
Iš LSMU Kauno klinikų į 
Druskininkus dirbti atvyks-
tanti jauna skubios pagal-
bos gydytoja Eglė Ragaišy-
tė džiaugiasi galimybe padėti 
druskininkiečiams ir kuror-
to svečiams įveikti sveikatos 
problemas. Nuo 2020-ųjų ku-
rorte dirbanti medikė sako, 
kad čia jai labai praverčia ir 
vienoje didžiausių šalies kli-
nikų įgyta patirtis. Eglė jau 
spėjo pelnyti ligoninės vado-
vų, kolegų pasitikėjimą bei 
pagarbą ir pacientų palanku-
mą. Jaunoji gydytoja – ne tik 
puiki savo srities specialistė, 
bet ir didelė sporto entuzias-
tė. Po įtemptų darbo dienų E. 
Ragaišytė jėgas ir vidinę ra-
mybę atgauna sportuodama 
– bėga maratonus, dalyvau-
ja triatlono varžybose, ilgas 
distancijas įveikia dviračiu. 

Su Druskininkų ligoninėje 
dirbančia skubios pagalbos 
gydytoja Egle kalbėjome apie 

jos darbo kasdienybę, laisva-
laikį ir svajones.
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Profesinius ir sportinius iššūkius mėgstanti 
Druskininkų ligoninės gydytoja E. Ragaišytė: 

„Norėčiau niekada neperdegti –  
toliau mylėti savo darbą ir sportą“

Su Druskininkų verslo 
ir turizmo atstovais 

aptartas pasiruošimas 
Turizmo dienoms

2 psl.
Kultūros centro 

direktorė R. 
Viniarskaitė: „Vasara 

buvo puiki, gyvenome 
spalvingą kultūrinį 

gyvenimą“

4 psl.
Druskininkų kurorto 

galimybės pristatytos 
„Sostinės dienose“

9 psl.

Vidaus dažai ir 
gruntai Sadolin 
ProfeSSional 

-3
5%

MaišytuVai 
rubineta

-3
5%

Akcija galioja: 2022.09.01-2022.09.30

Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333

www.lankava.lt

Gydytoja E. Ragaišytė džiaugiasi galimybe padėti druskininkiečiams ir kurorto svečiams įveikti sveikatos problemas / Asmeninio archyvo nuotrauka
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UAB „Druskininkų vande-
nys“ kviečia Druskininkų 
miesto, Neravų, Viečiūnų ir 
Gailiūnų gyventojus pasinau-
doti nemokamo prisijungimo 
prie centralizuotų nuotekų 
tinklų galimybe.

Gyventojai turėtų paskubėti 
pateikti prašymus, nes vietų 
skaičius yra ribotas, o nespė-
jusieji to padaryti laiku, prie 
centralizuotų nuotekų tinklų 
vėliau turės prisijungti savo 
lėšomis. Ateityje neprisijun-
gusiems prie centralizuotų 
nuotekų tinklų gyventojams 
taip pat griežtės nuotekų ša-
linimo reikalavimai.

Numatyta, kad gyventojo skly-
pe bus padengiama 100 proc. 
visų projekto išlaidų.

Maksimali vieno buitinių nuote-
kų išvado statybai kompensuo-

jama suma – 3000 Eur. Jeigu 
vieno gyvenamo būsto prijungi-
mo išlaidos didesnės už minė-
tą sumą, skirtumą dengia UAB 
„Druskininkų vandenys“ (išsky-
rus specialios įrangos įsigijimo 
išlaidas, kurios apmokamos gy-
ventojo lėšomis).

Kviečiame gyventojus, norin-
čius įsivesti centralizuotus nuo-
tekų šalinimo tinklus, iki 2022 
m. rugsėjo 16 d., pagal „Vande-
nų apsauga“ programą, kreiptis į 
UAB „Druskininkų vandenys“ in-
žinierių Rimą Valentą telefonu – 
8 (313) 53306, el. paštu rimas.
valenta@drusvand.lt arba at-
vykti į bendrovę (M. K. Čiurlionio 
g. 115, Druskininkai), iš anks-
to rezervavus laiką el. paštu  
info@drusvand.lt arba bendruo-
ju telefonu 8 (313) 52415, mob.tel.  
8 (611) 12505.

Druskininkų, Neravų, Viečiūnų 
ir Gailiūnų gyventojų dėmesiui: 

nemokama galimybė prisijungti prie 
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės 
biudžeto. Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojai gali 
kreiptis dėl pirminės teisi-
nės pagalbos per elektroni-
nę sistemą TEISIS (https://
www.teisis.lt) arba, iš anks-
to užsiregistravę tel. (8 313) 
51517, arba el. p. info@drus-
kininkai.lt

Teikiamos pirminės teisinės 
pagalbos laikai (tik užsiregistra-
vus iš anksto): antradieniais nuo 
13.00 val. iki 17.00 val., ketvirta-
dieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 
val. 

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir taikos 
sutarties parengimas.

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

piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 
pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

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

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

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

Informuojame, kad rugsė-
jo 10-16 d. Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje Lietu-
vos kariuomenės Sausumos 
pajėgos vykdys informacinių 
veiksmų specialistų pratybas 
„PASITIKĖJIMAS 2022“. Pra-
tybos orientuotos į pasiren-
gimą atremti hibridines grės-
mes ir treniruoti karius veikti 
civilinėje aplinkoje.

Šiose pratybose, bendradar-
biaudami su civilinėmis institu-

cijomis, Sausumos pajėgų vie-
netų kariai pagal nustatytas 
procedūras treniruosis planuoti 
ir vykdyti informacines užduotis. 
Pratybose taip pat bus siekiama 
įvertinti KASP Nekinetinių ope-
racijų kuopos Civilių ir kariškių 
bendradarbiavimo būrio pasi-
rengimą budėti NATO pasiren-
gimo iniciatyvoje (angl. NATO 
Readiness Initiative, NRI) 2023 
metais. Mokymuose iš viso da-
lyvaus apie 150 Lietuvos karių, 

taip pat – kariai iš Estijos, Latvi-
jos ir Jungtinių Amerikos Valsti-
jų.

Pratybos bus vykdomos, imi-
tuojant tarptautinio konflikto 
aplinką, kurioje iš anksto suda-
rytos karių specialistų grupės 
paskirtuose atsakomybės ra-
jonuose vertins civilinę aplin-
ką ir jos įtaką karinėms opera-
cijoms, analizuos propagandą, 
suplanuos ir vykdys informaci-
nius veiksmus. Pratybų metu 
bus imituojama vietinė civilinė 
valdžia, civiliai gyventojai ir kiti 
civiliniai subjektai, įprastai vei-
kiantys karinių operacijų rajo-
nuose. Kariai tobulins bendra-
vimo su svarbiais asmenimis, 
civilinių institucijų ir organizacijų 
atstovais, vietiniais gyventojais 
įgūdžius, rengs informacinius 
pranešimus, treniruosis reaguo-
ti į įvairius incidentus. Pratybose 
kariai naudos karinę techniką, o 
veiksmai su ginklais ir šaudme-
nimis nebus atliekami.

Pratybos „Pasitikėjimas“ šie-
met vyks jau dešimtą kartą. Kie-
kvienais metais šios pratybos 
vyksta vis kitame Lietuvos regi-
one.

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas ir mero 
pavaduotojas Linas Urmana-
vičius susitikime su kurorto 
verslininkais aptarė rugsėjo 
23-25 dienomis vyksiančias 
tradicines Turizmo dienas, 
per kurias druskininkiečiai 
ir kurorto svečiai galės daly-
vauti specialiai turizmo fies-
tai skirtuose renginiuose ir 
daugiau sužinoti apie Drus-
kininkuose teikiamas paslau-
gas.

Susitikimo metu meras R. Ma-
linauskas pristatė šių metų Tu-
rizmo dienų koncepciją: „Kaip 
ir kasmet, taip ir šiais metais 
Druskininkai stengsis nustebinti 
kurorto svečius – jų laukia įspū-
dingas miesto erdvių apšvieti-
mas, įvairios staigmenos. Nea-
bejoju, kad prie Turizmo dienų 
aktyviai prisidės ir verslininkai, 
pasiūlysiantys akcijas, pramo-
gas, atvirų durų dienas.“

Susitikimo metu pristatyti 
šventės metu planuojami rengi-
niai, apšvietimo vietos, komuni-

kacijos planas.
„Turizmo dienos – tai viso ku-

rorto turizmo sektoriaus įmonių 
šventė. Todėl svarbus jų įsitrau-
kimas – kartu norime priminti vi-
siems, norintiems poilsiauti bei 
keliauti, kad ir rudenį, ir žiemą, ir 
pavasarį, ir vasarą verta atvykti 
į Druskininkus“, – sakė R. Mali-
nauskas.

Daugiau informacijos apie 
turizmo dienas – https://
renginiai .druskininkai . l t /
renginys/514/turizmo-dienos-
druskininkuose

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybėje 

organizuoja ir teikia Druskininkų 
savivaldybės administracija

Druskininkų savivaldybės teritorijoje vyks 
Lietuvos kariuomenės pratybos

Su Druskininkų verslo ir turizmo atstovais 
aptartas pasiruošimas Turizmo dienoms

Rugsėjo 10-16 d. Druskininkų savivaldybės teritorijoje Lietuvos kariuomenės Sausu-
mos pajėgos vykdys informacinių veiksmų specialistų pratybas „PASITIKĖJIMAS 2022“ 
/ Kariuomenės nuotrauka

Savivaldybės vadovų susitikime su kurorto verslininkais aptartas pasirengimas rugsėjo 23-25 dienomis vyksiančioms tradicinėms Tu-
rizmo dienoms / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Tarp druskininkiečių ir ku-
rorto svečių yra nemažai 
žmonių, kurie, turėdami skir-
tingų regos sutrikimų ir sil-
pnesnes matymo galimybes, 
kasdien privalo prisitaikyti 

aplinkoje, kuri iš esmės yra 
sukurta gerai matančių žmo-
nių poreikiams.

Tam, kad būtų padėta šiems 
žmonėms, Druskininkų savival-
dybė kviečia prie įstaigų, orga-

nizacijų, biurų esančių laiptų 
pirmą ir paskutines pakopas pa-
žymėti ryškia geltona linija, taip 
pat pažymėti įėjimus ir duris.

Pirma ir paskutinė laiptų pa-
kopa turėtų būti pažymėta 50-
70 mm pločio ryškios geltonos 
spalvos juosta, kuri tęsiasi per 
visą pakopos ilgį (tai reikalinga 
ir viduje esantiems laiptams).

Rekomenduojama prieš lau-
ko duris įrengti įspėjamąjį pa-
viršių. Įspėjamasis paviršius turi 
būti durų pločio ir 600 mm ilgio 
(gylio).

Paradinės durys turėtų būti 
aiškiai matomos, 1,2-1,6 m 
aukštyje nuo grindų rekomen-
duojama duris pažymėti ryš-
kios, kontrastingos fonui, spal-
vos juosta. Rekomenduojamas 
minimalus žymėjimo juostos 
plotis – 5 cm. Jei durys stikli-
nės, siekiant sumažinti atspin-
džius, žymėjimo juostos turėtų 
būti priklijuotos iš abiejų stiklo 
pusių. Taip pat pažymėti reikė-
tų stiklinių durų, pertvarų, vitri-
nų kraštus.

