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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Vietos savivaldos diena Druskininkuose: smagi
šventė vietos bendruomenei, Garbės piliečio
regalijų įteikimas M. Suraučiui ir parama vaikų
dienos centrų veiklai

jiems pačias kokybiškiausias paslaugas, kokia kultūrine veikla ir renginiais palepinti druskininkiečius ir
kurorto svečius, ką vertingo ir naujo galima rasti Druskininkų viešojoje bibliotekoje, ar muziejai vis dar
patrauklūs visuomenei, pasakojo
visų šių įstaigų vadovai.
Savivaldos dienos šventėje Druskininkuose buvo galima susipažinti ir su smagiai nusiteikusia Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro komanda. Pramogų aikštėje jie siūlė
sudalyvauti žaidimuose, dalijosi išmintingais patarimais.
Renginio metu buvo galima paragauti pagal specialų mero R. Malinausko receptą išvirtos sriubos,
įvairių kitų, Druskininkų savivaldybės bendruomenių pasiūlytų, rudeninių vaišių ir, pagal galimybes,
paremti Vaikų dienos centrus.

4-5 psl.

Šventės metu buvo pasveikintas ir 15-asis Druskininkų Garbės pilietis M. Suraučius/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Saulėtą ir šiltą šeštadienio
popietę druskininkiečiai gausiai rinkosi Pramogų aikštėje,
kurioje surengta šventė, skirta paminėti Vietos savivaldos
dieną. Ši diena įprasmina ir
suvienija įvairias įstaigas, suteikia joms galimybę pristatyti savo veiklą, patirtis, suburia draugėn miestelėnus bei
kurorto svečius. Šeštadienį
Pramogų aikštėje buvo galima pamatyti, ko gero, visų
Druskininkų savivaldybės įstaigų atstovus. Šventės dalyvių laukė druskininkiečių
koncertas, išradingi įmonių,
įstaigų ir bendruomenių prisistatymai bei improvizuotas
pokalbių šou, kuriame į bendruomenei aktualius klausimus atsakinėjo įvairių savivaldybės skyrių bei jos
kuruojamų įstaigų atstovai.
Vietos savivaldos dienai skirtoje šventėje kiekvienas norintysis galėjo pabendrauti su Druskininkų savivaldybės vadovais ir
administracijos specialistais.
Savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas pasidžiaugė, kad
į Vietos savivaldai skirtą rengi-

nį susirenka gausus Druskininkų krašto bendruomenės būrys.
Jis akcentavo, kad savivalda
nėra tik savivaldybės pastatas,
savivalda – tai visi aktyvūs bendruomenės žmonės, kurie, susitelkę, dirba savo miesto labui. „Aš labai noriu pasidžiaugti
Druskininkų bendruomenės vieningumu. Vos per porą savaičių
mes galime surinkti 6.5 tūkstančio parašų, kad būtų atliktas tyrimas dėl Druskininkų. Druskininkiečiai susitelkė, kai iškilo
problemų dėl mieste veikiančios
sanatorijos „Belorus“. Pasisakėme, kad Druskininkuose teisėtai
veikianti ir vaikams sveikatinimo
paslaugas teikianti įtaiga turėtų dirbti. Mes buvome vieningi,
kartu apgynėme savo poziciją,
ir sanatorija šiandien veikia. Ir
toliau būkime vieningi, ieškokime bendros kalbos, dirbkime ir
toliau kartu“, – kalbėjo R. Malinauskas.
Druskininkų bendruomenę pasveikino ir mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, jos pavaduotoja Violeta
Grigorienė, renginyje dalyvavęs

LR Seimo narys Zenonas Streikus.
Šventės metu buvo pasveikintas ir 15-asis Druskininkų Garbės pilietis Mikas Suraučius
– jam meras R. Malinauskas
įteikė Garbės piliečio regalijas.
Pats M. Suraučius atviravo,
kad žiūrovas, klausytojas dažnai nemato išgyvenimų, kuriuos
kūrybos procese patiria menininkas: „Visada turėjau galvoje
Druskininkus. Visada mano širdyje buvo šis kraštas, mano tėviškė ir druskininkiečiai. Dėkoju
visiems, kurie įvertinote mano
darbus. Aš niekada to neužmiršiu.“
Pramogų aikštės scenoje surengtame improvizuotame pokalbių šou Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas pasidalijo savo įžvalgomis, savivaldybės pasiektais rezultatais ir planais.
Aktualiais klausimais pakalbinti Leipalingio seniūnas Antanas
Krancevičius ir Viečiūnų seniūnas Alvydas Varanis, Savivaldybės administracijos skyrių specialistai.
Apie tai, kaip į kurortą prisivilioti kuo daugiau turistų ir suteikti

Druskininkiečiai
dalyvavo
Airijoje po
beveik 2 metų
surengtame
projekto
„Turizmui
draugiški
miestai“
susitikime

3 psl.

Kalnų slidinėjimo
varžybose „Snow
Arenoje“ –
ir sportininkai iš
tolimų šalių

8 psl.
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Aptarta aklųjų ir silpnaregių situacija Druskininkuose

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Druskininkų filialo nariai su savivaldybės vadovais aptarė aklųjų ir silpnaregių savivaldybės gyventojų situaciją, problemas ir siūlymus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Spalio 15-ąją bus minima
Pasaulinė baltosios lazdelės
diena. Baltoji lazdelė – aklųjų orientavimosi erdvėje priemonė ir regos negalią turinčių
žmonių simbolis. Šią dieną visame pasaulyje atkreipiamas
visuomenės dėmesys į regėjimo negalią turinčius žmones ir problemas, su kuriomis
jiems tenka susidurti.
Pasitinkant Pasaulinę baltosios
lazdelės dieną, antradienį Druskininkų savivaldybėje apsilankė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Druskininkų filialo pirmininkė Lilija Sereikienė ir nariai.
Kartu su Savivaldybės meru Ričardu Malinausku bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigoriene asociacijos
atstovai aptarė aklųjų ir silpnaregių savivaldybės gyventojų situaciją, problemas ir siūlymus.
Susitikimo
metu
pristatyta LASS Druskininkų filialo veikla, vykdomi užsiėmimai, naujos
techninės pagalbos priemonės.
Pirmininkė L. Sereikienė apgailestavo, kad ne visi regos problemų turintys asmenys kreipiasi
į šią organizaciją, kurioje galėtų
gauti visą reikalingą informaciją,

galimybę įsitraukti į veiklas, gauti visas reikalingas paslaugas.
Buvo tartasi, kokiomis priemonėmis būtų galima labiau paskatinti gyventojus tapti sąjungos
nariais ir prisijungti prie organizacijos veiklos.
Savivaldybės vadovai kartu su
filialo atstovais diskutavo, kaip
būtų galima paraginti privačias
įstaigas nuspalvinti geltona spalva pirmą ir paskutinį laiptų laiptelius. Geltona – pati intensyviausia spalva, kurią mato ne tik
silpnaregiai, bet ir šviesos pojūtį turintys aklieji. Silpnai matančiam žmogui pagelbėti gali spalvų kontrastai – perspėti, jog jis
atėjo prie laiptų, padėti rasti įėjimą į pastatą. Todėl pirmoji ir paskutinė laiptų pakopa turėtų būti
pažymėta geltona stora linija.
Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių
sąjungos pirmininko pavaduotojos Irmos Jokštytės teigimu, išsivysčiusiose šalyse silpnaregių
sparčiai daugėja, prie įgimtų ir
įgytų ligų prisideda skaitmeninis
akių nuovargis, pandemijos paskatintas nuotolinis darbas. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) Pasaulinės baltosios
lazdelės dienos proga kviečia at-

L. Sereikienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Druskininkų filialo pirmininkė: „2017 metų
vasario mėnesį veiklą pradėjęs Druskininkuose aklųjų ir
silpnaregių filialas šiuo metu vienija 32 regos negalios
žmones. Mums rūpi kiekvienas druskininkietis, kuris
susiduria su regėjimo sunkumais, todėl kviečiame juos
prisijungti prie mūsų organizacijos veiklų. Jeigu jaučiate,
kad jums silpsta rega, sunkiau įskaityti smulkesnį tekstą,
prieblandoje ar šviečiant ryškiai šviesai susilpnėja rega,
eidami dažnai kliūnate už daiktų ar jaučiate kitus su rega
susijusius nepatogumus, susisiekite – mes galime jums
patarti, pakonsultuoti ir padėti.
Yra gausybė techninės pagalbos priemonių, kurios padeda neregiams ir silpnaregiams būti savarankiškiems:
padidinimo stiklai, kalbantys laikrodžiai, kalbantys kraujospūdžio matuokliai, mobilaus ryšio telefonai,
bekontakčiai kalbantys kūno termometrai, svarstyklės ir kita. Mūsų filialo nariai dalyvauja socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Druskininkų bendruomenėje projekte, projekto vykdytojas konsultuoja ir padeda išsirinkti jums tinkamiausias pagalbines priemones, konsultuoja dėl regos priemonių
kompensavimo tvarkos, padedame užpildyti dokumentus dėl priemonių įsigijimo. Gavus priemonę, ją
pristato jums į namus, pamoko, kaip ja naudotis.
Mūsų kontaktai: pirmininkė Lilija Sereikienė, telefonai 8 672 51118 arba (8 313) 53232,
elektroninis paštas – drs.duc@gmail.com“

kreipti dėmesį į silpnaregius ir jų
poreikius. Svarbiausias kvietimo
tikslas – aplinką, kurią kuriame
visi drauge, padaryti tinkamesnę tiems, kas blogai mato: „Statistikos departamento duomenimis, apie 300 tūkstančių prastai
matančių mūsų šalies gyventojų,
net nešiodami akinius ar kontaktinius lęšius, susiduria su dide-

