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Aldona Lukšienė: „45-eri metai savivaldybėje.  
Tai – įmanoma!“

Laima Rekevičienė

Spalio 10-ąją Lietuvoje bus 
minima Vietos savivaldos 
diena. Druskininkietei Aldo-
nai Lukšienei ši diena ypatin-
ga, nes ji – ilgiausiai savival-
dos srityje Druskininkuose 
dirbanti darbuotoja, šiam dar-
bui skyrusi net 45-erius gy-
venimo metus. A. Lukšienė iš 
arti matė, kaip keitėsi Druski-
ninkai, kaip miestas išgyveno 
blogiausius ir geriausius lai-
kus. Daugelis neįsivaizduo-
ja, kad vienoje darbovietėje 
galėtų išdirbti šitiek metų, o 
Aldona sako, kad dirbti savi-
valdos srityje jai įdomu. Svar-
biausia – dirbti kompetentin-
gų specialistų komandoje, 
pačiai norėti mokytis ir nuo-
lat tobulėti.

– Ar įsivaizdavote, kad visą 
gyvenimą dirbsite savivaldy-
bėje? 

– Tikrai apie savivaldą tuo 
metu negalvojau. Įstojau į tuo-
metį pedagoginį institutą. O 
tada Druskininkų vykdomaja-
me komitete buvo laisva Nepil-
namečių reikalų ir Jaunimo įdar-
binimo atsakingos sekretorės 
vieta. Nors dar buvau studen-
tė, mane priėmė iš karto. Teko 
derinti mokslus su darbu – mo-
kiausi neakivaizdiniame skyriu-
je. Šiose pareigose išdirbau ke-
turiolika metų.

Kai Lietuva atgavo nepriklau-
somybę, likau be darbo, bet 
trumpam. Jau 1990 m. Tary-
bos primininkas Zenonas Strei-
kus pakvietė dirbti Tarybos se-
kretoriato instruktore. Dirbau 5 
metus, o po to grįžau į priima-
mąjį ir iki 2012 m. dirbau mero 

sekretore. Teko dirbti su visų ka-
dencijų merais. Dabar man pati-
kėtos Savivaldybės ūkio priežiū-
ros vedėjos pareigos. 

– Kokia buvo Jūsų darbo 
pradžia?

– Dabar sunku įsivaizduoti, 
kaip buvo įmanoma taip dirb-
ti Kabinete – tik telefonas, ra-
šomasis stalas, rašiklis ir popie-
rius. Ir viskas! Ir tai dar telefonas 
būdavo tik Vykdomojo komiteto 
pirmininko priimamajame. Tar-
pmiestinis telefonas – vienas, 
visi kiti buvo tik miesto. Jeigu 
reikėdavo skyriaus vedėjui pa-
skambinti į užmiestį, pavyzdžiui, 
į Vilnių, ateidavo pas mane į pri-
imamąjį. Taip tuo vienu telefo-
nu visi į užmiestį ir skambinda-
vome.

Ši problema buvo išspręsta, 
kai tuomečio Druskininkų vyk-
domojo komiteto pirmininku 
pradėjo dirbti šviesaus atmini-
mo Rimvydas Mickevičius. Nuo 
tada visi skyrių vedėjai jau turė-
jo tarpmiestinius telefonus. 

Apie kompiuterius tada net 
minčių nebuvo. Buvo spausdi-
nimo mašinėlė, kuria sekreto-
rė-mašininkė spausdindavo Ta-
rybos deputatams sprendimus, 
o aš rotatoriumi juos dauginda-
vau. Tik va Tarybos narių tada 
būdavo 80! Deputatas atstovau-
davo kokių dviejų ar trijų gatvių 
gyventojams. Buvo salė, kurioje 
jam buvo paruošta vieta, jis pri-
iminėdavo žmones – anksčiau 
kiekvienas aktyviai dirbdavo 
su savo gatvės žmonėmis. Kai 
buvo atkurta Lietuvos nepriklau-
somybė ir Tarybai vadovavo da-
bartinis Seimo narys Zenonas 
Streikus, buvo 40 Tarybos na-
rių, o dar vėliau jų liko vos 25. 

Žinoma, tada ir Druskininkai 
mažesni buvo, savivaldybėje 
mano darbo pradžioje dirbo vos 
27 žmonės. Tuomet ir Šiltnamių 
gatvė, ir Ratnyčia, ir visas da-
bartinis Kalviškių mikrorajonas, 
kuris tuo metu vadinosi Neravų 
kaimu, priklausė Varėnos rajo-
nui. 

Aišku, anksčiau žmonės į Sa-
vivaldybę rečiau kreipdavosi, ne 
tiek daug problemų reikėdavo 
spręsti. Gal tada žmonės tiesiog 
bijodavo užeiti? O dabar žmo-
nės ateina daugiausiai dėl soci-
alinių problemų – neturi darbo, 
ieško pašalpų, sprendžia būsto 
klausimus.

Sovietmečiu visuomeniniais 
pagrindais net 15 metų man 
teko ir Civilinės metrikacijos 
skyriaus vedle dirbti. Iškilmin-
gas ceremonijas tada vesdavo 
a. a. Vidonija Rinkevičienė, o aš 
į salę palydėdavau jaunuosius.

Kai tik pradėjau dirbti sekreto-
riate, pamačiusi dokumentų kal-
nus, svarsčiau, kaip juose nepa-
siklysti, susigaudyti, kaip gautą 
tą raštą nukreipti ten, kur reikia. 
Bet ilgainiui atsirado patirties. 
Jeigu galvosi logiškai, žiūrėsi, 
skaitysi, matysi, viską padarysi 
teisingai. Reikia visada pačiam 
domėtis, tobulėti. 

– Savivaldybėje dirbate jau 
45-erius metus, matėte, kaip 
viskas keitėsi.

– Sunkiausias buvo pereina-
masis laikotarpis, blokada. Kai 
buvo apgultas Seimas, mes, 
pasikeisdami, visą parą budė-
davome tuomečio Vykdomo-
jo komiteto antrojo aukšto salė-
je. Kaskart laukdavome, kas čia 
bus po nakties. Situacija tada 
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A. Lukšienė: „Asmenine patirtimi pažymėti 45-eri Druskininkų savivaldos metai“/Roberto Kisieliaus nuotrauka 
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Tarptautinę mokytojų dieną – padėkos  
Druskininkų savivaldybės mokyklų mokytojams

Spalio 5-ąją į „Grand SPA 
Lietuva“ esančią salę susi-
rinko gausus būrys svečių – 
minint Tarptautinę mokytojų 
dieną, pasveikinta švietimo 
bendruomenė, už atsidavimą 
savo darbui padėkota savival-
dybės mokyklų mokytojams. 
Šventės metu pasidžiaug-
ta pedagogų nuveiktais dar-
bais, įveiktais pandemijos iš-
šūkiais, mokinių pasiekimais.

Gausų būrį esamų ir buvusių 
mokytojų pasveikino LR Seimo 
narys Zenonas Streikus, Drus-
kininkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius, 
Švietimo skyriaus vedėja Diana 
Brown.

Sveikindamas mokytojus, L. 
Urmanavičius pasidžiaugė, kad 
po 2 metų pertraukos tęsiama 
graži tradicija suburti visų mo-
kyklų mokytojus ir juos pasvei-
kinti: „Linkiu kantrybės jūsų ne-
lengvame darbe su mūsų visų 
vaikais. Tegul po kiekvienos pa-
mokos jus aplanko tas geras 
jausmas, kai supranti, kad mo-
komi vaikai dar vienu žingsneliu 
artėja prie savojo tikslo ir į gyve-
nimą išeis jam pasiruošę.“

Z. Streikus mokytojams palin-
kėjo pačių geriausių dienų, sti-

prios sveikatos, nuotaikos, vilčių 
išsipildymo. „Mokytojo profesija 
yra vertybė, kurią reikia saugo-
ti ir ginti. Ir aš tikiu, kad jūs ją 
apsaugosite. Nes be mokyto-
jo profesijos nebūtų jokios kitos 
profesijos. Mokytojo profesija – 
tai pamatas tolesniam kiekvieno 
žmogaus gyvenimui“, – sakė Z. 
Streikus.

Gražių žodžių Druskininkų sa-
vivaldybės mokytojams negai-
lėjo ir Lietuvos ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų vadovų ir Lietuvos 
švietimo pagalbos asociacijų 
atstovė Saulė Šerėnienė: „Mo-
kytojo profesija yra prestižinė. 
Prie jūsų rankų, prie jūsų širdžių 
kiekvieną rytą prisiglaudžia vai-
kas. Tai – jau prestižas“.

S. Šerėnienė jubiliejaus proga 
pasveikino lopšelio-darželio „Bi-
tutė“ direktorę Liną Bagdanavi-
čienę.

Renginio metu Druskininkų sa-
vivaldybės mero R. Malinaus-
ko padėkos įteiktos gausiam bū-
riui buvusių ir esamų pedagogų: 
„Atgimimo“ mokyklos mokyto-
jams Juozui Stankevičiui, Dianai 
Gudavičienei, Vytautui Baziui, 
Česlovui Navickui, Veronikai 
Šatūnienei, Vytautui Valentu-
kevičiui, Stanislavai Bazienei; 

„Ryto“ gimnazijos pedagogėms 
Danguolei Jauniškienei, Ok-
sanai Belkinai, Ramutei Janu-
levičienei, Gitanai Stukienei; 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
mokytojoms Jūratei Tuinylienei, 
Alinai Bikulč, Renatai Jaskele-
vičienei, Gražinai Naujalienei; 
lopšelio-darželio „Žibutė“ pe-
dagogėms Danutei Bakanaus-
kaitei, Astai Buragienei, Aldonai 
Aleksonienei, Ritai Rimkevičiū-
tei; lopšelio-darželio „Bitutė“ pe-
dagogėms Duvilijai Kašėtaitei, 
Almai Burbienei, Danguolei Mi-
kalauskienei; M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos dailės mokyto-
jai Dovilei Petrauskienei ir muzi-
kos mokytojui Sauliui Vilpišaus-
kui; Leipalingio progimnazijos 
mokytojai Jonai Kirkauskienei; 
Viečiūnų progimnazijos moky-
tojoms Aušrai Trikšienei, Vir-
ginijai Palubinskienei, Dijanai 
Bartainienei; Švietimo centro 
mokytojai Aldonai Babarskaitei.

Šventinę programą visiems 
susirinkusiems padovanojo 
Adas Gecevičius ir Viltė Ambra-
zaitytė.

Šventės akimirkas galite pa-
matyti Druskininkų savivaldy-
bės administracijos „Facebook“ 
paskyroje. 

R. Malinauskas, Druskininkų 
savivaldybės meras: „Spalio 
5-ąją gražiausios gėlės ir ma-
loniausi žodžiai skiriami moky-
tojams – žmonėms, kurie mus 
ruošia gyvenimui, atlaidžiai žiūri 
į jaunystės išdaigas ir kantriai 
lydi žinių keliu.

Nuoširdžiai kviečiu moky-
tojo darbo svarbą prisiminti ir 
vertinti ne tik spalio 5-ąją, bet ir 
kiekvieną dieną.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, 
kad Druskininkuose mokytojai aktyviai dalyvauja bendruomenės 
gyvenime ir yra pavyzdžiai ne tik mokiniams, bet ir kiekvienam iš 
mūsų.

Tarptautinės mokytojų dienos proga visiems švietimo srities dar-
buotojams linkiu kantrybės, atvirumo naujovėms, drąsių idėjų ir 
glaudaus ryšio su mokiniais.

Tegul kiekviena Jūsų darbo diena būna įprasminta mokinių 
dėkingumo žodžiais ir puikiais pasiekimais!“

Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Spalio 9-ą dieną, šeštadienį, 
Druskininkų savivaldybės va-
dovai ir specialistai visą drus-
kininkiečių bendruomenę 
kviečia susitikti ir kartu pami-
nėti Vietos savivaldos dieną 
– specialiai šiai progai orga-
nizuojamoje šventėje laukia 
įdomūs pokalbiai ir smagios 
pramogos.

„Savivalda prasideda nuo kie-
kvieno iš mūsų, nes būtent ben-
druomenė kuria aplinką, kurioje 

gyvename. Kol dar lepina gra-
žus rudeniškas oras ir turime ga-
limybę susitikti bei saugiai pa-
bendrauti, nuoširdžiai kviečiu 
tai padaryti“, – sakė Druskinin-
kų savivaldybės meras R. Mali-
nauskas.

Renginio metu bus galima pa-
ragauti pagal specialų mero R. 
Malinausko receptą išvirtos sriu-
bos, kitų rudeninių vaišių bei pa-
gal galimybes paremti Vaikų die-
nos centrus. Visos surinktos 

lėšos bus skirtos minėtus dienos 
centrus lankančių mažųjų drus-
kininkiečių poreikiams.

Šventės metu veiks pokalbių 
studija, kurioje prisistatys ir į rū-
pimus klausimus atsakys savi-
valdybės skyrių bei kuruojamų 
įstaigų atstovai – bus kalbama 
aktualiomis sveikatos priežiūros, 
vandens, investicijų ir daugybe 
kitų temų.

Šiuos pokalbius gyventojai ga-
lės stebėti ir tiesioginės translia-
cijos metu Druskininkų kultūros 
centro „Facebook“ paskyroje.

Pabendrauti su savivaldybės 
vadovais ir specialistais gyven-
tojai galės viso renginio metu – 
Pramogų aikštėje bus įrengti te-
miniai paviljonai.

Renginio metu Druskininkų pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tras kvies pasiskiepyti, o Druski-
ninkų ligoninė parengė ypatingą 
akcijų lietų – moterys, vyrai ir vai-
kai galės atlikti sveikatos tyrimus 
už itin patrauklias kainas. Suma-
žinta kaina ir tyrimui, kurio metu 
galima sužinoti, ar susidaręs 
COVID-19 imunitetas.