Druskininkų savivaldybės So-
cialinių paslaugų centras pasi-
rūpino, kad jų aplinka būtų pri-
taikyta žmonėms su regėjimo 
negalia. „Atnaujinome apšvie-
timą šalia centro esančioje au-
tomobilių stovėjimo aikštelė-
je, bendro naudojimo patalpose 
bei Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Druskininkų 
viltis“ kabinete. Centro stiklinis 
fasadas pažymėtas geltonomis 
juostomis. Taip pat sužymėti ir 
visi centro lauko ir vidaus laip-
tai. Papildomai atnaujinome ir 
prie automobilių aikštelės esan-
tį pandusą, pažymėjome dvi 
vietas neįgaliesiems, pastatė-
me apie tai informuojantį kelio 
ženklą“, – sakė Socialinių pas-
laugų centro direktoriaus pava-
duotojas Aurimas Peleckas. Jis 
pažymėjo, kad šiuo metu vyk-
domi lauko laiptų bei pandusų 
atnaujinimo darbai Leipalingio ir 
Viečiūnų savarankiško gyveni-
mo namuose – jie taip pat bus 
pažymėti geltonomis juostomis.

„Kartais ir vienas laiptelis gali 

tapti didele kliūtimi ateiti į vais-
tinę, parduotuvę, užsukti į ka-
vinę ar gauti kitas reikalingas 
paslaugas. Spalvų kontrastai 
silpnai matančiam žmogui pa-
deda orientuotis aplinkoje: per-
spėja, kad atėjo prie laiptų, taip 
pat padeda rasti įėjimą į pasta-
tą. Geltoną spalvą mato ne tik 
silpnaregiai, bet ir šviesos po-
jūtį turintys aklieji, nes ji pati in-
tensyviausia spalva. Todėl ir 
kviečiame įmones, įstaigas, or-
ganizacijas geranoriškai padėti 
šiems žmonėms pažymint laip-
tus, duris, įėjimus į pastatus gel-
tona linija. Juolab kad dabar net 
dažyti tų linijų nebereikia, nes 
yra šiuolaikiškų tam pritaikytų 
klijuojamų juostų“, – sakė Soci-
alinės paramos skyriaus vedėja 
Ligita Baranauskienė.

Jau netrukus minėsime Balto-
sios lazdelės dieną – pasitikime 
ją atsinaujinę, pritaikę aplinką 
regos negalią turintiems žmo-
nėms.

Antradienį Druskininkų prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos specialistai 
specialiuoju priedangos žen-
klu pažymėjo Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje parink-
tus statinius, skirtus gyventojų 
priedangai nuo galimų pavojų.

Ženklu „Priedanga“ Druskinin-
kuose bus pažymėti 28 pastatai, 
kurie skirti gyventojams apsaugo-
ti išgirdus signalą „Oro pavojus“.

Priedangų ir kolektyvinės ap-
saugos statinių sąrašus gyvento-
jai gali rasti savivaldybės tinklapio 
www.druskininkusavivaldybe.
lt skiltyje „Civilinė sauga“.

Priedanga yra skirta trumpalai-

kei (iki kelių valandų) apsaugai, 
kurioje būtų galima pasislėpti nuo 
tiesioginio ir netiesioginio apšau-
dymo grėsmės karinės agresijos 
metu. Iškilus šiai grėsmei, gyven-
tojams rekomenduojama kuo sku-
biau susirasti specialiuoju žymėji-
mo ženklu pažymėtą artimiausią 
priedangą.

Kolektyvinės apsaugos stati-
niai skirti laikinam gyventojų prie-
globsčiui ekstremalių situacijų 
metu.

Tikimasi, kad priedangų ir ko-
lektyvinės apsaugos statinių su-
žymėjimas leis gyventojams ir 
kurorto svečiams jaustis geriau 
informuotiems ir kartu – sauges-
niems.

Kiekvieną rugsėjį apie 50 
pasaulio šalių mini Europos 
paveldo dienas, kurių tikslas 
– skatinti susidomėjimą kul-
tūros paveldu ir suteikti gali-
mybę žmonėms su juo susi-
pažinti nemokamai.

Druskininkų savivaldybė taip 
pat prisijungia prie Europos pa-
veldo dienų minėjimo – kvie-
čiame bendruomenę ir kurorto 
svečius registruotis nemokamai 
pažintinei ekskursijai „Malūno 
kalvėje“.

Renginio data: rugsėjo 11 d.
Laikas: 14 val. 
Vieta: kalvystės studija „Ma-

lūno kalvė“, Leipalingio pl. 44A, 
Leipalingio k., Druskininkų savi-
valdybė

Numatomas renginys: pažinti-
nė ekskursija „Pirmyn į praeitį“. 
Malūno kalvė – unikali vieta, ku-
rioje eksponuojamos Lietuvos ir 
užsienio kalvių metalo skulptū-
ros, senieji kalvystės ir buities 
– taikomojo metalo įrankiai bei 
įrenginiai, įvairūs ūkio padargai. 
Veikiančiame vandens malūne 
atkurta senovinė metalo apdir-
bimo įranga. Vieni unikaliausių 
eksponatų – kalviškosios kryž-
dirbystės, įtrauktos į UNESCO 
nematerialaus kultūros pavel-
do sąrašą, dirbinių („saulučių“) 
kolekcija. Pažintinės ekskur-
sijos su kalviu Juozu metu su-
žinosite Lietuvos kalvystės ir 
metalo gavybos istoriją, susipa-
žinsite su metalo dirbinių ekspo-

zicija. Kalvystės edukacijoje at-
rasite tradicinį kalvystės amatą 
ir turėsite galimybę praktiškai iš-
bandyti šio darbo procesą. Ma-
lūno kalvėje galite įsigyti kalviš-
kų suvenyrų ir originalių dovanų, 
užsisakyti metalo puošybos ele-
mentų savo namų interjerui ir 
eksterjerui.

Aktualizuojami kultūros pa-
veldo objektai: Kryždirbystė ir 
kryžių simbolika Lietuvoje pri-
pažinta unikalia žmonijos nema-
terialaus kultūros paveldo verty-
be. 

Organizatorius ir daugiau in-
formacijos: kalvystės studi-
ja „Malūno kalvė“, Ingrida Gri-
niūtė, tel. (8 616) 369 15,  
Ingrida.grin@gmail.com

Įstaigos, įmonės ir organizacijos kviečiamos žymėti laiptų pakopas, 
įėjimus bei duris ir taip padėti akliesiems ir silpnaregiams  

geriau orientuotis aplinkoje

Druskininkuose specialiu 
ženklu pažymėti priedangai 

skirti statiniai

Druskininkai prisijungė prie 
Europos paveldo dienų – kviečiame 

į nemokamą pažintinę ekskursiją 
„Malūno kalvėje“

Kad būtų padėta skirtingų regos sutrikimų ir silpnesnes matymo galimybes turintiems 
žmonėms, Druskininkų savivaldybė kviečia prie įstaigų, organizacijų, biurų esančių laip-
tų pirmą ir paskutines pakopas pažymėti ryškia geltona linija, taip pat pažymėti įėjimus ir 
duris / Socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka 

Druskininkų PGT ir Druskininkų savivaldybės administracijos specialistai specialiuo-
ju priedangos ženklu pažymėjo Druskininkų savivaldybės teritorijoje parinktus statinius, 
skirtus gyventojų priedangai nuo galimų pavojų / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė: „Vasara buvo 
puiki, gyvenome spalvingą kultūrinį gyvenimą“

Pirmoji vasara po pande-
mijos sugrąžino į Druskinin-
kus aktyvų ir intensyvų kul-
tūrinį gyvenimą. Po kelerių 
metų pertraukos vėl šurmu-
liavo Kurorto šventė su tradi-
cine druskininkiečių eisena, 
kiekvieną savaitgalį įvairiose 
Druskininkų miesto erdvėse 
ir kitose savivaldybės gyven-
vietėse organizuota gausy-
bė renginių, vėl sutraukusių 
dešimtis tūkstančių druski-
ninkiečių bei kurorto svečių. 
Druskininkai jau atsisveikino 
su vasaros sezonu, tačiau ku-
rortas veikia visus metus, to-
dėl ir renginių bus dar labai 
daug. 

Apie kultūrinį vasaros sezoną, 
iššūkius ir nuveiktus darbus kal-
bėjomės su Druskininkų kultū-
ros centro direktore Rimute Vi-
niarskaite.

– Kuo šis vasaros sezonas 
buvo isškirtinis?

– Pagaliau baigėsi pandemijos 
ribojimai, kurie truko dvejus me-
tus. Tas laikas labai prailgo, at-
rodytų, kad praėjo dešimtmetis. 
Ši vasara vėl buvo ta, kai, neri-
bojami COVID-19 reikalavimų, 
vėl galėjome organizuoti rengi-
nius, viską planuoti ir daryti be 
jokių išlygų. Visiškai išlaisvėjo-
me prieš Kurorto šventę, tad su 
šia tradicine švente startavome 
pilnu tempu. Pandemija nuri-
mo, ir viskas pajudėjo su dideliu 
džiaugsmu – žiūrovai buvo labai 
pasiilgę atlikėjų, o atlikėjai – žiū-
rovų. Koncertuoti jie atvažiuo-
davo visai su kitu įkvėpimu. 

Ši vasara buvo daug intensy-
vesnė, nes pareikalavo daug 
pastangų, reikėjo daugiau lėšų. 
Metų pradžioje viską planavome 
vienaip, bet paskui pamatėme, 
kad situacija keičiasi, daugė-
ja turistų, tada ėmėme planuoti 
projektus, kitaip skirstyti lėšas. 

 
– Ir kiekvienas savaitgalis bū-

davo kupinas renginių.
– Taip, buvo nelengva, nes tu-

rime savo padalinius, kurie irgi 
planuoja renginius savo ben-
druomenėms. Tad kartais sa-
vaitgaliais būdavo surengiama 
ne po vieną, o po du ar tris ren-
ginius. Tekdavo labai atsakingai 
planuoti savo žmogiškuosius 
resursus. Juk žiūrovai mato tik 
koncertinę dalį, o pasiruošimas 
tam trunka gerokai ilgiau. Jei 
renginys vyksta dvi-tris valan-
das, tai pasiruošti reikia ne vie-
nos dienos, o po to reikia dar ir 
tvarkytis ne vieną dieną. Ta ne-
matoma pusė irgi sudėtinga.

– Su nedidelėmis pajėgomis 
surengėte daug renginių. Kur 
yra paslaptis, kad viską su-
spėjate? 

– Na, čia paslapčių jokių nėra 
– kolektyvas yra patyręs, dir-
ba profesionalūs specialistai ir 
savo srities žinovai. Galime iš 
anksto numatyti įvairius varian-
tus ir tam pasiruošti. Aišku, vie-
nientelis dalykas, kuriam sunku 
pasiruošti, nes jis tiesiog nepro-
gnozuojamas, – tai oro sąlygos. 
Nors ši vasara negąsdino mūsų 
škvalais, tačiau visada turime 
būti pasiruošę viskam. Rengi-
nys – gyvas organizmas, kuris 
susideda iš daugybės detalių – 
darbuotojų, atlikėjų, oro, jis net 
ir nuo žiūrovų nuotaikos priklau-
so. Jei ateina į šventę su gera 
kompanija ir puikiai nusiteikę, 
tai viskas būna gerai. O jei nuo-
taika bloga, tai net ir geriausias 
koncertas jos nepakels. Sma-
gu, kai žiūrovas į koncertą atei-
na puikiai nusiteikęs  – jo gera 
nuotaika lemia ir dalį koncerto 
sėkmės. 

