELĖS
KOMUNALINIAI MOKESČIAI
PAVEDIMAI
GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠGRYNINIMAS IŠ
BET KURIOS BANKO KORTELĖS

Druskininkų kredito
unija – Seirijų kasa

Druskininkų kredito
unija

Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų rajonas
Tel. (8 313) 44217,
mob. 8 6 70 99649

M. K. Čurlionio g. 111,
Druskininkai
Tel. (8 313) 52315,
mob. 8 672 84252

druskininkuunija.lku.lt
dku@dku.lt
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Savo profesinį kelią rado Druskininkuose
giai negydome negalavimų sukeltų skausmų, bet padedame
apmalšinti uždegiminius procesus. Organizmas pats save
gydo, o mūsų darbas padėti ir
nukreipti jį teisinga linkme. Tiesa, vien masažu skausmo ar
įtampos nepašalinsi, žmogus
turi reguliariai mankštintis, atlikti
kitas svarbias procedūras. Štai
kodėl „Eglės sanatorijoje“ mokome, kad visos čia skiriamos
procedūros yra susijusios tarpusavyje: masažuodami, atpalaiduojame įsitempusius raumenis, kineziterapijos procedūroje
juos stipriname, relaksacijoje atpalaiduojame pavargusį protą ir
įjungiame sveikimo mechanizmus.
Dirbdamas masažuotoju, sutinku įvairiausių žmonių: vieni –
tylūs ir ramūs, nelinkę kalbėti, o
kiti atsiveria ir papasakoja kone
pusę savo gyvenimo istorijos
(juokiasi). Bet maloniausia, kai
po masažo klientas išeina su
šypsena veide, padėkoja ir vėl
nori sugrįžti. Su ta mintimi, kad
galiu padėti žmonėms, aš ir dirbu, o dėkingumo kupinas žvilgsnis – maloniausia darbo dalis.
D. Rusakas masažuotojo kelią pradėjo Druskininkuose veikiančioje „Eglės sanatorijoje“ / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Šiemet 50 veiklos metų
švenčiadidžiausia
Baltijos
šalyse „Eglės sanatorija“.
Ta proga pakalbinome nesenai savo, kaip masažisto, kelią Druskininkuose pradėjusį
masažuotoją Deivydą Rusaką. Jis papasakojo apie visai
netikėta linkme pasisukusį
karjeros vingį ir paneigė nuomonę, kad savo ateities darbą būtinai reikia pasirinkti,
dar besimokant mokykloje.
– Deivydai, kiek mažiau nei
metus laiko dirbi masažuotoju. Kaip pasirinkai šią profesiją?
– Man pačiam sunku patikėti,
kad, būnant 27-erių metų, kai,
rodos, jau visi aplink žino savąjį kelią, tu gali imti ir taip paprastai pakreipti savo gyvenimą kita
linkme. Vieną dieną pagalvojau, kad visai norėčiau būti masažuotoju ir ėmiau ieškoti informacijos, kur galėčiau to išmokti.
Pasirodo, masažuotojo profesijos mokoma čia pat – Druskinin-

kuose veikiančiame Profesinio
mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filiale. Užpildžiau reikiamus dokumentus ir nuo 2020
m. rugsėjo tapau studentu.
Prieš kelerius metus nė nebūčiau pagalvojęs, kad vieną
dieną tapsiu masažuotoju, prisiliesiu prie medicinos srities,
mokysiuosi žmogaus anatomijos ir kitų subtilybių, kurios man
visada atrodė sunkiai įkandamos. Bet, pasirodo, mokytis niekada nevėlu, kaip ir ieškoti savo
kelio – srities, kurioje jaustumeisi esąs savose „rogėse“.
– Na, ir kaip Tavosios „rogės“? Ar esi patenkintas pasirinktais mokslais ir masažuotojo darbu?
– Taip, mokslais esu labai patenkintas. Jie trunka 2 metus,
tačiau jau po vienerių metų esi
kvalifikuotas ir gali įsidarbinti.
Būtent tai, vėl visai netikėtai, aš
ir padariau, kai „Eglės sanatorijoje“ dirbanti mano pusseserė
pasiūlė man kandidatuoti į lais-

vą masažuotojo poziciją. Juk
praktika – geriausia mokytoja!
Džiaugiuosi, kad jau po metų
galėjau savo šviežiai įgytas žinias pritaikyti sanatorijoje.
O, kalbant apie mokslus Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filiale, džiaugiuosi, kad ten turėjau galimybę
semtis žinių iš puikių dėstytojų,
esu jiems labai dėkingas. Studijos tikrai nėra lengvos, nes
mokslas apie žmogaus kūną,
jame vykstančius procesus ir
masažo galią – sudėtingas. Bet
labai įdomus! Tiesa, masažo
srityje tendencijos kinta kasmet,
žmogaus kūnas nuolat tyrinėjamas, todėl, laikui bėgant, tiesiog
privalai tobulėti, atnaujinti ir gilinti savo žinias. Tą ateityje planuoju daryti ir aš.
– Kaip manai, kuo svarbi yra
masažuotojo profesija? Kas
tau kelia didžiausią pasitenkinimą?
– Mano dėstytojas sakydavo,
kad mes, masažuotojai, tiesio-