Rizikos grupėms priklausantys gyventojai kviečiami
pasiskiepyti sustiprinančiąja trečiąja doze

Vakcinacijos centras veikia Švietimo centro patalpose (M. K. Čiurlionio g. 80)/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Sustiprinančiąja trečiąja vakcinos doze šiuo metu gali pasiskiepyti šie asmenys: vyresni nei
65 metų asmenys; didžiausios rizikos pacientai – onkohematologiniai, dializuojami pacientai, asmenys, kuriems atlikta organų
transplantacija, autoimuninėmis ligomis sergantys, kai jiems taikoma imunosupresinė terapija, asmenys, sergantys tam tikromis
kraujo ligomis; palaikomojo gydymo ir slaugos pacientai; gydymo
įstaigų darbuotojai, praktikantai,
savanoriai; mobilių punktų ir karš-

čiavimo klinikų darbuotojai; socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai ir
savanoriai, neįgaliųjų asmeniniais
asistentai, gestų kalbos vertėjai;
laboratorijų darbuotojai, dirbantys
su COVID-19 tyrimais; COVID-19
ligos atvejų ir protrūkių epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, vykstantys į COVID-19 ligos židinius; vaistinių darbuotojai;
vairuotojai, pervežantys asmenis,
sergančius arba įtariamus, kad
serga COVID-19 liga.
Druskininkų savivaldybė primena, kad vakcinacijos centre gy-

ventojai kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos. Pasirinkti
galima bet kurią vakcinacijos centre esančią vakciną. Taip pat išlikusi galimybė registruotis ir atvykti
paskirtu laiku.
Vakcinacijos centras veikia Švietimo centro patalpose (M. K. Čiurlionio g. 80).
Svarbi informacija gyventojams
su negalia! Visų gyventojų, turinčių negalią, prašoma kreiptis į apylinkės slaugytoją iš anksto.
Vykstant skiepytis, reikia turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Galimybių pasą galima atsisiųsti, apsilankius puslapyje www.gpasas.lt ir patvirtinus savo tapatybę
elektroninėmis priemonėmis (e.
parašu arba e. bankininkyste).
Taip pat Galimybių pasą nemokamai galite išsiimti Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje,
Lietuvos pašto skyriuje, „Sodros“
padalinyje ir vaistinėse („Benu“,
„Eurovaistinė“, „Gintarinės vaistinė“, „Norfos vaistinė“, „Camelia“).

liais sunkumais gyvendami jiems
nepritaikytoje aplinkoje. Net ir
gerai matant, neretam būna sunku pataikyti į nepažymėtas stiklines duris ar įskaityti daugelį instrukcijų, vaistų ir kitų produktų
aprašymų, skelbimų ir tvarkaraščių. Silpnaregiai su tokiais nepatogumais susiduria kiekviename
žingsnyje. Dažnai jų prastesnė

rega išoriškai nepastebima. O ir
patys silpnaregiai nenori išsiskirti iš visuomenės, kad nebūtų nustumti į darbo rinkos ir socialinio gyvenimo pakelę. Neretai šie
žmonės su savo problema lieka vieni. LASS kviečia kiekvieną prisidėti prie silpnaregiams
gyvenimą lengvinančių pokyčių.“

Mokiniams – lengvata važiuoti ne
tik miesto viešuoju transportu, bet
ir priemiestiniais autobusais

Nuo rugsėjo 1-osios mokiniams taikoma lengvata važiuoti ne tik miesto viešuoju
transportu, bet ir priemiestiniais autobusais/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Informuojame, kad nuo rugsėjo 1-osios įsigaliojus Lietuvos Respublikos transporto
lengvatų įstatymo pataisomis,
mokiniams nustatyta lengvata
važiuoti ne tik miesto viešuoju transportu, bet ir priemiestiniais autobusais.
Anksčiau lengvata važiuoti
priemiestiniais autobusais buvo
taikoma tik vežamiems vaikams
nuo 7 iki 10 metų.
Nuo rugsėjo 1-sios mokiniai,

kurie mokosi mokyklose pagal
bendrojo ugdymo programas
(išskyrus pilnamečius asmenis,
kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), gali įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50
procentų nuolaida, o terminuotą
vardinį važiavimo bilietą – su 80
procentų nuolaida.
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Tarptautinis bendradarbiavimas vėl „gyvas“ – Airijoje po beveik 2 metų surengtas
projekto „Turizmui draugiški miestai“ susitikimas

Netoli Dublino esančiame Dan Lėrė mieste po ilgos pertraukos organizuotas ir gyvas tarptautinio projekto „Turizmui draugiški miestai“
partnerių susitikimas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų
savivaldybė
nuo 2019 m. dalyvauja tarptautiniame projekte „Turizmui
draugiški miestai“, kuris skatina įvairius Europos miestus
dalintis gerąja darnaus turizmo patirtimi. Pandemijai pakoregavus keliones, nuo 2020
m. kovo gerąja patirtimi teko
dalintis nuotoliniu būdu, rengiant vaizdo konferencijas.
Tačiau didžiajai daliai Euro-

pos Sąjungos gyventojų pasiskiepijus nuo COVID-19 viruso, spalio 5-6 d. šalia Dublino
esančiame Dan Lėrė mieste
po ilgos pertraukos organizuotas ir gyvas partnerių susitikimas.
Susitikimo metu projekto miestų-partnerių atstovai vieni kitiems pristatė ir pateikė pastabas
dėl rengiamų integruotų darnaus
turizmo veiksmų planų, įverti-

no vieni kitų pažangą projekto
metu. Druskininkų darnaus turizmo veiksmų planas rengiamas,
siekiant sustiprinti Druskininkų
kaip darnaus turizmo krypties
įvaizdį, populiarinti kurortą tarptautinėje rinkoje, atsižvelgiant ir
į kurorto svečių, ir gyventojų poreikius, skatinant valdžios, suinteresuotų verslo subjektų bei
vietos bendruomenės bendradarbiavimą, tobulinant atitinka-

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per
paskutinius 3 metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nuostatai), reikalavimais žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nustačius, kad valdos duomenys nebuvo atnaujinti
per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas. Jeigu iki metų pabaigos valdos
valdytojas neatnaujina duomenų, valda išregistruojama.
Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2021 m. gruodžio 31 d. valdos bus išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą
valdos valdytojams nebus siunčiami.

mų specialistų kvalifikaciją.
Susitikimo metu Druskininkų
savivaldybės atstovai – Investicijų ir projektų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Jurgita Rudienė bei Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas turizmui ir kultūrai
Antanas Urbonas – susipažino
su Dan Lėrės miesto pokyčiais,
susijusiais su turizmo skatinimu ir pandemijos valdymu. Dan
Lėrė savivaldybė karantino metu
nusprendė keliolikos kilometrų
dviejų eismo juostų pakrantės
kelią laikinai pertvarkyti į vienos
eismo juostos kelią, o atsilaisvinusią dalį skirti dviračių takui, vedančiam į Dubliną. Visuomenei
laikinas sprendimas patiko, todėl
buvo atlikta gatvės rekonstrukcija su atitvarais ir ženklinimu, taigi dabar dviračių taku naudojasi
ir turistai, ir į miestą vykstantys
darbuotojai. Dan Lėrės atstovai
taip pat pristatė projekto metu
įvykdytą eksperimentą – vienoje
gatvelėje automobilių parkavimo
vietos buvo transformuotos į žaliąją zoną, panaudojant laikinus

želdinius ir prekystalius, skirtus
tos gatvelės verslininkams prekiauti savo produkcija ir pagyvinti gatvę, kuri anksčiau buvo su
daug parkavimo vietų ir neturėjo daug traukos objektų.
Gyvi susitikimai atveria galimybes iš arti pamatyti, kokias ir
kokiais būdais su turizmu susijusias problemas sprendžia kiti
Europos miestai, parodyti ir pasidžiaugti savo pažanga, pabendrauti su aukščiausio lygio turizmo profesionalais iš tokių turistų
pamėgtų miestų, kaip Venecija,
Dubrovnikas, Krokuva ir kiti.
Druskininkų savivaldybė projekte dalyvauja kartu su kitais 8
Europos miestais: Genuja (Italija) Kaseresu (Ispanija), Venecija (Italija), Dan Lerė-Ratdaunu (Airija), Krokuva (Lenkija),
Braga (Portugalija), Rovaniemiu
(Suomija) ir Dubrovniku (Kroatija). Projektu siekiama pagerinti miestų partnerių gebėjimus
spręsti su darniu turizmu susijusius iššūkius, įtraukiant visas turizmo plėtra suinteresuotas šalis
bei vietos bendruomenę.