 
– Visi koncertai buvo nemo-
kami, visi stebisi, kad taip 
yra. 

– Taip, Druskininkai tam skiria 
ypatingą dėmesį – turistas turi 
būti patenkintas viskuo ir rasti 
kurorte malonių veiklų po svei-

katinimo procedūrų. Renginių 
organizavimui didžiąją dalį lėšų 
iš biudžeto, iš kurorto rinklia-
vos skiria savivaldybė. Dar vie-
nas pinigų šaltinis – projektinės 
lėšos. Patys rašome kultūrinių 
renginių projektus, jų įgyvendi-
nimui skiriamos lėšos. Šįmet jau 
vėl išdrįsome kreiptis ir į vers-
lo atstovus, kurie geranoriškai 
ir dosniai prisidėjo prie Kuror-
to šventės rengimo. Beje, jie vi-
suomet noriai pagal galimybes 
palaiko mūsų siūlymus papildy-
ti renginių programas savo vei-
klomis. 

Kai pagaliau Druskininkuose 
duris atvers naujųjų Kultūros ir 
kongresų rūmų salės, žinoma, 
bus ir mokamų renginių, nes kol 
jų nėra, garsių atlikėjų koncerti-
niai turai, spektakliai mus aplen-
kia.

– Koks buvo didžiausias 
šios vasaros iššūkis?

– Žinoma, tai 20-asis tarptauti-
nis menų festivalis „Druskininkų 
vasara su M. K. Čiurlioniu“. Mes 
jį organizuojame tik antrus me-
tus, jaučiam didelę atsakomy-
bę, nes festivalio kokybės karte-
lė iškelta aukštai. Manau, kad šį 
iššūkį garbingai priėmėme ir sė-
kmingai įveikėme, šių metų fes-
tivalio programa buvo labai įvai-
ri, profesionali ir įdomi.

– Ar Kurorto šventė po dve-
jų metų pertraukos nebuvo 
didelis iššūkis?

– Kurorto šventė visada būna 
iššūkis, veiksmas vyksta ke-
liose scenose, skirtingose er-
dvėse, didelė veiklų apimtis, 
nes norime patenkinti visų am-
žiaus grupių poreikius – ir vaikų, 
ir senjorų, ir jaunimo, ir šeimų. 
Džiaugiuosi, kad šiemet vėl at-
gijo eisenos tradicija.

– Kai kurios tradicinės šven-
tės šiemet įgavo naujų formų.

– Šiemet kitaip šventėme Ve-
lykas. Ieškojome naujos formos, 

pasirinkome parko erdvę, kurią, 
mano galva, puikiai išnaudo-
jome. Praplėtėme veiksmo lai-
ką, kad ne tik dieną, bet ir va-
kare žmonės galėtų pažiūrėti į 
apšviestus kiaušinius ar žydin-
čius narcizus. Dideli velykiniai 
margučiai buvo dekoruoti spe-
cialiais dažais, kurie ir patiems 
dailininkams, dekoratoriams 
buvo iššūkis. Pastaraisiais me-
tais, kai reikėjo laikytis saugių 
atstumų, nesibūriuoti, viskas 
taip susidėliojo, jog vis dažniau 
renginius planavome kitu forma-
tu, pratęsdavome veiksmą su-
temus, kad žmonės nesitelktų, 
srautai išsiskirstytų. Ir tai pasi-
teisino su kaupu, nes tradiciniai 
renginiai įgavo naujų spalvų, o 
žiūrovų netrūko, nes pandemija 
žmones išmokė vaikščioti, ypač 
tapo populiaru vaikštinėti kartu 
su šeima. 

Būna, sulaukiame priekaiš-
tų, kad renginių formos kartoja-
si. Bet su renginiais yra taip pat, 
kaip ir su automobiliu. Nesvar-
bu, kad kitoks automobilis, ra-
tai vis tiek lieka keturi. Taip ir su 
renginiais – formos galbūt pana-
šios, bet turinys tai skiriasi. 

Mums svarbu, kad visose 
šventėse visi žmonės, nepri-
klausomai nuo amžiaus, esteti-
nio skonio, surastų sau įdomių 
dalykų. Stengiamės, kad ir mo-
čiutė, ir vaikas, ir jaunuoliai pa-
tirtų gerų įspūdžių. Paprastai 
orietuojamės į įvairiapuses vei-
klas šeimai, nes būtent jos su-
daro pagrindinius turistų srautus 
Drusininkuose. 

– Kultūrinę veiklą organi-
zuoja ne tik Druskininkų kul-
tūros centras, bet ir jo padali-
niai. Kaip jiems sekasi? 

– Viečiūnų ir Liepalingio pa-
daliniai dirba intensyviai. La-
bai gerai, kad jie turi namus, ten 
vyksta nuolatinis šurmulys, ju-
desys, sutelkiamos bendruome-
nės. Užbaigus Leipalingio dva-

ro rekonstrukciją, jame atsirado 
naujos erdvės, o tai suteikė ga-
limybių kurti naujus renginius. 
Dar tik antrus metus organizuo-
tas Dvaro festivalis Leipalingyje 
įsisuko, į prasmingus renginius 
kviečia ne tik druskininkiečius, 
bet ir turistus iš Lietuvos. Čio-
nai atvyksta ir žinomi muzikos, 
ir teatro pasaulio žmonės. Sma-
gu, kad mūsų savivaldybėje la-
bai aktyvios bendruomenės, jos 
įprasmina kultūros veiklą. 

– Ką įnešė Ukrainos karas į 
kultūrinį renginių kontekstą?

– Taip, šie įvykiai įnešė savo 
spalvų į mūsų valstybės šven-
tes, visose šventėse atsira-
do ukrainietiškas ženklas. Ka-
ras Ukrainoje labiau įprasmino 
mūsų valstybės šventes, primi-
nė devyniasdešimtuosius, kai 
sėkmingai išsprūdome iš blogio 
imperijos, leido suprasti, kiek 
daug šiandien mes turime. 

Man asmeniškai Ukrainos įvy-
kiai labai skaudūs, iki šiol ne-
galiu linksmintis pilna koja, nes 
vis galvoju apie tai, kas vyksta 
Ukrainoje, kaip ten viskas baig-
sis. Šie įvykiai į mūsų gyvenimą 
įnešė kitą prasmę ir supratimą, 
kad laisvė nėra duotybė, ją rei-
kia saugoti. 

– Šią vasarą Druskininkuose 
vyko Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės. Nors kultūrinę 
jos dalį organizavo konkursą 
laimėjusi bendrovė, tačiau ir 
Druskininkų kultūros centras 
neliko nuošalyje. 

– Mes padėjome organizato-
riams, kurie laimėjo šį projek-
tą, ir palaikėme lietuvišką dva-
sią, kartu su pasaulio lietuviais 
pabuvome bendrystėje. Manau, 
kad buvome tikrai geri partneriai 
šio renginio organizatoriams. 

– Vasara baigėsi, bet kultū-
rinis gyvenimas Druskinin-
kuose tęsiasi. Kokie bus arti-
miausi renginiai? 

– Dar laukia festivalio „Drus-
kininkų vasara su M. K. Čiurlio-
niu“ uždarymo renginys ir Tu-
rizmo dienos. Taip pat dar vyks 
renginiai senūnijose, ruošiamės 
Savivaldos dienai. Atėjus rude-
niui, jau penktą kartą kviesime 
į Šviečiančių moliūgų vakarus. 
O jei rimtai, tai jau pradėjome 
ruoštis svarbiausiam renginiui 
– Kalėdoms. Jau kalbamės su 
Kalėdų Seneliu, dėliojame jo su-
sitikimų su vaikais grafiką, pla-
nuojame kalėdinių dirbtuvėlių 
darbus. Tai – finalinė metų šven-
tė, kuriai nuotaika kuriama visą 
mėnesį. 

– Tai kokia buvo praėjusi va-
sara Druskininkuose? 

– Vasara buvo gera, labai in-
tensyvi, netrūko žiūrovų, skam-
bėjo daug populiariosios ir klasi-
kinės muzikos. 

Gyvenome tikrai spalvingą kul-
tūrinį gyvenimą. 

Parengė Laimutis Genys 

R. Viniarskaitė: „Druskininkai kultūriniams renginiams skiria ypatingą dėmesį – turistas turi būti patenkintas viskuo ir rasti kurorte malonių veiklų po sveikatinimo procedūrų / Asmeninio archyvo 
nuotrauka
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– Jūs esate viena jaunų gy-
dytojų, pasirinkusių darbą 
Lietuvoje, o ne užsienyje. Ko-
dėl? 

– Jeigu trumpai – labai myliu 
Lietuvą, manau, kad čia – ge-
riausia šalis gyventi. Studijuo-
jant skubiosios medicinos re-
zidentūroje, buvo atsiradusi 
mintis išvykti padirbėti skubio-
sios medicinos gydytoja į užsie-
nį – ten ši specialybė yra nuo 
seniau. Bet tik tam, kad, pasisė-

musi patirties, sugrįžčiau. Neat-
metu šios galimybės ir ateityje.

– Kodėl nusprendėte dirbti ir 
Druskininkų ligoninėje? Kaip 
čia Jums sekasi, ar užtenka 
galimybių profesinei saviraiš-
kai? 

– Baigusi medicinos studijas 
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitete, pasirinkau Skubiosios 
medicinos rezidentūrą ir pradė-
jau dirbti LSMU Kauno klinikų 

Skubios pagalbos skyriuje gy-
dytoja rezidente. Vėliau įsidar-
binau Kauno miesto greitosios 
medicinos pagalbos stotyje, 
LSMU Kauno klinikų Vaikų sku-
bios pagalbos skyriuje ir Druski-
ninkų ligoninės Priėmimo ir sku-
bios pagalbos skyriuje

Į Druskininkų ligoninę atvyk-
ti mane paskatino kolega, drus-
kininkietis gydytojas Tomas 
Bernatavičius. Labai patiko li-
goninė, administracijos, ypač di-
rektorės Evelinos Raulušaitie-
nės požiūris į skubios pagalbos 
skyrių ir į skubiosios medicinos 
sritį. O kai susipažinau su Priė-
mimo skyriuje dirbančiu perso-
nalu, nebeliko jokių abejonių, 
kad noriu čia dirbti. 

Mano pagrindinė darbovietė – 
LSMU Kauno klinikos – yra vie-
na iš didžiausių ligoninių Lietu-
voje, ir darbas joje tikrai labai 
skiriasi nuo darbo rajono ligoni-
nėje. Bet tikslas juk tas pats – 
padėti pacientui. Taigi galėčiau 
pasakyti, kad dirbti Druskinin-
kuose sekasi gerai, bet iššūkių 
netrūksta.

Man atrodo, kad idealus vari-
antas yra dirbti ir universiteti-
nėje ligoninėje, kurioje yra nau-
jausi, moderniausi ištyrimo bei 
gydymo metodai, ir mažesnė-
je rajono ligoninėje, kur reikia 
pagalvoti, kaip geriausiai padė-
ti konkrečiam pacientui su esa-
mais resursais.