– Kokias bendras tendencijas, susijusias su žmonių
sveikata, pastebėjai, masažuodamas žmones?
– Nemeluosiu – bendra žmonių stuburų būklė yra prasta. Ar
jaunas, ar vyresnis – raumenys
įsitempę nuo sėdėjimo ir mažo
fizinio aktyvumo. Žinoma, prie
to gerokai prisidėjo pandemija
ir pakitęs gyvenimo būdas. Kai
žmogus ateina į masažą, aš iš
pirmo žvilgsnio, 95 proc. tikslumu galiu pasakyti, ar žmogus dirba sėdimą darbą, ar ne.
Mano mokytojai sako, kad masažuoti žmogų galima nors ir
kasdien, bet, jeigu jis neinvestuos savo laiko mankštai ir sėdės susikūprinęs, masažas jo
neišgelbės. Todėl man patinka, kad sanatorija yra ta vieta,
kurioje galima paskatinti ir motyvuoti žmogų žengti pirmąjį
žingsnį sveikesnio ir aktyvesnio
gyvenimo link.
– O kaip vertini „Eglės sanatoriją“, kaip darbo vietą?
– Būdavo, aplinkiniai manęs

klausia, kaip man čia sekasi,
nes yra girdėję, kad sanatorijoje dirbti sunku. Aš iš pradžių irgi
atėjau su tokia nuostata, bet dabar suprantu, kad čia viso labo
tik įpročio klausimas. Juk niekur pirmaisiais mėnesiais dirbti nėra lengva. Iš pradžių būna
daug informacijos, viskas nauja
– ir darbas, ir vieta, kolegos, ir
įvairiausios tvarkos. Bet ilgainiui
susikuri savo komforto zoną,
ir visa darbo rutina tau tampa
įprasta, tada supranti, kad nieko
čia nėra sunkaus. Baigęs mokslus, planuoju „Eglės sanatorijoje“ įsidarbinti pilnu etatu.
Man patinka, kad čia viskas labai gerai suorganizuota. Darbuotojas turi puikias sąlygas,
nėra neaiškumų, laiku ir net keliais kanalais gauni tau aktualią
informaciją. Visa sanatorija veikia kaip šveicariškas laikrodis
– ir darbuotojas, ir klientas gali
būti ramus. Sanatorijoje viskas
jau suplanuota už jus (juokiasi).
Man iš tiesų nėra tekę girdėti,
kad pati įmonė taip skatintų įvairias papildomas veiklas, stengtųsi burti savo bendruomenę –
čia realizuojami įvairūs mažesni
ar didesni projektai, darbuotojai
skatinami pagirti savo kolegas,
jiems padėkoti, bendrauti su kitais padaliniais, pietauti drauge.
Ne veltui viena iš įmonės vertybių yra kolegiškumas. Tai iš tiesų jaučiasi, o gera atmosfera
irgi daro savo – nejauti įtampos
darbe, visi bendrauja neužrietę
nosies, draugiški ir vadovai. Jei
reikia, pamoko ir pataria. Vis dėl
to mano darbinė patirtis dar neilga, todėl smagu, kad pati įmonė ir čia ilgiau dirbantys žmonės
tave augina.
– Kokį patarimą gali duoti
žmonėms, skaitantiems Tavo
interviu?
– Vaikščiokite į masažus, atpalaiduokite įsitempusius raumenis, o tada užsiimkite bet kokia
jums patinkančia fizine veikla.
Ir negalvokite, kad, jeigu esate
jaunas, šis patarimas jums negalioja. Galioja dar ir kaip! O jei
jaučiate, kad masažuotojo profesija ir jums arti širdies, – eikite mokytis!
Norite mokytis? Stojimai į Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialą, kuriame galite mokytis masažuotojo
profesijos Druskininkuose, prasidėjo nuo birželio 1 d. ir tęsis iki rugpjūčio 23 d. Stojimai vyksta, pildant prašymą
profesinis.lamabpo.lt
Norite
tapti
„Eglės
sanatorijos“
bendruomenės
dalimi? Susisiekite telefonu
+370 688 72 345 arba siųskite CV
el. p. karjera@sanatorija.lt

Užsakymo Nr. MDR-358-01
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Projekto „Turizmui draugiški miestai“ finišas –
Venecijoje

Druskininkų savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, lankėsi Venecijoje – ten organizuotas baigiamasis URBACT programos projekto „Turizmui draugiški miestai“ / Druskininkų savivaldybės archyvo
nuotraukos