Vietos savivaldos dienai skir-
toje šventėje bus pasveikintas ir 
naujasis Druskininkų Garbės pi-
lietis Mikas Suraučius – jam bus 
įteiktos Garbės piliečio regalijos.

Šventinę nuotaiką kurs ir savo 
dainas dovanos druskininkiečiai 
Rūta Kotryna, Ronata Balkaitie-
nė ir Anatolijus Oleinik.

Visą savaitgalį Vilniaus alėjoje 
šurmuliuos mugė „Sukurta Lie-
tuvoje“. Net dvi dienas Druski-
ninkų gyventojai ir miesto svečiai 

mėgausis gausiu lietuviškų pro-
duktų asortimentu, išskirtiniais 
drabužiais, vilnos, keramikos dir-
biniais, rūšine kava bei skanės-

tais vaikams.
Susitikime spalio 9 dieną 

13 val. Pramogų aikštėje – 
lauksime Jūsų!

Kviečiame švęsti Vietos savivaldos dieną: laukia įdomių pokalbių studija,  
mero sriuba ir druskininkiečių koncertas

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad vakcinacijos centre 
gyventojai kviečiami skiepy-
tis be išankstinės registraci-
jos. Pasirinkti galima bet kurią 
vakcinacijos centre esančią 
vakciną. Taip pat išlikusi ga-
limybė registruotis ir atvykti 
paskirtu laiku.

Vakcinacijos centras veikia 
Švietimo centro patalpose (M. K. 
Čiurlionio g. 80).

Svarbi informacija gyvento-
jams su negalia – prašome Jus 
kreiptis į apylinkės slaugytoją iš 
anksto.

Vykstant skiepytis, reikia turė-
ti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą. 

Galimybių pasą galima atsi-
siųsti, apsilankius puslapyje 
www.gpasas.lt ir patvirtinus savo 
tapatybę elektroninėmis priemo-
nėmis (e. parašu arba e. banki-
ninkyste).

Taip pat Galimybių pasą ne-
mokamai galite išsiimti Registrų 
centro klientų aptarnavimo pa-
dalinyje, Lietuvos pašto skyriuje, 
„Sodros“ padalinyje ir vaistinėse 
(„Benu“, „Eurovaistinė“, „Gintari-
nės vaistinė“, „Norfos vaistinė“, 

„Camelia“).
Sustiprinančiąja trečiąja 

vakcinos doze šiuo metu pa-
siskiepyti gali: vyresni nei 65 
metų asmenys; didžiausios rizi-
kos pacientai – onkohematolo-
giniai, dializuojami pacientai, as-
menys, kuriems atlikta organų 
transplantacija, autoimuninėmis 
ligomis sergantys, kai jiems tai-
koma imunosupresinė terapija, 
asmenys, sergantys tam tikro-
mis kraujo ligomis; palaikomo-
jo gydymo ir slaugos pacien-
tai; gydymo įstaigų darbuotojai, 
praktikantai, savanoriai; mobi-

lių punktų ir karščiavimo klinikų 
darbuotojai; socialinių paslaugų 
įstaigų darbuotojai ir savanoriai, 
neįgaliųjų asmeniniai asistentai, 
gestų kalbos vertėjai; laboratori-
jų darbuotojai, dirbantys su CO-
VID-19 tyrimais; COVID-19 ligos 
atvejų ir protrūkių epidemiologi-
nę diagnostiką atliekantys spe-
cialistai, vykstantys į COVID-19 
ligos židinius; vaistinių darbuoto-
jai; vairuotojai, pervežantys as-
menis, sergančius arba įtaria-
mus, kad serga COVID-19 liga.

Savivaldybė kviečia pasiskiepyti be išankstinės registracijos, o rizikos grupėms 
priklausančius gyventojus pasiskiepyti sustiprinančiąja trečiąja doze

Renginio metu bus galima paragauti pagal specialų mero R. Malinausko receptą išvir-
tos sriubos, kitų rudeninių vaišių bei pagal galimybes paremti Vaikų dienos centrus/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka 

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje lankėsi „At-
gimimo“ mokyklos ketvirtokų 
klasė kartu su mokytoja Viole-
ta Vaitukevičiene. Artėjančios 
Vietos savivaldos dienos pro-
ga ketvirtokų klasė praleido 

pažintinę pilietiškumo pamo-
ką savivaldybės patalpose.

Mokiniai turėjo galimybę pa-
bendrauti su Druskininkų meru 
Ričardu Malinausku, kuris pri-
statė mokiniams vykdomus pro-
jektus, planuojamus darbus, su-

pažindino su Tarybos veikla, 
kalbėjo apie mero pareigas ir at-
sakomybes bei administracijos 
specialistų darbą.

Pažintinės ekskursijos metu 
jaunieji druskininkiečiai pamatė, 
kur vyksta pasitarimai Druskinin-
kams svarbiais klausimais, apsi-
lankė Tarybos posėdžių salėje, o 
įdomiausia mažiesiems pasirodė 
galimybė apsilankyti mero darbo 
kabinete ir galimybė pasėdėti sa-
vivaldybės vadovo kėdėje – prie 
jos išsirikiavo nemaža eilė norin-
čiųjų.

Savivaldybė primena, kad ir kiti 
Druskininkų švietimo įstaigų mo-
kiniai kartu su savo auklėtojomis 
gali kreiptis ir registruotis pažin-
tinei pilietiškumo pamokai savi-
valdybėje. 

Kontaktai: Živilė Stravinskaitė, 
tel. 8 (313) 55430 arba el. paštu 
zivile.s@druskininkai.lt

Savivaldybėje lankėsi „Atgimimo“ 
mokyklos ketvirtokai 

Druskininkų savivaldybėje lankėsi „Atgimimo“ mokyklos ketvirtokų klasė kartu su moky-
toja/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka
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Druskininkų rotariečių draugystės tiltas nutiestas į Gdanską

Aktyviai veikiantis Druski-
ninkų Rotary klubas toliau ple-
čia bendradarbiavimą su savo 
kolegomis iš Lenkijos. Iki šiol 
Druskininkų rotariečiai akty-
viau bendradarbiaudavo su 
pasienio miestų kolegomis, 
tačiau dabar draugystė su kai-
mynininės šalies rotariečiais 
plečiasi į tolimesnius Lenkijos 
regionus. Druskininkiečiai rug-
sėjo pabaigoje dalyvavo kole-
gų iš Gdansko organizuotame 
labdaros renginyje, kur ne tik 
sustiprino Lietuvos ir Lenkijos 
Rotary klubų draugystę, bet ir 
prisidėjo prie labdaringos ak-
cijos. 

Druskininkų Rotary klubo ko-
manda dalyvavo „Rotary Club 
Gdańsk Centrum“ ir profesoriaus 
Tomasz Jastrzebski organizuota-
me labdaros renginyje, kuris jau 
4-ąjį kartą  buvo surengtas vaiz-
dingame Gdansko kanale Mo-

tlawa.   „Drakono valčių“ regatoje 
dalyvavusios aštuonios koman-
dos – Lenkijos ir Lietuvos Rotary 
klubai ir įmonės parėmusios ren-
ginį – rungtyniavo plaukdamos 
senovinėmis valtimis. 

 Regatos metu visos surinktos 
lėšos (virš 5 tūkstančių eurų) bus 
paaukotos Gdansko ligoninės on-
kologinių ligų skyriui. Druskinin-
kų Rotary klubo broliai šiam tiks-
lui skyrė 650 eurų paramą. 

Regatoje Druskininkų Rotary 
klubo komandai atstovavo Mo-
destas Vitkauskas, Albertas Kati-
lovskis, Elvyras Cikanavicius, Va-
lentinas Rozalis ir klubo garbės 
narys Zenonas Streikus bei Vilka-
viškio Rotary klubas atstovas – Li-
nas Dubickas. 

„Svarbiausi šio renginio tikslai 
–bendruomeniškumas ir labda-
ros akcija. Mes buvome pirmie-
ji Lietuvos rotariečiai, dalyvavę 
šiame Lenkijos kolegų renginy-

je. Smagu, kad aktyvaus klubo 
nario Lietuvos–Lenkijos ICC va-
dovo, A.Katilovskio dėka, plečia-
ma bendradarbiavimo geografija, 
planuojame, kad ateityje Druski-
ninkų Rotary klubas plės bendra-
darbiavimą ir stiprins ryšius ir su 
Varšuvos bei kitų Lenkijos mies-
tų kolegomis“, – sakė Druskininkų 
Rotary klubo prezidentas Modes-
tas Vitkauskas

Druskininkų rotariečiai dėko-
ja „Rotary Club Gdańsk Cen-
trum“ už kvietimą dalyvauti lab-
daringame renginyje ir nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad savo įnašu ir da-
lyvavimu galėjo prisidėti prie bro-
lių lenkų rotarietiškos veiklos, tuo 
padarydami pradžią bendriems 
ateities projektams, kuriais galės 
džiaugtis ir Druskininkų bendruo-
menė.

Parengė Laimutis Genys
Druskininkų Rotary klubo komanda dalyvavo „Rotary Club Gdańsk Centrum“ ir profeso-

riaus Tomasz Jastrzebski organizuotame labdaros renginyje/ Druskininkų Rotary nuotrakos

Mielas Vytautai Valentukevičiau,
sveikiname Jus garbaus jubiliejaus proga. 

Linkime stiprios sveikatos, neblėstančio entuziazmo, polėkio 
kūrybai.

Telydi Jus visokeriopa sėkmė! 

Politinių kalinių ir tremtinių choro  
vadovė ir choristai

Sveikinimas

KRAŠTO APSAUGOS SA-
VANORIŲ PAJĖGŲ DAI-

NAVOS APYGARDOS 
1-OJI RINKTINĖ

„Kur tvirta valia – ten ir 
galia!” vykdys 109 PK 
skyriu vertinamosios 

lauko taktikos pratybas 
“PLĖŠRUS VANAGAS 

2021“ –

2021 m. spalio 8-10 
dienomis Randamonių 

apylinkėse. Informuojame, 
kad bus naudojamos 

imitacinės priemonės, vyks 
karių judėjimas šviesiu ir 

tamsiu paros metu.
Daugiau informacijos – 
https://facebook.com/

KASP1R/
Tel. 8 698 49127
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buvo sudėtinga. Paskui po tru-
putį viskas stojo į savo vietas. 

Pastaraisiais metais viskas la-
bai sparčiai tobulėjo, atsirado 
naujos technologijos, visiems 
teko daug mokytis. Žinoma, kie-
kvieno specialisto darbas savi-
valdybėje yra sunkus ir atsakin-
gas, ypač – vadovų. Reikia labai 
daug išmanyti – ir informacines 
technologijas, ir įstatymus. 

Mano skyriuje taip pat daug 
veiklos – visi savivaldybės ūkio 
reikalai. Nepabaigiami darbai 
čia. Šiuo momentu atnaujina-
mas savivaldybei atitekęs „So-
dros“ pastatas, remontuojame 
Savivaldybės stogą. 

Per pandemiją tenka nupirk-
ti daugybę įvairiausių apsaugos 
priemonių. Druskininkuose ap-
gyvendintiems pabėgėliams rei-
kėjo nupirkti įvairiausių reikme-
nų – nuo tualetinio popieriaus iki 
skutimosi peiliukų, muilo. 

Darbas savivaldoje nuolat su-
teikdavo impulsą tobulėti ir ne-
stovėti vietoje. Todėl kartais 
sunku suprasti žmones, kurie 
sako, kad savivaldybėje dar-
buotojai esą nieko neveikia. Vei-
kia, ir dar kiek! Ir ypač mūsų 
savivaldybėje. Ir rezultatai aki-
vaizdžiai matomi. Kol kažkas 
šalyje dar tik svarsto vieną ar 
kitą idėją, Druskininkuose ji jau 
būna įgyvendinta. O išskirtinius 
projektus rašė patys mūsų dar-

buotojai! 
Druskininkų savivaldybėje 

mes labai daug ir atsakingai dir-
bame. Juk viskas prasideda nuo 
savivaldybės – kokius ji priims 
sprendimus, kaip spės viską pa-
daryti laiku, kaip projektus įgy-
vendins, taip mes ir gyvensime.

– Priimamasis yra ta vieta, 
nuo kurios prasideda bet ku-
rio atėjusio žmogaus pažintis 
su savivalda. Ilgą laiką dirbo-
te savivaldybės vadovų prii-
mamajame. Kaip sekėsi? Kas 
buvo smagiausia, kas buvo 
sunkiausia?

– Sunkiausia buvo dirbti su 
žmonėms, kadangi jie ateida-
vo su visokiais savo rūpesčiais. 
Anksčiau nebuvo vieno langelio, 
kaip dabar yra, kai žmogų prii-

ma konkretus specialistas. Tai-
gi tekdavo visus lankytojus pri-
imti, išklausyti, paguosti, patarti, 
nukreipti pas atsakingus speci-
alistus. Būdavo, kad po pokal-
bio su manimi jiems net nerei-
kėdavo eiti pas merą. Bet man 
labai patiko tas darbas. Sma-
giausia buvo tada, kai iš priima-
mojo žmogus iš tikrųjų išeidavo 
laimingas, patenkintas, išspren-
dęs problemą. Kartais žmogui 
būna svarbiausia, kad jį išklau-
sytų.

– Jums teko dirbti su daugy-
be Savivaldybės vadovų.

– Aš atėjau dirbti 1976 me-
tais, kai Vykdomojo komite-
to pirmininkas buvo Algiman-
tas Vilūnas, paskui vadovavo R. 
Mickevičius, vėliau – Valdas Ku-
leckas. Nepriklausomybės me-
tais pirmas Druskininkų savi-
valdybės meras buvo Vytautas 
Vaišnoras, vėliau – Vytautas Ja-
nonis, Algimantas Maknys ir Ri-
čardas Malinauskas. 