– Kodėl pasirinkote būtent 
Priėmimo ir skubios pagal-
bos gydytojos specializaciją?

– Man visada norėjosi veiks-
mo, problemų, patiko būti įvykių 
epicentre, o labiau dinamiškos ir 
įdomesnės specialybės tikriau-
siai nėra. Ta įvairovė labiausiai 
ir žavi. Internatūrą (praktika li-
goninėje paskutiniais medicinos 
studijų metais) atlikau Vilkaviš-
kio ligoninėje, daug laiko pra-
leidau Priėmimo ir skubios pa-
galbos skyriuje, nes ten visada 
būdavo veiksmo. 

Kai reikėjo po medicinos stu-
dijų stoti į rezidentūrą, kaip tik 
buvo neseniai atsiradusi skubio-
sios medicinos rezidentūra. To-
dėl nusprendžiau pabandyti. Ir 
nesigailėjau.

– Galbūt teko stažuotis ir už-
sienyje?

– Taip, penkias savaites teko 
stažuotis Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Būtent ten prieš 60 
metų ir atsirado skubiosios me-
dicinos gydytojo specialybė. Tai 

buvo unikali patirtis, pamačiau, 
kad nesvarbu, ar tu dirbi priva-
čios ligoninės skubios pagalbos 
skyriuje, ar universitetinės ligo-
ninės, ar mažos Lietuvos rajono 
ligoninės priėmimo skyriuje – 
pacientų problemos tos pačios.

– Ar, Jūsų nuomone, Drus-
kininkų ligoninė patraukli jau-
niems specialistams?

– Manau, kad Druskininkų li-
goninė tikrai daro nemažai, kad 
pritrauktų dirbti jaunuosius gy-
dytojus. Pats Druskininkų mies-
tas – taip pat puiki vieta gyventi. 
Druskininkų ligoninės adminis-
tracija sudaro sąlygas tobulėji-
mui, atsižvelgia į darbuotojų pa-
siūlymus, yra tikrai geranoriški. 
Tik reikia suprasti, kad darbas 
rajono ligoninėje skiriasi nuo 
darbo didžiausiose Lietuvos li-
goninėse.

– Kada Jums darbe būna 
sunkiausia ir kas labiausiai 
džiugina?

– Sunkiausia, kai nori padėti, 
bet negali... Kai paciento būklė 
būna nepagydoma ir supranti –  
kad ir ką darysi, baigtis bus blo-
ga. Tuomet, net sugrįžusi namo, 
negaliu negalvoti apie darbą ir 
atsipalaiduoti. Ir kaip sunku rasti 
tinkamus žodžius, kai tenka pra-
nešti, kad padarėme viską, bet 
išgelbėti gyvybės nepavyko...

O labiausiai džiugina pacien-
tų šypsenos, išeinant iš Skubios 
pagalbos skyriaus, būklei page-
rėjus ir sveikstant.

– Kokių perspektyvų, pačios 
manymu, turi Druskininkų li-
goninė?

– Man atrodo, kad ji galėtų 
tapti Pietų Lietuvos Skubiosios 
medicinos centru. O jeigu rim-
tai, tikiuosi, kad bus stipri rajo-
no ligoninė, kurioje bus galima 
suteikti pagalbą visiems, kurių 
būklė nereikalauja gydymo di-
džiosiose Lietuvos ligoninėse.

– Dalyvaujate maratonuose, 
triatlono varžybose, ar taip 
semiatės jėgų, reikalingų ti-
krai atsakingam Jūsų darbui?

– Darbas padeda sportui, o 
sportas labai reikalingas „persi-
krauti“ ir kokybiškai dirbti toliau. 
Būna tokių budėjimų ir atvejų, 
kurių negali pamiršti, dar kurį 
laiką blogai jautiesi. Be to, mano 
darbe būna tikrai labai daug 
streso. Sportas, o ypač ištver-
mės sporto treniruotės puikiai 

padeda atsipalaiduoti ir toliau 
mylėti savo darbą bei gyveni-
mą. Nepaisant to, kad dirbu ti-
krai nemenku krūviu, pavyksta ir 
pasportuoti apie 50 valandų per 
mėnesį.

– Kas Jums labiausiai patin-
ka Druskininkuose? Ar, bū-
nant čia, lieka laiko išmėginti 
kurorte siūlomas pramogas, 
sveikatinimo paslaugas?

– Man labai patinka gamta. Aš 
kiekvieną kartą džiaugiuosi, va-
žiuodama į budėjimą. Dažnai po 
budėjimo Druskininkuose dar 
lieku pasportuoti – pabėgioju po 
apylinkes, pavažinėju dviračiu, 
riedučiais, paplaukioju. 

Dzūkija – puiki vieta treni-
ruotis, minant dviratį. Yra labai 
daug kelių su geros kokybės as-
faltu ir mažu automobilių eismu, 
o, vaizdai, važiuojant dviračiu, 
labai džiugina širdį. 

Be to, Dzūkijoje – Alytuje, Va-
rėnoje, Veisiejuose, Druskinin-
kuose – organizuojama daug 
triatlono varžybų.

O į klausimą, kas man labiau-
siai patinka Druskininkuose, at-
sakau – didžiausia pramoga 
man pati kurorto aplinka ir gam-
ta.

– Kokios būtų Jūsų didžiau-
sios profesinės ir asmeninės 
svajonės?

– Norėčiau niekada neper-
degti, toliau mylėti savo darbą ir 
sportą. 

Kalbino Laima Rekevičienė

Profesinius ir sportinius iššūkius mėgstanti Druskininkų 
ligoninės gydytoja E. Ragaišytė: „Norėčiau niekada 

neperdegti – toliau mylėti savo darbą ir sportą“
Evelina Raulušaitienė, Druskininkų ligoninės direktorė: 

„Mums visiems labai pasisekė, kad gydytoja Eglė yra mūsų Pri-
ėmimo ir skubios pagalbos gydytojų komandoje. Skubiosios 
medicinos gydytojo specializaciją turinti Eglė žavi ne tik savo 
profesionalumu, energija, bet ir tvirtu charakteriu. Kai dirbi Priė-
mimo ir skubios pagalbos skyriuje, privalai greitai priimti spren-
dimus, būti ryžtingas, drąsus ir nebijoti tam tikrais atvejais juos 
apginti. 

Visada malonu pasikalbėti su gydytoja ne tik apie darbines ak-
tualijas, bet ir jos laisvalaikį. Didžiuojuosi, žaviuosi jos pasieki-
mais ir kartais pagalvoju – kaip ji viską spėja?“

Po įtemptų darbo dienų E. Ragaišytė jėgas ir vidinę ramybę atgauna sportuodama – 
bėga maratonus, dalyvauja triatlono varžybose, ilgas distancijas įveikia dviračiu / Asme-
ninio archyvo nuotraukos
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Nepamirštamos Mokslo ir žinių dienos šventės akimirkos Druskininkuose 

Laimos Rekevičienės, Dianos Sinkevičiūtės, Roberto Kisieliaus, Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvų 
nuotraukos 

Prieš savaitę nuskambėjęs 
Rugsėjo 1-osios skambutis į mo-
kyklas sukvietė gausų būrį Drus-
kininkų moksleivių. Pirmokė-
liams tai buvo kelio į Žinių šalį 
pradžia, o abiturientams – pa-
skutinė atkarpa, pakeliui į sava-
rankišką gyvenimą. 

Rugsėjo 1-ąją švęsti Mokslo ir ži-
nių dieną šiemet visos Druskininkų 
savivaldybės mokyklų bendruome-
nės vėl susirinko gausiai. Vaikai, jų 
tėveliai ir pedagogai po pandemijos 
suvaržymų vėl galėjo džiaugtis gali-
mybe laisvai bendrauti Mokslo metų 
pradžios šventėje.

Mokslo ir žinių dieną mokyklos pa-
sitiko, paruošusios originalias pro-
gramas: moksleiviai šoko, dainavo, 
vaidino ir deklamavo eiles. 

Tai liko praeityje ir nuotrauko-
se, dabar mokiniai jau rimtai kibo į 
mokslus. 
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Kasmet Druskininkų savivaldybė suteikia galimybę jaunimui gauti iki 500 Eur įdomioms idė-
joms įgyvendinti – šiemet finansuotos ir įgyvendintos net keturios jaunimo iniciatyvos / JUC ar-
chyvo nuotraukos

Kasmet Druskininkų savival-
dybė suteikia galimybę jauni-
mui gauti iki 500 Eur savo nuos-
tabioms idėjoms įgyvendinti. Šie 
metai taip pat nėra išimtis. Pir-
muoju etapu (iki rugsėjo mėn.) 
buvo finansuotos ir įgyvendintos 
net keturios jaunimo iniciatyvos.

Pirmoji iniciatyva, kurią sugalvo-
jo penkios žavios merginos, reali-
zuota dar liepą. „Neon party” – taip 
vadinosi iniciatyva, kuri kvietė visą 
Druskininkų jaunimą nusikelti į „kitą“ 
pasaulį. Pasaulį, kuris apsuptas jau-
nystės, šokių ir tamsos, kurią jau-
nimas išsklaidė neoninėmis švie-
somis. Merginos, įgyvendindamos 
savo iniciatyvą, išmoko organizuoti 
renginį, sužinojo, ko reikia, kad dis-
koteka pasisektų, įveikė nemažai 
kliūčių, kad viskas įvyktų taip, kaip 
suplanuota. Tą dieną (liepos 16) jau-
nimas įrodė, jog gali inicijuoti, gali 
šokti ir gali būti atsakingi!

Kita jaunimo iniciatyva – „League 
of legends“ – vaizdo žaidimo „vienas 
prieš vieną“ turnyras. Nuo šių metų 
Druskininkų jaunimo užimtumo cen-
tro (JUC) trečiame aukšte yra atida-
ryta Elektroninio sporto erdvė, ku-
rios įrengimą finansavo Europos 
solidarumo korpusas. Šioje erdvėje 
beveik kasdien renkasi elektroninio 
sporto entuziastai, kurie ir sugalvo-
jo suburti savo jėgas, kurdami inicia-
tyvą. Jų idėja – surengti didelį turny-
rą, kurio nugalėtojai galėtų pasigirti 
ne tik iškovota pergale, bet ir puikiais 
prizais. Trys jauni ir perspektyvūs 
vaizdo žaidimų mėgėjai parašė ini-
ciatyvos projektą, gavo finansavimą 
ir surengė turnyrą jaunimo erdvėje. 
Visa tai žmonės galėjo stebėti gyvos 
transliacijos, kuri truko net 6 valan-
das, metu. Po šešių valandų įtam-
pos paaiškėjo trys geriausi „League 
of legends“ žaidėjai Druskininkuose.

Gustui Virbaliui atiteko pirmoji vie-
ta, kurią jis užsitarnavo, nė karto 
nepralaimėjęs savo priešininkams. 
Tapęs šio turnyro nugalėtoju, Gus-
tas parodė, kad nesunku suderin-
ti ir sportą, ir vaizdo žaidimus, mat 
prieš keletą savaičių jis su koman-
da „Dream Team“ iškovojo pirmąją 
vietą Druskininkų naktinio krepšinio 
3x3 jaunių lygoje.