Gegužės 30-31 dienomis
Druskininkų savivaldybės delegacija, vadovaujama mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, lankėsi Venecijoje – ten
organizuotas baigiamasis URBACT programos projekto „Turizmui draugiški miestai“, kuriame Druskininkai dalyvauja
kartu su kitais 8 Europos miestais, renginys.
Susitikime buvo pristatyti pagrindiniai partnerių tinklo rezultatai, vystant darnų turizmą. Miestai
dalijosi patirtimi, kaip kiekvienam
iš jų sekėsi įgyvendinti projekto
mažos apimties veiksmus, įvertino labiausiai įkvepiančius pavyzdžius, kuriuos norėtų pakartoti savo miestuose. Visi turėjo
galimybę išsakyti savo lūkesčius,

problemas ir siūlymus Europos
miestų plėtros politikoms formuotojams. Dviejų dienų susitikime
dalyvavo ne tik suinteresuoti politikai, pareigūnai ir akademinė
bendruomenė iš Italijos bei kitų
Europos miestų, tokių kaip Oslas,
Lisabona ir Gentas, bet ir Europos institucijų: UNWTO Europos
regioninio departamento, Europos Komisijos REGIO generalinio direktorato bei EUROCITIES
didžiųjų Europos miestų tinklo atstovai. Kiekvienas partneris pristatė savo principą bendrame
visų projekto „Turizmui draugiški
miestai“ partnerių manifeste, vystant darnų turizmą.
Į intensyvią renginio darbotvarkę buvo įtrauktas ir apsilankymas Venecijos išmaniajame val-

dymo kambaryje (ang. „Smart
Control Room“). Ten dalyviai susipažino su ypač modernia Venecijos turistų srautų stebėsenos
priemone, kuri leidžia realiu laiku
skirtingose miesto vietose fiksuoti turistų skaičių, naudojant mobiliojo ryšio operatorių duomenis.
Tai – inovatyviausias būdas, leidžiantis interaktyviame žemėlapyje, bakstelėjus ant tam tikros
vietovės, ne tik nustatyti turistų
skaičių, bet ir identifikuoti, iš kokios šalies jie atvyko. Ši priemonė yra Venecijos turizmo poveikio
optimizavimo sistemos dalis. Siekiant suvaldyti milžiniškus turistų srautus, artimiausiu metu bus
įdiegta apsilankymo Venecijoje
išankstinės rezervacijos sistema.
Baigiamojoje apskrito stalo dis-

kusijoje miestų atstovai aptarė tolimesnio bendradarbiavimo
galimybes ir perspektyvas. Druskininkai, URBACT tinklo projekte
dalyvavę pirmą kartą, buvo įvertinti kaip labai patikimas partneris, sulaukęs išskirtinio dėmesio
dėl savo itin sėkmingo mažos apimties veiksmo – neįgaliųjų renginio „Druskininkai be ribų?“ suorganizavimo. Renginio metu,
įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, buvo įvertintas kurorto turizmo paslaugų bei viešosios ir privačiosios infrastruktūros
prieinamumas ir nustatytos konkrečios tobulinimo kryptys. Tinklo partneriai pripažino, kad tai
– visiems labai aktuali tema, kurią Druskininkų pavyzdžiu, norėtų
plėtoti ateityje, tobulindami mies-

tų infrastruktūrą ir taikydami universalaus dizaino principus.
Druskininkų savivaldybė projekte dalyvauja kartu su Genuja (Italija), Kaseresu (Ispanija), Venecija (Italija), Dan Lerė-Ratdaunu
(Airija), Krokuva (Lenkija), Braga
(Portugalija), Rovaniemiu (Suomija) ir Dubrovniku (Kroatija).

Viečiūnų seniūnijos gyventojams – individualūs konteineriai maisto atliekoms
Viečiūnų ir Neravų individualių namų gyventojams nuo
birželio 6 dienos pradedami dalinti konteineriai maisto
atliekoms. Kartu su konteineriais gyventojai gaus ir specialų kibirėlį maisto bei virtuvėms
atliekoms bei talpą naudotam

aliejui ir riebalams.
Į maisto ir virtuvėms atliekoms
skirtą kibirėlį rekomenduojama
įkloti plastikinį maišelį ir į jį rinkti
atliekas. Prieš išmetant į konteinerį maišelį būtina sandariai užrišti.
Konteinerių komplektus prista-

tys bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ darbuotojai. Gyventojai kartu gaus ir maisto
atliekų surinkimo grafiką bei skrajutę su informacija, kokias atliekas reikia mesti į maisto atliekų
konteinerius.
Iš viso Viečiūnų ir Neravų gyventojams bus išdalinti 438 individualūs maisto atliekų konteineriai. Vėliau tokie konteineriai bus
dalijami ir Leipalingio individualių
namų gyventojams.
Primename, kad gyventojai, turintys atskirus konteinerius maisto ir virtuvės atliekoms, šių atliekų negali mesti į mišrių atliekų
konteinerius – aptikus neleistinų
atliekų, jie nebus tuštinami.

Į MAISTO ATLIEKŲ KONTEINERIUS REIKIA MESTI:
•

Popierinius rankšluosčius ir servetėles.

•

Riebalais ir kitais maisto produktais suteptą popierių.

•

Kavos tirščius ir jų filtrus

•

Arbatos tirščius ir pakelius.

•

Kambarinius augalus ir
jų dalis (be vazonų!).

•

Daržovių bei vaisių likučius, lupenas, žieves.

•

Smulkias sodo ir daržo
atliekas.

•

Naudojimui netinkamus
maisto produktus.