Informacija Socialinės
paramos skyriaus klientams

Atnaujinti valdos duomenis galima:
– www.epaslaugos.lt savarankiškai prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio
valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“;
– VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti;
– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra žemės ūkio valdos adresas (išsamesnė informacija teikiama ir duomenis galima atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47 919) bei Ūkio ir turto valdymo skyriuje
(Vasario 16–osios g. 7, Druskininkai, tel. (8 313) 52 117).

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per
praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl
Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su
vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.
Jeigu iki 2022 m. kovo 31 d. ūkininkai neatnaujins ūkių duomenų, ūkiai, kuriems inicijuotas išregistravimas, 2022 m. kovo 31 d. bus išregistruoti.
Atnaujinti ūkio duomenis ūkininkai gali:
– www.epaslaugos.lt savarankiškai prisijungę prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“;
– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas (išsamesnė informacija teikiama
ir duomenis galima atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos
g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 172, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47 919) bei Ūkio ir turto valdymo skyriuje (Vasario 16–
osios g. 7, Druskininkai, tel. (8 313) 52 117).

Dėl panduso remonto darbų patekti į Socialinės paramos skyrių galima per centrinį
savivaldybės pastato įėjimą/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad dėl panduso remonto darbų patekti į Socialinės paramos skyrių galima
per savivaldybės pastato (Vasario 16-osios g. 7) centrinį įėjimą. Atsiprašome už laikinus
nepatogumus.
Druskininkų savivaldybė primena, kad šiuo metu pirmenybė teikiama asmenų aptarnavimui nuotoliniu būdu (elektroniniu
paštu, telefonu ir panašiai). Prašymus dėl socialinės pašalpos,

būsto šildymo ir vandens kompensacijų, būsto renovacijos
kredito, išmokų vaikams, paramos mokiniams, laidojimo pašalpos, tikslinių kompensacijų galima teikti el. būdu per Socialinės
paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt, taip pat
– siunčiant prašymus el. paštu
parama@druskininkai.lt arba telefonu (8 313) 52 543.
Kilus klausimams, prašome susisiekti tel. (8 313) 52 543.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Atkelta iš 1 psl.

Vietos savivaldos diena Druskininkuose: smagi šventė vietos
bendruomenei, Garbės piliečio regalijų įteikimas M. Suraučiui
ir parama vaikų dienos centrų veiklai
Druskininkų
Savivaldybėje
šiuo metu veikia 6 vaikų dienos
centrai: 4 mieste ir po vieną seniūnijose. Juos lanko 125 vaikai.
Kaip informavo Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė, artimiausiu metu
planuojama priimti dar 10 vaikų.
Vietos savivaldos dienai skirtos šventės metu bendruomenė
Vaikų dienos centrams paaukojo beveik 900 eurų – šios lėšos
vaikų dienos centrams bus padalintos po lygiai, jos bus skirtos
vaikų užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo priemonėms įsigyti.

„Visi vaikų dienos centrai priklauso nevyriausybinėms organizacijoms, tai reiškia, kad pati
bendruomenė teikia paslaugas savo nariams, ir tai rodo didelį bendruomenės pilietiškumą. Druskininkų savivaldybės
administracija 2020-ųjų lapkričio mėnesį suteikė teisę teikti
akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą visiems savivaldybės teritorijoje veikiantiems vaikų dienos centrams. Tai reiškia,
kad su vaikais dirba išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas, centro dar-

buotojams sudaryta galimybė
tobulinti kvalifikaciją, o veiklos
vykdomos daugiau nei vienoje patalpoje. Vaikų dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikų
gyvenimo įgūdžiai, pavyzdžiui,
mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai,
bendravimo įgūdžiai, teikiama
psichologinė pagalba, organizuojamas užimtumas. Dienos
centrus lankantys vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi
pažinti save, spręsti problemas.
Kiekvienu atveju atsižvelgia-

ma, kokių paslaugų vaikui ir jo
šeimai reikia labiausiai. Centruose vaikai gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų
darbus. Centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas”, – apie
Vaikų dienos centrų darbą pasakojo L. Baranauskienė.
Vietos savivaldos dienai skirto
renginio metu sveikatos priežiūros įstaigos pakvietė pasirūpinti savo sveikata – pasiskiepyti
arba atlikti sveikatos tyrimus už
ypatingai patrauklią kainą. Kaip

informavo Druskininkų ligoninės
direktorė Evelina Raulušaitienė,
tądien sveikatą pasitikrino net
104 druskininkiečiai.
Šventės dalyvius masino ir Vilniaus alėjoje veikusi lietuviškų
gaminių mugė, kurioje buvo galima įsigyti unikalių dirbinių, nusipirkti gardžių tautinių patiekalų.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją
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Šventės akimirkas užfiksavo Laima Rekevičienė, Robertas Kisielius ir Diana Sinkevičiūtė
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Kalnų slidinėjimo varžybose „Snow Arenoje“ –
ir sportininkai iš tolimų šalių
Tai, kad dar ne žiema ir Lietuvoje nėra aukštų kalnų, – ne
kliūtis gyvai stebėti tarptautines kalnų slidinėjimo varžybas. Tokią progą slidinėjimo
entuziastai praėjusį savaitgalį turėjo Druskininkų „Snow
Arenoje“, kurioje surengtos
kalnų slidinėjimo varžybos.
Šis Lietuvos slidinėjimo asociacijos kartu su „Snow Arena“
organizuojamas renginys yra
įtrauktas į Tarptautinės slidinėjimo federacijos kalendorių. Praėjusį savaitgalį surengtose varžybose dalyvavo daugiau kaip
pusšimtis sportininkų iš keturiolikos šalių.

keturiuose startuose.
Moterų grupėje visas 4 dienas
dominavo Slovėnijos atstovės –
3 pergales iškovojo Ajda Pizorn
ir vieną Sedovnik Maja. Prizines
vietas taip pat iškovojo Ukrainos, Latvijos ir Slovėnijos sportininkės.
Vyrų grupėse nugalėjo Lietuvos atstovas V. Aleksandravičius, dvigubą pergalę iškovojo
Jurgis Zvejnieks. Dar vieną pergalė iškeliavo taip pat į Latviją –
ją iškovojo Akselis Bergmanis.
Ant prizininkų pakylos rikiavosi
Slovėnijos, Jungtinių Amerikos
Valstijų, Ukrainos bei kiti Latvijos sportininkai.

jų socialiniuose tinkluose, juos
peržiūrėjo daugybė kitų slidinėjimo entuziastų, profesionalų ir
kitų organizacijų atstovų. Kompleksą „Snow Arena“ labai rekomenduojame savo sekėjams
socialinėse medijose ir dalijamės puikiomis rekomendacijomis.
– Ar Jums patinka Druskininkai?
– Taip, labai. Gera čia būti,
smagu kokybiškai ir profesionaliai treniruotis, tiek, kiek mums
reikia, – du kartus per dieną.
Mėgaujamės!
– Kas Jums labiausiai patinka „Snow Arena“ komplekse?
– Žavi puikus personalas ir visas organizacinis išpildymas
– atvykę gauname ne tik treniruočių bazę, galimybę treniruotis aukščiausio lygio slidinėjimo
trasose, bet ir apgyvendinimą,
inventoriaus nuomą, maitinimo paslaugas. Net tokiai mažai
mūsų komandai dėl nieko nereikia sukti galvos – viskas apgalvota ir padaryta.
Treneris Thomas Tang iš
Taivano:
– Kaip jūs vertinate sąlygas,
skirtas treniruotėms?
– Mums čia labai patinka. Galime gerinti mūsų slalomo techniką. Kartu filmuojame mūsų
sportininkus, atliekančius treniruotes, vėliau vertiname, kokios
klaidos yra daromos, kur reikia
pasistengti. Galime pasidžiaug-

Taivano kalnų slidininkų komanda/Aleksandr Pustovit nuotrauka

ti profesionaliu slidinėjimo trasų
paviršiumi, kuris lieka toks pats,
net pračiuožus daug kartų.
Kaskart po treniruotės galime
stebėti vis gerėjančius rezultatus.
– Kas Jus labiausiai čia stebina?
– Organizacinis išpildymas,
patogumas, puikios treniruotės.
Vis kartosiu ir kartosiu visiems
– čia mums labai patinka! Tikrai grįšime! Kartu labai norėtu-

me padėkoti Lietuvos valstybei,
Jūsų žmonėms už parodytą kilnumą, aukojant vakcinas Taivanui. Mūsų žmonės labai vertina
šią pagalbą. Kai aš paskelbiau
žinią-naujieną savo socialiniuose tinkluose, kad mes išvykstame treniruotėms į Lietuvą, tai
sužinoję, visi labai prašė, kad
nuoširdžiai padėkočiau visiems
Lietuvos žmonėms.
Parengta pagal „Snow
Arena“ informaciją