Antroji vieta atiteko Viliui Gobe-
riui, kuris akivaizdžiai buvo tiesio-

ginės transliacijos žiūrovų favori-
tas. Tačiau finalinėje kovoje jam 
šiek tiek pritrūko kovinės dvasios ir 
jis vienu tašku nusileido Gustui. Tre-
čioje vietoje liko Nedas Grigas, ku-
ris į kovą atvyko, pasipuošęs nuos-
tabia „League of legends” kepure ir 
buvo puikios nuotaikos! Daugiau in-
formacijos apie elektroninį sportą 
Druskininkuose galite rasti sociali-
niuose tinkluose, įvedę „5kompai“.

O kaip jaunimas be sporto? Kitos 
dvi iniciatyvos buvo skirtos būtent 
sportui. Viena grupelė jaunuolių, dar 
kitaip žinomi kaip „Druskininkairun-
ners“, jau daugybę metų veda par-
kūro treniruotes Druskininkuose. 
Siekiant, kad parkūro treniruotės 
taptų kuo saugesnės, reikalingas in-
ventorius. Tam ir buvo panaudoti jų 
iniciatyvos pinigai. Už pateiktos ini-
ciatyvos finansavimo lėšas jaunuo-
lių komanda įsigijo tris čiužinius, 
kad būtų dar lengviau išmokti sal-
to. Parkūro treniruotės Druskinin-
kuose prasidės jau nuo spalio mė-
nesio, o visą reikiamą informaciją 
rasite „Druskininkairunners“ „Face-
book“ puslapyje.

Antroji sporto iniciatyva įgyvendi-
nama jau antrus metus iš eilės, ją 
suplanavo ir įgyvendino „Dutch sty-
le kickboxing“ komanda, kuriai atsto-
vauja Ignas Povilanskas. Įgyvendin-
dami finansuotą iniciatyvą, jaunieji 
kikbokso sportininkai visą vasarą 
rengė treniruotes, jų metu mokė-
si naujų pratimų, lavino savo kūną 
ir konsultavosi su kineziterapeutu, 
dėstytoju bei sportininku Domantu 
Nedzinsku. 

Pasak sportininkų, šios treniruo-
tės su Domantu buvo labai išsa-
mios, naudingos ir suteikė ne tik fizi-
nės naudos, bet ir daug naujų žinių. 
Daugiau informacijos apie kikbokso 
treniruotes rasite „Facebook“ pusla-
pyje „Dutch style kickboxing team“.

Jeigu ir tu turi idėją, kurią nori įgy-
vendinti, bet nežinai, kaip tai pa-
daryti ar jos realizavimui trūks-
ta visai nedaug, pildyk jaunimo 
iniciatyvų paraišką, kurią rasi  
www.juc.lt/iniciatyvos

Antrasis paraiškų teikimo eta-
pas jau prasidėjo. Paraišką gali-
ma pateikti iki rugsėjo 30 dienos, 
o visą reikiamą informaciją rasite  
www.juc.lt

Jaunimo iniciatyvos 
– puiki proga gauti 

finansavimą savo idėjos 
įgyvendinimui
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Varėnos PSPC kviečia 

naudotis jų teikiamomis 
paslaugomis

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

Garbingo 90-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiausiai 
sveikiname mielą mamą, močiutę ir prosenelę  
ONĄ RINKEVIČIENĘ. Būkite sveika ir laiminga! 

Dukra Janė ir sūnus Edvardas su šeimomis 

SVEIKINIMAS

VšĮ Varėnos pirminės svei-
katos priežiūros centras 
(PSPC) yra pati didžiausia ra-
jone akredituota įstaiga, tei-
kianti šeimos medicinos, 
odontologijos, psichikos 
sveikatos priežiūros, slaugos 
ir palaikomojo gydymo, am-
bulatorines slaugos paslau-
gas namuose. 

Įstaigoje šiuo metu dirba 15 
šeimos gydytojų, po 2 vaikų 
ligų gydytojus, chirurgus ir gy-
dytojus akušerius ginekologus, 
5 odontologai, 2 burnos higie-
nistės, 2 ambulatorinės slau-
gos paslaugos į namus koman-
dos. Psichikos sveikatos centre 
paslaugas teikia 8 specialistų 
komanda: gydytojai psichiatrai, 
psichologai, socialinė darbuoto-
ja, psichikos sveikatos slaugy-
tojos. Šeimos gydytojų ir odon-
tologų paslaugos teikiamos ne 
tik Varėnos mieste, bet Merki-
nės ir Valkininkų filialuose. Tei-
kiame stacionarinės slaugos 
paslaugos Merkinės slaugos ir 
palaikomojo gydymo ligoninė-
je, kurioje galime slaugyti 40 ir 
daugiau pacientų.

VšĮ Varėnos PSPC dirbantis 
personalas užtikrina kokybiš-
ką medicininę pagalbą, rūpina-
si ligų profilaktika, daug dėme-
sio skiria abipusiam paciento ir 
mediko bendravimui. 

Džiaugiamės, kad nuo rugsėjo 
5 d. VšĮ Varėnos PSPC pradėjo 
dirbti iš Klaipėdos miesto atvy-
kusi nauja, 7 metų darbo patirtį 
turinti šeimos gydytoja Ernesta 
Statkuvienė, kuri pirmenybę tei-
kia tiesioginėms konsultacijoms 
ir negaili laiko pažinčiai su pa-
cientu bei jo sveikatos istorija. 
Profesionali, konkreti, rūpes-
tinga, šiuolaikiškas informaci-

nes technologijas įvaldžiusi jau-
na šeimos gydytoja nekantrauja 
susipažinti su Varėnos ir aplin-
kinių rajono žmonėmis ir padėti 
jiems rūpintis jų sveikata.

Kviečiame prie Varėnos PSPC 
prisirašyti ne tik mūsų rajo-
no gyventojus, kurie šiuo metu 
dėl gydytojų trūkumo gydosi ki-
tur, bet ir kaimynus iš Alytaus, 
Druskininkų, Šalčininkų savi-
valdybių, kurie papildytų nau-
jai pradėjusios dirbti gydytojos 
apylinkę.

Didžiausia dovana žmogui – 
sveikata, o geriausia, kai galime 
ją padovanoti. Naujai prie Varė-
nos PSPC prisirašiusiems pa-
cientams sudarysime galimybę 
pasirinktinai, nemokamai gauti 
šias paslaugas:

• profesionalią burnos higieną
• relaksacijos procedūrą
• onkologinių kraujo tyrimų
 programą vyrams ir moterims

Varėnos PSPC komanda dirba 
tam, kad būtų patenkinti pacien-
tų lūkesčiai, stengiasi užtikrinti 
pacientams savalaikes ir koky-
biškas sveikatos priežiūros pas-
laugas. 

Sveikatos priežiūros specialis-
tai konsultuoja iš anksto regis-
truotus pacientus. Registruotis 
sveikatos priežiūros specialisto 
konsultacijai galima nuotoliniu 
būdu www.esveikata.lt ir Varė-
nos PSPC registratūroje tel. Nr. 
(8 310) 516 08, šeimos gydytojų 
ir kitų specialistų kontaktai skel-
biami www.varenospspc.lt inter-
neto svetainėje. 

Užsakymo Nr. MDR-371-01

Transporto įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų darbui 
Lietuva-Vokietija-Lietuva ir Lietuva-Čekija-Slovakija-Lietuva. 

Tel. 8 677 71255

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Nemalonių kvapų šalinimas 

patalpose, automobiliuose.
Tel. 8 615 77277

Jei norite švęsti gražią asmeninę 
sukaktį, pasitelkite www.bigmeniu.lt,  

ir Jums neteks nusivilti!
Išvažiuojamieji pobūviai, banketai, furšetai, įmonių 

vakarėliai, grupių maitinimas, artimojo paminėjimo pietūs.
Mes viską paruošime, atvešime ir aptarnausime Jus ten, 

kur panorėsite. O gal nusprendėte savo šventę švęsti pas 
mus? Restoranas „Greta“ Jūsų paslaugoms! 

Šlaito g. 13, Druskininkai
Tel. pasiteirauti 8 630 45599,  
dzukijos.pulsas@gmail.com

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

Savaitgaliai namuose (min. 45 val.). Tel. 8 656 
29324 ir 8 686 56366

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų 
portale  www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!
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Rugsėjo 2-4 d. Vilniuje orga-
nizuotame festivalyje „Sos-
tinės dienos 2022“ Drus-
kininkų turizmo ir verslo 
informacijos centro bei vers-
lo atstovai pristatė mūsų ku-
rorto lankytinas vietas, siū-
lomas paslaugas, pramogas 
bei artimiausius renginius. 

Po vasaros į sostinę sugrįžę 
gyventojai ir miesto svečiai už-
tvindė šventei skirtas gatves, 
skverus ir aikštes. Gedimino 
prospekte įsikūrusioje „Turizmo 
gatvėje“ buvo galima surasti iš 
visos Lietuvos atvykusius turiz-
mo informacijos centrų atsto-
vus, kurie supažindino lankyto-
jus su turizmo naujovėmis bei 
teikiamų paslaugų įvairove. 

Šventės metu Druskininkų 
stendo lankytojai turėjo galimy-
bę atsigaivinti mineraliniu van-
deniu „Akvilė“, sudalyvauti svei-
katinimo ir poilsio centro „Aqua“ 
organizuojamame žaidime-lo-
terijoje be pralaimėjimo, gau-
ti specialių nuolaidų kuponų ap-
silankymui sveikatos namuose 
„UPA“ bei sužinoti aktualią in-
formaciją apie miestą. Lanky-
tojus labiausiai sudomino akty-
vaus laisvalaikio bei sanatorinio 
gydymo galimybės, taip pat dvi-
račių takai, apgyvendinimo pa-
slaugos ir renginiai.

Dažnas svečias, apsilankęs 
Druskininkų stende, gyrė mūsų 
miestą už išpuoselėtą aplinką, 
didelį poilsio galimybių pasirin-
kimą ir sakė, kad nuolat lanko-
si mūsų kurorte.

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad 
rugsėjo 10 dieną vyks Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos 
„Druskininkai 2022“ ir Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionatas. 
Varžybų metu nuo 10.00 val. iki 13.40 val. bus draudžiamas 
visų transporto priemonių eismas M. K. Čiurlionio gatve nuo 
Vytauto ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos iki Druskininkų g., V. 
Krėvės ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos bei dalyje V. Krėvės 
gatvės. Transporto eismas bus nukreiptas Vytauto ir Druskininkų 
gatvėmis.

Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už galimus 
nepatogumus.

Druskininkų kurorto galimybės 
pristatytos „Sostinės dienose“

Dėmesio!  
Bus ribojamas  

eismas! 

„Turizmo gatvėje“ buvo galima aplankyti ir Druskininkų TVIC atstovus, kurie pristatė mūsų ku-
rorto lankytinas vietas, siūlomas paslaugas, pramogas bei artimiausius renginius / Druskininkų 
TVIC archyvo nuotrauka

Praėjusį penktadienį į Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centrą 
(JUC) sudalyvauti pirmą kartą 
organizuotoje praktinėje jauni-
mo darbuotojų konferencijoje 
sugūžėjo jaunimo darbuotojai 
iš daugybės mūsų šalies atvi-
rųjų jaunimo centrų bei erdvių. 
Renginio pavadinimas – 3D – in-
trigavo, tačiau jokių sąlyčio taš-
kų su 3D spausdintuvais ren-
ginyje nebuvo, pagrindinis jo 
tikslas – DALYVAUTI. DALIN-
TIS. DŽIAUGTIS. 