Maisto atliekų komplektas / ARATC archyvo nuotrauka

Išrūšiuotos maisto atliekos virsta energija!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Druskininkų šeimos klinikoje nuo šiol pacientus konsultuoja ir
tyrimus atlieka gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė.
Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos
sutrikimus;
• kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
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UAB „TVARKA“
atlieka teritorijų tvarkymo, želdynų ir
gėlynų įrengimo bei priežiūros darbus.
Tel. 8 698 55732
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

Vidaus, lauko apdailos darbai, santechnika,
plytelių klijavimas, durų, langų montavimas,
namų fasadų dažymas.
Tel. 8 654 62916 ir 8 621 29804
BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ PIETŲ LIETUVOJE.
SUTVARKOME DOKUMENTUS, APMOKAME
NOTARINES IŠLAIDAS.
TEL. 8 610 10740
Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“,
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel. 8 636 60454
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

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

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

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

„The House“ ieško naujų
komandos narių!
Reikalingi:
virėjai/virėjos
padavėjai / padavėjos
Atvykusiems iš kitų
miestų, organizuojame
apgyvendinimą.
M.K Čiurlionio g. 61
Druskininkai
linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

Autoservisui reikalingas
autošaltkalvis remontuoti
automobilių važiuokles.
Atlyginimas – nuo 900 Eur
į rankas, priklausomai nuo
darbo rezultato.
Tel. 8 612 68057
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Užuojautos

KULTŪROS RENGINIAI
Birželio 9 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Aldonos Petrus Česnulevičienės poezijos knygos „Žvynabudžių perlai“
pristatymas

Nelauk ir ašarų neliek prie mano kapo.
Ten nėr manęs.
Ten miego takas.
Dabar aš – gaiviai pučiantis pietys.
Aš – deimantinis sniego spindesys.
Aš – saulė, glostanti javus.
Aš – aksominis rudenio lietus.
Aš tavo ryto žvilgsny neramiam esu,
kai paukščiai, tyliai sklendžiantys ratu,
sparnus į dangų tiesia.
Aš – žvaigždėmis tau giedrią naktį šviesiu.
Prie mano kapo neraudok balsu.
Manęs ten nėr. Aš čia esu.

Birželio 10 d. 15 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
– fotografijų parodos „Semeniškių idilės“, skirtos Jono Meko
šimtmečiui, atidarymas ir Kęstučio Pikūno knygos apie Joną ir Adolfą
Mekus „Gyvenimo lai(š)kai“ pristatymas
Birželio 11 d. 16 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K.
Čiurlionio g. 37) kviečia į personalinės Valdo Pukevičiaus parodos
„Tête à tête“ atidarymą
Prasidėjo Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose 57 sezonas. Maloniai kviečiame užsukti ir pasiklausyti
skambančios muzikos M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode:
Birželio 11 d. 13 val. koncertuos Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos auklėtiniai
Birželio 12 d. 13 val. koncertuos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos auklėtiniai
Pasaulio vokalistų konkursas-festivalis „Žvaigždžių sonata“
kviečia į renginius, kuriuose dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Armėnijos, Lenkijos, Vengrijos, Ukrainos, JAV,
Rumunijos, Kubos ir Egipto atlikėjai.

Simona
Lukšytė-Babulienė

Mirus Simonai Lukšytei-Babulienei, nuoširdžiai užjaučiame mamą
Olgitą Mackalovę bei sesę Enriką.

1992-2022

Artūras ir Audronė Stankevičiai, Neringa ir Darius Tankelevičiai
bei draugai iš Vilniaus

Birželio 9 d. 20 val. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al.
24) – iškilminga atidarymo ceremonija, burtų traukimas, Gintarės
Jautakaitės koncertas
Birželio 10 d.14 val., birželio 11 d. 12 val. (Jaunimo užimtumo centre, Veisiejų g. 17) –konkursinės programos
Birželio 11 d. 20 val. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al.
24) – paramos koncertas Ukrainai (pasaulinė interneto transliacija).
Programoje – gražiausios pasaulio, lietuvių ir ukrainiečių dainos,
gražiausių dainų rinkimas

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)
Nuoširdžiai užjaučiame Agotą Naujalienę, mirus mylimam vyrui. Telydi Jus paguoda ir
dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai

Birželio 12 d. 20 val. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)
– didžioji GALA naktis, konkurso finalas, geriausi atlikėjai ir svečiai,
apdovanojimai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo kaip trumpai. (V. Aistis)

Birželio 15 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
literatūrinė popietė „Tėvynę pažinęs...“, skirta Tėvynės pažinimo
draugijos Garbės pirmininko Kazio Račkausko atminimui
Birželio 16 d. 17.30 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
Giedriaus Petkevičiaus knygos ,,Karo anatomija“ pristatymas
Birželio 17 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – animacinio filmo ,,RIO‘‘ ukrainiečių kalba peržiūra

Dėl mylimos Mamytės Dalės Kizelienės mirties nuoširdžiai užjaučiame dukras Indrę ir
Ingą bei artimuosius.
Druskininkų švietimo centro kolektyvas