Goutt Goncalves Yohan iš Rytų Timoro/Aleksandr Pustovit nuotrauka

„Tarptautinės kalnų slidinėjimo
varžybos arenoje rengiamos jau
šeštus metus, bet pirmąsyk sulaukėme sportininkų iš tiek daug
šalių. Jie atvyko ne tik iš Europos valstybių, bet ir iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Korėjos,
Taivano, Rytų Timoro. Esame
maloniai nustebinti ir džiaugiamės, kad „Snow Areną“ atranda
vis platesnis slidininkų ratas“, –
sakė Druskininkų „Snow Arena“
vadovas Aivaras Kadziauskas.
Sportininkai, išbandę „Snow
Arena“ galimybes, ne tik sugrįžta čia patys, bet ir pasidalija
savo įspūdžiais bei patirtimi su
kolegomis, kurie savo treniruotėms taip pat pasirenka Druskininkus.
Šio savaitgalio varžybos – tai
galimybės profesionaliems slidininkams pelnyti FIS (Tarptautinės slidinėjimo federacijos) reitingo taškų, įvykdyti olimpinės
atrankos normatyvus, o žiūrovams – pasimėgauti gražiu reginiu ir patirti gerų emocijų, stebint profesionalų slidinėjimą.
Lietuvos rinktinę į priekį vedė
kalnų slidininkai Gabija Šinkūnaitė ir Vilius Aleksandravičius.
Džiugu, kad Vilius Aleksandravičius nugalėjo vienose varžybose ir įsirašė jau antrąją pergalę tokio rango FIS varžybose,
o Gabija net du kartus liko per
žingsnį nuo medalio ir užėmė
dvi 4-ąsias vietas, ji pagerino
savo tarptautinius FIS rankingo
taškus.
Savaitgalį sportininkai rungėsi

Sportininkai iš Rytų Timoro
ir Taivano, treniruotėms pasirinkę „Snow Areną“ ir sudalyvavę čia organizuotose varžybose, negailėjo gražių žodžių
ne tik šiam žiemos pramogų
kompleksui, bet ir Druskininkams.
Goutt Goncalves Yohan iš
Rytų Timoro:
– Kodėl profesionalioms treniruotėms pasirinkote Druskininkų žiemos pramogų
kompleksą „Snow Arena“?
– Tiesiog girdėjau daug puikių
atsiliepimų apie „Snow Arena“
iš kitų šalių rinktinių. Kiti treneriai šį kompleksą rekomendavo, kaip puikią vietą sezono
pradžios treniruotėms, slidžių
testavimui, buvo akcentuojamas profesionalams puikiai paruoštas trasų paviršius.
Labai smagu spalio mėnesį
sugrįžti į sniego trasą.
– Ar pažadate grįžti?
– Taip, žinoma, neabejotinai
grįšiu, aš jau planuoju kitą kelionę. Atvažiuosiu su jaunaisiais
FIS atletais.
– Ar rekomenduotumėte
žiemos pramogų kompleksą „Snow Arena“ savo kolegoms?
– Taip, šimtu procentų! Mes
treniruojamės jau keturias dienas, paskelbėme daug istori-

Kalnų slidinėjimo varžybos „Snow Arenoje“ rengiamos jau šeštus metus/Aleksandr Pustovit nuotraukos
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ATLIEKŲ REIKALAI: KLAUSIATE – ATSAKOME

Gėlės nuvysta. Į kurį konteinerį jas išmesti?
Nuvytusias gėles reikia mesti į maisto atliekų konteinerį arba kompostavimo dėžę.
Puokščių priedus: surišimo juosteles, popierių, celofaną – į pakuočių konteinerį arba į
plastiko (celofaną) ir popieriaus konteinerius.

Jaunųjų druskininkiečių imtynininkų pergalės Kelmėje

Visi penki jaunieji Druskininkų imtynininkai, dalyvavę vaikų žaidynėse (gim. 2009-2012 m.),
grįžo su apdovanojimais/Sporto centro archyvo nuotrauka

2017-ųjų rudenį Druskininkų sporto centre buvo suformuotos dvi laisvųjų imtynių sporto šakos mokinių
grupės, kurias pradėjo treniruoti treneris Jonas Jurkynas. Šiuo sportu susidomėjo
būrys berniukų ir mergaičių.
Noriai ir sąžiningai sportuodami, šio trenerio padrąsinti,
vaikai ne tik treniravosi, bet ir
išbandė jėgas įvairaus lygio
varžybose, iš kurių neretai
grįždavo su pergalėmis.
2021-aisiais,
susiklosčius
aplinkybėms, treneriui teko atsisveikinti su savo auklėtiniais,
taigi tada laisvųjų imtynių treneriu tapo Vidmantas Dambrauskas. Tik ką pradėjusio dirbti
trenerio laukė pirmasis išbandymas Kelmėje, kurioje spalio
9 dieną surengtos 2021 metų

Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių
ir vaikų žaidynės. Jose rungėsi
152 dalyviai iš 12 miestų.
Druskininkiečiai pasirodė puikiai. Visi penki imtynininkai, dalyvavę vaikų žaidynėse (gim.
2009-2012 m.), grįžo su apdovanojimais. Po 3 pergales iškovojo ir trečiąsias vietas užėmė:
svorio kategorijoje iki 38 kg –
Adomas Senkevič, svorio kategorijoje iki 44 kg – Tristanas Pečiukonis, svorio kategorijoje iki
35 kg – Nauris Pečiukonis. Iškovoję po 4 pergales, čempionais tapo: svorio kategorijoje iki
54 kg – Aronas Miglinas, svorio
kategorijoje iki 66 kg – Arūnas
Šmigelskas. Džiaugiamės šių
sportininkų pasiekimais.
Šiose žaidynėse ypač pasižymėjo dvyniai Nauris ir Tristanas Pečiukoniai. Šie sportinin-

kai pirmą kartą dalyvavo tokio
lygio varžybose ir kovojo su 2-3
metais už juos vyresniais priešininkais.
Tikime, kad šie jaunieji prizininkai taps geru pavyzdžiu visiems, lankantiems laisvųjų imtynių treniruotes ir tiems, kurie
kviečiami pasirinkti šią įdomią,
drąsia, vyrišką sporto šaką.
Šios sporto šakos treniruotės vyksta Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų
centro salėje (Veisiejų g. 17):
antradieniais – 16.00-18.15
val., trečiadieniais – 14.0018.30 val., ketvirtadieniais
– 14.00-18.30 val., šeštadieniais – 10.30-12.45 val.
Druskininkų sporto centro
informacija

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

Malkos: rąsteliais,
kaladėmis, kapotos.
Tel. 8 698 39795
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
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„Atgimimo“ mokykloje – Europos judumo savaitė
siems pradinukams padovanojo
po atšvaitą, kuris saugos kelyje
į mokyklą ir namus. Tarptautinę
dieną be automobilio surengtų
pamokų organizatoriai ir dalyviai tikisi, kad įtvirtintos žinios
apie saugų eismą gatvėse ir keliuose bei būtinosios saugumo
tamsiuoju metų laiku priemonės
– atšvaitai padės mokiniams laimingai pasiekti kelionės tikslą.
Esame dėkingi visiems už iniciatyvą, bendradarbiavimą ir siekį, kad vaikai būtų saugūs.
Rugsėjo 24-ąją, ilgųjų pertraukų metu mokinius ir mokytojus pakvietėme išbandyti triratę transporto priemonę „Trikke“.
Šie draugiški gamtai paspirtukai
ypač mėgstami mokinių. Važinėjimas jais ne tik gerina emocinę savijautą, bet ir skatina būti

fiziškai aktyvius.
4a klasės mokiniai ir mokytoja Violeta Vaitukevičienė tęsė
tradicinius žygius su šiaurietiškomis lazdomis. Smagios nuotaikos, žingsniuojant drauge,
nesugadino net blogas oras.
Dėkojame Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biurui, suteikusiam galimybę išbandyti naujas, vaikams skirtas
šiaurietiško ėjimo lazdas. Vaikai
išmoko pritaikyti lazdas savo
ūgiui bei mokėsi teisingos ėjimo
technikos.
Judumo savaitės veiklos mokyklos bendruomenei priminė,
kad, pasirinkę alternatyvų judėjimo būdą, padėsime gerinti ne
tik gyvenimo kokybę, bet ir mažinsime oro taršą bei efektyviai
prisidėsime prie eismo saugumo gerinimo.