Sukauptomis žiniomis, praktiko-
mis bei metodikomis dalijosi net 
50 darbo su jaunimu specialistų 
iš visos Lietuvos. Idėja organizuo-
ti tokį renginį brendo ne vienerius 
metus, tačiau ji nebuvo įgyvendin-
ta dėl pasaulinės COVID-19 pan-
demijos. Apie renginio aktualumą 
ir poreikį vis garsiau buvo kalbama 
Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų 
asociacijos (LACJA) susitikimuo-
se, todėl organizatoriaus pareigų 
ėmėsi Druskininkų JUC. 

Konferencijoje skambėjo net 10 
įsimintinų pranešimų, kuriuos skai-
tė charizmatiški jaunimo darbuoto-
jai iš Panevėžio AJC, Antakalnio 
AJC „Žalianamis“, Vilniaus AJC 
„Mes“, Ukmergės jaunimo laisva-
laikio centro, Ramygalos AJC, VšĮ 
„Actio Catholica Patria“, Molėtų 
AJC, Asociacijos Druskininkų stalo 
žaidimų klubo „Board Punks“, da-
lyvavo neformalaus ugdymo eks-

pertė bei Druskininkų JUC. Kon-
ferenciją moderavo Druskininkų 
JUC direktorė Aušra Nedzinskie-
nė, kuri apie pranešėjus parengė 
įmantrius bei šmaikščius pristaty-
mus, kurie tarsi jaukūs prieskoniai 
meistriškai sukūrė puikią renginio 
atmosferą.

Konferencija šventiškai atidary-
ta šokio ritmu su grupe „J&J“. Ko-
lektyvo vadovas Justinas Baltu-
lionis su šokėjomis visus smagiai 
išjudino, ir taip dar kartą buvo pa-

sidžiaugta jaunimu, kuris šiemet 
mini Jaunimo metus.

Puikūs jaunimo darbuotojų prane-
šimai tikrai praturtino konferencijos 
dalyvių turimą metodikų bagažą, 
nes kalbėta apie jaunimo konsulta-
vimo karjeroje gerąją praktiką, kla-
sių valandėlių metodinių priemo-
nių įvairovę, individualų darbą su 
jaunimu, maisto gaminimo kultūrą, 
meniškumo svarbą ir jaunuolių sa-
viraiškos formas. Aptartos centruo-
se taikomos gerosios praktikos bei 

vykdomos veiklos.
Paliesta atvirumo ir aktyvumo 

svarba, o apie stalo žaidimų inte-
graciją ir jos naudą, kuri keičia ir 
formuoja kasdienius jaunų žmo-
nių įpročius, su užsidegimu kalbė-
jo asociacijos „Board Punks“ prezi-
dentas Juozas Kazlauskas. 

Konferencija, prasidėjusi šokio ri-
tmu, ir uždaryta buvo šokio jude-
sius išlaisvinančia praktine dalimi, 
į kurią lydėjo neformalaus ugdymo 
ekspertė Brigita Baškevičiūtė.

„Tokių konferencijų reikia dau-
giau. Jos ne tik papildo žinias, bet 
ir leidžia suprasti Lietuvos centrų 
ar erdvių specifiškumą. Nėra pa-
našių centrų, visi mes esame labai 
skirtingi ir tuo labai unikalūs. Meto-
dikos yra gerai, bet jų adaptavimas 
centruose ar erdvėje priklauso nuo 
ten dirbančių jaunimo darbuotojų“, 
– po renginio kalbėjo Druskininkų 
JUC direktorė A Nedzinskienė. 

Druskininkų JUC informacija

Pirmoji Lietuvoje praktinė jaunimo darbuotojų konferencija – 
„3D. DALYVAUK. DALINKIS. DŽIAUKIS“

Druskininkų (JUC) pirmą kartą organizuotoje praktinėje jaunimo darbuotojų konferencijoje  dalyvavo jaunimo darbuotojai iš daugybės mūsų šalies atvirųjų jaunimo centrų bei erdvių / Deivido 
Laukionio nuotrauka
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PADĖKA DRUSKININKŲ LIGONINĖS KOLEKTYVUI

Netekus vyro, artimo žmogaus, sveikata taip 
pablogėjo, kad teko mane gydyti Druskininkų ligoninės 

Reabilitacijos skyriaus vedėjai L. Stankevičienei ir Vidaus 
ligų gydytojai E. Ceizarytei. 

Už profesionalumą, žmogiškumą, rūpestingumą, 
nuoširdų bendravimą ir visokeriopą pagalbą 

širdingai dėkoju abiems šių skyrių gydytojoms ir jų 
pagalbininkėms. 

Ačiū Jums visiems, mieli medicinos darbuotojai! Sėkmės 
ir ištvermės Jūsų pasiaukojamame darbe!

Agota Naujalienė

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia prisijungti 
prie laiptinių valymo komandos! 

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 800 eurų iki mokesčių po 

bandomojo laikotarpio.

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

UAB „Renka“ siūlo darbą patyrusiems tolimųjų reisų 
vairuotojams (vadyba lietuvių kalba)

Ieškome: 
VAIRUOTOJO-EKSPEDITORIAUS (DARBUI SU PUSPRIEKABE „C“, „E“ 
kategorija)
Darbo aprašymas:
-reisai: Vokietija-Olandija-Belgija-Prancūzija-Italija
-darbas kadencijomis
-bazė Vokietijoje
-atlyginimas 95-100 Eur už kalendorinę dieną. Mokama du kartus per mėnesį

Jeigu susidomėjote, prašome skambinti  
telefonu +370 673 22533 ir suteiksime daugiau informacijos.

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, orientacija į kokybę, švaros 

laikymasis.
• „B“ kategorija.
• Priimtume ir pagalbinį darbuotoją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Siūlomas darbas  
pjauti savaiminius medelius. Nereikalingas

pažymėjimas, reikalinga bent minimali patirtis. Geras 
atlyginimas. Į darbą vežame įmonės transportu.  

Kreiptis tel. 8 664 13885

Žolės pjovimas, tujų ir gyvatvorių formavimas,  
lapų surinkimas. Tel. 8 615 77277

Greitai ir optimalia kaina atvežame įvairaus grunto 
duobėtiems ir nelygiems sklypams pakelti ir išlyginti. 

Tel. +370 628 75156

Reikalingas darbuotojas (-a) dirbti 
kebabų kioske. Tel. 8 681 17854

Mokome plaukti 
vaikus ir suaugu-
siuosius sanato-
rijos „Belorus“ 

baseine.  
Tel. 8 625 67707

Auksas

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
   barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

SANTECHNIKO 
paslaugos

ŪKVEDŽIO
paslaugos

Parduodame juo-
džemį ir smėlį, gali-
me pristatyti į vietą. 
Tel. +370 687 93693

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
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Užuojautos

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

ir atminty gyva išlieka…

Skaudžią netekties valandą, mirus ilgamečiam 
bendrijos nariui Jonui Bražinskui, jo šeimą ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia sodininkų bendrijos 
„Migla“ gyventojai.

Netektis tokia skaudi ir nepaguodžiama.
Bet norime tarti švelnų ir tylų užuojautos žodį...

Nuoširdžiai užjaučiame Svetlaną Koročiną, 
 mirus mylimai Mamai.

VšĮ sanatorijos „Belorus“ administracija ir kolektyvas

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...

Nuoširdžiai užjaučiame Janiną Makarevičienę, mirus 
brangiai Mamai.

VšĮ sanatorijos „Belorus“ administracija ir kolektyvas

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.

Mirus Vytautui Kibartui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Aušrą ir artimuosius.

DNSB „Putinas“ gyventojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam 
Tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Alę Nevulienę ir 

artimuosius. Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu metu!
DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

RENGINIAI
Rugsėjo 8 d. 17.30 val. M. 
K. Čiurlionio namuose-muz-
iejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) 
– filmas „Mončys. Žemaitis 
iš Paryžiaus“. Filmą pristatys 
režisierius Linas Mikuta. Or-
ganizatorius – Druskininkų 
kultūros centras. Renginys 
nemokamas!

Rugsėjo 9 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 
13) – garsinis rašytojo Dariaus 
Rekio knygos „Kaip kukiai su 
gruzdžiais kovojo“ skaitymas 
vaikams
Rugsėjo 15 d. 17 val. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– naujų knygų pristatymas „Jus 
kviečia įdomi knyga“
Rugsėjo 14 d. 17.30 val. M. K. 
Čiurlionio namuose-muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 35) – fil-
mas „Iš kur tas švytėjimas“. 
Filmą pristatys režisierė Agnė 
Marcinkevičiūtė. Organizatori-
us – Druskininkų kultūros cen-
tras. Renginys nemokamas!

Rugsėjo 15 d. 17.30 val. M. 
K. Čiurlionio namuose-muzie-
juje (M. K. Čiurlionio g. 35) – 
Joanos Daunytės koncertas. 
Renginys nemokamas!

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
Gražinos Aleknavičiūtės-
Kuprevičienės apžvalginė 
paroda „Odos paveikslai“

Druskininkų miesto muziejaus 
galerijoje (M. K. Čiurlionio 
g. 37) veikia paroda „Dabar 
vadinuosi A. J. Stankevičiumi“. 
Julijono Algimanto Stankaus-
Stankevičiaus (1933-2002) 
piešiniai. Druskininkų miesto 
muziejaus dailės rinkinys“

Iki rugsėjo 12 d. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
veiks Dianos Lukošiūnaitės 
popieriaus karpinių paroda 
„Druskininkietiškai vilnietiškas 
pokeris“

Iki rugsėjo 18 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muz-
iejuje (M. K. Čiurlionio g. 
35) eksponuojama Mykolės 
Ganusauskaitės paroda 
„Fotogeniški peizažai“

Iki rugsėjo 30 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks žymiausių 2003-
2009 metais Druskininku-
ose vykusių tapybos plenerų 
retrospektyvinė darbų paroda 
„Susitikime vėl“ III kolekcijos 
dalis. Parodos rengėjas – Rim-
vydas Aniulis. Susitikimas su 
parodos autoriais – rugsėjo 
24 d. 15 val.

Iki spalio 12 d. V. K. Jonyno 
galerijoje (Turistų g. 9) ekspon-
uojama tarptautinio tapytojų 
plenero „Šlavantas“ paroda 

SPORTO RENGINIAI 
Rugsėjo 10 d. 11 val. M. 
K. Čiurlionio gatvėje – XXX 
Tarptautinės sportinio ėjimo 
varžybos „Druskininkai 2022“ 
ir 10 km. Lietuvos čempionatas

Rugsėjo 10 d. 11 val. – Uni-
versaliame sporto aikštyne 
(Ateities g. 13.) – Tarptautinis 
žurnalistų futbolo turnyras

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

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

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

„Paaiškinkit jūs man, kam rei-
kalingi mišrių atliekų konteine-
riai? Klausiu todėl, kad jau ke-
lis kartus „apsinešiojau“ dėl to 
su kaimynu. Jis prie konteine-
rių ateina su vienu dideliu mai-
šu atliekų, švysteli jį mišrių atlie-
kų konteinerį ir stebisi, kodėl aš 
atsinešu kelis maišelius skirtin-
gų atliekų. 