Labiausiai įsiminė darbas su 
tuomečio Vykdomojo komite-
to pirmininku R. Mickevičiumi ir 
dabartiniu meru R. Malinausku, 
kurie savo darbu parodė, kad 
yra tikri miesto šeimininkai.

R. Mickevičius buvo tikrai vei-
klus, o ką kalbėti apie dabartinį 
mūsų merą – idėjų generatorių 
ir miesto „variklį“. Juk ne veltui 

tokia balsų dauguma jis išrenka-
mas į šias pareigas ir yra myli-
mas žmonių. 

– Kuris iš Druskininkų savi-
valdybės įgyvendintų tų pla-
nų padarė didžiausią įspūdį? 

– Smagu, kad teko dirbti, kai 
buvo priimami svarbiausi Drus-
kininkams sprendimai, įgyvendi-
nami projektai. 

Žinoma, didžiausią įspūdį tai 
padarė, kai pas mus, mažame 
mieste, atsirado vandens par-
kas, po penkerių metų – slidi-
nėjimo trasa, dar vėliau – Lynų 
kelias. Dabar mes Kongresų rū-
mus statome! Atrodytų, neįti-
kėtina, kad mažas miestas pa-
siekė tokį aukštą lygį ir dėl savo 
išskirtinių objektų yra garsus vi-
same pasaulyje. 

Visko buvo per tuos 45 dar-
bo metus. Sunku ką nors ir iš-
skirti. Įsiminė Lenkijos prezi-
dento Aleksandro Kvasnievskio 
vizitas Lietuvoje ir jo susitikimas 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi. Tąkart jo lėktuvas 
nusileido Druskininkuose, prie 
Vijūnėlės tvenkinio. 

O daugiausia įspūdžių ir įdo-
mių vizitų būta nuo 2000-ųjų. 
Druskininkuose per tą laiką 
buvo tiek gerų permainų, tiek 
įdomių vizitų! 

Prisimenu, sunkiais Druskinin-
kams laikais pradėjęs dirbti da-
bartinis meras R. Malinauskas, 
rūpindamasis miestu, stengėsi 
bendrauti ir su aukščiausia ša-
lies vykdomąja valdžia. Prisi-
menu, kai pirmą kartą atvažiavo 
tuometinis Vyriausybės vado-
vas Algirdas Brazauskas. Pa-
menu, kai, išklausęs R. Mali-
nausko kalbas apie Druskininkų 
vizijas, jis pasakė: „Matau, kad 
Jūs, Ričardai, atgaivinsite Drus-
kininkus, nes Jūsų planai man 
dar negirdėti“. Tąkart jis buvo 
kaip koks pranašas, nes taip ir 
įvyko!

Man atrodo, kad vėliau a. a. A. 
Brazauskas atvykdavo ir pats 
pasisemti tų žinių iš mūsų mero. 
Juk jis buvo toks jaunas, bet 
kiek pas jį buvo planų! Ir tie pla-
nai jau įgyvendinti! R. Malinaus-
kas parodė, kad neužtenka pa-
siūlyti idėją, jis parodė, kad jos 
sėkmingai įgyvendinamos!

– Druskininkuose esate il-
giausiai savivaldos srityje 
dirbanti darbuotoja 

– Yra tik viena kolegė, kuri sa-
vivaldybėje dirba jau beveik 40 
metų. O aš pati juokauju, kad 
jau keturis kartus savo jubilie-
jus – 30-ąjį, 40-ąjį, 50-ąjį ir net 
60-ąjąjį pasitikau, dirbdama 
vienoje darbovietėje – Druski-
ninkų savivaldybėje. Na, girdint, 
kad pensinis amžius vis pratęsi-
mas, tai gali būti, kad ir kitą jubi-
liejų teks sutikti darbe... Būtiną-
jį stažą esu sukaupusi, bet dar 
norisi dirbti. Tiesiog atrodo, kad 
mano širdis vis dar jauna. 

– Kokių savybių reikia turė-
ti žmogui, kad jis galėtų šitiek 
išdirbti vienoje vietoj viena-
me darbe?

– Aš pati iš pradžių netikėjau, 
kad aš galėsiu tiek išdirbti vie-
noje. Bet tas darbas yra labai 

įdomus. Jeigu pradžioje pajus-
davau, kad darbas tampa mo-
notoniškas, prisigalvodavau 
įvairiausių naujovių. Manau, kad 
reikia būti sąžininga, pareigin-
ga, atsakinga ir nuoširdžia. Rei-
kia mylėti žmones.

Man pasisekė, kad Druskinin-
kų savivaldybė pastaruosius 20 
metų yra ta vieta, kurioje iš ti-
krųjų palaikomos ir skatinamos 
asmeninės iniciatyvos. Aš neži-
nau, kaip yra kitur, bet pas mus 
tikrai visada būnu išklausyta. 
Druskininkų savivaldybė ir visi 
savivaldybės darbuotojai yra ti-
kra komanda.

Žaviuosi mūsų savivaldybės 
vadovais, kurie labai imlūs nau-
jovėms. Atrodytų, kiti tik svarsto 
vieną ar kitą idėją, o Druskinin-
kuose tai jau seniai padaryta. Iš 
tikrųjų, mes buvome ir esame 
Lietuvoje pirmi daugelyje sričių, 
tai kitiems belieka tik atvažiuoti 
pas mus semtis patirties. 

– Kaip sekasi bendrauti su 
jaunąja karta? Anksčiau Jus 
tiesiog visi vadindavo mama, 
į kurią galima bet kada kreip-
tis patarimo. 

– Ir dabar jaučiuosi mylima ir 
gerbiama. Jaunimas su mani-
mi bendrauja kaip su sau lygia. 
Smagu, kai klausia patarimo. 
Ir ir aš stengiuosi padėti jiems. 
Kai ateina naujas žmogus dirb-
ti į savivaldybę, man su kiekvie-
nu tenka pabendrauti. Visiems 
stengiuosi padėti, pasidalyti pa-
tirtimi, patarti. 

Darbas savivaldybėje, manau, 
yra didžiausias gyvenimo uni-
versitetas. Sužinai, kaip dirba ir 
kuo gyvena valdžia, kaip priima-
mi ir įgyvendinami sprendimai, 
nuo kurių kitų žmonių gyvenimai 
priklauso. Iš tikrųjų žmonės, ku-
rie nemato tos savivaldos „vir-
tuvės“, visiškai neįsivaizduoja, 
kas čia vyksta

Tai tikrai nėra darbas, po kurio 
grįžęs namo jį pamiršti. Mano 
telefonas visada įjungtas, net 
darbinį numerį nukreipiu į savo 
mobilųjį, kad bet kada, net ir sa-
vaitgaliais, galėčiau atsiliepti, jei 
kam prireiktų.

Man svarbu, kad žmonės pasi-
tikėtų savivalda, kad atėję pra-
šyti pagalbos, spręsti problemų, 
gautų konkrečius atsakymus, 
ką galima ir ko negalima pada-
ryti. Bet svarbiausia, manau, 
mandagiai ir profesionaliai ben-

drauti, paaiškinti.
Aš gal blogai darau, bet vis 

tiek dar iš vakaro susiplanuo-
ju darbus kitai dienai, susirašau 
ir tik tada išeinu namo. Ir tada 
man jau ramu. 

Dirbu Ūkio priežiūros skyriaus 
vadove, todėl niekada, išėjusi į 
miestą, negaliu ramiai vaikščio-
ti. Jei vakare ką nors taisytino 
pamatau, tuoj pat ar kitos die-
nos rytą informuoju atsakingus 
specialistus ir iš karto ieškome 
problemos sprendimo būdų. 

– Kas gyvenime Jus labiau-
siai džiugina?

– Man labai patinka gamta. 
Labai mėgstu keliauti. Kelionės 
tiesiog „pakrauna“ mane, todėl 
kasmet stengiuosi kur nors išva-
žiuoti ir pabūti su šeima, vaikais. 

Visą gyvenimą dirbu dideliame 
kolektyve, mane supa geri žmo-
nės. Man patinka organizacinis 
darbas, mėgstu suburti kolekty-
vą, kai reikia kurį darbuotoją pa-
sveikinti ar užjausti liūdesio va-
landą. 

Man smagu, kad savivaldy-
bėje vadovai – meras R. Mali-
nauskas, jo pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė, 
jos pavaduotoja Violeta Grigo-
rienė, mero patarėjas Simonas 
Kazakevičius – labai veiklūs, at-
sakingi, energingi ir empatiški 
žmonės. Apie visus juos visada 
tik geru žodžiu atsiliepiu. Gal aš 
pati tokia, kad mane supa geri 
žmonės? 

Su savivaldybės vadovais mes 
visada randame bendrą kalbą. 
Bet kada galiu pas juos ateiti pa-
sitarti. Ir ne tik darbo klausimais. 
Supratimo sulaukiu ir džiaugs-
mo akimirką, ir bėdai ištikus. Kai 
vyrauja supratimas ir pasitikėji-
mas, tai dar labiau suteikia dar 
daugiau motyvacijos darbui.

Smagu, kad mane visada pa-
laikė vyras ir vaikai, niekada ne-
priekaištavo, kad užsibūnu dar-
be. 

– Kokie būtų Jūsų palinkėji-
mai savivaldybės vadovams 
ir kolegoms vietos savival-
dos dienos proga?

Norėčiau palinkėti išlikti svei-
kais, nenuleisti rankų. Taip pat 
linkiu ištvermės, kantrybės ir 
pasiekti užsibrėžtų tikslų, pade-
dant vieni kitiems.

Aldona Lukšienė: „45-eri metai savivaldybėje.  
Tai – įmanoma!“

A. Lukšienė: „Dabar sunku įsivaizduoti, kaip buvo įmanoma taip dirbti. Kabinete – tik telefonas, rašomasis stalas, rašiklis ir popierius/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Šiuo metu A. Lukšienei patikėtos Savivaldybės ūkio priežiūros vedėjos pareigos/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka



2021 m.  spalio 07 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3256

SYNLAB grupė yra viena didžiausių laboratorinių tyrimų tiekėjų 
Europoje. SYNLAB teikia platų inovatyvių medicinos diagnostikos 
paslaugų spektrą pacientams, gydytojams, ligoninėms ir klinikoms. 
SYNLAB veikia 36 šalyse, keturiuose kontinentuose ir išlaiko 
lyderiaujančias pozicijas daugelyje rinkų. 20,000 darbuotojų 
kasdien prisideda prie SYNLAB sėkmės skirtinguose regionuose.

„SYNLAB Lietuva“ Druskininkuose ieškome 
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO/-OS 

ATSAKOMYBĖS
• Būtum atsakingas/-a už klientų aptarnavimą (klientų pasitikimas, 

informacijos teikimas apie įmonės teikiamas paslaugas klientams 
ir kolegoms, darbas su kasa, kliento lūkesčio patenkinimas).

• Darbas procedūriniame kabinete (mėginių ėmimas, skiepai ir 
kitos slaugos procedūros).

• Darbas su laboratorine informacine sistema.
• Bendros kompiuterinės žinios, MS Office paketo naudojimas 

(Excel, Word).
• Dokumentacijos paruošimas ir priežiūra (ataskaitos, registravimo 

žurnalai, duomenų įvedimas).

KVALIFIKACIJA
• Aukštesnysis/ aukštasis bendrosios praktikos slaugytojos 

išsilavinimas (BŪTINA).
• Galiojanti Bendrosios praktikos slaugytojos licencija (BŪTINA).
• Panašaus darbo patirtis.
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Komunikabilumas, paslaugumas, savarankiškumas.
• Greita orientacija.
• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

MES SIŪLOME
• Įdomų ir dinamišką darbą.
• Vidinius ir išorinius mokymus kvalifikacijai kelti.
• Motyvacinius priedus už pasiektus darbo rezultatus.

Mėnesio atlyginimas neatskaičius mokesčių 1000 – 1200 Eur
Atsiųskite savo gyvenimo aprašymą iki spalio 10 d. el. paštu 
irena.ignasko@synlab.com

SYNLAB yra lygių galimybių darbdavys. 
Darbo atranka ir su ja susiję sprendimai priimami visiškai 
nediskriminuojant ir laikantis galiojančių teisės aktų.

Kaip elgtis šildymo sezono metu

 Atvėsus orams ir prasidėjus 
šildymo sezonui, atsiranda 
didesnė gaisrų, apsinuodiji-
mo smalkėmis, dujų nuotėkio  
tikimybė, todėl verta atkreip-
ti dėmesį į Priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos specialistų 
pastabas ir patarimus.

Prieš kūrenant krosnis

Pastatuose, kuriuose yra 
įrengtos krosnys, prieš intensy-
vų kūrenimą būtina jas gerai su-
tvarkyti ir išvalyti dūmtraukius.

Gaisrai namuose, šildomuose 
krosnimis, kyla, kai jos yra per-
kaitinamos, atsiranda plyšių ka-
minų ar židinių sienelėse, pro 
kurias gali prasiveržti ugnis, taip 
pat, kai prakurams naudojami 
degalai ir kiti greitai užsiliepsno-
jantys skysčiai.

Negalima malkų ir kitų degių 
medžiagų džiovinti bei laiky-
ti ant krosnių arba arti jų palik-
ti atvirų pakuros durelių;

Kad iš krosnies pakuros iškri-
tusios žarijos neuždegtų grin-
dų, būtina prie jų prikalti skar-
dos lapą arba įrengti nedegų 
pagrindą;

Kai kūrenasi krosnis ar dega 
dujinė viryklė, neišeikite iš 
namų, nepatikėkite jų priežiūros 
mažamečiams vaikams.

Kūrenant krosnį

Kūrenant krosnis, ypač pavo-

jingos smalkės, todėl būtina lai-
kytis tam tikrų taisyklių, nes ga-
lima smalkėmis apsinuodyti.