Policijos pareigūnė E. Urbonienė vaikams papasakojo, kaip saugiai elgtis gatvėje, priminė atšvaito segėjimo taisykles/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Jūratė Šalengienė,
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja
Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje.
Jos renginiai kasmet organizuojami rugsėjo 16-22 dienomis, jais raginama inicijuoti ir skatinti darnų transporto
priemonių naudojimą. Renginius, skirtus Europos judumo savaitei, organizavo ir
„Atgimimo“ mokyklos fizinio ugdymo mokytojai, klasių
auklėtojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Irma Tamulevičienė.
Šios savaitės metu surengtos
tinklinio varžybos tarp septintokų ir aštuntokų. Nugalėjo septintokai. Mokyklos darbuotojų
ir moksleivių rinktinių varžybose stipresni buvo mokiniai! Ilgųjų pertraukų metu mokyklos trečiokai ir ketvirtokai lenktyniavo
paspirtukais slalomo trasoje, o
vyresniųjų klasių mokiniai trasą
išbandė dviračiais. Nugalėtojai
buvo apdovanoti gertuvėmis ir
kaklaskarėmis.
Rugsėjo 22-oji yra Tarptautinė
diena be automobilio, todėl labai svarbu atkreipti visuomenės
dėmesį į neigiamą transporto

įtaką aplinkai bei skatinti vaikščiojimą pėsčiomis. Kad mažieji mokinukai vaikščiotų saugiai,
jiems labai svarbu priminti saugaus elgesio gatvėje taisykles.
Tą dieną „Atgimimo“ mokyklos pradinukus aplankė Druskininkų Rotary klubo prezidentas Modestas Vitkauskas, šio
klubo narys Vytautas Kuneika,
Druskininkų policijos komisariato pareigūnai Edita Urbonienė,
Giedrius Alminas ir Edgaras Suchanekas.
Policininkai vaikams papasakojo, kaip saugiai elgtis gatvėje,
priminė atšvaito segėjimo taisykles, o Rotary klubo atstovai vi-

Mokiniai tęsė tradicinius žygius su šiaurietiškomis lazdomis, išbandė triratę transporto
priemonę „Trikke“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Druskininkuose duris atvers didžiausia
Lietuvoje plaukimo akademija „Banga“
Norite neformaliu ar savišietos būdu įgytas žinias, gebėjimus bei
savo darbo patirtį įrodyti darbo rinkoje? Paverskite tai eksternu į
valstybės pripažintą profesinio mokymo diplomą, t.y. nelankius kelerių metų pirminio mokymo programų mokymo įstaigoje!
Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ “Profesijų spektras” veiklą vykdantis nuo 2001 m. ir įsikūręs Sveikatos g, 3, Druskininkuose- įvertins
jūsų kompetencijas pagal šias pasirinktas specialybes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apskaitininkas
Masažuotojas
Slaugytojo padėjėjas
Socialinio darbuotojo padėjėjas
Padavėjas ir barmenas
Konditeris
Virėjas
Kambarių tvarkytojas
Viešbučio ekonomas
Svečių aptarnavimo darbuotojas
Apdailininkas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Kvalifikacinį egzaminą eksternu gali laikyti bet kuris asmuo, savarankiškai įgijęs deramo lygio kompetenciją savišvietos būdu, neformaliose programose ar darbinėje veikloje. Per 20 dienų pasiektas tikslas – profesinio mokymo diplomas taps šuoliu jūsų karjeroje!
Skambinkite tel. 8-313-60369 ir egzaminą eksternu suderinsime
jums patogiu laiku.
DĖMESIO DARBDAVIAMS! Jūsų pageidavimu Suaugusiųjų mo-

Gera žinia norintiems išmokti plaukti ir plaukimo entuziastams!
Didžiausia mokymo plaukti ir sveikatinimo organizacija
Lietuvoje – plaukimo akademija „Banga“ – žengia į Druskininkus ir nuo 2022 metų
sausio mėnesio savo duris
atveria LSC sporto komplekse „Druskininkai“ (M. K. Čiurlionio g. 115A).
„Banga“ – puiki vieta plaukimo potencialui atskleisti
Plaukimo akademija „Banga“
siekia ne tik mokyti plaukti, bet ir
kurti bei vystyti plaukimo sporto
bendruomenę, kurioje, taikant
tarptautinę ugdymo programą,
profesionalių trenerių įgūdžius,
ugdant komandos vienybę ir asmeninius pasiekimus, kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, turėtų galimybę atskleisti
visą savo potencialą.
„Banga“ savo veiklą vykdo moderniausiuose plaukimo baseinuose Lietuvoje – „Girstučio“
baseine Kaune, Klaipėdos baseine, o netrukus veiklą pradės
ir Druskininkuose.

Siūlo efektyvų mokymo
plaukti metodą iš Didžiosios
Britanijos
Plaukimo akademija „Banga“
siūlo platų paslaugų asortimentą, tarp kurių – vaikų mokymas
plaukti pagal britišką „Swim
England“ metodiką „Learn To
Swim“, leidžiančią treneriui metodiškai dirbti su mokiniu, stebėti jo progresą, vertinti klaidas,
džiaugtis pasiekimais ir teikti
siūlymus, kaip tikslingai stiprinti vaiko plaukimo įgūdžius.
„Swim England“ – daugiau nei
150 sėkmingos veiklos metų
skaičiuojanti Didžiosios Britanijos nacionalinė plaukimo organizacija. Prieš daugiau nei metus „Learn To Swim“ metodika
buvo pripažinta sėkmingiausia
visų laikų plaukimo programa
visoje Britanijoje.
Įdomu tai, kad daugiau kaip
80 proc. visoje Anglijoje, vedant
plaukimo pamokas, vadovaujamasi „Learn to swim“ metodikos
pagrindais. Ši programa suteikia vaikams taip trūkstamo pasitikėjimo, puoselėja meilę plaukimui, padeda tobulinti gyvybiškai
svarbius plaukimo įgūdžius ir
motyvuoja sėkmingai tęsti pra-

dėtą plaukimo kelionę.
Norintiems sustiprinti sveikatą – sveikatinimo užsiėmimai vandenyje
„Banga“ siūlo ir plaukimo pamokas suaugusiems, vandens
aerobikos užsiėmimus, nugaros stiprinimui skirtas mankštas
vandenyje, nėščiųjų užsiėmimus vandenyje ir daug kitų veiklų visiems, kurie mėgsta plaukti! Plaukimo akademija „Banga“
į pirmuosius grupinius užsiėmimus kviečia registruotis jau dabar. Registracijos nuorodą rasite
www.klubasbanga.lt/lt/
naujienos/
Kontaktinė plaukimo akademijos „Banga“ informacija:
Plaukimo akademija „Banga“
– didžiausia mokymo plaukti ir
sveikatinimo organizacija Lietuvoje, kuri siekia ne tik mokyti plaukti, bet ir kurti bei vystyti
plaukimo sporto bendruomenę.
Kontaktinis asmuo – Asta
Sabaitė, tel. +370 667 43527, el.
p. asta@klubasbanga.lt
Užsakymo Nr. MDR-326-02

Perku dirbamą žemę
(arba išsinuomočiau)
aplink Stračiūnus,
Leipalingį,
Veisiejus, Varnėnus.
Kreiptis tel. 8 601 00292
Superkame auksą, sidabrą,
gintarą, gintarinius karolius,
ordinus, ženkliukus,
laikrodžius, monetas ir kitą
įvairų antikvariatą. Dirbame
visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 670 59488, 8 626 68561

kymo centras VšĮ “Profesijų spektras” organizuoja trumpalaikius profesinius mokymus trūkstamai darbuotojo kompetencijai įgyti (išduodami Švietimo ministerijos patvirtinti pažymėjimai).

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 paramai gauti.
Dirbame 24/7.
Tel. 8 636 60454

Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius su benzininiu pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į
darbą ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlyginimas – 750-850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį mokama priemoka. Kreiptis tel. 8 664 13885
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Transporto įmonei UAB „Transdina“ reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas („CE
kategorija“). Reisai: Lietuva – Lenkija – Lietuva. Tel. 8 686 56366 ir 8 656 29324

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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Teisingai pasirinkti namų šildymo sistemą – tai tas pats
kaip laimėti loterijoje
trolę, temperatūros vienodumą
galėjo tik pasvajoti. Jau seniai
domėjosi naujesnėmis, patogesnėmis šildymo sistemomis,
tačiau rimtam pirkiniui papildomų pinigėlių vis pritrūkdavo.
Taip kasdien ir vargo daugelį
metų... Kol vieną dieną vyrui stipriai suskaudo nugarą ir jis ne-

se nauja šildymo sistema tyliai,
švariai pradėjo savo darbą, ir
sėkmingai veikia iki šiol.
Niekada negalvojau, kad šildymas gali būti toks paprastas
ir lengvai prižiūrimas. Vos kelių mygtukų paspaudimu galiu
reguliuoti namų šilumą, kuri visada išlieka vienoda. Teisingai

„Dabar jau galiu mėgautis šiluma, švara ir ramybe savo
namuose, kai prieš kelis metus įsigijau SAURIDA GAS dujų
balionų šildymo sistemą.“

„Lietuvoje šildymo sezonas trunka ilgiau kaip pusę
metų. Žiemos gal ir nebe tokios šaltos, kaip prieš kelis
dešimtmečius, tačiau tai nekeičia fakto, jog namuose norisi šilumos ir jaukumo. Po
sunkios darbo dienos grįžus
į savo namus, norisi tik nusispirti batus, įsisupti į pledą
ir mėgautis gera knyga šiltame kambaryje, – savo istoriją pradeda pasakoti Daiva. –
Kai prieš kelis metus įsigijau
dujų balionų šildymo siste-

mą, dabar jau galiu mėgautis
šiluma, švara ir ramybe savo
namuose. Gyvenu dideliame
nuosavame name su erdviu
kiemu, taigi darbų namuose ir
taip pakanka. Kaip ir daugelis
tautiečių, dirbu nuo ryto iki
vakaro, manau, kad po darbų
jau nusipelnau ramaus poilsio.“
Deja, daugelį metų buvo kitaip – pasakojimo herojė turėjo
senučiuką kieto kuro katilą, kuris šildydavo namus. Apie ekonomiškumą, kuro sąnaudų kon-

begalėjo nei malkų paskaldyti,
nei jų pakrauti į katilą. O ruduo
šiluma jau seniai nelepino....
„Ta diena ir buvo lemtinga, kai
nusprendėme, kad gana kankintis ir vargti. Juk jau 21 amžius, o šildomės kaip gilioje senovėje...“ – atsidūsta Daiva.
Sprendimą pašnekovė turėjo priimti greitai, nes be šildymo
juk ilgai nebūsi. Papildomų santaupų namo šeimininkai neturėjo, tad, ilgai nelaukę, apsvarstė galimybę išsirinktą SAURIDA
GAS šildymo sistemą pirkti išsimokėtinai.
„Nemaniau, kad gali būti taip
paprastai ir greitai. Nors ir neturėjau santaupų, bet pasinaudojau galimybe įsigyti išsimokėtinai. Vadybininkas per 5 min
pateikė teigiamą atsakymą, ir
jau po savaitės mūsų namuo-

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

Užsakymo Nr. MDR-326-01

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“.