„Rūšiuoti reikia!“ – anądien neiš-
tvėriau nepamokęs. „O kam? Jei 
yra mišrių atliekų konteineris, tai į jį 
ir mesti galima visokias atliekas“, – 
nustebino kaimyno atsakymas. 

„Ar jis teisus?“, – sulaukę tokio 
netikėto gyventojo klausimo, vie-
nareikšmiai atsakome – ne, jis ne-
teisus! 

Mišrių atliekų konteineris skirtas 
tik toms atliekoms, kurios lieka, iš-
rūšiavus maisto ir virtuvės bei pa-
kuočių – plastiko, popieriaus, stiklo 
– atliekas. Aptikus, kad į individua-
lų mišrių atliekų konteinerį primesta 
šių atliekų, jis netuštinamas.

Taigi į mišrių atliekų konteine-
rius galima mesti tik:

-porceliano, keramikos, veidrodžių 
duženas, 
-naudotas virtuvės ir dušo kempi-
nes, 
-gumines pirštines, 
-sauskelnes, 
-naudoti netinkamą tekstilę bei 
avalynę, 
-higieninius įklotus, tualetinį popie-
rių, 
-dantų šepetėlius, 
-skutimosi peiliukus, 
-užpildytus dulkių siurblių maiše-
lius, 
-sąšlavas ir atvėsintus pelenus, su-
piltus į maišelį ir sandariai užrištus, 
-naminių gyvūnų kraiką.  

Mišrios atliekos netinka perdirbi-
mui ir kitokiam panaudojimui. Už 
jų tvarkymą mokame brangiau-
siai. Nerūšiuodami, kenkiame sau, 
aplinkai ir rūšiuojantiems kaimy-
nams. 

Rinkitės rūšiuoti!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Kam reikalingi mišrių 
atliekų konteineriai? 

Į mišrių atliekų konteinerius galima mesti tik po rūšiavimo likusias komunalines atliekas / ARA-
TC archyvo nuotrauka
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2022.09.10 d.
Šeštadienis

2022.09.09 d.
Penktadienis

2022.09.11 d.
Sekmadienis

2022.09.12 d.
Pirmadienis

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Super Džonio prisikėlimas.
23:05 Keršto valanda.
00:45 Absoliutus blogis. Atpildas.
02:35 Dvynės.
04:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Pokalbiai prie jūros. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“ .
11.10 „Pėdsakas”.
12.00 „Šarūnas Marčiulionis. Krepši-
nio ledlaužis Nr. 13“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Zoologijos sodas“. 
17.30 „Aiškiaregė“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:40 „Mentalistas“.
12:35 „FTB. Ieškomiausi“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 U-235.
23:40 Raudonasis skorpionas.
01:50 „Tie, kurie žudo“.
02:50 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.

06:30 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
07:00 „Bunikula“.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gamta“.
08.30 „Pasislėpusi Palanga. 
Ginčai dėl Palangos“.

09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta.
11.00 Misija - vasara. 
11.30 Išpažintis su Marija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 2021“.
19.00  „Mes – pasaulis 2022“. 
20.00 Žinios.
20.30 „Tas beprotiškas rusiškas pa-
saulis“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ .
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Mes – pasaulis 2022“. 
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Misija - vasara. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas. Laida apie pirties 
malonumus. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Kova už būvį“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 „Neįtikėtini gyvūnai“.
10:10 „Kosta Rikoje su Naidželu Mar-
venu“.
11:20 „Kova už būvį“.
12:30 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:35 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Numeris 44.
00:45 U-235.
02:55 „Amerikietiškos imtynės“.

06:20 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
06:50 „Bunikula“.
07:20 „Deksterio laboratorija“.

07:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:20 „Tomas ir Džeris“.
08:45 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 Pirmyn į kosmosą.
10:55 Beveik mirtina.
12:50 Mano žmona - ragana.
14:55 Policijos akademija 2. Pirmoji už-
duotis.
16:45 „Ponas Bynas“.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos šou. 
21:55  Vieną kartą Holivude.
01:10 Be šansų.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. Pa-
meistrystė.

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 „Atėjo… Sabas“.
11.00 Bušido ringas. 
11.30 „Partizanų keliais“.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.30 Baltijos kelias. 
19.00 „Mes – pasaulis 2022“. 
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ .
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Mes – pasaulis 2022“. 
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato I-asis etapas. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų komandų čem-
pionatas. 
10:05 „Gvatemaloje su Naidželu Mar-
venu“.
11:15 „Kova už būvį“.
12:25 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:35 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Reidas. Atpirkimas.
00:35 „Gyvi numirėliai“.
01:40 Numeris 44.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:27 Orai.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Antroji pataisa.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Vieną kartą Holivude.
04:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“ .
07:00 „Triukšmingi namai“. 

07:30 „Madagaskaro pingvinai“.
08:00 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
10:30 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pagal-
ba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:20 „TV3 sportas“. 
19:30 „Užsimaskavę šnipai“.
21:25 „Ernis“.
00:05 „Karaliaus vardu. Požemių pa-
saulio sakmė“.
02:30 „Spąstai“.
04:20 „Pilies griūtis“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00  „Į sveikatą!“.
09:30  „Sėkmės istorijos“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30  „Kosmosas. Erdvės ir laiko odi-
sėja“.
12:35 „Sparkas. Kosminė istorija“.
16:35 „Nuleist periskopą!“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „galvOK“. 
21:45 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Aštuntfinalio rung-
tynės.
23:45 „Idealus pabėgimas“.
01:40 „Ernis“.
04:10 „Strečas“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.

07:30 „Bailus voveriukas“.
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 „Mažiausi iš mažiausių“.
13:10 „Ar mes pora?“.
15:20 „Vimbldonas“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 2022. 1 sez. 
18 s.
18:30 „TV3 žinios“. 2022. 254 s.
19:20 „TV3 sportas“. 2022.
19:27 „TV3 orai“. 2022. 254 s.
19:30 „Brangusis Džonai“.
21:45 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Aštuntfinalio rung-
tynės.
23:45 „Šešta kategorija. Pražūtinga 
diena“.
01:35 „Idealus pabėgimas“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:45 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Apgaulė“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:25 „Elementaru“.
02:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Tai – mes“.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 Istorijos perimetrai. Nacių byla. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Iš Rusijos su meile.
00:40 Valandėlės.
02:10 Istorijos detektyvai.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Šventadienio mintys.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmo-

nės. 
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom. 
08:30 Mano pasas meluoja. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
11:45 Meistrystė .
12:40 Užburianti Australija.
13:40 Komisaras Montalbanas. Meilė.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Beatos virtuvė.
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Svajonių duetai. Muzikinis pokal-
bių šou. 
22:40 Mumija.
00:30 Liaudis ir jos karalius.
02:35 Meistrystė .
03:25 Langas į valdžią. 
03:50 Mokslo ekspresas. 
04:05 Komisaras Montalbanas. Meilė.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Šiluvos atlaidai. 
13:50 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Žinios. 
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Viktorija ir Abdulas.
23:35 Paryžietė.
00:55 Mumija.
02:45 Užburianti Australija.

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

06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Išpažintis su Marija. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Išpažintis su Marija. 
23.30 „Zoologijos sodas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Išpažintis su Marija. 
03.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“.
03.50  „Zoologijos sodas“. 
04.35 „Reali mistika“.

07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Elfai.
11:10 Žvaigždžių dulkės.
13:40 Monstrų medžioklė.
16:00 Atsiminimai iš Italijos.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai.
21:20 Be šansų.
23:45 Taip, mes juodi.
01:35 Super Džonio prisikėlimas.

03:40 Mokslo ekspresas. 
03:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
04:20 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
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2022.09.13 d.
Antradienis

2022.09.14 d.
Trečiadienis

2022.09.15 d.
Ketvirtadienis

05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė. 
06.30 „Atėjo… Sabas“. 

07.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV. 
17.30 „Pasislėpusi Palanga. Ginčai dėl 
Palangos“. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Neatrasta Rusija“. 
23.30 Laisvės TV. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“. 
03.00 Laisvės TV. 
03.50 24/7.
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB. Ieškomiausi“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“. 
22:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:55 Reidas. Atpirkimas.
03:50 „Akloji zona“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Ponas „Nelaimingas atsitikimas“.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Antroji pataisa.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija – vasara. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
11.00  „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 „Partizanų keliais”.
13.00  Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
16.20 Sportas.
16.30 Laisvės TV. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Zoologijos sodas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Slaptas Hitlerio seksualinis gy-
venimas“. 
03.50 „Zoologijos sodas“. 
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Ūkininkas ieško žmo-
nos“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. Žinios. 
19:20 Sportas.
19:30 KK2.  
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Zoologijos sodas“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Misija – vasara. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Zoologijos sodas“. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Zoologijos sodas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Zoologijos sodas“. 
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB. Ieškomiausi“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Taikinių žymėtojas.
22:55 Šokoladas.
00:45 „Nepamirštamas tyrimas“.
01:55 „Akloji zona“.
02:50 „Legendų biuras“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
19:15 Kamuolys apvalus. Žinios. 
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Pagunda.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 Pasmerktas mirti.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. VDU karta.
04:55 Ciklas „Menininkų portretai“

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Išpažintis su Marija. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Zoologijos sodas“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Šarūnas Marčiulionis. Ne toks 
kaip kiti.“ 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Zoologijos sodas“. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Pokalbiai prie jūros. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros. 
23.30 „Zoologijos sodas“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Misija – vasara. 
03.00 „Zoologijos sodas“. 
04.35 „Reali mistika“.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB. Ieškomiausi“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nenugalimieji. Narsos įstaty-
mas.
23:15 Taikinių žymėtojas.
01:10 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:20 „Akloji zona“.
03:15 „Legendų biuras“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:45 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Prieš srovę“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Ketvirtfinalio rung-
tynės.
23:30 VAKARO KINO TEATRAS „Eks-
traordinarių džentelmenų lyga“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Tai – mes“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:45 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Gero vakaro šou“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. Ketvirtfinalio rungtynės“.
23:30 VAKARO KINO TEATRAS „Kos-
minė nuodėmė“.
01:20 „Elementaru“.
02:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Tai – mes“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:45 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
 20:00 „Farai“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Trys įtemptos dienos“.
01:15 „Naktinė pamaina“.
02:10 „Elementaru“.
03:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:40 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tai – mes“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 

07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai .
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. Tva-
raus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo 
būdo žurnalas. 
13:30 Gamtininko užrašai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų progra-
ma.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Istorijos perimetrai. Gargždų žu-
dynės.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:00 EK pirmininkės U. von der Leyen 
metinis pranešimas. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 1 000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:15 Kaip atsiranda daiktai 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1 000 pasaulio stebuklų. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Mano pasas meluoja.
04:30 Gyventi kaime gera. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus .

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

07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 1 000 pasaulio stebuklų. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Svečiuose Nomeda. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nuomonę ant stalo! 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „FTB. Ieškomiausi“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.

18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Šokoladas.
22:50 Pabėgimas.
00:40 „Tie, kurie žudo“.
01:40 „Akloji zona“.
02:40 „Legendų biuras“.

21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:30 Pasmerktas mirti.
00:50 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 Ponas „Nelaimingas atsitikimas“.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

Siūlomas laikinas darbas  
su vakarietišku traktoriumi smulkinti pievas.

Galimas pamaininis darbas, savaitgaliai laisvi. Geras
atlyginimas. Reikalingos minimalios žinios apie techniką. 