PARODOS
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“

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos
darbai. 8 656 21154

Iki birželio 15 Leipalingio dvaro rūsyje (Alėjos
g. 30, Leipalingis) veiks
paroda „Jotvingių Eldoradas“. Norėdami apsilankyti,
kreipkitės tel. 8 686 30932
Iki birželio 30 d. Viešojoje
bibliotekoje ( V. Kudirkos
g.
13)
veiks
Zigmonto
Jurevičiaus darbų paroda
,,Kelionės pradžia“
Iki liepos 2 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K.
Čiurlionio g. 27) veiks Piotro
Kostino ir jo mokinių bendra
tapybos paroda „Pasirinkimai“. Susitikimas su autoriais – liepos 2 d. 14 val.
uždarymo renginyje
Iki liepos 14 d. M. K.
Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) eksponuojama paroda
„Druskininkai
dailininkų
akimis“ iš Rimvydo Aniulio
kolekcijos
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...“

Superkame visų markių automobilius
geriausiomis rinkos kainomis.
Tel. 8 648 18770

Transporto įmonei reikalingi tolimųjų reisų
vairuotojai-ekspeditoriai („CE“ kategorija, 95
kodas). Reisai – savaitiniai. Tel 8 685 50005
Atliekami visi statybos ir apdailos darbai, klijuojame
plyteles, atliekama el. instaliacija.
Tel. 8 670 87679

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“!

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
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2022.06.10 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
08:55 Detektyvas Monkas 4.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios.
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais.
12:30 Gimę tą pačią dieną.
13:30 Euromaxx.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
23:10 Greiti ir įsiutę 2.
00:55 Galvažudys.
02:35 Smalsumo genas.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:30 „Keista šeimynėlė“.
07:05 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:40 „Tautos tarnas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:00 „Lidl grilio talentai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Hortonas“.
21:10 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“.
00:15 „Pasaulis priklauso tau“.
02:10 „Greitojo reagavimo būrys.
Ugnies audra“.
04:00 „Medžioklės sezonas“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:55 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
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 Heraklis.
22:55 Dingusi.
01:55 Žaliasis riteris.
04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
06.00 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai.

19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu.
03.00 05 Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Viską prisiminti.
23:50 Įkalintas.
02:00 „Strėlė“.

2022.06.11 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera.
06:30 Praeitis ateičiai.
07:30 Beatos virtuvė.
08:30 Mes iš Ukrainos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios.
11:45 Didžioji Britanija iš paukščio skrydžio.
12:40 Lotynų Amerikos platybėse.
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Praeitis ateičiai.
18:30 Žinios.
19:00 Euromaxx.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Auksinis protas.
22:25 Dinas.
24:00 Greiti ir įsiutę.
01:45 Mano uošvis, kempingo savininkas.
03:15 Didžioji Britanija iš paukščio skrydžio.
04:05 Jaunasis Montalbanas.
06:00 „Keista šeimynėlė“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
10:00 „Skaniai ir paprastai“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Svajonių sodai“.
12:30 „Nuostabūs metų laikai“.
13:40 „Įspūdingiausi gyvūnų šokiai“.
14:45 „Nauji Aladino nuotykiai“.
16:45 „Karštos galvos“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Vaiduoklių medžiotojai“.
21:55 „Apdovanotoji“.
00:00 „Fanatikė“.
01:55 „Muštinė trauma“.
03:50 „Pažeidimas“.

06:35 „Neramūs ir triukšmingi“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:25 Pagrobta princesė.
11:15 Aš iš kitos veidrodžio pusės.
13:10 Mano super buvusioji.
15:05 Forestas Gampas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.

19:30 Monstrų viešbutis 2.
21:15 Karštos gaudynės.
23:05 Mano motinos prakeikimas.
01:00 Heraklis.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06.59 Programa.
07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje”.
08.30 Eko virusas.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Misija – vasara.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
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 „Gimę būti stiprūs“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Misija – vasara.
04.20 „Aiškiaregė“ .
05.10 „Gimę būti stiprūs“.
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 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Kaukės.
22:00 Operacija „Argo“.
00:25 Artėjant prie nežinomybės.
02:10 Viską prisiminti.

2022.06.12 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Svajoja vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė programa vaikams.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Planeta Žemė 1.
12:55 Amerika iš paukščio skrydžio. Pietų valstijos.
13:50 Mis Marpl. „Bertramo“ viešbutis.
15:30 Žinios.
15:45 „Dainų dainelės“ laureatų apdovanojimų akimirkos.
16:00 Dainų dainelė 2022.
17:30 Žinios.
18:00 Dainų dainelė 2022. Laureatų
baigiamasis koncertas.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Supertėtis.
23:10 Slapta Ain Rand aistra.
00:55 Dinas.
02:25 Planeta Žemė 1.
03:15 Amerika iš paukščio skrydžio. Pietų valstijos.
04:10 Mokslo ekspresas.
04:25 Mis Marpl. „Bertramo“ viešbutis.
06:00 „Keista šeimynėlė“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Asteriksas. Stebuklingojo gėrimo paslaptis“.
10:40 „Flukas“.
12:30 „Nuostabūs metų laikai“.
13:40 „Įspūdingiausi gyvūnų šokiai“.
14:50 „Drakonų kova. Evoliucija“.
16:30 „Misteris Dydsas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Metam monetą“.
21:00 „Grenlandija. Išlikimas“.
23:30 „Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga“.
01:15 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“.
04:10 „Elementaru“.
06:30 „Neramūs ir triukšmingi“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:30 Medžioklės sezonas atidarytas.
11:10 Rembo sūnus.
13:05 Namų areštas.
15:15 Galaktikos gelbėtojai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Nuostabioji moteris.
22:20 Pakeleivių karta.
00:30 Tikrasis Flynas.
02:25 Karštos gaudynės.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
06.59 Programa.
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.
10.30
Klausmėlis.
11.30 Švyturių žmonės.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 Klausimėlis.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
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 finalas.
08:00 „Varom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė prieš
Latvijos rinktinę.
10:00 „Pričiupom!“.
10:30 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
11:40 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:45 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Supermenas ir Luiza“.
21:30 „Sūnus paklydėlis“.
22:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
23:55 Operacija „Argo“.