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

Kodėl verta dirbti pas mus?
Viskas paprasta – mes suteikiame idealius būstus gyvenimui, nemokamai nuvežame ir parvežame maršrutu LT/
DE/LT, o svarbiausia, kiekvieną savaitę mokame – 200
Eur avansus.
Skambinkite mums.
„Falko group“
Tel. +37065804689

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus
mišką, domina visi
pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Santechnikos darbai! Greitai,
kokybiškai ir nebrangiai.
Tel. 8 673 88383

Ieškome darbingo
amžiaus moterų ir vyrų
darbui Norvegijoje,
žuvies perdirbimo fabrike
3-6mėn., su galimybe
vėliau grįžti į darbo
vietą. Užsienio kalbos
mokėti nereikia. Patirtis
nebūtina. Pasirūpiname
kelione ir apgyvendinimu.
Darbo užmokestis – 3000
Eur/mėn.
Tel. +370 618 19 800,
el. p. hr@sunsea.no

pasirinkti šildymo sistemą – tai
tas pats kaip laimėti loterijoje“, –
džiūgauja pašnekovė.
Apie galimybę pirkti išsimokėtai papasakojo finansų įstaigos
INBANK pardavimų grupės vadovas Donatas Mickus. „Pirkimas išsimokėtinai – tai patogus
finansavimo būdas, prekę įsigyti
tada, kada jos labiausiai reikia,
mokant ne visą sumą iš karto, o
dalimis. Pirkdami išsimokėtinai,
jūs gaunate prekę arba paslaugą iš karto, o sumokate dalimis
vėliau. Taip pat šiuo metu yra
vykdoma akcija, mokėjimus atidedant net 3 mėnesiams – pirkinį gaunate dabar, o mokėti dalimis pradedate tik po 3 mėnesių.
Jums nereikia rūpintis pradiniu
įnašu, kadangi finansuojame
100 proc. pirkinio vertės“, – paprastai ir suprantamai paaiškino

D. Mickus.
„Šildymą dujų balionų sistema
dažniausiai renkasi senesnių ir
renovuotų namų šeimininkai,
nes įranga lengvai sumontuojama ir prijungiama prie jau namuose išvedžiotos santechnikos, nepriklausomai, ar pastate
yra grindinis ar radiatorinis šildymas“, – apie šildymo sistemos įrengimą pasakoja SAURIDA GAS technikas-ekspertas
Eimantas Mačiūnas.
Būsto šildymas dujomis turi ir
kitų neginčijamų privalumų. Ko
gero, svarbiausias – tai gaunamas komfortas: nereikia nuolat
stebėti, ar neatėjo laikas naujai malkų įkrovai, nereikia rūpintis kuro atsargomis, jų laikymu, nesusidaro pelenų, kuriuos
reikėtų išvalyti. Jeigu anksčiau
dujos buvo laikomos išskirtinai
miesto žmonių privalumu, nes
atkeliaudavo tik ten, kur buvo
nutiestos dujotiekio trasos, tai
dabar SAURIDA GAS dujų šildymo sistemos gali būti sumontuotos visuose individualiuose
namuose, nepriklausomai, ar jie
yra miesto centre, rajone ar atokiame vienkiemyje.
Artėjant žiemos sezonui, šildymo sistemų konsultantai
nemokamai konsultuoja telefonu +370 610 46004

Ieškome KOSMETOLOGO

Atlyginimas nuo 1000 Eur, neatskaičius mokesčių,
derinamas individualiai.

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų automobilių
supirkimas. Statybinių šiukšlių, šiferio išvežimas,
sunkvežimio su kaušu, tralo automobiliams vežti
nuoma. Gyvatvorių karpymas-formavimas.
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

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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Padėkos

Užuojautos

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų parapijos klebonams, giminėms, draugams, kaimynams,
bendradarbiams, laidojimo namų „Nutrūkusi styga“ kolektyvui ir visiems, kurie buvo šalia šią sunkią
valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį Vytą Petrą Junevičių.
Žmona Vida, sūnus Audrius ir dukra Ilona su šeimomis
Nuoširdžiai dėkojame UPA „Medical Spa“ darbuotojams, Pasieniečių klubui, giminėms, kaimynams,
draugams, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebonui Vaidui Vaišvilui, laidojimo namų
„Nutrūkusi styga“ darbuotojams ir visiems, ištiesusiems pagalbos ranką, buvusiems šalia, palaikiusiems ir
padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvą Gediminą Zautrą.
Žmona Rimutė ir dukra Erika

Renginiai
Spalio 15 d., 13 val. Švietimo centre (M. K. Čiurlionio g. 80), II-ojo aukšto 6 kabinete paskaitą
„Taisyklingo kvėpavimo anatominiai ir fiziologiniai pagrindai“ TAU klausytojams skaitys gyd.
Jonas Valskys
Į bibliotekas atvyksta 15-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“,
kuris šį rudenį vėl keliaus per Lietuvos miestus ir miestelius. Spalio 14-31 d. visus festivalio
filmus galės nemokamai žiūrėti ir Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai (V.
Kudirkos g. 13, Druskininkai)
Spalio 24 d., sekmadienį, 13 val. Druskininkų kultūros centro I a. salėje rengiama paskaita
„Viena žydo gyvenimo diena“. Lektorė – žydų kultūros ir istorijos tyrinėtoja Asia Gutermanaitė
(Kaunas). Galimybių pasas būtinas! Registracija info@druskosstudija.lt, tel. 8 686 45528

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš
Andrejaus Balyko kolekcijos
Iki spalio 28 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks laikinosios
menininkų rezidencijos „Visualarts Druskininkai“ paroda „Labirintas“

Mirus Vincui Muzikevičiui, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Aušrą, sūnų
Giedrių su šeimomis.
Druskininkų tremtiniai

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 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

Iki lapkričio mėn. 24 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) – Elmos Šturmaitės akvarelių
paroda ,,Naujas aqua dialogas Druskininkuose“
Iki lapkričio 10 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) – Gintauto Vaičio
paroda „Rudens sonata“
Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks Deivido Sinkevičiaus grafikos darbų
paroda

Atliekų konteineriai plaunami nuolat.
Ar pastebėjote?

ARATC darbuotojai konteinerius nuplauna, bet tvarka prie jų priklauso nuo gyventojų elgesio/ARATC archyvo nuotrauka

Kiekvieną rytą du vyrai sėda
į automobilį su specialia įranga, ima specialaus šampūno,
dezinfekavimo priemonių ir išvažiuoja plauti atliekų konteinerių. Tų, požeminių ir pusiau
požeminių, kurie įrengti prie
daugiabučių namų.
Toli gražu ne visada, atvažiavus prie jų, galima iš karto pradėti plauti. Vyrams tenka pirmiausia sutvarkyti aikšteles: surinkti ir į
atskirus konteinerius sumesti prie
jų paliktas šiukšles. Tik viską surinkę, jie gali imtis savo darbo –
konteinerių plovimo.
Per mėnesį Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro (ARATC)
darbuotojai nuplauna apie 200
konteinerių aikštelių, kuriose yra
po penkis požeminius ar pusiau
požeminius konteinerius. Visų
jų išorė plaunama vandeniu su
šampūnu, naudojamos biologiškai skaidžios dezinfekavimo priemonės. Kartu su konteineriais nuplaunama ir jų aikštelė, o aplink ją
vieno metro atstumu nušienauja-

ma žolė.
„Konteinerių plovimas – nuolatinis, nepertraukiamas procesas, kuris vykdomas pagal sudarytą grafiką. Jame numatyta, kad
kiekvieną mėnesį turime nuplauti 146 konteinerių aikšteles, bet
realiai pavyksta nuplauti daugiau
– plauname tiek, kiek spėjame,
operatyviai reaguojame į aikšteles prižiūrinčių mūsų darbuotojų
„reindžerių“ pranešimus“, – pasakojo ARATC Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinio vadovas Janis Laurinaitis.
Konteinerių plovimo tempai gerokai paspartėjo ir kokybė pasikeitė, šių metų pavasarį pradėjus
naudoti naują, modernią plovimo
įrangą.
Ją naudojant, plaunamas bei
dezinfekuojamas ir bendro naudojimo konteinerių vidus. Tai daroma 1-2 kartus per metus. Jei,
iškėlus konteinerį, pastebima, kad
jis viduje nešvarus ar prisikaupę
drėgmės – plaunama papildomai.
Konteinerių plovimo brigada

dirba kiekvieną dieną, plaunami konteineriai visose savivaldybėse. Bet būna atvejų, kai suplanuotu laiku ar, gavus „reindžerio“
pranešimą apie užterštą konteinerį, jo nuplauti nepavyksta dėl
ne vietoje paliktų automobilių –
jie užstoja privažiavimą prie konteinerių arba, juos plaunant, prie
aikštelių palikti automobiliai gali
būti aptaškyti.
Kiek laiko nuplauti konteineriai
išliks švarūs ir kaip atrodys aikštelė aplink juos, labiausiai priklauso nuo pačių gyventojų ir jų elgesio.
Mišrias ir maisto atliekas reikia
rinkti į maišelius, kuriuos prieš išmetant į konteinerius būtina sandariai užrišti. Prie konteinerių nepalikti jokių atliekų. Tiek tereikia,
kad aplinka prie namų ir dažnai
plaunamų konteinerių būtų tvarkinga.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