Be patirties - apmokome. Kreiptis tel. 8 664 13885

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha), 

apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir 
tankiai apaugusius – mokame pinigus.  

Tel. 8 603 30577

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo 

laužą. Didesnį kiekį 
pasiimame patys. 
 Tel.: 8 687 66440,  

8 682 20383

Vasaros akcija! 
Apmokome snieglente 

(snowboardu) suaugusius 
ir vaikus – NEMOKAMAI. 

Tel. 8 625 67707

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale  

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!

 Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą sodybą 
šalia Leipalingio. Tel. +370 692 92108

PASAULINEI SAVIŽUDYBIŲ  PREVENCIJOS DIENAI PAMINĖTI

RUGSĖJO 12 D. 

17.30 VAL.

"O kas yra 

gyvenimas? 

Tai, kas vyksta 

šią akimirką."

 E. M. Remarque 

 

Meninis 

užsiėmimas

 "Taškas į tašką" 

su D.Stonceliene
 

Druskininkų jaunimo 

užimtumo centre, III a.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

REGISTRACIJA 

+370 612 97211

Jei esate diplomuota (-as) (diplomas nuo 2014 m.) slaugytoja (-as) 
ir ieškote darbo užsienyje, norime pasiūlyti jums galimybę dirbti Ny-
derlandų – šalies su viena labiausiai pažengusių sveikatos apsau-
gos sistemų – sostinėje Amsterdame.
Pirmiausia nuotoliniu būdu išmokysime Jus olandų kalbos (bendro-
sios ir profesinės) – kursas Jums bus nemokamas, tereikės nusipirk-
ti skaitmenines knygas. Praktikoje patikrintas mokymosi metodas 
leis Jums pasiekti darbui reikalingą kalbos lygį per palyginti trumpą 
laiką, tačiau tam reikės skirti visą darbo dieną.
Sėkmingai užbaigus kalbos kursą, užsiregistruosite Nyderlandų 
profesiniame registre, sudarysite tiesioginę darbo sutartį ir dirbsite 
vienuose pagrindinių Amsterdamo slaugos namų „Amsta“.
Nyderlanduose pradinis registruotos slaugytojos atlyginimas – nuo 
35.000 € iki 43.000 €.
Jei susidomėjote, registruokitės šiame puslapyje  
https://www.eduployment.nl/apply-now/, įkelkite savo CV ir moty-
vacinį laišką anglų kalba (PDF arba Word formatu) ir mes su Jumis 
susisieksime.

(-ams)

Išnuomojamos autoserviso dirbtuvės su pilna įranga. 
Tel. 8 687 98911

Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.  
Tel. 8 625 71804

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Ge-

opatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821

El. p. infogeoservisas@gmail.com

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +370 675 24422

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

Tel. 8 636 94394

AKCIJA

Akcija galioja iki rugsėjo 18 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

Pasiskiepykite nuo erkinio encefalito

Saugumo garantas – 
tavo pasirinkimas

3499 €

2699 €Erkinio
 encefalito 

vakcina

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12

DRUSKININKAI
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Asmeniniai skelbimai
Nuoma

M. K. Čiurlionio g., 1 aukšte 
nuomojamas trijų kambarių 
butas, renovuotame name.                                   
Tel. 8 650 86045

Išnuomojamos medicininės 
paskirties patalpos (67 kv. m), 
Ateities g. Tel. 8 616 46559

Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje. Garažas su duobe, 
elektra ir antresole. Mėn. kaina 
– 50 Eur. Tel. +370 600 19611

Nuo š. m spalio mėn. ilgalaikei 
nuomai išnuomojamas 2 kam-
barių ( 42 kv. m) butas su balko-
nu (9 kv. m)  Gardino g.,  pirma-
me aukšte. Butas tvarkingas, 
jame yra nauja buitinė technika 
ir baldai. Tel. 8 601 65343 arba  
el. p. edita.gnich@gmail.com

Išsinuomotų

Ilgalaikei nuomai – sandėliavi-
mui – reikalingas sandėliukas, 
kambarys, garažas. Ne ma-
žiau 8 kv. m. Tel. 8 687 22871

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduodamos maistinės 
bulvės, 1kg –  0,40 ct ( „Vi-
neta“, „Melody“,“ Soraja“, 
„Jelly“) Druskininkuose. Tel.   
8 699 43921

Parduodamos bičių šei-
mos Neravų kaime. Tel.  
8 609 41640

Parduoda avižas, žieminius 
kvietrugius, rugius, kvie-
čius ir lubinus. Gali atvežti.  
Tel. 8 672 49828

Parduoda įvairius daiktus

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis 
WC, baldų kampas su miega-
mojo dalimi. Tel. 8 656 38881

Parduoda seną, didelį alaviją 
(alijošių). Tel. 8 626 49968

3 dalių sekcija (spinta, ko-
moda ir vitrina), 2 lentynos.  
Tel. 8 678 80644

Rūsio pamatų blokai SP3 (iš-
matavimai: 2, 60 m x 0, 60 m 
x 0, 30 m), vieneto kaina – 45 
Eur, gelžbetoniniai šulinio žie-

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodama sodybėlė Di-
džiasalyje, 6 km nuo Druski-
ninkų, asfaltuotas privažiavi-
mas, elektra, už 300 m yra 
ežerai – Juodasis ir Baltasis 
Bilsai. Kaina – 30 000 Eur.  
Tel. 8 602 28830

Parduodamas butas Veisiejų 
g. 43 name, bendras plotas – 
77, 17 kv. m, 5 aukštas iš  5,  
4 kambariai, mūrinis namas, 
statybos metai – 1977 m. Yra 
baldai, buitinė technika. Netoli 
mokykla, darželis, šalia Nemu-
no upės. Kaina – 75 000 Eur. 
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626

Parduoda įvairių dydžių namų 
valdos sklypus – M. K. Čiur-
lionio g. 120, Druskininkuose. 
Tel. 8 602 10802

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 33 
arų žemės sklypu Viečiūnuo-
se, Paparčio 10-ojoje g. Kaina 
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų 
namų valdos sklypas Lipliū-
nų g. 8I, Lipliūnų kaime. De-
talusis planas, kadastriniai 
matavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą

Perka  sodybą su žeme, 
gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės, 
pageidautina vienkiemis.                                
Tel.  8 611 01110

Perka žemės ūkio paskir-
ties sklypą arba apleistą so-
dybą šalia Leipalingio. Tel. 
+37069292108

Perka garažą Druskininkuose, 
tinka visos garažų bendrijos. 
Tel. 8 699 43002

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 1 kambario butą Vil-
niuje į butą Druskininkuose.  
Tel. 8 620 15693 ir 8 602 29396

Keičia 2 kambarių (34 kv. m) 
butą Viečiūnuose į didesnį 
butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose su priemoka. Tel. 
+370 692 63368

dai (diametras – 1000 mm), 
vnt.  kaina – 65 Eur. 6 m ilgio 
gelžbetoninė sija – 80 Eur, 40 
stiklo lapų, 3 mm storio, išma-
tavimai – 160 x 80 cm, kaina 
– derinama. Tel. 8 687 24880

Sauskelnės „TENA“ ir kitos. 
Gali atvežti. Tel. 8 611 02628

Parduodamas pianinas 
„Riga“, atsiimti Neravų g.  
Tel. 8 618 41136 

Pigiai parduodami: moteriškas 
dviratis – 7 pavarų, sportinis 
vyriškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-
vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu. 
Tel. 8 630 87652

LCD televizoriai „Sharp“, 35 
cm ir 51 cm įstrižainių, kaina 
– po 30 Eur, kineskopiniai TV 
„LG“ – 51 cm, kaina – 8 Eur, 
„Samsung“, 35 cm, kaina – 5 
Eur. TV priedėliai „TV STAR 
T910“ t1030 – po 15 Eur, paka-
binami šviestuvai butui –nuo 4 
Eur,  TV priedėlių  „TV STAR“, 
„LG“ ir „Philips“ pulteliai, – nuo 
4 Eur. TV lauko antena – 13 
Eur,  „Scart“ laidai – 2 Eur, 
vaikiškas medinis maniežas, 
sulankstomas – 20 Eur (100 
x 100 x 63 cm), stačiakampis 
stalas (135 x 75 x 48),   ply-
telių paviršius – 15 Eur, vai-
kiškos lovytės – nuo 25 Eur.                                      
Tel. 8 686 43600

Elektrinis bėgimo takelis 
„IWALK“, mažai naudotas. 
Garantija iki 2023 m. vasario 
mėnesio. Tel. 8 616 47585

Perka įvairius daiktus

Perka gręžimo stakles ir oro 
kompresorių. Tel. 8 610 48759

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduodamos sausos, stam-
bios, 50 cm ilgio lapuočio mal-
kos. Tel. 8 610 32259

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00
Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Parduoda pušines ir eglines 
malkas supjautas kaladėmis. 
Atvežimas nemokamas. Kaina 
– 37 Eur/1 m. Alksnio, beržo – 
47 Eur/m. Tel. 8 616 17840

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

Parduodamos malkos kaladė-
mis. Tel. 8 608 70658

Spygliuočių, lapuočių malkos: 
skaldytos arba kaladėmis. At-
vežame. Tel. 8 601 46179

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka medieną. Tel.  
8 602 28830

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

„Dacia Sandera“, 2009 m., TA 
iki 2024-07, 1, 4 l variklis, ben-
zinas. Tel. 8 616 42296

Pigiai parduodami: moteriš-
kas dviratis – 7 pavarų, spor-
tinis vyriškas dviratis – 21 
pavaros, kalnų dviratis – 21 
pavaros, du mergaitiški dvi-
račiai iki 16 metų, 18 pavarų.  
Tel. 8 630 87652

Parduodami elektriniai 
dviračiai: „Gitane“ (2020 
m.), „Maxtron“ (2022 m.).  
Tel. 8 612 21442

Reikalinga

Reikalinga moteris, galin-

ti prižiūrėti močiutę jos na-

muose Druskininkuose.  

Tel. 8 698 19494 (skambinti po 

13 val.)

Reikalingas žmogus supjauti 

malkas. Tel. 8 626 49968

Ieško žmogaus, kuris važiuoja 

į Vokietiją. Tel. 8 618 67244

Ieško darbo

2 kartus per savaitę gali pri-

žiūrėti sodybas. Atvažiuoja.  

Tel. 8 692 44465

Moteris ieško darbo, gali 

padėti senoliams buityje.  

Tel. 8 644 84291

Dovanoja

Dovanoja naudotas plytas. 

Tel. 8 608 79969

Kita

Priimtų asbesto šiferio lakštus. 

Tel. 8 650 47770

Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų, 
asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra ežerai – 

Juodasis ir Baltasis Bilsai. Kaina – 30 000 eurų.  
Tel. 8 602 28830

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

Priimčiau asbesto šiferio lakštus. Tel. 8 650 47770

Centro  „Dainava“ kavinėje „Širdelė“ reikalingi 
darbuotojai: virtuvės darbininkė nuolatiniam 
darbui ir padavėjas (-a) dirbti  savaitgaliais. 

Informacija tel. 8 (313) 59093

Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mer-
cedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.  

Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 
Tel. 8 636 60454



2022 m. rugsėjo 8 d.                                                          Savaitraščio Nr. 37116

Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

informaciją galima, tik gavus „Mano 
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale  

www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!