Kūrenant krosnis, ypač pavo-
jingos smalkės. Jos yra bespal-
vės ir bekvapės ir jomis galima 
apsinuodyti, todėl būtina laikytis 
tam tikrų taisyklių.

Iškūrenę krosnį, per anksti ne-
užstumkite sklendės. Sklendę 
galima visiškai uždaryti tik įsi-
tikinus, kad ugnis jau baigė ru-
senti. Išsiskiriančios smalkės la-
bai pavojingos, apsinuodijimas 
jomis gali baigtis mirtimi.

Rekomenduojame pasirūpin-
ti savo saugumu ir gyvenamo-
siose patalpose įsirengti smal-
kių detektorius.

Pirmieji apsinuodijimo 
smalkėmis požymiai:

• lengvas apsvaigimas;
• mieguistumas;
• sąmonės netekimas.
Apsvaigusį nuo smalkių žmo-

gų išveskite į gryną orą ir ne-
delsdami skambinkite skubio-
sios pagalbos tarnybos telefono 
numeriu 112, o patalpas gerai 
išvėdinkite.

Jeigu šildotės elektriniais 
prietaisais:

Pavojinga į elektros tinklą iš-
kart įjungti kelis elektros prietai-
sus, nes perkraunama elektros 
instaliacija, kaista laidai, gali 

įvykti trumpas jungimasis, dėl 
ko dažnai ir kyla gaisrai;

elektrinius šildymo prietaisus 
statykite toliau nuo užuolaidų 
bei baldų;

nepalikite ant jų padžiautų dra-
bužių;

Išeidami iš namų, elektrinius 
šildymo prietaisus būtinai išjun-
kite.

Užtikrinkite gaisrinių automo-
bilių privažiavimą prie pastatų, 
vandens telkinių, hidrantų, ne-
užstatykite jų transporto prie-
monėmis, o atokiose kaimo vie-
tovėse išeikite jų pasitikti.

Įsigykite ir gyvenamosiose pa-
talpose įsirenkite autonominius 
dūmų detektorius, kurie įspėtų 
apie gaisro pavojų.

Jeigu  naudojatės dujiniais 
šildytuvais:

Naudojantis dujiniais prietai-
sais, reikia laikytis gamintojo 
techninėje instrukcijoje nurody-
tų konkrečių reikalavimų;

įrengiant dujinius prietaisus, 
turi būti įrengiama patalpų už-
dujinimo signalizacija ir automa-
tinis dujų išjungimo vožtuvas;

patalpos, kuriose įrengiami du-
jiniai prietaisai, turi būti vėdina-
mos. Jose turi būti varstomas 
langas arba orlaidė ir durys. 
Langas turi būti išorinėje pasta-
to sienoje (į lauką).

Atminkite, kad naudojantis du-
jiniais prietaisais, (kaip ir kūre-
nant krosnis) kyla pavojus apsi-
nuodyti smalkėmis. Todėl bent 
jau miegamuosiuose patartina 
įsirengti smalkių detektorių.

Įsidėmėkite – dujų nuotėkio 
atveju (dujoms susikaupus ore) 
kyla sprogimo grėsmė!

Vilniaus PGV Druskininkų 
PGT informacija.

Druskininkų savivaldybės tarybos nariai pamatė ir įvertino 
investicijas į regiono atliekų tvarkymą 

Kaip panaudojamos už atliekų 
tvarkymą surinktos lėšos, kokią 
investicinę politiką renkasi Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centras (ARATC), kas motyvuo-
ja žmones rūšiuoti, kaip keičia-
si jų elgesys tvarkant atliekas? 
Šiais klausimais domėjosi ir 
diskutavo Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo technologijų parke 
apsilankę Druskininkų savival-
dybės tarybos nariai. 

„Savivaldybėms tenka priimti 
sprendimus, nuo kurių priklauso ir 
kokia atliekų tvarkymo infrastruk-
tūra kuriama, ir kiek ji kainuoja. 
Už tai esame atsakingi prieš gy-
ventojus – jie turi gauti kokybišką 
paslaugą už priimtiną kainą. Nuo 
to labai priklauso žmonių moty-
vacija ir pastangos rūšiuoti atlie-
kas pačioje pirminėje jų susidary-
mo stadijoje – namuose“, - sakė 
Druskininkų meras Ričardas Ma-

linauskas. 
Pasak Druskininkų savivaldybės 

administracijos direktorės, Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
valdybos pirmininkės pavaduoto-
jos Vilmos Jurgelevičienės, norė-
josi, kad tarybos nariai patys pa-
matytų atliekų tvarkymo procesą, 
jame naudojamus įrenginius, lei-
džiančius surinktas atliekas tvar-
kyti taip, kad tik nedidelė jų dalis 
patektų į sąvartyną. 

„Kai žmonės pamato savo aki-
mis, jiems kyla mažiau klausimų, 
atsiranda daugiau aiškumo ir su-
pratimo“, - kalbėjo V. Jurgelevičie-
nė. 

Druskininkų savivaldybės tary-
bos nariams buvo pristatyta visa 
technologijų parke veikianti inf-
rastruktūra nuo mechaninio rū-
šiavimo  įrenginių iki pakartotinio 
daiktų naudojimo sistemos ir ino-
vatyvių edukacinių užsiėmimų, ku-
rie yra labai populiarūs. Į juos mie-
lai atvyksta ir druskininkiečių – tiek 
vaikų, tiek suaugusiųjų - grupės. 

Daugiau kaip dvi valandas pažin-
čiai su atliekų tvarkymo technolo-
giniais procesais skyrę kurorto po-
litikai prisipažino buvę maloniai 
nustebinti tuo, ką išvydo. „Pasku-
tinį kartą čia lankiausi bene prieš 
dešimtmetį. Per tą laiką įvykę po-
kyčiai – stulbinantys“, - prisipažino 
Druskininkų savivaldybės viceme-
ras Linas Urmanavičius.  

Alytaus regione surinktos atlie-
kos tvarkomos, naudojant pažan-
gias ir patikimas technologijas. 
Jos pareikalavo didelių investi-
cijų, bet jų eksploatavimo kaštai 
yra maži ir tai leido beveik dešimt 
metų nebranginti rinkliavos. 

Tokia, Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro pasirinkta, inves-
ticinė politika pasiteisino, tačiau 
galvojant apie ateitį, nėra ramu. 
Dėl Aplinkos ministerijos užmo-
jų drastiškai didinti sąvartyno mo-
kestį ir išaugusios taršos leidimų 
kainos, atliekų tvarkymo paslauga 
gali brangti apie 40 proc. 

„Požiūris į atliekų tvarkymą turi 
būti visaapimantis, ieškant ir ran-
dant dialogą su visuomenę, nuo 
kurios elgsenos, atliekų rūšiavi-
mo labai priklauso visos sistemos 
sėkmė. Jūsų, kaip didžiulį autori-
tetą visuomenėje, savo bendruo-
menėse turinčių žmonių požiūris, 
palaikymas ir asmeninis pavyzdys 
yra labai svarbūs“, - susitikime su 
Druskininkų politikais sakė ARA-
TC direktorius Algirdas Reipas. 

Jis padėkojo Druskininkų vado-
vams už dėmesį atliekų tvarkymo 
problemoms, viešai išsakomus  
raginimus gyventojams rūšiuoti ir 
drąsą nevengti nepopuliarios atlie-
kų temos.  

Kaip ir kitose savivaldybėse, 
Druskininkuose yra probleminių 
vietų, kur prie bendro naudojimo 
konteinerių neretai būna prikrauta 
stambiųjų atliekų, primesta krep-
šių su neišrūšiuotomis atliekomis. 
Žmonės patys stebisi, piktinasi to-
kiais dalykais, bet ir ieško atsaky-
mo, kodėl taip yra. 

Elgsena su atliekomis yra ben-
dros kultūros dalis, o kultūrinė pa-
žanga Druskininkuose – akivaizdi. 

„Mes norime būti jūsų kultūros, 
jūsų bendruomenės dalimi ir 
jūsų idėjų realizavimo partneriu“, 
- susitikime su Druskininkų 
savivaldybės tarybos nariais 
kalbėjo ARATC direktorius  
A. Reipas. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Druskininkų savivaldybės tarybos nariams buvo pristatyta visa technologijų parke veikianti infrastruktūra/Savivaldybės archyvo 
nuotrauka
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„Optometrijos centruose“ –moderniausios 
diagnostikos įrangos arsenalas

„Optometrijos centras“ 
daug investuoja į darbuotojų 
mokymus ir naujausią profe-
sionalią įrangą, todėl centro 
klientams  užtikrinamas tiks-
lus regos ištyrimas ir detali 
diagnostika. Dauguma prie-
taisų yra visame pasaulyje ži-
nomų „Nidek“ ir „Topcon“ ga-
mintojų ir nuolat atnaujinami. 
Besidomintiems technine op-
tometrinių ir oftalmologinių 
tyrimų puse, norime smul-
kiau išdėstyti, kokie specia-
listai, su kokia įranga ir kokiu 
tikslu dirba mūsų specialis-
tai. 

Moderni įranga garantuoja 
diagnostikos kokybę

„Nidek“ autorefraktometrai yra 
vieni intensyviausiai naudojamų 
prietaisų visose mūsų optikose. 
Jais tiksliai ištiriame akies opti-
kos būklę (akies refrakciją, re-
gėjimo aštrumą).

Remdamiesi autorefraktome-
tro duomenimis su Nidek fo-
ropteriu specialistai gali tiksliai 
parinkti akinius ar kontaktinius 
lęšius. Modernūs foropteriai pa-
keitė ankstesnį būdą, kai speci-
alistas uždėdavo rėmelį ir keis-
davo stikliukus ranka.

Foropteris padeda išsiaiškinti 
akių nukrypimo, abiakio regėji-

mo būklę, žvairumo pobūdį bei 
parinkti tikslią artumo korekciją. 
Tyrimo programą galima lengvai 
pasirinkti arba pritaikyti indivi-
dualiems poreikiams. Daugelio 
aparate esančių testų dėka, ko-
rekcija parenkama daug tiksliau, 
individualiau.

Kartu su foropteriais visose 
Optometrijos centro optikose 
yra naudojami „Nidek“ projek-
toriai. Projektoriais daug sub-
tiliau negu senosiomis regėji-
mo lentelėmis atliekami regos 
testai. Projektorių skleidžiamas 
LED foninis apšvietimas sukuria 
ryškesnį, nuoseklesnį aukštos 
raiškos vaizdą,  testams naudo-
jami spalvoti ir poliarizuoti filtrai.

Nustatant regėjimo aštrumą 
projektorius rodo specialius 
ženklus (raides, linijas, simbo-
lius) ant ekrano, į kuriuos žiū-
rėdami jūs įsivertinate matymo 
kokybę ir taip specialistui pade-
date tiksliai ištirti regą.

„Nidek“ plyšinė lempa – mi-
kroskopinis įrenginys, kuriuo 
apžiūrimas ragenos paviršius, 
akies terpės ir akių dugnas. Ši 
įranga leidžia nustatyti akies pa-
viršiaus ligas, kataraktą bei iš-
tirti akių dugną. Aiškus optikinis 
vaizdas užtikrina regos ištyrimo 
kokybę.

„Nidek“ bekontaktiniai to-
nometrai naudojami akių spau-

dimui nustatyti neliečiant akies 
– akies spaudimas matuoja-
mas oro srove. SLO technologi-
ja seka akių judesius ir užtikrina 
aukštą vaizdo kokybę, tai pade-
da specialistams tiksliau nusta-
tyti akių būklę.

Padidėjusį akies spaudimą 
dažnai nustatome niekuo ne-
siskundžiantiems, o jis yra pa-
grindinis glaukomos rizikos fak-
torius. Laiku diagnozuota liga ir 
paskirtas gydymas padeda iš-
saugoti regėjimą.

„Nidek Auto Fundus“ akių 
dugno kamerą Optometrijos 
centro gydytojai naudoja akių 
dugno fotografavimui bekon-
taktiniu būdu. Akių dugno ka-
mera – CCD kamera ir mikro 
kompiuteris viename, padaro di-
delės raiškos akių dugno nuo-
traukas ir išsaugo vaizdus pa-
lyginimui sekančio vizito metu. 
Tokiu būdu galima atidžiai išna-
grinėti geltonosios dėmės, opti-
nio nervo, tinklainės, kraujagys-
lių būklę, stebėti gydymo eigą, 
persiųsti vaizdus kitiems speci-
alistams.

„Nidek“ akies optinis ko-
herentinis tomografas (OKT, 
OCT) – viena naujausių tech-
nologijų akių ligų diagnostiko-
je. Dėl greito akies nuskaitymo 
koherentiniu tomografu akių pa-
tikros laikas neprailgsta. „Opto-

metrijos centro“ gydytojai oftal-
mologai naudodami šią įrangą 
atlieka 3D tinklainės ir akies 
nervo struktūros giliųjų sluoks-
nių ištyrimą.

Jis gydytojams padeda nusta-
tyti glaukomą, geltonosios dė-
mės degeneraciją, kitas akių li-
gas. Šis tomografas – naujas 
tinklainės ligų, glaukomos dia-
gnostikos standartas. Kai kurio-
se mūsų optikose optinis kohe-
rentinis tomografas yra ir su dar 
modernesne angiografijos funk-
cija, kuri padeda diagnozuoti 
akies arterijų ir venų ligas. 

