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„Snow Arenos“ operatoriaus konkursą laimėjęs
centras „AQUA“ planuoja dar labiau išplėsti
unikalių pramogų spektrą
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surengtos
„Gavelinės“
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– miestelio kultūros
židinys
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Druskininkuose esanti „Snow Arena“ patenka į geriausiųjų pasaulio uždarų slidinėji trasų penketuką / Mariaus Dovidausko nuotrauka

arenos vadovybė džiaugiasi

jau turi planą, kaip čia sukur-

galimybe tęsti bei plėsti savo

ti naują traukos objektą, o

veiklą ir jaustis stabiliai.

-3
5%

dytojas – centras „AQUA“ –

-3
5%

Rugsėjo pradžioje įvyko
uždaros slidinėjimo trasos
„Snow Arena“ ir jai priskirto valstybinės žemės sklypo
pardavimo aukcionas, kuriame varžėsi du dalyviai.
Aukcioną laimėjo Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centras „AQUA“, pasiūlęs
10,3 mln. eurų kainą. Arenos
valdymo laikinumo istorijoje
pagaliau padėtas taškas.
Aukciono rezultatu džiaugiasi ir Druskininkų savivaldybės vadovai, nes bus garantuotas šio objekto veiklos
tęstinumas, o gautos lėšos,
bus investuotos į Kultūros
ir kongresų rūmų projektą.
Naujasis „Snow Arena“ val-

MaišytuVai
rubineta

Vidaus dažai ir
gruntai Sadolin
ProfeSSional

Akcija galioja: 2022.09.01-2022.09.30
Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333
www.lankava.lt
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Druskininkų savivaldybės delegacija
patirties sėmėsi Danijoje

Druskininkų savivaldybės administracijos delegacija su Lyngby-Taarbaek savivaldybės atstovais aptarė socialinės apsaugos sistemas, viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę abejose šalyse / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Seniūnaičių sueigoje aptartos
bendruomenių aktualijos

Įgyvendinant Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų projektą Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11-0006 „Paslaugų
teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų
savivaldybėje“,
Druskininkų
savivaldybės
administracijos delegacija,
kurią sudarė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Violeta Grigorienė ir atsakingų skyrių darbuotojai, rugsėjo 4-9 d. lankėsi Lyngby-Taarbaek savivaldybėje, Danijos
Karalystėje.
Vizito tikslas – perimti gerąją
patirtį, tobulinant į klientą orientuotą požiūrį, teikiant kompleksines paslaugas, kai savivaldybė
pati inicijuoja būtinųjų paslaugų
teikimą.
Susitikime su Lyngby-Taarbaek savivaldybės atstovais
buvo diskutuota apie socialinės apsaugos sistemas, viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę abejose šalyse. Danijoje
savivalda yra atsakinga už socialinės apsaugos priemonių
įgyvendinimą, todėl kiekviena
savivaldybė ieško inovatyvių,
kompleksinių priemonių vykdyti
prevencinį darbą su mažiau motyvuotais jaunuoliais, integruoti
juos ir imigrantus į darbo rinką
bei teikti būtinąsias paslaugas.
Ypač daug dėmesio skiriama
švietimo, sveikatos, socialinės

srities įstaigų bendradarbiavimui bei verslo atstovų įtraukimui
į problemų sprendimą.
Apžiūrėjus piliečių aptarnavimo centrą, druskininkiečius nustebino tai, kad centras įrengtas
prekybos centre – arčiau gyventojų kasdienės veiklos. Erdvės
įrengtos patraukliai, neformaliai,
sudarytos galimybės prašymus
užpildyti patiems gyventojams,
o, esant poreikiui, gauti specialisto konsultaciją. Dokumentų atsiėmimas organizuojamas
paštomato principu.
Druskininkų delegaciją priėmusi Lyngby-Taarbaek savivaldybės merė Sofia Osmani pasidžiaugė augančiu nuolatinių
savivaldybės gyventojų skaičiumi – kompleksinio, nuoseklaus
ir bendro savivaldos, nevyriausybinių ir verslo organizacijų
darbo rezultatu. Žinoma, ji įvardijo ir su tuo susijusius naujus
iššūkius – švietimo įstaigų plėtrą ir paslaugų užtikrinimą, centrinės miesto dalies infrastruktūros ir viešojo transporto plėtrą ir
patrauklumą.
„Džiugina ir stebina nuoseklus, glaudus ir sėkmingas savivaldos, nevyriausybinių ir verslo organizacijų darbo rezultatas.
Įgyta patirtis bus naudinga, norint tobulinti gyventojams teikiamas paslaugas ir efektyviau
rūpinantis bendruomenės poreikiais“, – po vizito Danijoje sakė
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas L. Urmanavičius.

Viečiūnų seniūnijoje – dar
daugiau dėmesio atliekų
tvarkymui

Viečiūnų seniūnija, siekdama užtikrinti ir palaikyti tvarkingas atliekų surinkimo aikšteles, atliekų aikštelių teritorijose vykdys stebėjimą vaizdo kameromis / Druskininkų savivaldybės koliažas

Viečiūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje dalyvavo seniūnijos seniūnaičiai ir bendruomeninių organizacijų atstovai / Viečiūnų seniūnijos archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę sušauktas Druskininkų savivaldybės
administracijos Viečiūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis, kuriame
dalyvavo seniūnijos seniūnaičiai ir bendruomeninių organizacijų atstovai.
Posėdyje aptarta Ilgio, Neravų, Ratnyčėlės, Raigardo seniūnaitijų esama padėtis, išsakyti
pageidavimai dėl kelių priežiū-

ros, medžių genėjimo ir šalinimo, atliekų tvarkymo, mažosios
infrastruktūros atnaujinimo.
Savo viziją ir perspektyvas pristatė 2022 m. įkurta nauja bendruomeninė organizacija „Grūto
bendruomenė“. Bendruomenė
išsakė norą turėti savo bendruomenės namus.
Seniūnaičių ir bendruomenių
atstovų susitikime nuspręsta
numatyti medžių priežiūros dar-

bus Akmens g., Švendubrės g.
,Ilgio g., Naujasodės g., pastatyti ir atnaujinti mažos architektūros elementus Jaskonyse bei
Neravuose.
Atsižvelgus į naujai susikūrusios bendruomenės prašymą,
planuojama kreiptis į Valstybinių
miškų urėdiją ir prašyti suteikti
galimybę Grūto bendruomenei
naudotis Grūto kaime esančiomis patalpomis.

Viečiūnų miestelyje ir Viečiūnų seniūnijos teritorijoje
esančiose sodininkų bendrijose yra įrengtos pusiau požeminės atliekų surinkimo
aikštelės. Jos įrengtos, siekiant sumažinti netvarkingai paliekamų atliekų kiekius
prie konteinerių ir paskatinti
tinkamai rūšiuoti atliekas.
Deja, ne visi gyventojai geranoriškai ir atsakingai rūšiuoja atliekas. Prie įrengtų atliekų
aikštelių palieka įvairias atliekas, kurios sukelia nepatogumų
pravažiuojantiems ir netoliese
gyvenantiems asmenims.
Seniūnija, siekdama užtikrinti
ir palaikyti tvarkingas atliekų surinkimo aikšteles, atliekų aikštelių teritorijose vykdys stebėjimą

vaizdo kameromis. Tai padės
pasiekti bendrą tikslą – turėti
gražias, tvarkingas aikšteles ir
atsakingai rūšiuoti atliekas.
Druskininkų savivaldybė dar
kartą primena, kad griežtai
draudžiama palikti atliekas šalia konteinerių, o už piktavališką
atliekų palikimą prie konteinerių
gresia baudos.
Atmintinę, kaip atliekas tvarkyti tinkamai, rasite https://www.
aratc.lt/atlieku-tvarkymo-atmintine/
Pastebėjus atliekas prie konteinerių aikštelių kraunančius
piliečius, reikėtų juos užfiksuoti
ir apie tai informuoti savivaldybę žinute „Facebook“ paskyroje
„Druskininkų savivaldybė“ arba
el. paštu info@druskininkai.lt
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NVŠ teikėjai kviečiami teikti paraiškas
programų akreditacijai

Prasidėjo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų priėmimas / Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad prasidėjo Neformaliojo vaikų švietimo
(NVŠ) programos atitikties
reikalavimams paraiškų priėmimas. Paraiškos iki spalio 1 d. teikiamos elektroniniu
būdu tinklapyje www.nspr.
smm.lt
Pagal Švietimo, mokslo ir
sporto ministro patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, visos
NVŠ programos bus skirstomos
į savivaldybės ir nacionalinio lygmens programas. Savivaldybės lygmens NVŠ programoms
keliami reikalavimai iš esmės
nepakito nuo buvusiųjų iki šiol:
ilgėja programų įgyvendinimo
laikotarpis – jos turi trukti ne
mažiau nei 6 mėnesius (vietoj
buvusių 3 mėn.) ir mažiausiai 8
pedagogines valandas per mėnesį. Nacionalinės programos
turi atitikti nacionalinius prioritetus, jų rengėjai turi sudaryti galimybes jose dalyvauti visų šalies
savivaldybių mokiniams, o vienoje programoje turi dalyvauti
bent trijų savivaldybių mokiniai.
Savivaldybių lygmens NVŠ pro-

gramoms finansavimas ir toliau
bus skiriamas iš valstybės biudžeto, o nacionalinio lygmens
programos 2022-2023 m. bus finansuojamos iš ES struktūrinių
fondų lėšų. Pirmąsias programas administruos savivaldybės,
o nacionalines – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
NVŠ lėšomis programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo
mokyklas, kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų
registre, turi reikiamas patalpas,
įrangą, priemones ir atitinka kitus reikalavimus. Nacionalinio
lygmens NVŠ programos švietimo teikėjai turi turėti patirties
įgyvendinant NVŠ programas.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėjo pavaduotoją Liną Černiauskienę tel. (8 313) 53 372, el. p.
lina.c@druskininkai.lt
NVŠ lėšomis NVŠ programas
įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas,
kurie:
1. Turi teisę vykdyti švietimo
veiklą.
2. Registruoti Švietimo ir
mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.
smm.lt.
3. Turi NVŠ programai(-oms)
įgyvendinti pritaikytas patalpas,
įrangą, priemones.
4. Atitinka higienos normas ir
teisės aktų nustatytus mokinių
saugos bei sveikatos reikalavi-

Druskininkų, Neravų, Viečiūnų
ir Gailiūnų gyventojų dėmesiui:
nemokama galimybė prisijungti prie
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų

UAB „Druskininkų vandenys“ kviečia Druskininkų
miesto, Neravų, Viečiūnų ir
Gailiūnų gyventojus pasinaudoti nemokamo prisijungimo
prie centralizuotų nuotekų
tinklų galimybe.
Gyventojai turėtų paskubėti
pateikti prašymus, nes vietų
skaičius yra ribotas, o nespėjusieji to padaryti laiku, prie
centralizuotų nuotekų tinklų
vėliau turės prisijungti savo
lėšomis. Ateityje neprisijungusiems prie centralizuotų
nuotekų tinklų gyventojams
taip pat griežtės nuotekų šalinimo reikalavimai.
Numatyta, kad gyventojo sklype bus padengiama 100 proc.
visų projekto išlaidų.
Maksimali vieno buitinių nuotekų išvado statybai kompensuo-

jama suma – 3000 Eur. Jeigu
vieno gyvenamo būsto prijungimo išlaidos didesnės už minėtą sumą, skirtumą dengia UAB
„Druskininkų vandenys“ (išskyrus specialios įrangos įsigijimo
išlaidas, kurios apmokamos gyventojo lėšomis).
Kviečiame gyventojus, norinčius įsivesti centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus, iki 2022
m. rugsėjo 16 d., pagal „Vandenų apsauga“ programą, kreiptis į
UAB „Druskininkų vandenys“ inžinierių Rimą Valentą telefonu –
8 (313) 53306, el. paštu rimas.
valenta@drusvand.lt arba atvykti į bendrovę (M. K. Čiurlionio
g. 115, Druskininkai), iš anksto rezervavus laiką el. paštu
info@drusvand.lt arba bendruoju telefonu 8 (313) 52415, mob.tel.
8 (611) 12505.

mus.
5. Turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo
paslaugas pagal neformaliojo
vaikų švietimo programas.
Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys,
kultūros darbuotojai ir kiti, norintys įgyvendinti NVŠ programas:
1. Pagal Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymą turi teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka
turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.
3. Turi registruotis Švietimo ir
mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www. smir.
smm. lt. ir užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo
kortelę.
Švietimo teikėjas ŠMIR registruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro
nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Neformaliojo
vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/4a57301072541
1ecb2fe9975f8a9e52e

Druskininkų savivaldybė kviečia
bendrojo ugdymo mokyklų
mokinius ir jų tėvelius (globėjus,
rūpintojus) rinktis neformaliojo
vaikų švietimo programas

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V35-833 patvirtintos finansuojamos ir nefinansuojamos NVŠ programos.
Vienam vaikui finansuojama
viena pasirinkta programa.
Savivaldybė prisideda 15 Eur
vienam vaikui per vieną mėnesį, išskyrus prioritetines
programas, kurioms įgyvendinti vienam vaikui per vieną
mėnesį skiriama 20 Eur.
Prioritetinės programos: techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologi-

jų, technologijų, medijų krypties
NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering,
Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros ir
9-12 klasių mokiniams.
Du NVŠ krepšeliai skiriami
NVŠ programoje dalyvaujančiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP)
turinčiam mokiniui, jei jo SUP
nurodyti mokinių registre.