TRANSPORTO ĮMONĖ IEŠKO APSKAITININKĖS!
Darbo pobūdis:
• pirminių dokumentų registravimas apskaitos programoje;
• sąskaitų išrašymas;
• vyr. buhalterio pavestų užduočių vykdymas;
• panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Kontaktinis tel. +370 685 47774
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
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2021.10.15 d.
Penktadienis
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 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 Eurolyga per LRT.
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Pirėjo „Olimpiakos“ – Kauno „Žalgiris“.
23:10 Erdvėlaivis „Serenity“.
01:10 Nerealusis Halkas.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Vestuvių sūkuryje“.
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 „La troškinys“.
21:50 „Ernis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Ernis“.
00:20 „Paskutinė žmonijos viltis“.
02:15 „Pažeistas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Mirties troškimas.
23:15 Porininkai.
01:10 „Kolibrio“ projektas.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Kaip naciai pralaimėjo 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 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 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.
03.20 Alfa taškas.
06:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:05 „Teisingumo agentai“.
09:10 „Pėdsakas“.
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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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
23:35 Vagiant gyvenimus.
01:45 „Ekstremalūs išbandymai“.

2021.10.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Svajoja vaikai.
07:30 Karalius Laurinas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Komodo vandens pasaulis.
12:50 Keisčiausi pasaulio namai 2.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Prisiminimai.
00:40 Erdvėlaivis „Serenity“.
02:35 Inspektorius Belami .
06:00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
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 „Tarzanas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Tarzanas“.
14:15 „Suteik man sparnus“.
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 „Vis dar Elis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Vis dar Elis“.
23:35 „Svetimas. Covenant“.
02:00 „Gamtos jėga“.
06:30 „Beprotiškos melodijos“.
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 Srovės nublokšti.
11:40 Nelydimi nepilnamečiai.
13:30 Valstybės galva.
15:30 Indiana Džounsas ir lemties
šventykla.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Žaidimas su ugnimi.
21:25 Karštos gaudynės.
23:15 Pirmieji metai.
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.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 Lietuvos dvarai.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Šnipų karai“.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 Atenboras ir jūrų drakonas.
11:15 „Šnipų karai“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:30 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Sniegynų įkaitai.
00:20 Melaginga versija.
02:05 Trigubas X.

2021.10.17 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
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 Tobula žmona.
23:40 Pakvaišusios namų šeimininkės dienoraštis .
01:10 Prisiminimai.
02:40 Nuostabiausi pasaulio gamtos
stebuklai.
03:30 Okavangas – svajonių upė.
06:00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
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 „Laukinė Arabija“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Laukinė Arabija“.
13:05 „Daktaras Dolitlis 2“.
14:55 „Paveldėtojai“.
17:15 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 „Nepriklausomybės diena. Atgimimas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Nepriklausomybės diena. Atgimimas“.
00:25 „Balas. Audros dievas“.
06:30 „Beprotiškos melodijos“.
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“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 Šerlokas Gnomsas.
11:20 Septynios minutės po vidurnakčio.
13:30 Načas Libras.
15:20 Paskutinis tėvų išbandymas.

17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 Bastilijos diena.
00:00 Tikra istorija.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Zoologijos sodas“.
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“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 „24/7“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Lietuvos galiūnų čempionato finalas.“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:05 „Gepardai ir aš“.
11:15 „Šnipų karai“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:30 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Prienų „Labas Gas“ - Pieno žvaigždės.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
21:30 „Kondoras“.
22:40 „Narkotikų prekeiviai“.
23:50 Sniegynų įkaitai.
02:10 Melaginga versija.

2021.10.18 d.
Pirmadienis
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 Savaitė.
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“
(kart.).
13:30 Langas į valdžią.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 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 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė fermoje“.
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 „Titanas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Titanas“.
00:25 „Palaidūnas“.
01:30 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki...
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Godzila.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:55 Bastilijos diena.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 „Gyvenimo būdas“.
08.00 Eko virusas.
08.30 Atliekų kultūra.
09.00 „24/7“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
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 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.
06:10 „Mano virtuvė geriausia“.
07:55 „Teisingumo agentai“.
09:00 „Pėdsakas“.
09:55 „Gepardai ir aš“.
11:00 „Jūrų pėstininkai“.
12:00 „CSI. Majamis“.
13:00 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Jonavos „CBet“ - Kėdainių „Nevėžis–
Optibet“.
21:00 Čapis.
23:25 „Mirtinas ginklas“.
00:25 „Kondoras“.
01:35 „Narkotikų prekeiviai“.

2021.10.19 d.
Antradienis
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.
16:00 Žinios.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 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 Vokietija 89.
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23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė ir arbata“.
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 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kietas riešutėlis. Puiki diena
mirti“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Kietas riešutėlis. Puiki diena
mirti“.
00:25 „Palaidūnas“.
01:30 „Havajai 5.0“.
03:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Mirties namai.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Godzila.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Gyvenimo būdas“.
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 #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“.
06:05 „Mano virtuvė geriausia“.
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!“.
23:10 Čapis.
01:30 „Ekstremalūs išbandymai“.

2021.10.20 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
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.
16:00 Žinios.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 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 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Kitą kartą Afrikoje.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Sukurta 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 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
00:40 „Palaidūnas“.
01:40 „Havajai 5.0“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Šeškinės 20.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.

22:30 Šarvuotis.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Mirties namai.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
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“.
03.20 Alfa taškas.
06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:10 Niekada nepasiduok 3.
01:15 „Ekstremalūs išbandymai“.

2021.10.21 d.
Ketvirtadienis

22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Vokietija 89.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:35 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Debesuota, gali ištikti meilė“.
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 „Džo Breivenas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Džo Breivenas“.
00:20 „Palaidūnas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Amerikietiška afera.

01:20 Šarvuotis.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.
07.00 „Kaip naciai pralaimėjo 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“.
02.30 „Juvelyrų klanas“.
03.20 Alfa taškas.
06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:40 „Apuokas“.
11:45 „Jūrų pėstininkai“.
12:45 „CSI. Majamis“.
13:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
23:05 Apsuptyje.
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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“.

UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“ uždaromas
renovacijai. Išparduodamas viešbučio inventorius,
santechnika, vidaus durys. Dėl išsamesnės
informacijos teiraukitės darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. +370 61440533
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Reikalinga kambarių
tvarkytoja (-as) svečių namuose.
Tel. 8 616 09593
Statybos įmonei
reikalingi dažytojai,
plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

Savaitraščio Nr. 326
Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Naujas, jaukus, šiuolaikinis
restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų
plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki
aplinka. Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Dovanoju plataus
kultūrinio spektro geras
knygas ir žurnalus lietuvių
ir rusų kalbomis.
Tel. 8 677 33568

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

Tel. 8 698 40430

Statybos įmonei reikalingi
dažytojai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202
Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tinkančios 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

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

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.