„Topcon“ akių biometras 
„Myah“ – tai absoliučiai naujas 
prietaisas, papildantis gydytojo 
oftalmologo ištyrimą. Akių bio-
metru matuojamas akies obuo-
lio ilgis, pagal kurio pokyčius yra 
vertinamas individualus trumpa-
regystės progresavimas, tiria-
mas ragenos gaubtumas, pagal 
kurį diagnozuojamas keratoko-
nusas, matuojama ašarų plėve-
lė, kurios parametrai yra svar-
būs sausų akių diagnostikai. 
Toks detalus tyrimas akių bio-
metru yra vertingas, jei šeimoje 
yra trumparegių, trumparegystė 
greitai progresuoja arba nusta-
toma jauname amžiuje,  jei ti-
riant kitais metodais, nepavyks-
ta gerai koreguoti regėjimo.

„Optopol“ kompiuterinis 
perimetras yra skirtas akiplo-
čiui tikrinti. Akiplotis, plotas, kurį 
matome nejudindami akies, kei-
čiasi dėl akių, smegenų krau-
jotakos, sisteminių ligų, auglių. 
Kartais akipločio pakitimai yra 
pirmasis ir ankstyvas tokių sutri-
kimų požymis. Todėl tikslus, pa-
togus ir greitas akipločio ištyri-
mas (kompiuterinė perimetrija) 
suteikia svarbios informacijos 
gydytojui oftalmologui.

Visose optikose naudojame 
„Nidek“ skaitmeninius diop-
trimetrus, kuriais matuojame 
akinių lęšių stiprumą. Pažangus 
matavimo principas, apimantis 
108 duomenų taškų matavimą, 
užtikrina didesnį tikslumą ir pa-
tikimumą.

Optikose, vietoje anksčiau 
naudotos liniuotės atstumui tarp 
vyzdžių matuoti, skaitmeniniu 
pupilometru pagal ragenos at-
spindžius matuojame tikslų tar-
pvyzdinį atstumą. Prietaisas au-
tomatiškai pamatuoja atstumą 
tarp vyzdžių, tad ši procedūra 
atliekama ypač greitai.

„Optometrijos centro“ specia-
listai kiekvienam klientui nau-
doja“ HOYA visuReal Master“ 
sistemas, kuriomis planšetinia-
me kompiuteryje išmatuojama 
vyzdžio centro padėtis ir aki-
nių lęšių pozicija konkrečiame 
išsirinktame rėmelyje. „HOYA 
visuReal Master“ matavimai 
yra ypatingai naudingi gaminant 
įvairaus optinio dizaino progre-
sinius akinius, tačiau jie padeda 
tiksliai pagaminti ir bet kokius 
sudėtingesnius ar paprastus 
akinius. Taip užtikriname, kad 
išsirinktam akinių rėmeliui bus 
geriausiu būdu pritaikyti aki-
nių lęšiai, o laboratorijoje pagal 
asmeninius parametrus akiniai 
bus labai tiksliai pagaminti.

Vaikų akių tyrimui–žaismin-
ga pasaka

Tiriant vaikų akis, labai svarbu, 
kad procedūros nesukeltų vai-

kams nemalonių pojūčių, todėl 
Optometrijos centro specialistai 
naudoja itim modernią techni-
ką. Tyrimas „Plusoptix“ refrak-
tometru yra bekontaktis, tiriama  
apie 1 m. atstumu nuo vaiko. Ti-
riant Plusoptix aparatu, Opto-
metrijos centro specialistai pra-
šo mažojo nenuleist akių nuo 
žaismingo veidelio, kuris, kaip 
sakoma, skaičiuoja šypsenas. 
Taip sudomintas mažylis pakan-
kamai ilgai  išlaiko žvilgsnį į ap-
aratą, kad būtų gaunami tikslūs 
rezultatai.

„Nidek“ autorefraktometrai 
yra vieni dažniausiai vaikų iš-
tyrimui naudojamų prietaisų vi-
sose mūsų optikose. Siekdami, 
kad mažieji klientai neišsigąstų 
optikoje esančių modernių prie-
taisų, Optometrijos centro gydy-
tojai ir optometrininkai sukuria 
žaismingą pasaką apie Nidek 
prietaiso ekrane esančiame na-
melyje gyvenančius nykštukus. 
O kad būtų dar drąsiau, pirmiau 
į nykštukų namelį gali pažvelgti 
ir tėveliai. Šis tyrimas puikiai pa-
deda nustatyti vaiko akies opti-
kos būklę.

Po tyrimo autorefraktometru 
pasaka tęsiama tiriant Nidek 
Auto Fundus akių dugno kame-
ra, kuri padeda aiškiai pamaty-
ti ir nufotografuoti vaikų akių du-
gną. Čia nykštukai mažiesiems 
ekrane parodo „fejerverką“, po 
kurio kompiuterio ekrane išvys-
tame didelės raiškos akių du-
gno nuotrauką. Įsijautę į šią pa-
saką, vaikai nurimsta, ima rodyti 
susidomėjimą, nustoja bijoti ir 
akių patikra tampa lydima šyp-
senos, o ne ašarų akyse.

Lang stereo testas- tai stereo 
matymo įvertinimo metodas. 
Mažiesiems parodoma atviru-
kas, kuriame vaikai turi surasti 
pasislėpusius paveikslėlius. Jei 
vaikams sunku sutelkti dėmesį, 
į šį užsiėmimą bandoma įtraukti 
ir tėvus- kas pirmiau suras pasi-
slėpusius vaizdus? 

Siūlo atsinešti senuosius 
akinius

Optometrijos centro optikos 
salone tikrinamas vaikų, nėš-
čiųjų, vairuotojų regėjimas, jei 
reikia, parenkami akiniai, kon-
taktiniai lęšiai.

„Žmonės kartais galvoja, kad 
nesvarbu, kokio stiprumo aki-
nius anksčiau nešiojo, bet iš tie-
sų tai labai svarbu, analizuojant 
regos pokyčius. Todėl ateinant 
naujų akinių į saloną, patartina 
atsinešti ir senuosius“, - sakė 
Optometrijos centro specialistė.

Visus, kurie trokšta puikiai at-
rodyti ir nėra abejingi stilin-
giems aksesuarams, visiems, 
besirūpinantiems akių sveikata 
ir regos aštrumu, siekiantiems 
kruopštaus aptarnavimo, Opto-
metrijos centro specialistai kvie-
čia apsilankyti centro salonuo-
se. Čia akinius išsirinks norintys 
sutaupyti ir įsigyti ne paprastus, 
o itin kokybiškus korekcinius ar 
saulės akinius.

Iš anksto rezervuoti laiką vizitui 
galima interneto svetainėje 
www.optometrijoscentras.
lt arba susisiekus telefonu  
+370 612 5937

Laukiame Jūsų „Optometri-
jos centre“ Druskininkuose, 
M. K. Čiurlionio g. 52

Užsakymo Nr. MDR-325-001

„Optometrijos centro“ specialistai naudoja moderiausią diagnostikos įrangą/ „Optometrijos centro“ archyvo nuotraukos
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Šiandien lazerinių technologi-
jų pritaikymo galimybės medici-
noje jau nekelia abejonių. Nau-
jausios kartos lazeriai gydytojams 
suteikia galimybes puoselėti žmo-
nių sveikatą ir grožį. Daugumą la-
zeriu atliekamų operacijų šiandien 
jau galima vadinti minimalios inva-
zijos procedūromis, kurios žmo-
gui nekelia jokio skausmo. Medici-
nos praktikoje lazeris taikomas jau 
antrą dešimtmetį, o pažangiausia 
odontologija jau tapo nebeįsivaiz-
duojama be lazerio. Lazeris už-
tikrina kokybišką gydymą ir paci-
ento komfortą procedūrų metu. 
Vizitai trunka trumpiau, žaizdos 
gyja greičiau ir be komplikacijų ar 
siūlių, nesukeliamas kraujavimas 
procedūrų metu. Lazerio panau-
dojimas odontologijoje yra itin pla-
tus, o vienos dažniausių lazerio 

panaudojimo sričių: dantų balini-
mas lazeriu, pūslelinės gydymas, 
biostimuliacija bei daugelio dantų 
ir dantenų ligų gydymas.

Dantų balinimas lazeriu – itin 
veiksmingas ir saugus kelias 
nepriekaištingos šypsenos link

Viena populiariausių ir mūsų pa-
cientų labiausiai pamėgtų proce-
dūrų – dantų balinimas lazeriu. Tai 
itin veiksmingas ir saugus dantų 
balinimo būdas, todėl labai dažnai 
taikomas estetinėje odontologi-
joje. Lazerio energija yra naudo-
jama suaktyvinti dantų balinimo 
priemonę, todėl šis metodas yra 
žymiai saugesnis nei kiti dantų ba-
linimo būdai. Manoma, kad svar-
biausi faktoriai, galintys pakenk-
ti dantims, ypač emaliui ir giliau 

esantiems pulpos audiniams, yra 
rūgštinės baliklio medžiagos pH 
ir ekspozicijos trukmė. Trumpinant 
balinimo medžiagos ekspozicijos 
trukmę, sumažinama pakenkimo 
emaliui rizika. Balinant lazeriu, ba-
liklio ekspozicija dažniausiai būna 
bent kelis kartus trumpesnė lygi-
nant su balinimu įvairiomis lempo-
mis (LED, plazminėmis), todėl ne-
sukeliamas dantų jautrumas po 
procedūros ir nekenkiama dantų 
emaliui.

Dantis balinant lazeriu, pakan-
ka vos vienos visiškai neskaus-
mingos procedūros, po kurios re-
zultatas išlieka dukart ilgiau nei po 
kitų įprastų dantų balinimo būdų. 
Dėl maksimaliai sumažintos dan-
tų jautrumo rizikos, ši procedūra 
tapo pačiu populiariausiu dantų 

balinimo metodu, taikomu odonto-
logijos klinikoje „Šypsenos akade-
mija“ Druskininkuose.

Pažangiausias lūpų pūsleli-
nės gydymo metodas – lazeris

Herpes virusas (lot. herpes sim-
plex), dar vadinamas lūpų pūsle-
line, daugeliui iš mūsų yra puikiai 
pažįstamas, ypač šaltuoju metų 
sezonu. Pasaulinė sveikatos orga-
nizacija praneša, jog daugiau nei 
pusė žmonijos serga herpes viru-
su. Todėl daugelis iš mūsų susidu-
riame su nemaloniu jausmu, kai 
nusilpus imunitetui ant lūpų pasi-
reiškia lengvi bėrimai, kurie labai 
greitai virsta deginančiomis, šla-
piuojančiomis žaizdelėmis ir ope-
lėmis lūpų ir burnos srityje. Šios 
opelės sudaro tiek fiziologinių, tiek 
psichologinių problemų, nes suke-
lia nemalonius pojūčius ir yra aiš-
kiai pastebimos.

Negydoma ir išplitusi lūpų pūs-
lelinė gali sukelti įvairias kompli-
kacijas – gali padidėti aplinkiniai 
limfmazgiai, atsirasti galvos ar 
raumenų skausmas, pakilusi tem-
peratūra. Daugelis esame išbandę 
įvairiausius farmakologinius pre-
paratus herpes viruso gydymui, ta-
čiau tokie preparatai veikia tik viru-
sostatiškai – pats herpes virusas 
nėra sunaikinamas, o tik palengvi-
nami jo sukelti simptomai. Įvairūs 
tepalai nuo lūpų pūslelinės sukelia 
diskomfortą, ypač COVID-19 pan-
demijos metu, kai turime nešioti 
medicinines veido kaukes.

Nors herpes viruso visiškai išgy-
dyti neįmanoma, tačiau egzistuoja 
pažangus metodas, efektyviai pa-
šalinantis atsiradusius odos pažei-
dimus ir sumažinantis jaučiamus 
nemalonius simptomus – tai her-
pes gydymas, pasitelkus lazerį.

Pasitelkus lazerį, odos pažei-
dimus galima pašalinti vos per 
3-5 minutes. Lazerio spindulys, 
skverbdamasis tiesiai į nervinį au-
dinį, veiksmingai sunaikina viru-
so daleles ir taip sustabdo jo pliti-
mą, todėl žaizdelės pradeda gyti. 

Skausmas sumažėja akimirksniu, 
o pūslelinė dingsta per 1-2 die-
nas. Šis gydymas nesukelia jokio 
šalutinio poveikio, yra greitas, ne-
skausmingas, o audiniai gyja be 
randų.

Herpes gydymas lazeriu yra 
atliekamas ir odontologijos kliniko-
je „Šypsenos akademija“ Druski-
ninkuose. Procedūra užtruks vos 
kelias minutes, o rezultatus paju-
site iš karto po vizito – tai pats pa-
žangiausias minkštųjų audinių gy-
dymo metodas.

Biostimuliacija lazeriu – kas 
tai ir kodėl tai naudinga?

Lazerio terapijos – biostimulia-
cijos procedūros metu spartina-
mas audinių gijimas, slopinamas 
skausmas ir tinimas, užkertamas 
kelias uždegimo vystymuisi. Vei-
kiant lazerio šviesai, aktyvinamas 
ląstelių gyvybingumas ir regenera-
cija. Ši inovacija ne tik padeda su-
mažinti dantų jautrumą, bet ir pa-
spartina žaizdelių burnoje gijimą, 
padeda spręsti daugybę dantų ir 
dantenų ligų. Biostimuliacija gali 
būti atliekama po sudėtingų chirur-
ginių operacijų, taip pat po profe-
sionalios burnos higienos ar dantų 
balinimo lazeriu procedūros, taip 
išvengiant dantų jautrumo. Tai vos 
kelias minutes trunkanti procedū-
ra, atliekama odontologijos klini-
koje „Šypsenos akademija“ Drus-
kininkuose.

„Šypsenos akademija“ nuolat 
žengia drauge su pažangiausio-
mis technologijomis ir metodais. 
Taip užtikriname, kad pacientai iš-
vengtų bet kokio diskomforto, pro-
cedūros nekeltų jokios baimės 
ar skausmo, o rezultatais gali-
ma būtų džiaugtis jau po pirmo-
jo vizito. Išbandykite lazerio pra-
našumą ir suteikiamas galimybes 
patys! Registruotis vizitui galite  
www.sypsenosakademija.lt 
arba telefonu +370 643 52 525. 
Lauksime Jūsų adresu K. Dineikos 
g. 1, SPA Vilnius Druskininkai.