Kviečia įstaigas, įmones ir organizacijas
žymėti laiptų pakopas, įėjimus bei duris ir
taip padėti akliesiems ir silpnaregiams geriau
orientuotis aplinkoje

Prie įstaigų, organizacijų, biurų esančių laiptų pirmą ir paskutines pakopas raginama pažymėti ryškia geltona linija, taip pat pažymėti įėjimus ir duris / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Tarp druskininkiečių ir kurorto svečių yra nemažai žmonių,
kurie, turėdami skirtingų regos
sutrikimų ir silpnesnes matymo
galimybes, kasdien privalo prisitaikyti aplinkoje, kuri dažniausiai yra sukurta gerai matančių
žmonių poreikiams.

Tam, kad padėtume šiems
žmonėms, kviečiame prie jūsų
įstaigų,
organizacijų,
biurų
esančių laiptų pirmą ir paskutines pakopas pažymėti ryškia
geltona linija, taip pat pažymėti
įėjimus ir duris.
Pirma ir paskutinė laiptų pa-

kopa turėtų būti pažymėta 5070 mm pločio ryškios geltonos
spalvos juosta, kuri tęsiasi per
visą pakopos ilgį (tai reikalinga
ir viduje esantiems laiptams).
Rekomenduojama prieš lauko
duris įrengti įspėjamąjį paviršių
– jis turi būti durų pločio ir 600
mm ilgio (gylio).
Paradinės durys turėtų būti
aiškiai matomos – 1,2-1,6 m
aukštyje nuo grindų rekomenduojama duris pažymėti ryškios, kontrastingos fonui, spalvos juosta. Rekomenduojamas
minimalus žymėjimo juostos
plotis – 5 cm. Jei durys stiklinės, siekiant sumažinti atspindžius, žymėjimo juostos turėtų
būti priklijuotos iš abiejų stiklo
pusių. Taip pat pažymėti reikėtų stiklinių durų, pertvarų, vitrinų kraštus.
Jau netrukus minėsime Baltosios lazdelės dieną – pasitikime
ją atsinaujinę, pritaikę aplinką
regos negalią turintiems žmonėms.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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„Snow Arenos“ operatoriaus konkursą laimėjęs centras
„AQUA“ planuoja dar labiau išplėsti unikalių pramogų spektrą

E. Antanaitis, Sveikatinimo ir poilsio centro „AQUA“ direktorius / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Formuos naują traukos centrą
Apie aukcioną, planus ir projektus, tapus „Snow Arena“
operatoriumi, kalbėjomės su
Sveikatinimo ir poilsio centro
„AQUA“ direktoriumi Edmundu
Antanaičiu.
– Ar lengvai laimėjote aukcioną?
– Reikėjo nugalėti konkurentus. Jie, ko gero, manė, kad nupirks areną už pradinę kainą,
tačiau ją pakėlė. Jei būtų dar labiau pakėlę kainą, tai gal būtume ir pasitraukę. Bet jie pasiūlė
tiek, kiek pasiūlė, taigi mes dar
šiek tiek pakėlėme kainą ir areną nusipirkome.
– Ką planuojate toliau daryti
su „Snow Arena?
– Toliau plėtosime arenos veiklą, ten papildomai formuosime
naujų traukos centrų. Kadangi
kartu su arena nupirkome ir šalia esantį žemės sklypą, dabar
galėsime įgyvendinti savo planus, nes, kai ten buvo savival-

dybės turtas, nebuvo galima atlikti jokios plėtros. Dabar turime
daug ir įvairių planų. Vienas iš
jų – įrengti uždarą sportinių pramogų kompleksą, kuriame atsiras kalniukai, sintetinė danga,
bus galima čiuožti su padangomis. O vėliau gal atidarysime ir
lauko slidinėjimo trasą, veikiančią visus metus. „Snow Arenoje“
įrengta rekuperacinė sistema,
taigi, šaldant sniegą, atsiranda
perteklinės šilumos, kurią galėtume naudingai panaudoti ir jos
neišleisti į orą.
– Kokie bus Jūsų pirmieji darbai, tapus šio objekto
operatoriumi?
– Pirmas planas – saulės jėgainės įrengimas. Laimė, prieš
porą metų esame pasirašę ilgalaikę elektros tiekimo sutartį
su fiksuota kaina, kuri šiandien,
palyginti, yra tikrai nedidelė. Tokią kainą turėsime iki kitų metų
birželio. Per tą laiką ketiname
įsirengti tokią saulės elektrinę,
kurios gaminamos elektros už-

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras:
„Tai, kad „Snow Arenos“ koncesininko konkursą laimėjo centras
„AQUA“, miestui tikrai naudinga, nes mes numanome, nujaučiame, ką ketina „AQUA“ ten daryti. O jie planuoja „Snow Arenoje“ daryti traukos objektą, kuris būtų ne mažesnis, nei pats vandens parkas.
Jei verslo pagrindinis tikslas yra kuo didesnis pelnas, tai mūsų
tikslas – traukos objekto sukūrimas ir didelių srautų generavimas. Jei konkursą būtų laimėjęs kitas verslas, aš nežinau, ką jie
būtų ten darę. O ką planuoja daryti vandens parkas – aišku, tai –
ypatingas kompleksas. Tai nemanome, jog yra blogai, kad aukcioną laimėjo centras „AQUA“.
Dabar yra garantija, kad bus veikla aiški ir kryptinga. Džiaugiuosi, kad Tarybos nariai porą kartų kilstelėjo rankomis, ir savivaldybės biudžetas uždirbo kelis milijonus eurų, kurie bus investuojami į miestui reikalingus objektus, į jų plėtrą. Rezultatas tikrai geras, kaina dar pakilo, o centras „AQUA“ kažkada įdėtus pinigus
ne tik atgauna, bet dar ir turi gerą objektą.“
tektų ne tik „Snow Arenai“, bet ir
centrui „AQUA“.
Lietuvoje yra problema su saulės elektrinėmis, dažnai nėra
pakankamų galingumų prie ko
prisijungti, nes visos didelio pralaidumo elektros linijos Lietuvoje užimtos. Mes tokių problemų
neturime. Jau dabar renkame
pasiūlymus, kas tą elektrinę
mums galėtų įrengti, siekiame,
kad nereikėtų ilgai laukti. Gal rasime bendrovę, kuri pati gamina
modulius ir įrengia saulės elektrines?
Dalis modulių bus ant „Snow
Arenos“ stogo, kita dalis – ant
šoninių sienų, nes stogo pakrypimas yra į priešingą pusę nuo
tos pusės, kur šviečia saulė. Įsirengdami saulės modulius ant
arenos stogo, turime tikslą ne
tik gaminti saulės energiją, bet ir
apsaugoti stogą nuo tiesioginių
saulės spindulių. Vasarą saulė
įkaitina stogą iki 70 laipsnių. Taigi, turėsime dvigubos naudos.
– Kokia šiandien yra „Snow

Arenos“ lankytojų situacija?
– Žinome, kad arena yra šiek
tiek praradusi rinką, nes nebeliko lankytojų iš Rusijos ir Baltarusijos. Iki šiol sulaukdavome
50 proc. užsieniečių, o dabar
jų – tik 18 proc. Nežinia, kaip
čia toliau bus energetikos krizės kontekste. Manau, kad gali
laukti panašus laikotarpis, kaip
2008-2009 metais, kai viskas
buvo orientuota į taupymą. Tikimės, kad žmonės vis dėlto rinksis ir pramogas – pasiūlysime
tokių, kurių niekur kitur Lietuvoje nebus.
– Ar po šio aukciono keisis
„Snow Arenos“ juridinis statusas?
– Iš esmės niekas nesikeičia,
tik nekilnojamas turtas kitaip
įformintas. Mums svarbiausia,
kad dabar esame šalia arenos
esančio sklypo žemės sklypo
šeimininkai – tai suteikia daugiau galimybių plėtrai, bus lengviau gauti kreditus.
Ir arenos personalas dirba

stabiliai, nes, mano įsitikinimu,
žmonės net neturi pajausti, kad
kas nors pasikeitė.
– Dvejus metus centras
„AQUA“ buvo arenos operatoriumi. Kokias stipriąsias ir
silpnąsias arenos puses pamatėte?
– Na, didžiausia problema – didelės elektros sąnaudos. Bet ją
žadame išspręsti. Žinoma, arenos ekspoatacija brangi, nes
naudojama specifinė technika, vien traktorius kainuoja 300
tūkst. eurų, o, pavyzdžiui, troso
keitimas – 100 tūkst. eurų. Bet,
norint teikti kokybiškas ir saugias
paslaugas, tai daryti būtina.
O rezultatais tikrai galima pasidžiaugti. Pirmiausia – arenos
sportine dalimi, nes pas mus treniruotis atvyksta sportininkai iš
viso pasaulio. Manau, kad jau
pasiekėme pakankamai aukštą paslaugų teikimo lygį, jei mus
renkasi pasaulio kalnų slidinėjimo lyderiai.

Tarptautinė slidinėjimo komanda MAGONI / Aleksandr Pustovit nuotrauka

„Snow Arena“ lankytojus vilioja jaukia, kalnus primenančia aplinka / „Snow Arena“ archyvo nuotraukachyvo nuotrauka

„Snow Arenoje“ treniravosi Austrijos kalnų slidinėjimo rinktinė / Aleksandr Pustovit
nuotrauka

„Snow Arenos“ populiarumą rodo išaugęs besitreniruojančių profesionalių sportininkų ir slidininkų mėgėjų skaičius / „Snow Arena“
archyvo nuotraukos
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A. Kadziauskas, „Snow Arena“ vadovas / Laimos Rekevičienės nuotrauka