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

Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

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

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Siūlomas darbas sutraukti biokurą iš savaiminių laukų su „Valtra“
traktoriumi ir „Palms“ priekaba. Duodamas darbo
automobilis. Darbas bus
nuolatinis. Patirtis miške
ar dirbant su biokuru yra
būtina.
Kreiptis tel. 8 664 13885

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
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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 užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Perku vienkiemį miške ar prie vandens su daugiau
žemės. Tel. 8 611 01110
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, Druskininkai.
Kviečiame prisijungti.
Pasiteirauti ar registruotis pokalbiui
el.p. manopsichoterapija@gmail.com arba
tel. 8 611 46154

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226
2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą
Druskininkuose arba Viečiūnuose.
Tel. 8 655 61693

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

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

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Viečiūnuose
parduodamas
22 arų namų valdos sklypas,
puikus privažiavimas, naujas
gyvenamųjų namų rajonas.
Tel. 8 624 69222
Parduoda 2 kambarių butą Gardino g. 15: 38 kv. m, 4 aukštas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.
Tel. 8 607 36078
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio rekonstrukcijos projektu Paparčio
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 kambarių: 71,
18 kv. m butas su židiniu 9 aukšte iš 10, Ateities g. Kaina – 69
000 eurų. Tel. 8 687 37575
Parduodamas
butas
miesto centre, I. Fonbergo g. 8: 1
aukštas iš 2, 46, 6 kv. m, yra
veranda. Kaina – 60 000 Eur.
Tel. 8 641 68669
Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 kv.
m, 3 aukštas, pakeisti langai,
įstiklintas balkonas, didelė parkavimo aikštelė. Kaina – 79 950
Eur. Tel. 8 689 27581

Perka nekilnojamąjį turtą
Pirkčiau garažą, domina įvairūs
variantai. Tel. 8 640 13663
Perku garažą prie „Eglės sanatorijos“ arba Merkinės gatvėje.
Tel. 8 692 99253

Pirktų
2
kambarių
butą
naujos
statybos
name.
Tel. 8 686 59064
Pirkčiau garažą prie katilinės.
Tel. 8 699 43002
Nupirkčiau garažą Druskininkuose Ratnyčios garažų bendrijoje Tel. 8 699 83835
Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti
garažą
Baltašiškėje.
Tel. 8 698 72364

Keičia nekilnojamąjį turtą
2 aukštų namą Jaskonyse keičia
į butą Druskininkuose arba Viečiūnuose. Tel. 8 655 61693

Nuoma
Išnuomojamas ilgam laikui garažas Merkinės gatvėje, kaina –
derinama. Tel. +370 614 06001
Išnuomojamas butas V. Kudirkos g. Tel. 8 622 08046
Nuomojamas 2 kambarių butas Veisiejų g. 11 name ilgalaikei nuomai. Su baldais ir
buitine technika. Kaina – 250
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 616 07620
Ilgalaikei nuomai Ateities g. išnuomojamas 2 kambarių butas
su baldais ir buitine technika.
Kaina – 220 Eur ir komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 610 65712
Ilgalaikei nuomai išnuomojamas

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai,
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600
Eur . Tel. +37061630901
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 5925/0011:0241),
esančio Druskininkų r. sav., Leipalingio sen., Leipalingio
mstl., Bilso g. 5. Savininką D. K., kad UAB „Ramilė“ matininkė
Ina Luckienė (kval. paž. Nr. 2M-M-296) 2021-10-25 12.30
val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 855925/0011:0208)
Druskininkų r. sav., Leipalingio sen., Leipalingio mstl.,
Druskininkų g. 22 ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į
UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2-3 korpusas, Vilnius,
el. p. info@ramile.lt arba tel. 8 650 12626

2 kambarių butas Neravuose. Nuomos kaina – 100 Eur.
Tel. 8 622 15862
Gardino g. išnuomojamas nuo
70 kv. m ploto garažas, tinkantis krovininio transporto servisui. Kaina nuo 250 Eur/mėn.
Tel. 8 600 15156
Ateities g. nuomojamas 1
kambario butas, 7 aukštas.
Su baldais ir buitine technika.
Tel. 8 608 15123
Išnuomoju 8 ha dirbamos žemės. Tel. 8 646 88970
Gardino g., biurų komplekse, išnuomojama darbo vieta su baldais ir visais patogumais. Kaina
– 70 Eur/mėn. Tel. 8 600 15156

Odiniai baldai (sofa, fotelis), kaina – 390 Eur. Tel. 8 628 56118
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų gamybos), naujas 3 pavarų
moteriškas dviratis, austos vilnonės lovatiesės, rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami
šviestuvai, koja minama siuvimo
mašina. Tel. 8 630 87652

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

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

Perka įvairius daiktus

Išsinuomočiau garažą Baltašiškės arba Ratnyčios garažuose.
Tel. 8 679 67521
Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti
garažą
Baltašiškėje.
Tel. 8 698 72364

Įvairūs daiktai
Naujas, sulankstomas dviratis „Tolamex“, 6 pavarų, ratai
– 20 colių, kaina – 190 Eur.
Tel. 8 688 89748
Viengulė lova su skyriumi, lempinis televizorius, įstrižainė – 50
cm. Tel. 8 689 26393
TV priedėlis „TV STAR-7100“,
kaina – 20 Eur, aštuoniakampis kavos staliukas, keramikinis plytelių paviršius: plotis
– 100 cm, aukštis – 55 cm už
40 Eur. Vaikiškas maniežas –
40 Eur. Šviesi, vaikiška lova
– 20 Eur ir TV sieninis laikiklis
– 5 Eur. TV išjungiklis – 5 Eur.
Tel. 8 654 87148
Puikiai veikianti indaplovė „Bosch“: 60 x 60 x 80, kaina – 110
Eur. Tel. 8 683 18870
Stiklinis stalas (3 dalių) – 20
Eur, naujas masažo stalas.
Tel. 8 682 40545
Geros būklės miegamojo komplektas, kaina – 180 Eur, galinga, 950W sulčiaspaudė, kaina –
100 Eur, sulankstoma lova – 20
Eur. Tel. 8 651 11713
Parduodami baldai: geros kokybės virtuvės stalas su 6 kėdėmis, kaina – 120 Eur. Labai
geros kokybės virtuvės komplektas su įmontuota puikiai
veikiančia įranga (dujinė viryklė,
elektrinė orkaitė, gartraukis,
kriauklė, maišytuvas) – 550 Eur.
Tel. 8 683 18870
Parduodu dvi naujas ketaus dureles krosniai. Išmatavimai: 38
x 27 cm, kaina – 30 Eur ir 48 x
33cm, kaina – 50 Eur. Tel. 8 698
41400

Žieminės padangos R15 su
ratlankiais ir ratlankių gaubtais, 5 vnt., po 10 Eur už 1 vnt.
Tel. 8 686 40331
Parduoda „Hyundai Tucson“:
2006 m., benzinas, 2.0 l., rida
– 246 tūkst., gera būklė. Kaina
– 2950 Eur. Tel. +370 622 20246

Šaldytuvas „Hansa“, kaina – derinama. Tel. 8 656 14467

LCD televizorius „Panasonic
TX-26LX1F“ – 35 Eur, kineskopinis televizorius „Samsung“, 51
cm įstrižainė, kaina – 15 Eur. TV
priedėliai „TV STAR“ – nuo 15
Eur. Šaldytuvas „Gorenje“ dalimis, kineskopinių TV distanciniai pulteliai, Scart laidai – nuo
2 Eur, senojo modelio mobilaus
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir
ausinukės – po 2 Eur, pakabinami šviestuvai butui – nuo 5
Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur.
Tel. 8 686 43600

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

Tel. 8 686 43600

Perka gręžimo stakles ir kompresorių. Tel. 8 610 48759

Žemės ūkio produkcija
Parduodamos bulvės „Vineta“,
Sodų g. 37. 1 kg – 0, 33 Eur.
Tel. 8 699 33783
Pašariniai
lubinai,
Tel. 8 605 63837

medus.

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

Rasta
Rastas PIN kodų generatorius prie „Vynotekos“. Kreiptis į
„Mano Druskininkai“ redakciją.
Tel. 8 646 27272

Reikalinga

Perku „Audi 80“, „Audi 90“,
„Audi 100“ automobilius ir kitus.
Tel. 8 677 27199

Trejų metų berniukui 1–2 k./sav.
(vaiko ligos atveju – visai darbo
dienai), centrinėje miesto dalyje ieškome auklės. Pasiūlymų
lauksime tel. 8 675 00095

Miškas, mediena, malkos

Dovanoja

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

Dovanojamos įvairios plytos išsivežti. Tel. 8 698 40430

Parduodu beržines, alksnines
ir pušines kapotas malkas.
Tel. +37068880537
Įvairios
medienos
malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Įvairios malkos: kulbėmis ir rąsteliais. Vežame ir mažus kiekius. Tel. 8 610 32259

Transporto priemonės ir jų
dalys
1996 m. „Volkswagen Golf III“ ir
„Volkswagen Passat“ skardinių
ratlankių R14 firminiai plastikiniai gaubtai ir centrinės skylės
dangteliai nuo 2 Eur už 1 vnt. ir
2002 m. „Audi A6“ dvejas priekinio bamperio groteles po 5 Eur.

Dovanoju mielus, nuostabius
kačiukus. Tel. 8 682 40545
Dovanoju indiškus svogūnus.
Tel. 8 676 12488
Dovanoju nuostabų 2 mėn. katinėlį. Tel. 8 625 58498

Ieško darbo
Gali prižiūrėti, slaugyti senelius,
turi med. išsilavinimą ir darbo
patirties. Tel. 8 622 29242
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465

Kita
Jaskonyse priimsiu gruntą sklypo pakėlimui. Tel. 8 610 26127

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą.
Tel. 8 610 48759
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
Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis
kainomis superka miškus!
Taip pat superkami ir kitos
paskirties žemės sklypai!
Tel. +37060986656

Giluminis cheminis
minkštų baldų ir kilimų
valymas
Jūsų namuose.
Tel. 8 615 77277
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