Lazerinės odontologijos galimybės: ne tik efektyvus dantų balinimas, 
bet ir pažangiausias lūpų pūslelinės gydymas, biostimuliacija lazeriu

Lazerio panaudojimas odontologijoje yra itin platus, o vienos dažniausių lazerio panaudojimo sričių: dantų balinimas lazeriu, pūslelinės 
gydymas, biostimuliacija/ „Šypsenos akademijos“ archyvo nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-325-001

Druskininkų ligoninės 
komandoje – naujas chirurgas 

Santaros klinikose, pilvo chirurgi-
jos centre dirbantis chirurgas Vai-
das Čereška prie Druskininkų ligo-
ninės komandos prisijungė prieš 
mėnesį. Gydytojo darbo sritis ap-
ima visą pilvo chirurginę patologi-
ją: pilvo skausmai, pykinimas ar 
diskomfortas pavalgius, guzų at-
siradimas pilvo sienoje, kirkšnyse, 
tuštinimosi pasikeitimai, svorio kri-
timas per trumpą laiko tarpą, šla-
piavimas kryžkaulio srityje, atsi-
tiktinių darinių kepenyse, kasoje, 

tulžies pūslėje apžiūra ir gydymas, 
onkologiniai pilvo organų susirgi-
mai (kepenų, tulžies pūslės ir tul-
žies takų, skrandžio, plonosios bei 
storosios žarnos dariniai), konsul-
tacijos dėl nutukimo chirurginio 
gydymo (kai kūno masės indeksas 
didesnis nei 30) ir kita.

Primename, kad registruo-
tis pas gydytojus galite Konsul-
tacinės poliklinikos registratūroje  
tel. +370 (313 59), 144 arba inter-
netu.

Chirurgas Vaidas Čereška/Druskininkų ligoninės archyvo nuotrauka

 Baigėsi judriosios Bitės žaidynės

Druskininkų miesto lopšelis-
darželis „Bitutė“ kartu su ju-
desio korekcijos specialistu 
Žilvinu Matijošaičiu šių metų 
gegužės mėnesį teikė paraiš-
ką Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) programos 
„Olimpinė karta“ paskelbtam 
konkursui ir gavo finansavimą 
projekto „Judriosios Bitės žai-
dynės“ įgyvendinimui.

Projekto „Judriosios Bitės žai-
dynės“ tikslas – ugdyti sveikatos, 
komunikavimo kompetencijas, 

tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo 
poreikį bei supažindinti ugdytinius 
su olimpinėmis žaidynėmis. Pro-
jekto uždaviniai: suteikti ugdyti-
niams elementarių olimpinių žinių, 
didinti vaikų motyvaciją užsiimant 
aktyvia fizine veikla, ugdyti porei-
kį kiekvienam ugdytiniui dalyvauti 
sportinėse veiklose, įtvirtinti soci-
alinius įgūdžius, gerbti save ir ki-
tus, džiaugtis bendra komandine 
veikla, skatinti pedagogų tarpusa-
vio bendravimą ir bendradarbiavi-
mą ugdant sveikus ir fiziškai akty-

vius vaikus. 
Projektą sudarė du etapai. I-

ojo etapo metu, kuris vyko birže-
lio mėnesį, ugdytiniai buvo su-
pažindinti su Tokijo olimpinėmis 
žaidynėmis, jų talismanu ir popu-
liariausiomis sporto šakomis Ja-
ponijoje. Tada vaikai pasižadėjo 
žiūrėti olimpines žaidynes ir palai-
kyti Lietuvos sportininkus.

Rugsėjo 22-ąją dieną įvyko II-
asis etapas, kurio metu į įstaigą 
pasikvietėme ir  savo draugus iš 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bei Druskininkų lopše-
lio-darželio „Žibutė“. Sportinės vei-
klos metu visi vaikai turėjo galimy-
bę aktyviai judėti: sportuoti, žaisti 
krepšinį ir futbolą, būti komandoje, 
jaustis svarbiu bei naudingu. Kartu 
su mažaisiais sportininkais spor-
tavo ir žaidynių talismanas „Ju-
drioji Bitė“. Visi dalyviai buvo ap-
dovanoti padėkomis, o komandos 
– prizais.

Džiaugiamės, kad vaikai paty-
rė daug teigiamų emocijų ir tiki-
mės, kad įkvėpėme jiems olimpi-
nės dvasios.

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja Justina 

Taraskevičienė

Projekto „Judriosios Bitės žaidynės“ tikslas – ugdyti sveikatos, komunikavimo kompe-
tencijas, tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį bei supažindinti ugdytinius su olimpinė-
mis žaidynėmis/ „Bitutės“ darželio archyvo nuotrauka
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 Kultūrinė kelionė po Europą baigėsi 
Leipalingyje 

Paskutiniąją rugsėjo dieną 
Leipalingio laisvalaikio salė-
je baigėsi kultūrinė kelionė po 
Europą, tądien įvyko baigiama-
sis „Leipalingio dvaro festiva-
lio“ renginys, vainikavęs nuo 
vasaros vidurio prasidėjusį 
įdomių renginių ciklą.

Liepos 6 dieną nuotaikingu Klai-
pėdos pilies teatro aktorių, dainų 
autoriaus ir atlikėjo Jono Baltoko 
spektakliu „Ar jau atvažiavom?“  
prasidėjęs festivalis kvietė mies-
telio gyventojus ir svečius į įvai-
rius kultūros renginius. 

Šio festivalio idėja buvo primin-
ti, kad miestelį ir jo apylinkes 250 
metų valdė  čia savo dvarą turė-
jusi rusėniškos kilmės LDK didi-
kų Sapiegų giminė ir supažindinti 
su tų laikų dvaruose vyravusiomis 
kultūros tendencijomis. Sapiegos 
garsėjo kaip kultūros mecenatai, 
jie buvo pirmosios miestelio kata-
likų bažnyčios fundatoriai. 

Taip sutapo, kad šiais me-
tais Leipalingio bažnyčia šventė 
200-ąsias koncekracijos metines.  
Ta proga bažnyčioje buvo sureng-
tas sakralinės muzikos koncer-
tas, kurio metu klausytojai buvo 
supažindinti su pamiršta XVI a. 
giedojimo praktika ir su viena 
svarbiausių to amžiaus mūsų ša-
lies muzikos istorijos asmenybių - 
Kiprijonu Baziliku. Buvo pristatyta 
nauja ir unikali muzikinė progra-
ma „Oratio Dominica: Kiprijonas 
Bazilikas ir evangeliškosios him-
nodijos keliai“. 

Koncerte XIV amžiaus giesmes 
giedojo ir tų laikų muziką atliko 
draugėn susibūrę vokalinis an-
samblis „Jerycho“ (Lenkija), sa-
kralinės muzikos vokalinė grupė 
„GŠ Ansamblis“ (Lietuva) ir seno-
sios muzikos ansamblis „Morgai-
ne“ (Vokietija, Lietuva, Italija). 

Rugsėjo pradžioje Leipalingio 
dvare įsikūrusiame  Leipalingio 
progimnazijos A. Volungevičiaus 
vardo kraštotyros muziejuje buvo 
atidaryta unikali siuvinėjimo par-
oda “Gijos”. Joje dar iki spalio 9 
d. galima pamatyti įvairia techni-
ka ant įvairiausių paviršių siuvinė-
tus darbus. 

Parodoje galite išvysti Jūra-
tės Petruškevičienės, Violetos 
Laužonytės, Zitos Inčirauskie-
nės, Gintarės Pilypaitės-Juode-
lės, Gražinos Aleksandros Škikū-
naitės, Linos Zavadskės, Liucijos 
Šepkutės-Banaitienės, Marijo-
nos Sinkevičienės, Astos Feda-
ravičiūtės-Jasiūnės, Ramunės 
Pogoželskaitės, Renatos Vincke-
vičiūtės-Kazlauskienės, Gitanos 
Evseičikaitės, Audronės Zupkie-
nės ir Guostės Marijos Ringely-
tės kūrinius.

Parodos kuratorė ir parodą lydė-
jusių kūrybinių dirbtuvių vedėja – 
tekstilininkė ir kostiumų dizainerė 
Aušra Sedlevičiūtė teigė, jog par-
oda yra unikali tuo, kad siuvinė-
jimo parodos Lietuvoje apskritai 
yra labai retos. Ja norėta atkreipti 
dėmesį į XVI – XVII a. Lietuvos ir 
Europos dvaruose paplitusią siu-

vinėjimo madą ir technikos trans-
formaciją atsiradus siuvimo maši-
noms. 

Festivalį su trenksmu vainikavo 
smagus interaktyvus baroko mu-
ziką, šokį ir dainas pristatantis 
muzikinis spektaklis „Šv. Genezi-
jaus trupė keliauja po Europą“. 

Atlikėjai kartu su žiūrovais nu-
sikėlė į XVII a. ir su gera juoko 
doze, šokdami ir dainuodami,  ke-
liavo po Angliją, Italiją, Prancūziją 
bei Ispaniją. 

Šiuo spektakliu siekta patrau-
klia, interaktyvia, žiūrovus į pro-
cesą įtraukiančia forma supažin-
dinti publiką su XVII a. muzika, 
šokiu, dainavimu ir teatro ele-
mentais. Abejingų žiūrovų nepa-
likusio spektaklio kūrėjai  – tarp-
tautinis ansamblis „Camerata dei 
Folli“: Nerijus Masevičius, Jūratė 
Širvytė-Rukštelė, Ieva Baublytė, 
Vytautas Dovydauskis, Saulius S. 
Lipčius, Martin Daniel Zorzano, 
režisierius Adrian Schvarzstein 
(Ispanija).

Kaip teigė Druskininkų kultūros 
centro Leipalingio laisvalaikio sa-
lės vadovė Rimantė Černiauskai-
tė–Kėrienė, festivalis baigėsi, bet 
tikimasi, kad ir kitais metais leipa-
lingiečių idėjas parems Lietuvos 
kultūros taryba, ir vėl bus galima 
kviesti į įvairius profesionalaus 
meno renginius „Leipalingio dva-
ro festivalyje 2022“.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Festivalį su trenksmu vainikavo smagus interaktyvus baroko muziką, šokį ir dainas pristatantis muzikinis spektaklis „Šv. Genezijaus 
trupė keliauja po Europą“/DKC archyvo nuotrauka

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius 
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Superkame auksą, sidabrą, 
gintarą, gintarinius karolius, 

ordinus, ženkliukus, 
laikrodžius, monetas ir kitą 
įvarų antikvariatą. Dirbame 

visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 670 59488, 8 626 68561

Perku dirbamą žemę 
(arba išsinuomočiau) 

aplink Stračiūnus, 
Leipalingį, 

Veisiejus, Varnėnus. 
Kreiptis tel. 8 601 00292

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus 

mišką, domina visi 
pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. 8 603 30577

Superkame: „Audi“, 
„BMW“, „Mazda“, „MB“, 
„Mitsubishi“, „Nissan“, 
„Opel“, „Toyota“, „VW“

 su SDK, utilizavimo para-
mai gauti. 

Dirbame 24/7.  
Tel. 8 636 60454
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PSICHOTERAPIJA TAU

 Individualūs pokalbiai
 Grupinė psichoterapija
Nuo spalio 28 d. renkama nauja psichoterapinė 
grupė. Vedančioji psichoterapeutė atstovauja grupinės 
psichodinaminės psichoterapijos kryptį. 
Konsultacijų vieta - M. K. Čiurlionio g.  75, Drus-
kininkai. Kviečiame prisijungti.
Pasiteirauti ar registruotis pokalbiui 
el.p. manopsichoterapija@gmail.com arba 
tel. 8 611 46154

UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“ 
uždaromas renovacijai.

Išparduodamas viešbučio inventorius. 
Dėl išsamesnės informacijos 
teiraukitės darbo dienomis 

nuo 8:00 iki 17:00 val. 
Tel. +370 61440533

Siekiant užtikrinti verslo lankstumą ir efektyvumą, 
būtina kokybiška buhalterinė apskaita. Teikiame buhalterines 
paslaugas juridiniams asmenims Druskininkuose ir nuotoliniu 
būdu visoje Lietuvoje,  nuo pirminių dokumentų iki finansinės 

atskaitomybės sudarymo. Dirbame taip, kad klientas 
informaciją gautų tiksliai ir laiku. 
Susisiekite tel. 8 655 58954

Nori uždirbti daugiau nei  minimalų atlyginimą? 
Rinkis darbą Vokietijoje!

Galime pasiūlyti: TAROS RŪŠIAVIMO, PALEČIŲ 
MONTAVIMO/REMONTO IR KITUS PAGALBINIUS 
DARBUS VYRAMS IR MOTERIMS. 

Koks uždarbis?
Dvigubai daugiau nei Lietuvoje: nuo 1300 eurų iki 2000 
eurų „į rankas“.

Kodėl verta dirbti pas mus?
Viskas paprasta – mes suteikiame idealius būstus gyve-
nimui, nemokamai nuvežame ir parvežame maršrutu LT/
DE/LT, o svarbiausia, kiekvieną savaitę mokame – 200 
Eur avansus. 

Skambinkite mums.
„Falko group“

Tel. +37065804689

Brangiai perkame miškus su 
žeme arba išsikirtimui.

Tel. +37067524422
PARODOS IR RENGINIAI 

iki spalio mėn. 7 d. Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda  
M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, 
Druskininkai).

spalio mėn. 8 d. 18 val. Gintauto Vaičio personalinės parodos 
,,Rudens sonata” atidarymas M. K. Čiurlionio namuose-
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai).

iki lapkričio mėn. 24 d. Elmos Šturmaitės akvarelių paroda 
,,Naujas aqua dialogas Druskininkuose” V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9, Druskininkai).