– Ką galite pasakyti pesimistams, kurie niekada nemato perspektyvos, tik džiaugiasi, jei kas nors neveikia?
– Jie ir nepamatys niekur nieko
gero. Nei gausybės sportininkų
iš įvairių šalių, kurie čia gyvena,
maitinasi, palieka Druskininkuose daug pinigų. Juk šis objektas
savivaldybei nekainavo nė euro,
tai buvo ES lėšos, banko ir operatoriaus pinigai.
Jei kai kam kyla klausimų dėl
arenos piniginio įvertinimo, tai
ji buvo vertinta ne kaip metalo
konstrukcija, kurią būtų galima
parduoti, išardžius areną, bet
kaip objektas, tinkamas vystyti verslui.
Plės paslaugų spektrą
Apie tai, kas keisis „Snow Arena“ veikloje, atsiradus nuolatiniam koncesininkui, kalbėjomės
su „Snow Arena“ vadovu Aivaru Kadziausku.
– „Snow Arena“ turi naują šeimininką. Ką tai reiškia
šiam objektui?
– Kai centras AQUA nusipirko „Snow Areną“, džiaugėmės,
kad bus darbų tęstinumas ir jausimės stabiliai. Nereikia pamiršti, kad šis objektas yra tikrai patrauklus, rentabilus ir naudingas
Druskininkams.
„Snow Arenos“ populiarumą
rodo išaugęs pas mus besitreniruojančių profesionalių sportininkų skaičius. Padarytos investicijos jau pasiteisino – ir
sportininkai, ir slidininkai mėgėjai įvertino pakeistą šaldymo įrangą, sniego dangą, visoje
arenoje pakeistas LED apšvietimas. Atgarsis apie areną – labai
geras. Ir ypač tada, kai apie ją
kalba nuolat pas mus besitreniruojanti olimpinė čempionė Petra Vlhova, kuri išvykdama visada dėkoja už suteiktas puikias
sąlygas profesionalioms treniruotėms.
Buvo labai smagu girdėti, kai
olimpine čempione tapusi Petra per interviu labai gražiai atsiliepė apie „Snow Areną“, kurioje
ruošėsi atsakingiausiems star-

tams, palinkėjo mums sėkmės.
– Šiemet pas jus treniravosi ir Austrijos rinktinė? Jeigu sportininkai iš Alpių kalnų
krašto renkasi Druskininkus
– tai jau geras įvertinimas?
– Pas mus nuolat treniruojasi
ir italai. Šiemet jau sulaukėme ir
Austrijos nacionalinės slidininkų
rinktinės antrosios komandos, o
dabar atvažiuoja ir olimpinė šios
šalies rinktinė. Manau, kad tam
įtakos turėjo ir geri Petros atsiliepimai apie „Snow Areną“, ir
mūsų pačių įdirbis, gerinant treniruotėms reikalingas sąlygas.
– Pakalbėkime apie arenos
lankytojų skaičius. Ar jie Jus
džiugina?
– Kalbant apie sportininkus,
tai vien per šių metų rugpjūčio mėnesį, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų srautas padidėjo daugiau
kaip 21 procentu. Pernai rugpjūtį sulaukėme daugiau kaip 790,
o šiemet – 814 profesionalių
sportininkų. Rugsėjį, pagal prognozes, jų žada būti per 1300.
Taigi jaučiamas labai didelis augimas.
Slidinėjimo entuziastų srautai, lyginant su praėjusiais me-
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tais, padidėjo net 70 procentų.
Pernai rugpjūtį paslidinėti atėjo
418 slidininkai mėgėjai, šiemet –
1389. Jeigu skaičiuotume visus
lankytojus, kurie užsuka į „Snow
Areną“ (ne tik slidininkus), pabūna, pasivaikšto, pavalgo, tai
rugpjūtį jų būta 3312, o rugsėjį –
jau 4806. Tie skaičiai mus tikrai
džiugina, matome, kad judame
teisinga linkme.
Beje, pastaruoju metu būna
nemažai dienų, kai pas mus,
„Snow Arenoje“, lankytojų būna
net daugiau nei vandens parke.
Žinoma, kol kas tenka atsiprašyti mūsų lankytojų, kad jie negali naudotis visa trasa – dėl didelio profesionalių sportininkų
poreikio daugiau nei pusė trasos užima specialiai jiems paruošta ledo trasa.
Savaitgaliais pas mus vyksta snieglentininkų stovyklos.
Jiems įrengtas visiškai naujas
snieglenčių parkas. Ši sporto
šaka labai greitai populiarėja.
Taigi tenka dalintis – savaitgaliais arenoje karaliauja snieglenininkai, paprastomis savaitės
dienomis – slidininkai.
O slidininkai mėgėjai į „Snow
Areną“ plūsteli prieš žiemos sezoną, kai jie ima ruoštis pramogavimui kalnuose ir atvyksta
čionai atgaivinti slidinėjimo įgūdžius. Taigi jau nuo spalio vidurio pradėsime mažinti profesionaliems sportininkams skirtų
trasų kiekį ir lauksime žiemos
pramogų mėgėjų.
O šiuo metu dėl sportininkų
antplūdžio ir didelio užimtumo
„Snow Arena“ dirba nuo 6 valandos ryto iki 21 valandos. Kitų
lankytojų laukiame nuo 10 iki 19
valandos.
– Iš kokių dar šalių sulaukiate sportininkų?
– Pas mus šiemet treniravosi
Serbijos, Jungtinės Karalystės,
Rumunijos, Ispanijos, Makedonijos, Graikijos. Taip pat sulaukiame visų Baltijos valstybių,
Lenkijos atstovų, sportininkų
iš Italijos, Čekijos, Slovakijos,
Olandijos. Treniruotis į „Snow
Areną“ pastaraisiais metais atvykdavo ir Pietų Amerikos šalių
slidininkai.
Smagu, kad pabaigę treniruočių stovyklą,

sportininkai jau skuba rezervuoti laiką kitiems metams ir čionai
sugrįžta, o mes, suprantama,
galime numatyti mūsų arenos
užimtumą ir planuoti veiklą.
Sportininkai „Snow Arenoje“
intensyviausiai treniruojasi nuo
birželio iki spalio vidurio.
Džiaugiamės, kad pas mus
treniravosi Ukrainos rinktinė,
kuriai buvo suteiktos išskirtinės sąlygos. Mums rūpi, kad ir,
vykstant karui jų šalyje, jie neprarastų įgūdžių ir siektų sportinių pergalių.
– Dabar kalbame apie jau
veikiančius objektus, o ko galima tikėtis ateityje?
– Lankytojams būtų galima pasiūlyti ir ekstremalių pramogų,
bet dabar labiausiai norisi viską
kurti kompleksiškai, ne po vieną
atskirą objektą. Todėl dabar kuriama paties „Snow Arenos“ vizualizacija, svarstoma, kaip kas
galėtų atrodyti, kad šalia Druskininkų esantis unikalus slidinėjimo trasų kompleksas taptų
dar patrauklesniu lankytojams –
nuo pačių mažiausių iki garbaus
amžiaus senjorų.
Jau dabar „Snow Arena“ patenka į uždarų slidinėji trasų
geriausiųjų penketuką. Matome, kad pagal teikiamų paslaugų kokybę mes atliepiame ir slidininkų mėgėjų, ir įvairių šalių
profesionalių sportininkų poreikius – jie renkasi mus
– Arenoje dirba profesionalūs treneriai, čia slidinėjimo
pradmenis įgyja moksleiviai,
kaimų bendruomenės.
– Dar nuo praėjusių metų
„Snow Arena“ yra pasirašiusi
sutartis su 11 profesionalių trenerių, turinčių atitinkamas licencijas ir kategorijas. Jų paklausa vis didėja, todėl sutarys bus
pratęstos.
Druskininkuose planuojama
įvesti „Druskininkiečio kortelę“,
kuri suteiktų galimybę patrauklesnėmis kainomis pasinaudoti kurorte teikiamomis paslaugomis. Ji būtų naudojama ir „Snow
Arenoje“, kad pas mus ateitų
kuo daugiau vietinių žmonių.
Jau ne vienerius metus „Snow
Arenoje“ mokome slidinėti sa-

vivaldybės mokyklų šeštokus,
įgyvendinant mūsų projektą, slidinėjimo pradmenis diegiame ir
antrokams. Tikimės, kad tai bus
tęstinė veikla, juolab, kad ir patys instruktoriai pabrėžia, kad
geriausių rezultatų pasiekiama, pradėjus mokyti vaikus kuo
ankstesniame amžiuje.
Labai džiaugiamės, kad Druskininkuose jau yra keletas jaunųjų slidininkų, kurie įvairaus
lygio varžybose – ir šalies, ir
tarptautinėse – yra pasiekę puikių rezultatų ir yra žinomi slidinėjimo pasaulyje, pavyzdžiui,
Liepa Karlonaitė, kiti sportininkai, kurie siekia slidinėjimo
aukštumų. Smagu, kad „Snow
Arenoje“ jau auginame jaunąją kartą, kurie būtent šioje srityje galėtų garsinti Druskininkus ir
Lietuvą.
Kaimo bendruomenės taip pat
mokėsi slidinėti, ketiname surengti baigiamąjį renginį, kuriame jie galėtų pasivaržyti ir pademonstruoti, ko išmoko.
– Šalia arenos veikia kartingų trasa, ką dar žadate lankytojams, pavyzdžiui, šį rudenį
ir žiemą?
– Kartingų trasa tikrai pritraukia daugybę lankytojų. Tai yra
dar vienas papildomas traukos
centras, kviečiame šią pramogą išmėginti.
Turime galimybę, kol neužšalo upės ir ežerai, įsirengti šalia „Snow Arenos“ ledo aikštelę,
kur žmonės galėtų ateiti pačiuožinėti pačiūžomis. Svarbiausia,
kad oro sąlygos leistų užšaldyti
pirminį ledą, kuris vėliau puikiai
išsilaiko. Galima bus ir išsinuomoti pačiūžas, ir savas atsinešti.
Planuojame įvairius renginius,
tarp jų ir kalėdinius, kad būtų išnaudojama puiki mūsų arenos
erdvė, kad čia nuolat netrūktų
gyvybės.
– Kokie Jūsų planai kitiems
metams?
– Pati didžiausia svajonė, pakeisianti viso centro „AQUA“
ateitį – saulės elektrinės įrengimas.
Parengė Laima Rekevičienė
ir Laimutis Genys

„Snow Arenoje“ besitreniruojanti olimpinė čempionė Petra Vlhova visada dėkoja už suteiktas puikias sąlygas profesionalioms treniruotėms / „Snow Arena“ archyvo nuotraukos
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Kaip taupyti šilumą?
Energijos išteklių kainoms
siekiant rekordines aukštumas, ekspertai ragina nelaukti šaltojo sezono, bet imtis
priemonių, kurios padėtų sutaupyti šilumą namuose, įstaigose ar verslo įmonėse.
Kiek teks mokėti už šilumos
energiją artėjantį šildymo sezoną, priklauso ne vien nuo
šilumos kainos ar lauko oro
temperatūros, bet ir nuo efektyvaus šilumos suvartojimo
pastatuose. Tad kaip sumažinti šilumos nuostolius?
Pirmas žingsnis – išsiaiškinti problemas
Energijos taupymo potencialą
pastatuose, nepriklausomai nuo
jų paskirties, padeda nustatyti
energetinis auditas.
„Atliekant energijos vartojimo
auditą, nustatomos mažiausiai
efektyvios pastato šilumos sistemos grandys. Kartu pateikiamos praktinės rekomendacijos,
kaip mažinti energijos sąnaudas
ir sutaupyti“, – sako bendrovės
„Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ technikos direktorius Tomas Ramanauskas.
„Energijos vartojimo auditai
privalomi tik stambioms įmonėms, ši priemonė aktuali ne
tik didiesiems. Išsiaiškinti galimybes ir pasirinkti efektyviau-

sią energijos taupymo kelią
šiandien svarbu visiems pastatų valdytojams“, – teigia T. Ramanauskas.
Kompleksinė pastatų renovacija
Didžiausias taupymo efektas
pasiekiamas, atlikus kompleksinę pastatų renovaciją. Pastebima, kad apšiltinus pastato išorę,
rūsio perdangas, sutvarkius vėdinimo sistemas, modernizavus
šilumos punktą ir karšto vandens sistemą, galima daugiau
kaip 50 proc. sumažinti šilumos
vartojimą.
„Vis dėlto, kompleksinė renovacija nėra vienintelis būdas
taupyti energiją. Atlikus vadinamąją mažąją renovaciją – pakeitus senus šilumos punktus
automatizuotais, įrengus individualią energijos apskaitą, subalansavus vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, šilumos
poreikius galima sumažinti iki
30 proc. Tam šiuo metu kaip tik
yra skiriama valstybės parama,
dėl kurios į Aplinkos projektų
valdymo agentūrą gali kreiptis
pastatų administratoriai“, – sako
T. Ramanauskas.
Pavyzdžiui, automatizavus šilumos punktus, šilumos energija pastatams tiekiama automatiškai pagal lauko temperatūrą.