2022.06.13 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Sportas. Orai.

07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Mes iš Ukrainos. Kultūros publicistikos programa ukrainiečių kalba.
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 (Ne)emigrantai.
13:30 Mūsų gyvūnai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Premjera. Paskutinė stotis. Dokumentinių filmų ciklas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Viena byla dviem.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Paskutinė stotis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Savaitė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
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“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Siuntinys“.
00:25 „Rezidentas“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „X mutantai“.
03:30 „Naujakuriai“.
04:00 „Rezidentas“.
05:00 „Moderni šeima“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
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...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Kaip atsikratyti boso?
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 Pakeleivių karta.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misja – vasara.
07:00 Išpažintis su Marija.
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
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14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 24/7.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Vantos lapas.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 24/7.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sibiras.
23:10 „Juodasis sąrašas“.
00:10 „Sūnus paklydėlis“.
01:10 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:35 „Supermenas ir Luiza“.
03:20 „Akloji zona“.

2022.06.14 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
09:00 Bėgliai. Tuneliu į laisvę.
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.
11:20 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
12:00 Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
(su vertimu į gestų kalbą).
12:15 Pagarbos eisena ir istorinės atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
13:00 Bėgliai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Lietuvos sienos.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Kai nusėda dulkės.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris.
23:50 1000 pasaulio stebuklų.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Lietuvos sienos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo 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 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:30 „Keista šeimynėlė“.
07:05 „Kempiniukas Plačiakel-

nis“.
07:40 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.

11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Tarp pilkų debesų“.
00:40 „Rezidentas“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „X mutantai“.
03:40 „Naujakuriai“.
04:10 „Rezidentas“.
05:10 „Moderni šeima“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
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...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Anonimė.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 Kaip atsikratyti boso?.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06:30 Kryptys.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 „Neatrasta Rusija“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
19:30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00„ Neatrasta Rusija“.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Kryptys.
03.00 „Gyvenimo linija“.
03.55 #NeSpaudai.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kalnietis IV. Žaidimo pabaiga.
22:45 Sibiras.
00:55 „Strėlė“.
01:55 „Akloji zona“.

2022.06.15 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.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios.
12:00 Smalsumo genas.
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.
16:15 Perplaukus Atlantą.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Bėgliai. Vorkutos bėglys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Kai nusėda dulkės.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Bėgliai. Vorkutos bėglys.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Premjera. Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Universalus karys“.
00:40 „Rezidentas“.
01:40 „Elementaru“.
02:40 „X mutantai“ .
03:40 „Naujakuriai“.
04:10 „Rezidentas“.
05:10 „Moderni šeima“.

06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
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....
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 12 stipriausių.
01:05 „Paskutinis laivas“.
02:05 Anonimė.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.

13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30„ Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Grilio skanėstai.
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 Laikykitės ten.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 NSO.
22:50 Kalnietis IV.
00:35 „Strėlė“.
01:35 „Akloji zona“.

2022.06.16 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Dviračio žinios.
12:00 Mūšio laukas.
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.
16:15 Perplaukus Atlantą.
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 Dviračio žinios.
22:00 Kai nusėda dulkės.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Perplaukus Atlantą.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Praeitis ateičiai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai.
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:30 „Magiškoji komanda“.
07:00 „Keista šeimynėlė“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:00 „Jeloustounas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
10:30 „Mažoji našlė“.
11:00 „Aistros spalva“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „(ne) Viskas įskaičiuota“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Svarbus taikinys“.
00:25 „Rezidentas“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „X mutantai“.
03:30 „Naujakuriai“.
04:00 „Rezidentas“.
05:00 „Moderni šeima“.
06:00 „Pakvaišusi porelė“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Rimti reikalai 4“.
11:00 „Keičiu žmoną. Įžymybės“.
12:00 Vidurdienio žinios.
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...
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Kaponė.
00:40 „Paskutinis laivas“.
01:40 12 stipriausių.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija.
05:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „ Juvelyrų klanas“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Triguba apsauga“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12. 30 „Neatrasta Rusija“.
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 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Klausimėlis.
03.00 „Triguba apsauga“.
03.55 Oponentai.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 V- tai Vendeta.
23:45 NSO.
01:30 „Strėlė“.
02:25 „Akloji zona“.
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
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

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
Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel. +37062530320
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

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

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų genėjimas,
gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos pjovimas trimeriu ar
žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Tel. 8 615 77277

Tel. 8 603 30577

Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse
Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

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

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

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

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

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

Tel. 8 686 80106

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

Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą.
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas.
Kreiptis tel.8 664 13885

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

Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

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

Tel. 867699672

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Žolės pjovimas su profesionalia įranga
nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804
UAB „Visos srovės“ ieško elektriko.
Tel. 8 670 10027

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394
Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų
rūšių ventiliuojamus fasadus.
Tel. +370 627 61359
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio registratūros administratorei (-iui).
Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių.

Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658

- viešbučio kambarinei (-iui) .
Atlyginimas – 760 Eur, neatskaičius mokesčių.
- Barmenui (-ei)-padavėjui (-ei) ( slenkantis darbo grafikas).
Kontaktinis tel. 8 615 34147
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Asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur);
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Parduoda nekilnojamą turtą
Parduodama sodyba – 15 km
nuo Druskininkų, 45 arų sklypas
ribojasi su ežeru. Yra pirtis, pavėsinė, sodas. Asfaltuotas privažiavimas. Kaina – 39 000 Eur.
Tel. 8 698 48621
Parduodami trys miškai – 9,26 ha,
3,55 ha ir 1,53 ha su bendraturčiais. Iš viso parduodama – 1, 68
ha. Parduoda ir daugiau bendraturčių. Kaina už visą 1,68 ha sklypą – 4000 Eur. Tel. 8 698 48621
Naujasodės kaime parduodamas
36 arų namų valdos sklypas. Tel.
8 622 80080
Parduodamas 100 kv. m namas
miesto centre (prie Druskonio
ežero), 5 arų namų valdos sklypas. Tel. 8 692 40191
Parduoda 2 aukštų mūrinį namą
su ūkiniu pastatu Merkinėje (ramioje vietoje). Tel. 8 600 38260
Parduodama sodyba Veisiejuose
– 20 arų žemės, nauja statyba,
prie pagrindinio kelio, už kelio –
ežeras, aplink ežerai, yra sodas
arba keičia į 2 kambarių butą su
patogumais, galima priemoka.
Tel. + 353 83 319 3691
Parduodama sodyba Švendubrės kaime, Užupio g. 16. 93 arų
sklypas, medinis namas, kluonas, daržinė, asfaltuotas privažiavimas. Kaina – 52 000 Eur.
Tel. 8 687 71156
Parduodamas 83, 32 kv. m mūrinis sodo namas su 5, 33 arų
žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas,
kadastriniai matavimai. Kaina –
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

Perka garažą ir sklypą Druskininkuose. Tel. +37061003727
Domina 2 kambarių buto įsigijimas, išperkamoji arba ilgalaikė
nuoma Leipalingyje arba Druskininkuose. Tel. 8 687 40223
Perka garažą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 616 16247
Perka žemę, mišką ar sodybą
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Nuoma
Išnuomoja 2 kambarių butą Druskininkų g. su baldais, buitine technika. Kaina – 300 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 56646
Apie 200 m nuo „Eglės“ sanatorijos laikinam apgyvendinimui išnuomojamas 34 kv. m, 2
kambarių butas su visais patogumais, buitine technika, WIFI.
Tel. 8 632 30475
Išnuomojamos 60 kv. m patalpos Baltašiškėje, tinkamos servisui, gamybai ar sandėliavimui.
Tel. +37060228830
Išnuomojamas kambarys pagerinto tipo bendrabutyje, Gardino g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 606 13434
Prie „Eglės“ san. išnuomojamas
sodo namelio 1 aukštas – 130
Eur, 2-as aukštas – 120 Eur,
gyvenama patalpa – 110 Eur.
Tel. 8 675 61036

Išsinuomotų
2 asmenų šeima ieško 1-2 kambarių buto su patogumais ilgalaikei nuomai. Tel. 8 680 10021

Parduoda įvairius daiktus
Perka nekilnojamą turtą
Perka garažą Druskininkuose.
Tel. 8 600 90308
Perka 2 kambarių butą. Bendrabutyje nesiūlyti. Tel. 8 601 53936
Perka garažą, vieta nėra svarbi.
Tel. 8 606 59756
Ieškomas pirkti didelis žemės
ūkio paskirties sklypas ūkininkavimui ir garažas Baltašiškėje. Tel.
+37062875156

Moteriškas 5 pavarų dviratis, mažai naudotas. Tel. 8 616 46192
Parduodamas triratis elektrinis dvivietis motoroleris: greitis
iki 25 km/h, 3 pavaros, atbulinė pavara. Kaina – 1250 Eur.
Tel. 8 603 64378
Parduodamas moteriškas dviratis – 7 pavarų, sportinis vyriškas
dviratis – 21 pavaros, kalnų dviratis – 21 pavaros, du mergaitiški
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų.
Vaikiška automobilinė kėdutė,