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrejaus Balyko kolekcijos.

Druskininkų miesto muziejaus Galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 
37) spalio 8 d. 16.00 val. įvyks Sauliaus Rudziko parodos 
„Vizual Arts Druskininkai“  atidarymas. 
Paroda veiks iki spalio 28 d.
 
Spalio 8 d. 12 val. Švietimo centre (M. K. Čiurlionio g. 80) vyks 
Druskininkų Trečiojo amžiaus universiteto  klausytojų pirmasis 
susitikimas.

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

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

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106
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Užuojautos

Tokia tauri ir mylinti širdis 
gyvenimo kely pavargo...

Išėjo, paliko tik amžinybės brydę
auksiniame rudens take...

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Vidūną ir jo šeimą dėl Tėvelio 
netekties.

Buvę gimnazistai, 4B klasės auklėtiniai ir auklėtojai: Aldona 
Brasevičienė, Nerijus Plūkys

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

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

Mirus Vincui Muzikevičiui, nuoširdžius užuojautos žodžius 
tariame jo dukrai Aušrai, sūnui Giedriui, jų šeimoms ir visiems 

artimiesiems.

Druskininkų „Bočiai“

Išeiname po vieną mes visi,
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį...

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev – 
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Vincui 
Muzikevičiui, nuoširdžiai  užjaučiame dukrą Aušrą ir sūnų 

Giedrių su šeimomis. 

„Bočių“ pasagėlės mėtymo klubo kolektyvas

Kai danguje užgęsta visos žvaigždės 
ir lieka tik naktis, 

kai artimas išeina nieko neištaręs, 
rudens platybėse rusena amžina ugnis...

Mirus Tėveliui, Joną Vidūną nuoširdžiai užjaučia klasės 
auklėtojas ir bendraklasiai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Autoservisui reikalingas automechanikas, darbo patirtis nebūtina, apmokome. 
Darbo pobūdis: važiuoklės, stabdžių sistemos remontas, ratų geometrijos atstatymas, kėbulo 

išrinkimas/surinkimas ir t.t. Tel. 8 623 82375

Santechnikos darbai! Greitai, 
kokybiškai ir nebrangiai. 

Tel. 8 673 88383

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių supirkimas. 
Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma. 

Tel. 8 628 75156

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva. Savaitgaliai namuose.

Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

IN MEMORIAM
Į Amžinybę išėjo mano vyras Stanislovas Teresas...
Kiek atsigavusi po šios skaudžios netekties, nutariau parašyti apie 
man brangų žmogų. 
Neseniai atsikėlėme iš Kauno, nespėjome įsigyti gerų draugų. Tuo la-
biau, kad dėl solidaus amžiaus nebedirbome.  Stanislovas laiką na-
muose leido ir dėl COVID-19 ligos. Mums buvo sakoma: „Seneliai, 
būkite namuose“. Klausėme, buvome, kartu ir aš niekur neišeidavau. 
O ligų, ligelių... Stanislovas daug sveikatos neteko dirbdamas Kauno 
radijuje ir televizijoje per Nepriklausomybės atkūrimo dienas, ėjo ūkio 
dalies vedėjo pareigas. Buvo atsakingas už viską: žmonių maitinimą, 
saugumą, poilsį ir kita. Neturėjo teisės palikti patalpų net  septyniolika 
dienų. Išseko, susirgo, buvo išvežtas į Kauno klinikas. Pasveikęs, šį 
darbą tęsė apie 18 metų. 
Stanislovas turėjo net 64 metų darbo stažą. Būdamas jau pensinio 
amžiaus, dirbo 5 namų bendrijų pirmininku Kauno mieste. Mano vyrui 
viskas pavykdavo labai puikiai, tai liudija sukauptos padėkos, raštai.                
O kur dar nuolatinė gyventojų padėka – už paprastumą, mokėjimą būti 
draugu. 

Ir aš jam buvau viskas... Nepabėgau nuo ligų kamuojamo žmogaus, nenorėjau ir neketinau jo perauklėti. 
Visi žmonės skirtingi, tik gerumas daro stebuklus, o piktumu nieko nepasieksime. 
Prisiminimais noriu sugrįžti į Stasiuko vaikystę... 
Stanislovas augo kumetyne, šalia dvaro, prižiūrėjo mažylius. Užtvertoje teritorijoje, kieme likdavo per 
dienas: ar lauke karštis, ar žvarbus lietus, visada buvo atsakingas už mažuosius vaikučius. Stasiuko 
tėvai dirbo dvare... Mašinų nebuvo, javus kirsdavo dalgiais, moterys rišdavo pėdus. O kur dar mokyklos 
metas... Nebuvo jokių sąlygų ruošti pamokas: vienas kambarėlis ir 6 vaikai...
Nuo 7-erių ganė karves pas turtingus žmones. O ten buvo visko... Įvairūs parazitai, bemiegės naktys...  
Vaikystės ir aš pati lyg neturėjau. Sibiras iškankino badu. Mokiausi prie buržuikos liepsnos – metalinės 
statinės krosnies. Vaikystės vargas ir išgyvenimai mus abu ir suvienijo. Užuojauta tapo pripratimu padėti 
vienas kitam. Guodėmės viską išsipasakodami, o ir ligas kartu gydėmės, pasitelkdami ir liaudies mediciną. 
Kiek buvau ir esu surinkusi receptų... 
Dėl ko Stanislovas susirgo? 
Buvo liepos mėnesio karštos dienos, o mano vyras jų nemėgo. Vis įsijungdavo ventiliatorių, lyg nujaus-
dama sakiau: „Susirgsi, peršalsi.“ Peršalo... Diagnozė – plaučių uždegimas. Gulėjo Slaugos skyriuje. 
Pagrindinė liga buvo pagydyta, bet kiek gretutinių... 
Visada pasitempęs, nepriekaištingai apsirengęs, atrodė guvus ir sveikas, toks ir liks visų artimųjų at-
mintyje... 
Ir staigi mirtis... Buvo iškviestas kunigas, priimtas paskutinis patepimas. 
Stasiukas dar pasakė: „Kaip tėvai darė, taip ir mums dera.“ Ir tik 3 dienelės gyvenimo...  
Popiet, rugpjūčio 21-ąją dieną sėdėjau palatoje, Stanislovas mane pamatęs labai apsidžiaugė, dar  
pagirdžiau, suvalgė uogelių... 
Paėmęs mano rankelę pabučiavo (kaip darė visuomet), padėkojo už lankymą, rūpestį, gerumą. Rankelės 
buvo šaltos, jas šildžiau savomis. Nenujaučiau, kad tai paskutinė mano mylimo žmogaus gyvenimo 
minutė...  
Stasiukas tris kartus rečiau įkvėpė ir užmerkęs akis nutilo amžinai... Vis laukiau, gal pabus, gal prabils... 
Netikėjau, kad taip lengvai galima išeiti... 
Dabar turiu pasakyti, apie ką visą laiką mąsčiau... 
Kokį sunkų darbą atlieka Slaugos skyrius, vadovaujamas daktarės Jūratės Šavelskienės. Ji pati dienų 
dienas lankė, rūpinosi ligoniu. Ir į mano telefono skambučius visada atsakydavo... O  slaugytojų atsida-
vimas ir meilė sergančiam – pagarba visiems...  Dėkoju už Jūsų kantrybę, gydymą, bemieges naktis...  

Dievulis su Jumis. 
Joana Ona Teresienė

Artimiausio, brangiausio žmogaus netektis skausmu apglėbė mūsų širdis.

Nuoširdžiai dėkojame Romai Arlauskienei, Druskininkų greitosios medicinos pagal-
bos darbuotojams, giminėms, kaimynams, draugams, Šv. apaštalo Baltramiejaus 

bažnyčios klebonui Medardui Čeponiui, laidojimo namų ,,Nutrūkusi styga” darbuo-
tojams ir visiems, ištiesusiems pagalbos ranką, buvusiems šalia, palaikiusiems ir 

padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvą, senelį Antaną Dailydą. 
Tik šiltas Jūsų užuojautos žodis, prisilietimas prie mūsų šeimos nelaimės tarsi su-

mažino ir ašarų sūrumą, ir beprasmišką vakaro tylą ištuštėjusiuose namuose. 
Ačiū Jums.

Žmona Leokadija, sūnus ir dukra su šeimomis

Padėka
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06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Apsauginis.
22:50 Maksimali rizika.
00:55 Tikrasis Flynas.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Deutsche Welle prista-
to: Greitis. 

07.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“.

06:30 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:10 „Teisingumo agentai“.
09:10 „Pėdsakas“.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.

08:00 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:30 Sveikas!. 
09:00 Mes pačios. 
10:00 Elfai.
11:40 Mano žmona - ragana.
13:50 Džekis Čanas. Pirmasis smū-
gis.
15:35 Indiana Džounsas ir dingusios 
Sandoros skrynios ieškotojai.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Penas. Nuotykiai Niekados ša-
lyje.
21:45 Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas.
23:35 Pakvaišęs tėtis.
01:50 Apsauginis.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Bušido ringas. 
08.30 Eko virusas.
09.00 „Zoologijos sodas”.

10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Švyturių žmonės. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
22.30 Žinios.

06:00 „Varom!“.
07:00 „Šnipų karai“.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Miško atspalviai. 

09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Šnipų karai“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.
13:30 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Ry-
tas - Lietkabelis. 
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Operacija „Argo“.
00:25 Panikos kambarys.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“.

08:00 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:15 Princesė Gulbė. Karališkoji 
miZterija.
10:55 Marsupilamio pėdsakais.
13:00 Juodasis riteris.
14:55 Paskutinis uošvių išbandymas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. 
22:10 Venomas.
00:15 Hadsono vanagas.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Zoologijos sodas“.

06:00 „Varom!“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas“. 

08:30 Tauro ragas.
09:00 „Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas.“
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Šnipų karai“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.
13:30 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Ju-
ventus - Šiauliai-7bet. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:40 Operacija „Argo“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 Eko virusas. 
08.30 Atliekų kultūra.
09.00 „24/7“. 
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.10 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „24/7“. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:05 „Teisingumo agentai“.

09:10 „Pėdsakas“.
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 International.
23:20 „Mirtinas ginklas“.
00:20 „Gyvi numirėliai“.
01:25 „Narkotikų prekeiviai“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Laisvės banga. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10  Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Palikti.
00:25 Milžinas Halkas.
02:45 Kelionių atvirukai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 

07:00 Svajoja vaikai. 
07:30 Hanibalo lobio medžioklė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pasaulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio namai 2.
13:46 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. 
17:30 Klauskite daktaro. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Blogi žodžiai.
00:40 Palikti.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną. 
07:00 Veranda.

08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Nuostabiausi pasaulio gamtos 
stebuklai.
12:55 Okavangas – svajonių upė.
13:50 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Karalienės sesuo.
23:45 Broliai Bliuzai.
01:55 Blogi žodžiai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šok su žvaigžde. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Triumfo kelias. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.
01:05 (Ne)emigrantai. 

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Ilgo plauko istorija“. 
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“. 
07:35 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Ieškant tavęs“ .
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Karališka drąsa“.
21:20 „Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos“.
00:00 „Pasiruoškite smūgiui“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Žuvėliokai“.

08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“. 
09:30 „Sveikata.lt“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Didysis barjerinis rifas“.
12:30 „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
15:00 „Drakonų kova. Evoliucija“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Vagiliautojai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Vagiliautojai“.
00:00 „Traukinys į Busaną“.
02:25 „Brangusis Džonai“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Žuvėliokai“. 

08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Didysis barjerinis rifas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Didysis barjerinis rifas“.
13:15 „Urmu pigiau 2“.
15:10 „Šuns tikslas“.
17:15 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Pažeistas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Pažeistas“.
00:10 „D‘Artanjanas ir trys muškieti-
ninkai“.
02:10 „Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos“.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Svajonių sodai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Magiškas autobusas“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Universalus karys“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Universalus karys“.
00:30 „Pasirodymas“.
01:35 „Havajai 5.0“.
02:35 „X failai“.
03:35 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Ilgesio melodija“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 

2021.10.09 d.
Šeštadienis

2021.10.08 d.
Penktadienis

2021.10.10d.
Sekmadienis

2021.10.11 d.
Pirmadienis

2021.10.12 d.
Antradienis

10:10 „Apuokas“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Trigubas X.
00:00 Rokenrola.

23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija.

10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Partizanų keliais. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Alfa taškas. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 „Gyvenimo linija”.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Spausk gaiduką.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Venomas.
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06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Pelninga žemė.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Spausk gaiduką!

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 „Gyvenimo linija“.

08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.

06:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:05 „Teisingumo agentai“.
09:10 „Pėdsakas“.

10:05 „Apuokas“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.

05.15 Nauja diena. 
06.30 Partizanų keliais. 
07.00 Švyturių žmonės. 
07.30 Lietuvos dvarai. 

08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.

06:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:05 „Teisingumo agentai“.

09:10 „Pėdsakas“.
10:05 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“ .
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Niko.
23:05 Išvadavimas.
01:15 „Ekstremalūs išbandymai“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 „Kaip naciai pralaimė-

jo karą“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:05 „Teisingumo agentai“.
09:10 „Pėdsakas“.

10:05 „Apuokas“.
11:10 „Jūrų pėstininkai“.
12:10 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vagiant gyvenimus.
23:10 Niko.
01:15 „Ekstremalūs išbandymai“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kitą kartą Afrikoje. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 

 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Triumfo kelias. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Kitą kartą Afrikoje. 
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilės srovė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Lūšnynų milijonierius“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Lūšnynų milijonierius“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Lūšnynų milijonierius“.
01:05 „Palaidūnas“.