Tai užtikrina, kad pastatai nebus peršildomi. O subalansavus
šildymo ir karšto vandens sistemas, visus vartotojus pasieks
vienodos temperatūros karštas
vanduo, ir pastate šiluma bus
paskirstoma tolygiai.
Šiluma pagal individualius
poreikius
Centrinę šildymo sistemą galima pritaikyti ir individualiems
poreikiams. Tam reikia įrengti
individualią šilumos reguliavimo
sistemą: termostatinius ventilius, šilumos daliklius bei išmanųjį vienalaikį rodmenų nuskaitymą. Tai leidžia gyventojams ar
verslo įmonėms šilumą atskirose patalpose naudoti pagal savo
poreikius ir mokėti už tiek energijos, kiek suvartojama.
Paprasti būdai taupyti
Šilumos suvartojimas, anot
T. Ramanausko, kone labiausiai priklauso nuo pastato būklės, tačiau yra ir paprastų, nedaug kainuojančių priemonių,
kurių imtis gali kiekvienas. Pavyzdžiui, nesandarių langų ir
durų izoliavimas ar balkonų įstiklinimas. Ruošiantis žiemai, būtina sureguliuoti langus, užsandarinti plyšius tarp stiklo ir lango
rėmų bei tarp lango rėmų ir sienos. Norint sumažinti šalto oro

skverbimąsi į namus, svarbu
izoliuoti lauko duris, pastebėjus
sienų įtrūkimus, juos užglaistyti.
Šaltuoju metų laiku visuomet
reikėtų uždarinėti laiptinės duris, nepalikti pravirų langų ir juos
taip pat užsandarinti. Taip šaltis
iš laiptinės per sienas nesiverš
į butus, o ir pačių laiptinių šildymui prireiks mažiau energijos.
Šildymo efektyvumą patalpose galima padidinti, tinkamai išdėsčius baldus. Dideli baldai
neturėtų užstoti radiatorių – šiltas oras nuo jų turėtų sklisti netrukdomai.
Šildymo sezono pradžioje reikia kruopščiai patikrinti, ar radiatoriuose neliko oro. Jį būtina
išleisti per tam skirtus ventilius,
mat dėl šildymo sistemoje esančio nors ir nedidelio oro kiekio
ne visi radiatoriai šils vienodai.
Patartina už radiatoriaus esantį sienos plotą papildomai uždengti šilumą atspindinčia plėvele ar specialios izoliacinės
medžiagos lakštu, nukreipiančiu šilumą į kambarį, taip patalpoje taps šilčiau.
Vėdinant patalpas, tai derėtų daryti intensyviai, bet trumpą
laiką. Taip iš patalpų pašalinami
kvapai ir drėgmė, o kartu jos neatšąla tiek, kiek langus pravirus
laikant ilgą laiką.
Saulės šiluma – nemokama,

todėl saulėtomis šildymo sezono dienomis atitraukite užuolaidas ir žaliuzes.
Specialistų vertinimu, paprastomis priemonėmis šilumos poreikius galima sumažinti iki 10
proc.
Taupus šilumos vartojimas
– administratorių atsakomybė
Norint efektyviai vartoti energiją, svarbu ne tik modernizuoti šildymo sistemas, bet ir tinkamai jas prižiūrėti. Periodiškai
turėtų būti plaunami šilumokaičiai, rūpinamasi šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių ir kitų sistemos
dalių būkle. Visa tai – pastatą
administruojančios įmonės atsakomybė.
Svarbu nepamiršti, kad sutaupyti energiją leidžia ir specialistams patikėtas šilumos
sistemų modernizavimas, ir
kasdienių įpročių keitimas
bei priemonės, kurių galime
imtis kiekvienas.
UAB „LItesko“ informacija
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Druskininkuose surengtos „Gavelinės“

Rugsėjo 7-ąją Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka organizavo prozos kūrinių
konkurso „Gaveliška dabartis“. laureatų apdovanojimo iškilmes / Roberto Kisieliaus nuotraukos

Pirmosios vietos laimėtojas – E. Bolšakovas („Laiškas Austėjai“) / Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Antrosios vietos laimėtojas – R. Dima („Neitingeilas ir jo moteris“) / Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Trečiosios vietos laimėtoja – O. Lunskaja (viduryje) („Pradangintas Mariaus Vilkevičiaus rankraštis“) / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Ričardo Gavelio skaitymai“, šių metų gegužės pabaigoje paskelbė
prozos kūrinių konkursą „Gaveliška dabartis“. Lietuvių
kalba rašantys Lietuvos ir užsienio šalių prozininkai konkursui galėjo pateikti anksčiau nepublikuotą ir kitame
konkurse nedalyvavusį trumposios prozos kūrinį – apsakymą, novelę, apybraižą, miniatiūrą, esė ar kūrinių ciklą.
Teksto apimtis buvo ribojama iki 10 tūkstančių spaudos
ženklų.
Konkursinius darbus vertino komisija, kuriai vadovavo
Birutė Jonuškaitė, Lietuvos
rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, prozininkė, vertėja,
o jai talkino komisijos narės,
literatūrologės doc. dr. Solveiga Daugirdaitė ir doc. dr.
Loreta Mačianskaitė.
Ir štai atėjo metas suvesti konkurso rezultatus. Ta proga rugsėjo 7-ąją biblioteka organizavo
konkurso laureatų apdovanojimo iškilmes. Konkurso komisijos pirmininkė B. Jonuškaitė
pasidžiaugė, kad bibliotekos sumanytas projektas tapo tęstiniu,
o rašytojas R. Gavelis, Druskininkuose gyvenęs tik aštuonerius metus, šiame mieste nėra
užmirštas. Nors legendinis „Vilniaus pokeris“ daugeliui yra kietas riešutėlis, konkursas pritraukė net trylika literatų (vienas jų
– iš Vokietijos), kurie pabandė
dabartyje surasti gaveliškų tendencijų.
Komisija, įvertinusi kūrinių meniškumą, formos ir turinio originalumą, temos atskleidimą, paskelbė konkurso laureatus.
Pirmosios vietos laimėtojas –
Edgaras Bolšakovas („Laiškas
Austėjai“), Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantas, besigilinantis į kino ontologijos problemas, prognozuojantis
kinematografijos perspektyvas,
skaitytojams pažįstamas ne tik
kaip kino filmų apžvalgininkas
ir recenzentas, bet ir kaip pradedantysis prozininkas, išbandęs plunksną ir kituose literatūriniuose konkursuose.
Antrosios vietos laimėtojas –
Regimantas Dima („Neitingeilas
ir jo moteris“), Lietuvos rašytojų sąjungos narys, išleidęs apsakymų ir romanų, į literatūrą atėjęs iš verslo pasaulio, aktyviai
bendradarbiavęs žurnale „Verslo klasė“, tūkstančius skaitytojų
pritraukęs į asmeninį gyvenimo
stebėtojo tinklaraštį.
Trečiosios vietos laimėtoja –
Oneta Lunskaja („Pradangintas
Mariaus Vilkevičiaus rankraštis“), prozininkė ir scenaristė,
Pilaitės (naujausio Vilniaus mikrorajono) kronikininkė, Pilaitės
bendruomenės tinklaraščio įkūrėja ir tvarkytoja, aktyvi Pilaitės
kultūrinio gyvenimo organizatorė ir dalyvė.
Laureatams buvo įteiktos padėkos ir bibliotekos įsteigti prizai – stikliniai briaunainiai, spin-

dulius laužiantys mistiškomis
spalvomis. Geriausiems beletristams, aprėpusiems dabartį
gavelišku žvilgsniu, nuskambėjo
saksofonininko Tomo Čiukausko
spontaniška energija trykštantys gaveliški bliuzai.
Antroji renginio dalis buvo literatūrinis dialogas „Vilniaus bohemos metraštininkas“, skirtas
rašytojui R. Gaveliui atminti, paminėti jo 20-ąsias mirties metines. Dialogo forma su auditorija komunikavo dvi pranešėjos:
doc. dr. L. Mačianskaitė pristatė
pranešimą ,,Tarp praeities ir istorijos: R. Gavelio „Vilniaus pokeris“, doc. dr. S. Daugirdaitė –
pranešimą „Šiuolaikinė lietuvių
literatūra“.
Pirmojo pranešimo autorė prisipažino esanti nustebinta, kad
Druskininkuose sugebama R.
Gavelį ne tik perskaityti, bet ir
virtuoziškai išgroti jo kūrybos
paslaptingumą, popieriuje iškarpyti jo metaforas ir regėjimus.
Prelegentė detaliai išanalizavo
svarbiausią R. Gavelio romaną,
prieš tris dešimtmečius panardinusį skaitytojus į slėpiningą Vilniaus pasaulį, traukusį ir šokiravusį savo fantasmagoriškumu
ir paradoksalumu. Knygoje rašytojas polifoniškai supynė dabartį ir istoriją, tikrovę ir vizijas.
Pagrindinis personažas visose keturiose romano dalyse tyrinėja sovietinę sistemą, aprašo
jos skaudulius. Autorių domina
nemotyvuota žmogaus transformacija, mitiniais ir istoriniais
pasakojimais jis skverbiasi į lietuvio charakterio esmę, parodo,
kad kiekvienas šioje sistemoje
gyvenantis žmogus yra pažeistas ir sumenkintas.
Pirmojo tiražo metais romanas
sukėlė daug triukšmo dėl gausių erotikos scenų. Vieni skaitytojai jomis domėjosi, kiti baisėjosi, kaltino autorių pornografija.
Romanui būdinga ir nenorminė
leksika. R. Gavelis buvo pirmasis rašytojas, sovietinių metų literatūroje atsisakęs Ezopo kalbos – perkeltinių prasmių, kurių
negebėtų iššifruoti cenzūra. Rašytojas siekė, kad lietuvių literatūra atsisakytų sovietinių
standartų ir prilygtų Vakarų literatūrai.
Lietuviškojo postmodernizmo
tyrinėtoja doc. dr. L. Mačianskaitė akcentavo svarbiausią R.
Gavelio romano mintį, kad Vilnius – tai daugiakultūris, ateitį
turintis miestas, kuriame gyvenama, o ne žaidžiamas pokeris. Romanas ir šiandien nėra
pasenęs, ypač karo, vykstančio
Ukrainoje, kontekste.
Antroji pranešėja doc. dr. S.
Daugirdaitė diskurso pradžioje
pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos
organizuotam konkursui pateiktų prozos kūrinių spektras buvo
itin platus, o kūrybos įvairovė
padidino šio konkurso vertę.
Savo pranešime autorė gilinosi
į lietuvių literatūros nūdieną, apibrėžė jos raidos kontūrus atgautos nepriklausomybės metais.
Šiuo metu skaitytojui išties yra

sunku susiorientuoti literatūros
gausoje ir pasirinkti gerą knygą.
Juk reikia išmanyti, kuri knyga
yra gera. Šiuolaikinis skaitytojas
knygą renkasi, atsižvelgdamas
į anotacijas kultūros spaudoje,
leidėjų ar pardavėjų reklamą,
mokytojų, bibliotekininkų, vertėjų patarimus, atsiliepimus socialiniuose tinkluose, pažįstamų
žmonių pasiūlymus, knygos autoriui suteiktas premijas. Nors
sakoma, kad gerą literatūrą atrenka laikas, bet iš tikrųjų ją turėtų atrinkti literatūros kritikai.
O šiuo metu Lietuvoje, kaip ir
Vakarų pasaulyje, esant politinėms, ekonominėms ir socialinėms permainoms, literatūros
kritika nyksta: vertinamųjų recenzijų yra labai mažai, vyrauja užsakomosios – giriančios ar
neigiančios. Kritika yra mandagi, nes nenorima pyktis. Bet krizė ištiko ne kritikus, o skaitytoją, nes literatūros kritikos stoka
– tai visuomenės sutrikimas.
Kritika persikraustė į socialinius
tinklus, profesionalų nuomonės trūksta. Todėl kritiko priedermė šiandien – pakeisti savo
paskirtį ir vaidmenį, iš ideologo ir visuomenės balso pavirsti individualiu literatūros žinovu,
autoritetingu, pripažintu patarėju skaitytojams ir kūrėjams. Pranešėja patarė kol kas pasikliauti
šiais žinių apie lietuvių literatūrą
šaltiniais: spausdintais ir elektroniniais kultūros leidiniais, visuomeninio transliuotojo laidomis, literatūrologų tinklaraščiais,
specializuotais kultūros tinklapiais. Literatūrologė pabrėžė,
kad menas negali funkcionuoti be ideologijos, negali būti nešališkas ypač šiuo metu, karo
Ukrainoje akivaizdoje. Menas, o
kartu ir literatūra, dabar vėl sugrįžta prie savo socialios prigimties, kuri buvo primiršta – gyventi kasdien kartu su žmogumi.
Problemos, vakar buvusios neaktualios, šiandien tampa svarbios. Tad lietuvių literatūra šiuo
metu atsisuka į socialines temas. Tikėtina, kad literatūra bus
vertinama pagal įdomumą skaitytojui, ir šis vertinimo kriterijus
taps pagrindiniu, renkantis knygą. Juk knyga gyvena tol, kol yra
skaitoma!
Renginio dalyviai taip pat apžiūrėjo bibliotekoje eksponuojamą meno kūrėjos Dianos Lukošiūnaitės karpinių parodą
„Druskininkietiškai vilnietiškas
pokeris“, kuri buvo sumanyta,
siekiant naujoviškai, netradiciškai pristatyti žymiausią R. Gavelio romaną.
Projekto ,,Ričardo Gavelio
skaitymai“ organizatorė – Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, partnerė – Lietuvos rašytojų sąjunga. Projekto idėjos
autorė ir vadovė Laima Žėkienė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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Mankšta vandenyje ir mokymasis plaukti – fizinio aktyvumo
skatinimui ir sveikatos gerinimui