žurnalinis staliukas, pakabinami
šviestuvai, sulankstoma lovelė,
televizorius „Philips“ su priedėliu.
Tel. 8 630 87652
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis WC,
baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881
Naujas čiužinys nuo pragulų,
vienkartinės, neperšlampamos
paklodės, italų gamybos pleistrai
nuo pragulų, grikių lukštų pagalvėlė nuo pragulų. Derinama kaina. Tel. 8 624 87129
Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“,
mažai
naudotas.
Garantija
iki 2023 m. vasario mėnesio.
Tel. 8 616 47585
Tvarkinga
betono
maišyklė – 260 l, kaina – 220 Eur.
Tel. 8 699 93265
Naujas vyriškas dviratis „MINERVA ARTHUR DELUXE M 655“,
kaina – 200 Eur, kineskopinis
televizorius „LG“, 51 cm įstrižainė, kaina – 10 Eur, TV priedėlis
„VIDO“ – 10 Eur, pakabinami
šviestuvai butui ir sodybai nuo
4 Eur, seno modelio mygtukinio
„Nokia“ įkroviklis ir ausinukės po
2 Eur, TV „LG“ ir „Phlips“, muzikinio centro „Philips“ bei TV priedėlio „TV STAR T910“ pulteliai – nuo
4 Eur, vaikiškas maniežas – 22
Eur, vaikiška lovytė– 18 Eur, kvarcinė lempa „Q145“ – 15 Eur, mineralinė vata „Paroc“ – 565 x 1220
x 75 (1 pakuotė – 6, 89 kvadratų,
kaina – 15 Eur). Tel. 8 686 43600
Naujų apdailos plytų „Lode“ likutis, 281 vnt., vieneto kaina – 0, 69
ct. Matmenys – 250 x 120 x 65.
Tel. 8 622 01623

Perka įvairius daiktus
Perka oro kompresorių, gręžimo
stakles ir šaltkalvio darbastalį.
Tel. 8 610 48759
Perka aukso ar sidabro monetas.
Tel. 8 615 31374
Perka tvirtą dalgį
kuris
paruoštas
Tel. 8 656 12631

su

kotu,
darbui.

Parduoda žemės ūkio
produkciją

Įvairios
malkos
kaladėmis,
vežame
ir
mažus
kiekius.
Tel. 8 610 32259
Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės kapotos malkos. Tel. 8
650 20402 ir 8 636 76029

Perka mišką, medieną,
malkas
Perka
medieną.
+37060228830

Tel.

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
„Ford Fiesta“, violetinė spalva,
2008 m., TA iki 2023-01 m., variklis – 1, 4 l, pirkta salone, vienas
vairuotojas. Kaina – 2500 Eur, derinama. Tel. 8 612 70213
„Audi 80“ diskai, 4 skylių, 2 skardiniai diskai su naujomis padangomis – R 14, galima pirkti atskirai. Tel. 8 686 66314
Parduodamas 2007 m. „Aprilia SR50“ motoroleris, 4 kW (6
AJ) įpurškimas. TA iki 2024 m.
Tel. 8 687 76861

Reikalinga
Reikalingas meistras nudažyti
medinį namą. Tel. 8 681 16642
Reikalingas žmogus nudažyti
medinį namą iki 200 kv. m, kuris
yra Gerdašiuose. Pastato būklė –
gera. Tel. 8 606 88658

Ieško darbo
Paauglė (17 metų) ieško darbo
liepos mėnesiui. Tel. 8 679 35301
Moteris ieško darbo – pagalba
buityje, senolių priežiūra. Tel. 8
644 84291
2 kartus per savaitę gali prižiūrėti
sodybas, atvyksta į vietą. Tel. 8
692 44465
62 m. moteris gali prižiūrėti senolius, padėti buityje. Turi patirties.
Tel. 8 610 19128

Dovanoja
Dovanoja penkių durų spintą,
vienos durys veidrodinės, plotis –
2,5 m. Tel. +370 699 33940
Dovanoja
arklio
Tel. 8 623 18090

Perka transporto priemones
ir jų dalis
Perka
„Volkswagen“,
„Toyota“, „Audi“ ir kitus automobilius.
Tel. 8 677 27199

vežimą.

Kita
Parduoda kluoną. Nusigriauti ir išsivežti patiems. Tel. 8 623 18090

BRANGIAI perkame mišką visoje Lietuvoje. Su
žeme arba išsikirtimui. Gali būti bendrasavininkai.
Greitai įvertiname ir pasiūlome geriausią kainą.
Tel. 8 605 29188
Mulčiuoju pievas, kaina – 55 Eur/ha.
Tel. 8 629 12345
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
pagalbinio darbininko. Dėl išsamesnės informacijos
tel. 8 (313) 51405
Perka oro kompresorių, gręžimo stakles ir šaltkalvio
darbastalį. Tel. 8 610 48759
UAB „Druskininkų autobusų parkas“ siūlo darbą
vairuotojui-konduktoriui.
Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), kategorija „D“.
Valandinis įkainis - 4, 48 Eur plius priedai
Atlyginimas – 1100,00-1300,00 Eur (bruto)
CV siųsti el.paštu ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt
Arba skambinti tel. +37061007653

Parduoda triušius ir triušieną.
Tel. 8 611 45735
Parduodama ožka ir ožkytė. Tel.
8 686 70478
Parduoda gerą, duodančią daug
pieno ožką, ožiuką bei ožkutę.
Kaina – 80 Eur. Galima pirkti atskirai. Tel. 8 611 19982
Parduoda kiaulę, bandos Nr.
40994000718. Tel. 8 684 46944

Parduoda mišką, medieną,
malkas
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 698 39795

SANTECHNIKOS DARBAI
TEL. 8 687 27676
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
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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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