06:15 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Į pagalbą su meile“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Gamtos jėga“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Gamtos jėga“.
00:30 „Palaidūnas“.

2021.10.13 d.
Trečiadienis

2021.10.14 d.
Ketvirtadienis

17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Gaudynės“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Gaudynės“.
00:30 „Pasirodymas“.
01:35 „Havajai 5.0“.

17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Lietkabelis. 
21:00 Išvadavimas.
23:10 International.
01:30 „Ekstremalūs išbandymai“.

15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 „Nulinis“ pacientas.
00:15 „Juodasis sąrašas“.

14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10  Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Erdvės menas.
02:00 LRT radijo žinios.

21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 „Kolibrio“ projektas.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
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Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 

mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 
darbams suteikiu garantiją. 

Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Išparduodamos odinių drabužių 
parduotuvės „Adaksas“ striukės ir 

avikailiai turgavietėje. 
Kainos nuo 10 Eur. Taikoma 70 proc. nuolaida. 

Tel. 8 698 40430

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

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

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

Tel. +370 686 43950

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.

Tel. 8 647 66927

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

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

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą. 
Tel. +370 687 93693

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą. 
Tel. 8 610 48759

Naujas, jaukus, šiuolaikinis 
restoranas Druskininkuo-
se ieško švaros fėjų (indų 

plovėjų). Jus pasitiks drau-
giškas kolektyvas ir jauki 
aplinka. Kreiptis telefo-

nu+370 612 32445

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Superkame automobilius geriausia kaina. 
Tel. +370 (648) 18 770

Statybos įmonei reikalingi 
dažytojai, plytelių klojėjai.

Tel 8 687 41202

Statybos įmonei 
reikalingi dažytojai, 

plytelių klojėjai. 
Tel 8 687 41202

Reikalinga kambarių 
tvarkytoja (-as) sve-

čių namuose.
 Tel. 8 616 09593

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

150 kg ekologiškai 
išaugintų „Vineta“ 

bulvių.
 Kaina – 0, 50 ct už kg. 

Tel. 8 616 37589

Siūlomas darbas su-
traukti biokurą iš savai-
minių laukų su „Valtra“ 
traktoriumi ir „Palms“ prie-
kaba. Duodamas darbo 
automobilis. Darbas bus 
nuolatinis. Patirtis miške 
ar dirbant su biokuru yra 
būtina. 
Kreiptis tel. 8 664 13885

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros laikymasis.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• B kategorija.
Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tin-
kančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. 
Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla 
su 16 arų žeme. 
Merkinės miestelio centre nuomojamos (45 kv. m) komercinės 
paskirties patalpos. 

Tel. 8 612 12197

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5935/0008:27 ir 
5935/0008:29), esančių Guobinių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. 
savininkų  O.Pilv. ir Alg.R. (mirę) turto paveldėtojus, o taip pat žemės 

sklypo (kadastro Nr. 5935/0008:329)  savininkę Auk. K., kad UAB 
,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-884) 2021-10-20 nuo 10 val. vykdys žemės 

sklypo (kadastro Nr. 5935/0008:11), esančio Skuisto g. 12, Guobinių k., 
Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus. Su savimi 

turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 

UAB ,, Dzūkijos matininkai“
adresu Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu vidast26@gmail.com 

arba telefonu +370 686 36855

2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą 
Druskininkuose arba Viečiūnuose.  

Tel. 8 655 61693

Perku vienkiemį miške ar prie vandens su daugiau 
žemės. Tel. 8 611 01110
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TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

Asmeniniai skelbimai
Perku garažą prie „Eglės sana-
torijos“ arba Merkinės gatvėje. 
Tel. 8 692 99253

Nupirkčiau garažą Druskinin-
kuose, Ratnyčios garažų ben-
drijoje  Tel. 8 699 83835

Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti 
garažą Baltašiškėje. Tel. 8 698 
72364

Istorikas išsinuomotų 1 kambarį 
arba patalpą knygoms laikyti ir 
darbui: Antakalnio, Šv. Jokūbo 
g. ar  kitose aplink. Tel. 8 647 
26611

Pirkčiau garažą prie katilinės. 
Tel. 8 699 43002

Keičia nekilnojamąjį turtą

2 aukštų namą Jaskonyse keičia 
į butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose. Tel. 8 655 61693

Nuoma

Gardino g. išnuomojamas nuo 
70 kv. m ploto garažas, tinkantis 
krovininio transporto servisui. 
Kaina nuo 250 Eur/mėn. Tel. 8 
600 15156

Gardino g., biurų komplekse, iš-
nuomojama darbo vieta su bal-
dais ir visais patogumais. Kaina 
70 Eur/mėn. Tel. 8 600 15156

Ateities g. nuomojamas 1 
kambario butas, 7 aukštas. 
Su baldais ir buitine technika.                                                
Tel. 8 608 15123

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 3 kambarių bu-
tas: 71, 18 kv.m, su židiniu, 9 
aukšte iš 10, Ateities g. Kaina – 
69 000 eurų. Tel. 8 687 37575

2,55 ha  sklypas Vilkininkų kai-
me (apie 4 km nuo Leipalingio). 
150 metrų iki 2 ežeriukų. Skly-
pas ribojasi su žvyrkeliu. Tel. 8 
617 62483

Parduodamas butas miesto 
centre I. Fonbergo g. 8: 1 aukš-
tas iš 2,  46, 6 kv. m, yra veran-
da. Kaina – 60 000 Eur. Tel. 8 
641 68669

Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 kv. 
m, 3 aukštas, pakeisti langai, 
įstiklintas balkonas, didelė par-
kavimo aikštelė. Kaina – 79  950 
Eur. Tel. 8 689 27581

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g. 15: 38 kv. m, 4 aukš-
tas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.                                   
Tel. 8 607 36078

Parduodamas 6, 59 arų skly-
pas su pamatais ir namelio re-
konstrukcijos projektu Paparčio 
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kai-
na – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamąjį turtą

Pirkčiau garažą, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 640 13663

Nupirkčiau butą Druskininkų 
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė 
nesvarbi. Gali būti neatliktas re-
montas. Tel. 8 609 86656

Išnuomojamas nuosavas na-
mas M. K. Čiurlionio g. Kie-
to kuro krosnies apšildymas.  
Tel. 8 674 18498

Nuomoja 3 kambarių butą Drus-
kininkų g. Kaina – 230 Eur ir 
komunaliniai mokesčiai, su bal-
dais ir buitine technika. Tel. 8 
685 75776

Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 
2 kambarių butas Neravuose.  
Nuomos kaina – 100 Eur.   Tel. 
8 62215862

Nuomojamas 2 kambarių butas 
Veisiejų g. 11 name ilgalaikei 
nuomai. Su baldais ir buitine 
technika. Kaina – 250 Eur ir ko-
munaliniai mokesčiai. Tel. 8 616 
07620

Išnuomojamas butas V. Kudir-
kos g. Tel. 8 622 08 046

Išnuomojamas ilgam laikui ga-
ražas Merkinės gatvėje. Tel. 
+370 614 06001

Nuo spalio 1 d. išnuomojamas 
2 kambarių butas Vytauto g. 
Kaina – 200 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai, su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 619 59050 ir  
8 645 49074

Druskininkų g. 12 name ilga-
laikei nuomai išnuomojamas 2 
kambarių butas su baldais ir bui-
tine technika. Kaina – 300 Eur ir 
mokesčiai. Tel. 8 699 56646

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 3 kambarių butas Šil-
tnamių g.18.  Kaina – 230 Eur 
ir komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 682 42967

Išnuomoju 8 ha dirbamos že-
mės. Tel. 8 646 88970

Išsinuomotų

Išsinuomočiau garažą Baltašiš-
kės arba Ratnyčios garažuose. 
Tel. 8 679 67521

Ieškomas butas Druskininkuose 
ilgalaikei nuomai, 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Įvairūs daiktai

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

Pianinas „Belarus“, puikios bū-
klės, juodos spalvos. Kaina – 
250 Eur. Tel. 8 633 89819

Šaldytuvas „Hansa“, kaina – de-
rinama. Tel. 8 656 14467

Parduodu dvi naujas ketaus du-
reles krosniai. Išmatavimai: 38 x 
27 cm, kaina – 30 Eur ir 48 x 33 
cm, kaina – 50 Eur. Tel. 8 698 
41400

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
lauko tualetas (medinis), krei-
vuolių pavėsinė, lova (1 m 60 x 
2 m) su čiužiniais, spintelė. Tel. 
8 656 38881 ir 8 605 61520

TV priedėlis „TV STAR-7100“, 
kaina – 20 Eur, patalynės dėžė 
už 95 Eur, aštuoniakampis ka-
vos staliukas, keramikinis ply-
telių paviršius: plotis – 100 cm, 
aukštis – 55 cm už 40 Eur. Vai-
kiškas maniežas – 40 Eur. Švie-

si, vaikiška lova – 20 Eur ir TV 
sieninis laikiklis – 5 Eur. TV jun-
giklis – 5 Eur. Tel. 8 654 87148

Viengulė lova su skyriumi, lem-
pinis televizorius, įstrižainė – 50 
cm. Tel. 8 689 26393

Odiniai baldai (sofa, fotelis), kai-
na – 390 Eur. Tel. 8 628 56118

Siuvimo mašina „Singer“ (bra-
zilų gamybos), naujas 3 pavarų 
moteriškas dviratis, austos vil-
nonės lovatiesės, rusiška su-
lankstoma lovelė, pakabinami 
šviestuvai, koja minama siuvimo 
mašina. Tel. 8 630 87652

Šaldytuvas „Beko“, 3 kamerų, 
kaina – 80 Eur. Tel. 8 685 75776

LCD televizorius „Panasonic 
TX-26LX1F“ už 35 Eur, kinesko-
pinis televizorius „Samsung“, 51 
cm įstrižainė, kaina – 17 Eur. TV 
priedėlis „TV STAR“ už 17 Eur. 
Šaldytuvas „Gorenje“ dalimis, 
kineskopinių TV distanciniai 
pulteliai,  Scart laidai – nuo  2 
Eur, senojo modelio mobilaus 
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir 
ausinukės – po 2 Eur, pakabi-
nami šviestuvai butui – nuo 5 
Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Perka įvairius daiktus

Pirkčiau TV priedėlį su distan-
ciniu pulteliu už nedidelę kainą. 
Tel. 8 675 61036

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodu beržines, alksnines 
ir pušines kapotas malkas. Tel. 
+37068880537

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Įvairios malkos: kulbėmis ir rąs-
teliais. Vežame ir mažus kie-
kius. Tel. 8 610 32259

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galintis 
sutvarkyti lietvamzdžius. Tel. 8 
656 38881 ir 8 605 61520

Jei ieškote tokio užsiėmimo, kuris teiktų džiaugsmo ne 
tik jums, bet ir jūsų mylimiems keturkojams draugams 

– kviečiame mokytis Naminių gyvūnų kailio kirpimo 
neformalaus profesinio mokymo programoje! 

Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ “Profesijų 
spektras” kviečia įgyti naudingų žinių ir atrasti vieną 

įdomiausių profesijų pasaulyje!
Daugiau informacijos apie mokymus 

Tel. 8 313 60369 el. paštu 5_spektras@goda.lt

Dovanoju  plataus kultūrinio spektro geras knygas 
ir žurnalus lietuvių ir rusų kalbomis.

Tel. 8 677 33568

Trejų metų berniukui 1–2 k./sav. 
(vaiko ligos atveju – visai darbo 
dienai), centrinėje miesto dalyje 
ieškoma auklė. Pasiūlymų lauk-
sime tel. 8 675 00095

Žemės ūkio produkcija

Pašariniai lubinai, medus.  
Tel. 8 605 63837

Parduodu: bulves, ž. kviečius, 
rugius, avižas. Tel. 8 699 18639

Parduodamos bulvės „Vineta“, 
Sodų g. 37. 1 kg – 0, 33 Eur.  
Tel. 8 699 33783

Parduodu pašarines bul-
ves ir žieminius česnakus.  
Tel. +37064892746

Natūralus miško ir pievų medus, 
1 kg – 6 Eur. Tel. 8 656 12487

Transporto priemonės ir jų 
dalys

1996 m. „Volkswagen Golf III“ ir 
„Volkswagen Passat“ skardinių 
ratlankių R14 firminiai plastiki-
niai gaubtai ir centrinės skylės 
dangteliai nuo 2 Eur už 1 vnt. ir 
2002 m. „Audi A6“ dvejas prieki-
nio bamperio groteles po 5 Eur. 
Tel. 8 686 43600 

Dovanoja

Dovanojamos įvairios plytos iš-
sivežti. Tel. 8 698 40430

Atiduoda 6 vnt. perdengimo 
plokščių. Tel. 8 646 88970

Dovanoju nuostabų 2 mėn. kati-
nėlį. Tel. 8 625 58498

Rasta

Rastas PIN kodų generato-
rius prie „Vynotekos“. Kreiptis į 
„Mano Druskininkai“ redakciją. 
Tel. 8 646 27272

Ieško darbo

Gali prižiūrėti, slaugyti senelius, 
turi med. išsilavinimą ir darbo 
patirties. Tel. 8 622 29242

2 kartus per savaitę galiu prižiū-
rėti sodybas. Pats atvažiuoju. 
Tel. 8 692 44465

Giluminis cheminis 
minkštų baldų ir kilimų

valymas 
Jūsų namuose.

Tel. 8 615 77277

Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis 
kainomis superka miškus! 
Taip pat superkami ir kitos 
paskirties žemės sklypai! 

Tel. +37060986656

Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius su benzini-
niu pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į 
darbą ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlygini-
mas – 750-850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį moka-
ma priemoka. Kreiptis tel. 8 664 13885

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-
ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją.

Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, ordinus, 
ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų antikvariatą. Dirbame 
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel.: 867059488, 862668561
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