Projekto „Plaukimo užsiėmimai Druskininkų savivaldybės gyventojams“ veiklos vykdomos sanatorijos „Belorus“ baseine / VSB archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
(VSB) rugsėjo mėnesį pradėjo įgyvendinti du naujus projektus, kurie yra finansuojami
iš Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.
Programos tikslas – remti Druskininkų savivaldybėje vykdomas visuomenės
sveikatinimo priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą
žalojančios elgsenos paplitimą, formuojančias aktyvų
visuomenės požiūrį į sveikatą ir sveiką gyvenseną, užtikrinančias sveikatai palankią

aplinką bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
Kiekvienais metais, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitos išvadas,
esamas problemas ir gyventojų sveikatos būklę, pagal nustatytus programos prioritetus yra
skelbiamas viešas projektų atrankos konkursas, kurio metu
atrenkamos finansuotinos priemonės.
Įgyvendinant projektą „Plaukimo užsiėmimai Druskininkų savivaldybės gyventojams“, kuris
vykdomas sanatorijos „Belorus“
baseine, siekiama skatinti Druskininkų savivaldybės gyventojų
fizinį aktyvumą bei mokyti teisin-

Projektas ,,Mankšta vandenyje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos
grupių asmenų sveikatos stiprinimo programos dalyviams“ vykdomas centre „AQUA“ /
VSB archyvo nuotrauka

gos plaukimo technikos. Treniruotės vandenyje turi itin teigiamą poveikį visam žmogaus
organizmui. Vandenyje traumų
ir patempimų tikimybė yra mažesnė, vanduo palengvina stuburui ir sąnariams tenkančią
apkrovą. Mankšta vandenyje
padeda atsikratyti varginančių
nugaros skausmų. Taip pat projekto metu siekiama pagerinti
plaukimo įgūdžius – kad ateityje būtų galima išvengti skendimų. Treniruotės vyksta du kartus per savaitę. Plaukimo grupę
sudaro 15 asmenų, kuriems suteiktos keturios nemokamos treniruotės. Numatyta, kad projekte dalyvaus 60 dalyvių.

Lietuvoje sergamumas širdies
ir kraujagyslių ligomis bei mirštamumo nuo jų rodikliai apie tris
kartus didesni už Europos Sąjungos vidurkius. Pagrindinė
priežastis, dėl kurios Lietuvo-

je stebimas didelis mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių
ligų, yra nepakankamas dėmesys savo sveikatai. Pagal paskutinę Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro ataskaitą, Druskininkų savivaldybėje mirčių nuo širdies ir
kraujagyslių skaičius – 209 iš
349. Tai sudaro apie 60 proc.
visų 2020 m. mirčių Druskininkuose.
O Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo
2015 metų įgyvendina širdies
ir kraujagyslių ligų bei cukrinio
diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programą, siekdamas pagerinti širdies
ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos asmenų sveikatą. Projektas ,,Mankšta vandenyje širdies ir kraujagyslių ligų
bei cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo
programos dalyviams“ vykdomas Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centre „Aqua“. Projekte
dalyvaus 20 asmenų, užsiėmimus veda kineziterapeutai.
Džiaugiamės Druskininkų savivaldybės teikiamomis galimybėmis ir druskininkiečių aktyvumu dalyvaujant projektuose.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Pasaulinės širdies
dienos proga
Druskininkų
kardiologijos centre
– nemokami tyrimai!
Druskininkų kardiologijos centro specialistai tradiciškai
kviečia kartu paminėti Pasaulinę širdies dieną ir šventės
proga rugsėjo 30 dieną dovanoja savivaldybės gyventojams galimybę nemokamai atlikti tyrimus:
- Impedanso kardiografijos ištyrimas (padeda diferencijuoti
atsiradusio dusulio priežastį, tikslingiau parinkti medikamentinį padidėjusio kraujospūdžio gydymą, parinkti šlapimą varančių vaistų dozes)
- Kraujagyslių standumo (elastingumo) ištyrimas (padeda nustatyti ar kraujagyslių būklė atitinka paciento fiziologinį amžių) ir kulkšnies-žasto indekso nustatymo tyrimas (kojų
arterijų aterosklerozės požymiams nustatyti)
- Kūno sudėties analizės ištyrimas (greitas ir tikslus būdas
sužinoti apie savo kūno sudėti ir padidinti motyvaciją keisti
savo gyvenimo būdą sveikos širdies link: nustato raumenų –
riebalų masės, vandens, baltymų, mineralų kiekį organizme)

Registracija vyks iki rugsėjo 23 d. tel. 8 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
Vietų kiekis ribotas!

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
Transpor to 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

Kiemo, garažo vartų
remontas, automatikos.
Tel. +370 625 30320
Žolės pjovimas,
tujų ir gyvatvorių
formavimas,
lapų surinkimas.
Tel. 8 615 77277

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

Kaip gerinti savo širdies būklę jau šiandien:
• Didinkite fizinį aktyvumą. Stenkitės penkis kartus per savaitę po 30 minučių turėti vidutinio intensyvumo fizinę veiklą
• Neužmirškite, kad net maži dalykai – lipimas laiptais ar
autobuso iškeitimas į pasivaikščiojimą – daro didelę įtaką
širdies sveikatai
• Meskite rūkyti. Tai pats geriausias sprendimas, jei siekiate pagerinti savo širdies būklę
• Subalansuokite mitybą
• Reguliariai tikrinkitės kraujo spaudimą
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Leipalingio dvaras – miestelio kultūros židinys

Leipalingio dvare pristatoma unikali edukacinė programa „Keturios seserys periferijos dvare“ / Leipalingio bendruomenės archyvo nuotraukos

Kas nutinka, kai gera idėja pasiūloma išradingiems ir
kūrybingiems žmonėms? Ogi
gimsta įdomios ir intriguojančios programos, kurios suteikia dar daugiau patrauklumo
kraštui, kuriame tie žmonės
gyvena.
Tokia idėja – unikali edukacinė programa „Keturios seserys periferijos dvare“ – jau
šiandien pristatoma Leipalingio dvare, kuriame nuo šiol
bus galima susipažinti su keturiomis dvarininko dukterimis,
originaliai perteikiančiomis šio
objekto istoriją, to meto atmosferą, atskleisiančiomis ne vieną paslaptį ir suteiksiančiomis
lankytojams daugybę smagių
akimirkų.
Taigi apie naująjį projektą
ir Leipalingio miestelio bendruomenės pastangas garsinti
savo kraštą kalbėjome su naujosios programos dalyvėmis
– Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininke Žaneta
Krivoniene, Laisvalaikio salės
vadove Rimante Černiauskiene, Leipalingio kraštotyros
muziejaus vedėja Laima Žukauskaite ir Leipalingio seniūnu Antanu Krancevičiumi.
– Papasakokite, kaip gimė
mintis dar plačiau išnaudoti Leipalingio dvaro galimybes
– „persikelti“ į kitą šimtmetį ir
įkūnyti dvarininko dukras. Kieno galvoje gimė ši idėja?
Žaneta: Idėja atsirado tada,
kai tapome Viečiūnų seniūnijos partneriais, įgyvendinat projektą „Druskininkų krašto garsintojai“. Šio projekto metu kaimo
bendruomenės kuria edukacines
programas, kurių tikslas yra pritraukti kuo daugiau žmonių į pačius Druskininkus ir į kurorto apylinkes.
Neseniai buvo atidaryta Leipalingio miestelio dvaro antra dalis,
labai daug žmonių pradėjo čionai
plūsti, nes apie šį unikalų objektą
garsas pasklido plačiai, jis parodytas ir televizijoje. Žmonės pradėjo domėtis, skambinti ir teirautis, kaip galėtų pas mus atvykti,
ką mes galime jiems pasiūlyti.
Pamatėme, kad tikrai reikalinga
kokia nors smagi edukacija, kuri
tarsi nukeltų visus į tą dvarišką
gyvenimą, kurioje netrūktų geros
nuotaikos ir šmaikštumo, būtų parodyti dvaro gyvenimo užkulisiai.
Taigi ėmėmės įgyvendinti VVG
projekto idėją, o tai padaryti
mums padėjo Druskininkų kultūros centro režisierė Asta Žiūrinskienė. Ji, kaip profesionalė, padėjo sukurti programą „Keturios
seserys periferijos dvare“. Ir, manau, jai labai puikiai pavyko atskleisti mūsų skirtingus charakterius.
– O kaip jūs rinkotės seserų

vaidmenis?
Rimantė: Tiesiog perteikiame
tai, ką kiekviena išmanome geriausiai. Asta Čmukienė šoka,
taigi ji programoje ir veda šokio edukaciją. Laima Žukauskaitė įvaldžiusi vėduoklių kalbą ir paslaptis, todėl ji apie tai pasakoja
lankytojams. Aš daug žinau apie
arbatą, išmanau apie kvapus,
moku pasakoti istorijas, tai man ir
teko toks vaidmuo. O Žaneta yra
ta sesuo, kuri mus visas tarsi apjungia.
Žaneta: Regis, aš esu ta sesuo,
kuri jokių ypatingų talentų neturi
ir sau neatranda vietos, ji – šiek
tiek maištauja, truputį pasišaipo
iš rimtesnių vyresniųjų savo seserų ir pati bando save atrasti per
įvairias veiklas.
– Kaip jums sekasi įgyvendinti naująją programą?
Žaneta: Tiesą sakant, didesnė premjera bus rodoma tik šiandien. Iki tol programą pažiūrėti pakvietėme tik savus žmones,
kai buvo kuriamas pristatomasis
filmukas. Tąkart buvo daug jaudulio, nes, man atrodo, prisistatyti saviems yra dar sunkiau, nei
svetimiems.
Bet viskas pavyko puikiai, jau
dabar žmonės iš visos Lietuvos
domisi ir ketina pas mus apsilankyti. Tikrai smagu!
Antanas: Tikrai gera idėja. Juk
naujovės žmonėms patinka, o
tie, kurie atvyks, papasakos ir kitiems, taip žinia apie Leipalingį,
o kartu ir visą Druskininkų kraštą, sklis vis plačiau. Tie, kurie kartą atvyksta, kartais sugrįžta ir vis
klausia: „Ką dar nauja darysite?“
Žmonės nuolat nori naujovių, o
tai mus skatina kurti. Tikimės, kad
naujų idėjų mums nepritrūks.
– Gražu žiūrėti, kai bendrų
idėjų įgyvendinimui susitelkia
ir Leipalingio bendruomenė,
ir Druskininkų kultūros centro
Leipalingio laisvalaikio salė, ir
seniūnija.
Antanas: Na, žiūrėkite kaip norite, bet šiandien mes visi dirbame po vienu stogu – atėjęs
žmogus mus visus randa čia, Leipalingio dvaro erdvėse. Savaime suprantama, kad ir mūsų visų
tikslai yra bendri. Taip jau yra, kad
ir renginius kartu organizuojame,
ir projektus įgyvendiname. Juo labiau, kad ir prie jų organizavimo
dažniausiai prisideda tie patys
žmonės. Yra aktyviausių žmonių
branduolys, aplink kurį veiksmas
ir sukasi.
Žaneta: Noriu akcentuoti, kad,
rengiant šią programą, dalyvavo ir kiti bendruomenės nariai.
Mes esame apsvarstę daugybę
kitų idėjų, „Keturios seserys periferijos dvare“ – tik viena iš jų.
Mus labai džiugina ir režisierės
A. Žiurinskienės prisidėjimas, jos
atsidavimas ir profesionalumas,

įgyvendinant minėtą projektą. Ji
puikiai perprato, kaip derėtų įkūnyti menamų seserų personažus
ir parinko mums vaidmenis.
Beje, mūsų miestelio istorija yra
labai sena. Jeigu mes paimtumėme kiekvieną laikmetį, galėtumėme sukurti labai daug įvairių edukacijų. O Laima jau ir iki šiol yra
parengusi nemažai edukacijų.
Labai smagu, kad Leipalingyje
yra aktyvių bendruomenės narių,
kurie nori dalyvauti įvairiose veiklose.
Turime minčių kurti ir kitas edukacijas, bet pirmiausia norisi įsivažiuoti su šita programa.
Džiaugiamės tuo, kad iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2022 metų projekto programos
gavome lėšų, už kurias galėjome
įsigyti edukacijai reikalingų rekvizitų – pasisiuvome naujus kostiumus, įsigijome indų, papildėme interjero detales, edukacinių
priemonių, nusipirkome vitrinų.
Jose galėsime eksponuoti kuriančių mūsų krašto žmonių dirbinius,
kuriuos edukacinių programų dalyviai galės įsigyti. Taigi edukacinėje programoje ne tik mes keturios dalyvaujame, bet skatiname
save reprezentuoti ir Leipalingio
krašto kūrėjus, kitus bendruomenės narius, kad jie turėtų galimybę užsidirti ir iš to turėti naudos.
Pastebėjome, kad žmonės labai kūrybingi, atneša labai aukšto meistriškumo ir labai originalių
savo sukurtų gaminių.
– Edukacinė programa „Keturios seserys periferijos dvare“
Jums suteikia galimybę netradiciškai parodyti dvaro istoriją.
Laima: Skirtingi seserų charakteriai, galima sakyti, kažkiek
atspindi klasikinėje literatūroje
sukurtus personažus, o per išraiškingai sukurtus personažus
bandome parodyti, ką buvo galima veikti to meto Leipalingio dvare. Rėmėmės tradiciniais dvaro
gyvenimo akcentais.
– O kas jums yra įdomiausia,
kuriant savo personažus?
Žaneta: Man atrodo, kad žiūrovui įdomus netikėtumo efektas.
Atrodytų, vienoje dvaro erdvėje
jis jau susigyveno su vienos dvarininkaitės vaidmeniu, ir staiga
viskas keičiasi – laukia kita erdvė,
ir jį pasitinka visiška pirmosios sesers priešingybė.
Tarkime, Rimantė – rami, melancholiška, labai konkreti, o štai
Asta šmaikšti, jai rūpi tik šokiai.
Mano personažas niekaip neranda savęs, jai, regis, visur smagu, norisi iš visų pasišaipyti. Man
smagu, kad kuriame tokią edukaciją, kurioje lankytojų laukia daug
netikėtumų.
Laima: Dėl to yra nenuobodu.
Čia laukia vienas tipažas, čia –
kitas, nemažai informacijos, šo-

kis, emocija, vėduoklės, kvapai.
Stengsimės sužadinti visus pojūčius, kurie žmogui sukeltų gerus
prisiminimus.
Žaneta: Mums labai norisi pristatyti Leipalingio dvarą. Bet jis
neišliko su savo istorinėmis vertybėmis ir reliktais. O sausos sienos nėra labai iškalbingos, todėl
reikia tai daryti, pasitelkus išmonę ir fantaziją. Todėl perteikiame
tam tikras dvariško gyvenimo peripetijas, kurie žmogui gali sužaidinti vaizduotę, sukurti vaizdinius.
Rimantė: Žinoma, mes nesistengiame atkurti autentiškos to
meto atmosferos, neatkuriame to
tikrojo gyvenimo, daug improvizuojame, pasitelkiame fantaziją.
Laima: Smagiausia bus, jei bus
sukurta emocija ir žmonės juoksis, užsimirš. Dar labai smagu,
kad žmonės, dalyvaudami edukacijoje, susipažins su visu Leipalingio dvaru, pasivaikščios po visas
erdves.
Rimantė: Žmonės viską geriausiai įsimena per patirtas emocijas, matytus vaizdus, kvapus. Todėl norime, kad mus prisimintų
per geras emocijas.
Žaneta: Po pirmojo pristatymo režisierė A. Žiurinskienė, kuri
pirmiausia yra labai pozityvus
žmogus, mumyse įžvelgė didelį potencialą, džiaugėsi mūsų sukurtais personažais, o tai mums
labai daug reiškia. Pasijautėme
tarsi artistės.
– Susidaro įspūdis, kad dabar
visas miestelio gyvenimas sukasi aplink antram gyvenimui
prikeltą Leipalingio dvarą.
Žaneta: Man tai svarbiausia ir
smagiausia, kad visos Leipalingio
dvare įsikūrusios įstaigos tarpusavyje bendradarbiauja. Ne konkuruoja, o bendrai siekia tikslų.
Mums visiems labai svarbu, kad
renginiai būtų kokybiški, o miestelis būtų pateikiamas taip, kad
sukeltų geriausius atsiliepimus.
Mes nesiekiame labai greitų rezultatų ir nenorime taip vadinamo
popso. O šiuo atveju labiausiai
pasiteisina mūsų visų bendradarbiavimas. Man tai yra didžiausias
pasiekimas. Galbūt tai lemia, kad
visi veikiame po vienu stogu.
Aišku, kartais pasitaiko ir trinties – juk esame skirtingi žmonės, bet visada daug diskutuojame, kol randame optimalų bendrą
sprendimą.
– Edukacines programas siūlote grupėms, o ar pavienis
žmogus, užklydęs į dvarą, gali
jį apžiūrėti?
Rimantė: Užsukti tikrai galima.
Ir dvarą apžiūrėti yra galimybė.
Žinoma, ne kasdien lankytojus
pasitiksime, pasidabinę dvariškais apdarais. Dvaro rūsyje rengiamos parodos, šiuo metu galima apžiūrėti labai įdomią šalies
menininkų sukurtą siuvinėtų pa-

veikslų ekspoziciją, kurioje savo
kūrinius eksponuoja ir druskininkietė Alė Kalėdienė. Leipalingio
dvaras tampa įvairiapuse kultūrine erdve.
Antrame aukšte veikia koncertų salė, kurioje vyksta įvairūs muzikos renginiai. Spalio mėnesį čia
bus parodytas barokinės muzikos
spektaklis „Basso Ostinato“.
Antanas: Laukiame visų. Jeigu
turime galimybę, visada parodome dvarą ir apie jį papasakojame.
– Dvaras tarsi įgavo naują
kvėpavimą. Kas Jums patiems
teikia daugiausia džiaugsmo?
Antanas: Labiausiai džiugina
žmonės. Tie, kurie kažką daro,
kuria, aukoja savo laisvą laiką,
galbūt net savo interesus. Tie, kuriuos vienija bendras tikslas.
Žaneta: Ir tie žmonės, kurie
daugiausia nuveikia, neturi iš to
naudos sau. Mūsų visų tikslas –
geresnės Leipalingio aplinkos kūrimas, noras parodyti, kad Leipalingyje yra labai daug gerų ir
įdomių dalykų.
Rimantė: Man, kaip kultūros
srities atstovei, norėtųsi, kad pas
mus apsilankytų ir kuo daugiau
druskininkiečių, kad jie suprastų,
jog Druskininkų savivaldybė neužsibaigia ties Druskininkų miesto riba. Aplinkui yra miestelių, galinčių pasiūlyti įdomių dalykų.
Laimė, per tradicinę „Jotvingių“
šventę, Leipalingio dvaro festivalį
jau sulaukiame daugybės svečių
iš visos Lietuvos, taip pat ir druskininkiečių.
Išnaudojame skirtingas Leipalingio erdves. Renginiai organizuojami ne tik pačiame dvare.
Nemažai žmonių atvyko ir į Dvaro
festivalio metu Leipalingio bažnyčioje surengtą koncertą.
Žaneta: Man atrodo, kad mes
siūlome tiesiog kitokio formato renginius. Tarkime, barokinės
muzikos festivalį. Mums svarbu
išnaudoti tam tinkamas erdves.
Juk baroko muzika dvaro erdvėse tikrai gerai skamba. Ir kaskart
vis daugiau žmonių sulaukiame.
Jų nebereikia asmeniškai kviesti!
Ir smagu, kad tai, ką mes darome kitaip, sulaukia gerų ne tik
druskininkiečių, bet ir visos Lietuvos gyventojų atsiliepimų.
Rimantė: Smagu, kai sulaukiame, pavyzdžiui, Lietuvos muzikos
rėmimo fondo darbuotojų skambučio, kurie sako girdėję apie
mūsų renginius ir pasiūlo kitą pavasarį pristatyti Leipalingį, kaip
mažąją Lietuvos kultūros sostinę,
Vilniuje.
Žaneta: Mūsų veiklos – tikrai
plataus spektro. Ne tik skirtingo
žanro muzikos koncertus ar edukacines programas rengiame, bet
organizuojame ir respublikines
bei tarptautines konferencijas.
Parengė Laima Rekevičienė
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VšĮ sanatorija „BELORUS“
skelbia AKCIJĄ „AKTYVUS RUDUO“!

Nuo rugsėjo 19 iki spalio 1 dienos
bus taikoma net iki 40 PROC. NUOLAIDA
Baseino ir pirčių komplekso
bei
Baseino ir treniruoklių salės
3 mėnesių ABONEMENTAMS!

Savaitraščio Nr. 372
Mokome plaukti
vaikus ir
suaugusiuosius
sanatorijos
„Belorus“ baseine.
Individualūs
užsiėmimai, lankstus
grafikas.
Tel. 8 625 67707

*Kainas rasite www.belorus.lt

PADĖKA
Mirė artimiausias žmogus – vyras, tėvas ir senelis
Vytautas Virgilijus Kibartas. Už visokeriopą paramą,
užuojautą ir supratingumą nuoširdžiai dėkojame šeimos
gydytojai Birutei Vilkaitienei, Greitosios medicinos
pagalbos medikams, Druskininkų parapijos klebonui
Vaidui Vaišvilui, kolegoms iš Pedagoginės-psichologinės
tarnybos bei „Saulutės“ sanatorijos, „Atgimimo“
mokyklos mokytojams, draugams, kaimynams ir visiems,
buvusiems šalia ir palaikiusiems mus šią sunkią valandą.
Pagarbiai žmona Aušra Kibartienė,
dukros Skaidra ir Monika su šeimomis

Auksas

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Nemalonių kvapų šalinimas
patalpose, automobiliuose.
Tel. 8 615 77277

SANTECHNIKO
paslaugos

ŪKVEDŽIO
paslaugos

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND
SPA LIETUVA“
Transporto
įmonė ieško
automechaniko vilkikų ir
puspriekabių
remontui
Druskininkuose
KVIEČIA
PRISIJUNGTI
PRIE SAVO
KOMANDOS:

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime 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

•
•
•
•
•
•
•
•

Darbo(-ę);
pobūdis:
• ekonomistą (-ę)-analitiką
Vilkikų,
puspriekabių
• viešbučio
registratoriųbendra
(-ę); techninė patikra.
Krovininio
transporto
priemonių
• SPA namų
administratorių
(-ę); gedimų nustatymas.
Krovinio
transporto priemonių remonto darbai.
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;Reikalavimai:
Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
išmanymas.
barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
Atsakingumas, kruopštumas, orientacija į kokybę, švaros
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
laikymasis.
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.
„B“ kategorija.
Priimtume ir pagalbinį
darbuotoją.
Susidomėjai?
Susisiek

tel. +370
686
Daugiau informacijos
tel.
8 70024
699 88263 ir (8 313) 53369
el.paštu: personalas@grandspa.lt

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.
Atliekami remonto, statybos darbai : stogų dengimas, dailylenčių
kalimas, dažymas, tvorų, pavėsinių, terasų darymas, gipso ir griovimo
darbai butuose, gyvenamuosiuose namuose, įvairiose statybose.

Tel. 8 605 42559

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,
el. p. dzukijos.pulsas@gmail.com
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RENGINIAI

Rugsėjo 15 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
– naujai gautų leidinių pristatymas „Jus kviečia įdomi knyga“
Rugsėjo 15 d. 17.30 val. M.
K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) –
Joanos Daunytės koncertas.
Renginys nemokamas!

Iš atliekų pagamintos energijos užtenka
visiems jų tvarkymo objektams regione ir dar
parduodama į rinką

Rugsėjo 16 d. 10 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
– edukacija vaikams „Vasara
prabėgusi su knyga“
Rugsėjo 20 d. 17 val.
Viešojoje
bibliotekoje
(V.
Kudirkos g. 13) – koncertas
„Čiurlionio džiazas“. Dalyvaus
džiazo kūrėjai ir improvizatoriai
Dmitrijus Golovanovas ir Janas
Maksimovičius
Rugsėjo 21 d. 17.30 val.
Viečiūnų bendruomenės centre (Jaunystės g. 17) – archeologo, prof. dr. V. Vaitkevičiaus
paskaita „(Ne)atrasti Viečiūnai:
senovės paveldo keliais“
Rugsėjo 22 d. 16 val. M. K.
Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)
– parodos „M. K. Čiurlionio
atvirlaiškiai“ atidarymas
Rugsėjo 22 d. 17 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
Ernesto Kuckailio knygos „Partizanai‘‘ pristatymas

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia
Gražinos
AleknavičiūtėsKuprevičienės
apžvalginė
paroda „Odos paveikslai“
Druskininkų miesto muziejaus
galerijoje (M. K. Čiurlionio
g. 37) veikia paroda „Dabar
vadinuosi A. J. Stankevičiumi“.
Julijono Algimanto StankausStankevičiaus
(1933-2002)
piešiniai. Druskininkų miesto
muziejaus dailės rinkinys“
Iki rugsėjo 18 d. M. K.
Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) eksponuojama Mykolės
Ganusauskaitės
paroda
„Fotogeniški peizažai“
Iki rugsėjo 29 d. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
– veiks Dianos Lukošiūnaitės
popieriaus karpinių paroda
„Druskininkietiškai vilnietiškas
pokeris“
Iki rugsėjo 30 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio
g. 27) veiks žymiausių 20032009 metais Druskininkuose vykusių tapybos plenerų
retrospektyvinė darbų paroda
„Susitikime vėl“ III kolekcijos
dalis. Parodos rengėjas – Rimvydas Aniulis. Susitikimas su
parodos autoriais – rugsėjo
24 d. 15 val.
Iki spalio 12 d. V. K. Jonyno
galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama tarptautinio tapytojų
plenero „Šlavantas“ paroda

ARATC biologinio apdorojimo įrenginiuose sausuoju anaerobiniu būdu per metus apdorojama kiek daugiau kaip 20 tūkst. tonų atliekų / ARATC archyvo nuotrauka

Kokia nauda iš atliekų rūšiavimo? Akivaizdi. Be visų kitų
teigiamų dalykų, iš jų galima
pagaminti didelį kiekį elektros energijos, kuri brangsta
kone kasdien, o, nerūšiuodami atliekų, mes netiesiogiai
prie to prisidedame.
Vien iš išrūšiuotų maisto ir kitų
biologiškai skaidžių atliekų Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras (ARATC) per mėnesį
pagamina apie 300 tūkstančių
kilovatvalandžių elektros energijos. Jos užtenka visiems įmonėms padaliniams aprūpinti, o
apie pusė kiekio parduodama į
rinką.
„Laiku investavę į biodujų ir
komposto gamybos įrangą, mes
jau kelinti metai pasigaminame tiek elektros energijos, kad
jos užtenka visiems mūsų įmonėms įrenginiams, technikai bei

padaliniams. Ir dar lieka. Tai –
ir ekonomiška, ir ekologiška, ir
akivaizdus augančio visuomenės sąmoningumo įrodymas“,
– sako Algirdas Reipas, Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
direktorius.
Skaičiuojama, kad Lietuvoje per metus susidaro apie 150
tūkst. tonų maisto atliekų. „Tinkamai sutvarkytas šis atliekų
kiekis leistų pagaminti nemažą
kiekį energijos, gaunant ir ekonominį, ir aplinkosauginį efektą“, – pastebi A. Reipas.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro biologinio apdorojimo įrenginiuose sausuoju anaerobiniu būdu per metus
apdorojama kiek daugiau kaip
20 tūkst. tonų atliekų – toks yra
šių įrenginių projektinis pajėgumas. Iš jų pagaminama daugiau
kaip 3 mln. kWh elektros ener-

gijos – dvigubai daugiau nei reikia visiems ARATC įrenginiams
eksploatuoti.
Kiekvienais metais ARATC iš
atliekų pagaminamos elektros
energijos kiekis auga – nuo 2,5
mln. kWh 2019 metais iki 3 mln.
2021 metais. Per aštuonis šių
metų mėnesius Alytaus regione
iš atliekų pagaminta jau beveik
2, 3 mln. kilovatvalandžių elektros energijos.
Ieškodamas būdų, kaip efektyvinti įmonės veiklą ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, ARATC yra pateikęs
paraišką ir gavęs finansavimą
fotovoltinės saulės energijos
elektrinės įrengimui Takniškių
gamybiniame padalinyje.
Energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių bus
dar vienas žingsnis, leisiantis
Alytaus regiono atliekų tvarky-

mo centrui užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, o sutaupytas lėšas skirti bendrovės
teikiamų paslaugų kokybei gerinti.
Atliekos ir energija. Tik skaičiai
3 mln. Tiek kWh energijos
pernai pagamino ARATC
23 tūkst. Tiek tonų biologiškai
skaidžių atliekų pernai apdorota
ARATC įrenginiuose
300 tūkst. Tiek kWh elektros
energijos ARATC vidutiniškai
pagamino per vieną šių metų
mėnesį
150 tūkst. Tiek kWh elektros energijos vidutiniškai reikia
per mėnesį ARATC įrenginių ir
technikos eksploatacijai.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija
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2022.09.16 d.
Penktadienis
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 Istorijos perimetrai. Gargždų žudynės.
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.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas.
22:45 Auksapirštis.
00:35 Boružė.
02:05 Istorijos detektyvai.
03:00 LRT radijo žinios.
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 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:45 „Farai“.
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 „Krudžiai“.
21:30 Europos vyrų krepšinio čempionatas. Pusfinalio rungtynės.
23:30 „Vagišiai“.
01:50 „Trys įtemptos dienos“.
04:35 „Elementaru“.
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.
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Super Džonis smogia.
22:50 Keršto valanda. Atlygis.
00:45 Pagunda.
02:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. Aktualijų
laida. Ved.: I. Grinevičius.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Pasislėpusi Palanga.
Ginčai dėl Palangos“.
07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Zoologijos sodas“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.00 „Šarūnas Marčiulionis. LKL krepšinis Lietuvoje vėl!“.
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 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 „Zoologijos sodas“.
04.35 „Reali mistika“.
06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 U-571.
23:50 Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
02:00 „Nepamirštamas tyrimas“.
03:10 „Legendų biuras“.

2022.09.17 d.
Šeštadienis
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.
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Meistrystė.
12:40 Užburianti Australija.
13:40 Komisaras Montalbanas. Kitame
laido gale.
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.
22:40 Didžioji siena.
00:25 Vaikščioti nemačiomis.
02:25 Auksapirštis.
04:10 Komisaras Montalbanas. Kitame
laido gale.
06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
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 odisėja“.
12:35 „Undinėlė“.
14:20 „Merlinas“.
16:10 „Keliamieji metai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS „Taikinys #1“.
00:45 „Ryklių sala“.
02:25 „Vagišiai“.
04:40 „Elementaru“.

06:30 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 Plojus.
10:45 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai.
12:35 Žiedų valdovas. Žiedo brolija.
16:05 Lėktuvai, traukiniai ir automobiliai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Žmogus-Voras. Į naują visatą.
21:50 Machinatoriai.
23:40 Afigiena mokytoja.
01:30 Super Džonis smogia.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gamta“.
08.30 „Pasislėpusi Palanga.
Palanga - pasienio miestas.“
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Mano vieta.
11.00 Išpažintis su Marija.
11.30 Būsto anatomija.
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.
19.00 „Mes – pasaulis 2022“.
20.00 Žinios.
20.30 „A. Lukašenka. Auksinis dugnas.“
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Mes – pasaulis 2022“.
03.35 Lietuvos dvarai.
04.00 Būsto anatomija.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Išpažintis su Marija.
05.35 Vantos lapas.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 „Kova už būvį“.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 „Neįtikėtini gyvūnai“.
09:40 „Centrinėje Amerikoje su Naidželu Marvenu“.
10:50 „Kova už būvį“.
12:00 Daviso taurės II pasaulinės grupės mačas: Lietuva - Egiptas.
16:00 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
17:15 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
18:25 „Iškvietimas“.
19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou.
22:00 Nindzė žudikas.
23:55 U-571.
02:15 „Amerikietiškos imtynės“.

2022.09.18 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Teatro biografijos. Pasakojimai apie Lietuvos teatrų

istorijas.
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 Kelionės vaizdingiausiomis pasaulio upėmis.
12:50 Siautulingoji Argentina.
13:50 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.
20:30 Panorama.
21:00 Jaunieji slaugytojai.
23:45 Aukso karštligė .

00:55 Didžioji siena.
02:35 Kelionės vaizdingiausiomis pasaulio upėmis.
03:25 Siautulingoji Argentina.
04:20 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės.
06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios
gaudynės“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 PREMJERA „Lemūrų salos gaujos“.
13:05 „Stebuklingas sezonas“.
15:15 „Dėdė Bakas“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:15 TIESIOGIAI Europos vyrų krepšinio čempionatas. Rungtynės dėl 3 vietos.
20:15 „TV3 žinios“.
21:30 TIESIOGIAI Europos vyrų krepšinio čempionatas. Finalas.
23:30 VĖLYVO VAKARO KINO TEATRAS „Nedidelė paslauga“.
02:00 „Apgaulė“.
06:35 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
07:05 „Bunikula“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.
08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Rango.
11:50 Nensė Driu ir paslėpti laiptai.
13:40 Berniukas, šuo ir klounas.
15:35 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos šou.
22:00 Boso lygis.
00:05 Taisyklės negalioja.
02:35 Machinatoriai.

2022.09.19 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių programa.
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.
21:30 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.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 „Krepšinio evangelija pagal
Šarą.“
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 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
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“.
Lietuva, 2022. 3 sez. 3 s. N-7
21:00 „Moterys meluoja geriau“. Lietuva, komedija, drama, 2022. 15 sez. 8
s. N-7
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 2022. 149 s.
22:20 „TV3 sportas“. 2022.
22:27 „TV3 orai“. 2022. 149 s.
22:30 „Tamsi tiesa“.
00:45 „Naktinė pamaina“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tai – mes“.

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Baltijos galiūnų komandų čempionatas.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Pasaulio komandinė taurė 2022“.
10:10 „Pričiupom!“.
10:40 Paslaptingas varlių pasaulis.
12:00 Daviso taurės II pasaulinės grupės mačas: Lietuva - Egiptas.
17:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 Reidas 2.
01:35 „Gyvi numirėliai“.
02:35 Nindzė žudikas.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali žinių laida. Karalienės
Elžbietos II laidotuvės.
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 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. Žinios. Krepšinio apžvalga
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22:27 Orai.
22:30 Naktinis pasivaikščiojimas.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Boso lygis.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Krepšinio evangelija
pagal Šarą.“
07.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Zoologijos sodas“.
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.
16.20 Sportas.
16.30 Laisvės TV.
17.30 „Pasislėpusi Palanga. Palanga –
pasienio miestas“.
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 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 geriausia“.
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“.
15:55 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išeities kodas.
22:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Reidas 2.
04:30 „Privatus detektyvas Magnumas“

2022.09.20 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. Tvaraus, 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.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.

21:30 Istorijos perimetrai.
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 (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. Gyvenimo būdo žurnalas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
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 „TV3 vakaro žinios“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Kietasis būrys“.
00:50 „Naktinė pamaina“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:50 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Profesionalai.
00:50 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 Naktinis pasivaikščiojimas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Būsto anatomija.
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 „Partizanų keliais“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV.
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 Laisvės TV. Laikykitės ten.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 Laisvės TV.
03.50 „Zoologijos sodas“.
04.35 Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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“.
15:55 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „PREMJERA Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vienintelis šūvis.
23:20 Išeities kodas.
01:10 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:20 „Privatus detektyvas Magnumas“.
03:15 „Legendų biuras“.

2022.09.21 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
12:45 Kelionių atvirukai.
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 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8.
00:50 Kelionių atvirukai.
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 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
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 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Meilės priesaika“.
00:45 „Naktinė pamaina“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
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.
19:20 Sportas.

19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Operacija „Overlord“.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
01:45 Profesionalai.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena. Aktualijų laida.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias.
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 Būsto anatomija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
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. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Zoologijos sodas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „FTB. Ieškomiausi“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Kalnietis“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pataikyk kulką į mane.
23:05 Vienintelis šūvis.
01:25 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
03:25 „Legendų biuras“.

2022.09.22 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai 9.
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.
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 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
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“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
00:50 „Naktinė pamaina“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:20 „Naktinė pamaina“.
04:20 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Mergina su drakono tatuiruote.
01:40 Operacija „Overlord“.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 VDU karta.
04:55 RETROSPEKTYVA. 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 „Gyvi“. Realybės dokumentika.
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Atėjo… Sabas“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 „Liokajus Lietuvos“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija.
23.30 „Liokajus Lietuvos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Būsto anatomija.
03.00 „Zoologijos sodas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „Čikagos policija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Čikagos policija“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sukilimas.
22:45 Pataikyk kulką į mane.
00:50 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:05 „Privatus detektyvas Magnumas“.
03:00 „Legendų biuras“.
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(-ams)
Gripas – ne žaidimas
Pasiskiepykite nuo gripo

Jei esate diplomuota (-as) (diplomas nuo 2014 m.) slaugytoja (-as)
ir ieškote darbo užsienyje, norime pasiūlyti jums galimybę dirbti Nyderlandų – šalies su viena labiausiai pažengusių sveikatos apsaugos sistemų – sostinėje Amsterdame.

Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą sodybą
šalia Leipalingio. Tel. +370 692 92108
Apmokome snieglente
(snowboardu) suaugusius
ir vaikus – NEMOKAMAI.
Tel. 8 625 67707

Perkame juodo ir
spalvoto metalo
laužą. Didesnį kiekį
pasiimame patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

Gripo
vakcina

20 €

DRUSKININKAI
M. K. Čiurlionio g. 65
T. Kosciuškos g. 12
Akcija galioja iki spalio 31 d.
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

Pirmiausia nuotoliniu būdu išmokysime Jus olandų kalbos (bendrosios ir profesinės) – kursas Jums bus nemokamas, tereikės nusipirkti 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 motyvacinį laišką anglų kalba (PDF arba Word formatu) ir mes su Jumis
susisieksime.

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha),
apaugusius medžiais ir krūmais. Už didelius ir
tankiai apaugusius – mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577
PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Geopatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821
El. p. infogeoservisas@gmail.com

Gydytojas endokrinologas,
skydliaukės ligų specialistas,
med. dr. Vygantas Šidlauskas
konsultuos rugsėjo 24 d.
klinikoje „Antėja“

Metalo išvežimas,
supirkimas. Senų
automobilių
supirkimas.
Statybinių šiukšlių
išvežimas,
sunkvežimio
su kaušu, tralo
automobiliams vežti
nuoma.
Tel. 8 628 75156

Išnuomojamos autoserviso dirbtuvės su pilna įranga.
Tel. 8 687 98911
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +370 675 24422

Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.
Tel. 8 625 71804

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

(Druskininkai, T. Kosciuškos g. 12).

Atliekami echoskopijos, skydliaukės
aspiracinės punkcijos ir hormonų tyrimai.

Registracija tel. 8 661 02610
Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394

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

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“!

15

Savaitraščio Nr. 372

2022 m. rugsėjo 15 d.

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 produkcija“ – 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

Asmeniniai skelbimai
Parduoda nekilnojamą
turtą
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
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 Nemuno upės. Kaina – 75 000
Eur, derinama. Be tarpininkų.
Tel. 8 698 87626
Parduoda įvairių dydžių namų
valdos sklypus M. K. Čiurlionio g. 120, Druskininkuose.
Tel. 8 602 10802
Parduodamas 83, 32 kv. m
mūrinis sodo namas su 5, 33
arų žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25,17 arų namų
valdos sklypas Lipliūnų g.
8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas, kadastriniai matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą
Perka
sodybą su žeme,
gali būti miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės,
pageidautina
vienkiemis.
Siūlyti tel. 8 611 01110
Perka žemės ūkio paskirties sklypą arba apleistą
sodybą
šalia
Leipalingio.
Tel. +370 692 92108

Keičia nekilnojamą turtą
Keičia 2 kambarių (34 kv. m)
butą Viečiūnuose į didesnį
butą Druskininkuose arba Viečiūnuose su priemoka. Skambinti tel. +370 692 63368
Keičia 3 kambarių, 73 kv. m
butą, esantį Merkinės g., į nedidelį 2 kambarių butą naujos
statybos arba renovuotame
name. Tel. 8 677 74257
Keičia 2 kambarių butą (renovuotame name) su garažu

Leipalingyje į butą Druskininkuose. Tel. 8 621 64147

Nuoma
Nuo spalio mėn. ilgalaikei nuomai išnuomojamas 2 kambarių
(42 kv. m) butas su balkonu
(9 kv. m), esantis Gardino g.,
pirmajame aukšte. Butas tvarkingas, jame yra nauja buitinė
technika ir baldai. Tel. 8 601
65343 arba el. p. edita.gnich@
gmail.com

tis – 0, 70 m, kaina – 250 Eur.
Tel. 8 600 17582

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis

Rūsio pamatų blokai – SP3
(išmatavimai: 2, 60 m x 0, 60
m x 0, 30 m), vieneto kaina –
45 Eur, gelžbetoniniai šulinio
žiedai (diametras – 1000 mm),
vnt. kaina – 65 Eur. 6 m ilgio
gelžbetoninė sija – 80 Eur, 40
stiklo lapų, 3 mm storio, išmatavimai – 160 x 80 cm, kaina
– derinama. Tel. 8 687 24880

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

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

Nuo spalio mėn. išnuomojamas 2 kambarių butas miesto centre, M. K. Čiurlionio g.,
prie poliklinikos, ilgam laikui.
Namas – renovuotas, labai
maži komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 676 72759

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

Suteiktų gyvenamąjį plotą
Druskininkuose,
Baravykų
gatvėje už nedidelę pagalbą.
Tel. 8 698 39837

Dujinė viryklė su elektrine orkaite, gera būklė, kaina – 80
Eur. Tel. 8 670 74263

Išsinuomotų
Ilgalaikei nuomai – sandėliavimui – reikalingas sandėliukas,
kambarys, garažas. Ne mažiau 8 kv. m. Tel. 8 687 22871
Išsinuomotų biuro patalpas
3-4 žmonėms Druskininkuose.
Tel. 8 600 15156

Parduoda įvairius daiktus
Parduodamas vokiškas akordeonas su dėklu „Weltmeister“, visiškai naujas, 120 bosų.
Tel. 8 676 72759
Laboratorinis mikroskopas pigiai – už pusę kainos, 20 kaltų
rinkinys meniniam marmuro
apdirbimui, 10 kaltų rinkinys
medžio drožybai, 100 lapų
vatmano popieriaus už pusę
kainos, 2 sukami foteliai ir žurnalinis staliukas, sulčiaspaudė „Rosinka“, kaina – 30 Eur.
Tel. 8 313 55714
Parduodamas
„Riga“, atsiimti
Tel. 8 618 41136

pianinas
Neravų g.

Parduoda medines duris su
staktomis, tinka 2-jų kambarių standartiniam butui. Durų
išmatavimai – 2 vnt., aukštis
– 2 m, plotis – 0, 80 m. 2 vnt.,
aukštis – 2 m, plotis – 0, 60
m, 1 vnt., aukštis – 2 m, plo-

Parduodamas
Tel. 8 677 74257

pianinas.

Elektrinis
bėgimo
takelis
„IWALK“, mažai naudotas.
Garantija iki 2023 m. vasario
mėnesio. Tel. 8 616 47585
Pigiai parduodami: moteriškas
dviratis – 7 pavarų, sportinis
vyriškas dviratis – 21 pavaros,
kalnų dviratis – 21 pavaros,
du mergaitiški dviračiai iki 16
metų, 18 pavarų. Vaikiška automobilinė kėdutė, žurnalinis
staliukas, pakabinami šviestuvai, sulankstoma lovelė, televizorius „Philips“ su priedėliu.
Tel. 8 630 87652
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“, „TV STAR T1030“ – po
15 Eur, pakabinami šviestuvai
butui –nuo 4 Eur, TV priedėlių
„TV STAR“, televizorių „LG“ ir
„Philips“ pulteliai – nuo 4 Eur.
TV lauko antena – 13 Eur,
„Scart“ laidai – 2 Eur. 2 aukštų vaikiška lovytė (2 čiužiniai,
ilgis – 190 cm, plotis – 87 cm,
aukštis – 160 cm), kaina – 125
Eur. Vaikiškas medinis maniežas, sulankstomas, išmatavimai – 100 cm x 100 cm x 63
cm, kaina – 25 Eur, stačiakampis stalas, plytelių paviršius,
išmatavimai – 135 cm x 75 cm
x 48 cm, kaina – 15 Eur, vaikiškos lovytės – nuo 25 Eur.
Tel. 8 686 43600

Reikalinga
Ieško žmogaus, kuris važiuoja
į Vokietiją. Tel. 8 618 67244
Reikalinga

moteris,

galin-

„Nissan Note“, 2011 m., 1,5 l
dyzelis, labai gera būklė, daug
privalumų, vokiška TA, galiojanti iki 2024 m. Kaina – derinama. Tel. 8 692 44465

ti prižiūrėti močiutę jos na-

Parduoda žemės ūkio
produkciją

Ieško darbo

Parduodamos avižos. 1 tona –
200 Eur. Tel. 8 629 00250
Parduoda pašarines bulves.
Tel. +370 648 92746

muose

Druskininkuose.

Tel. 8 698 19494 (skambinti po
13 val.)

Moteris

ieško

darbo,

padėti

seneliams

gali

buityje.

Tel. 8 644 84291
Vyras ieško bet kokio darbo.

Bičių šeimos Neravuose. Tel.
8 609 41640

Tel. 8 638 10880

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

žiūrėti sodybas, atvažiuoja.

2 kartus per savaitę gali priTel. 8 692 44465

Dovanoja
Parduoda mišką,
medieną, malkas

Dovanoja

naudotas

plytas.

Tel. 8 608 79969

Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Dovanoja draugišką, mielą 4

Įvairios malkos. Vežame ir mažus kiekius. Tel. 8 610 32259

Dovanojami

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

m., įrišti. Taip pat radijo ap-

mėnesių katinėlį (juodai baltos
spalvos). Tel. 8 674 03638

gamta“
aratas

žurnalo

leidiniai
„Rigonda“

iki

„Mūsų
1990
stereo.

Tel. 8 313 55714

Parduodamos malkos kaladėmis. Tel. 8 608 70658
Spygliuočių, lapuočių malkos: skaldytos arba kaladėmis. Atvežame į vietą.
Tel. 8 601 46179

Kita
Priimtų asbesto šiferio lakštus.
Tel. 8 650 47770

Superka automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, „Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“.
Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai.

Tel. 8 636 60454

16

2022 m. rugsėjo 15 d.

Savaitraščio Nr. 372

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
teikia:
privalomųjų higienos įgūdžių
privalomuosius pirmosios pagalbos
privalomojo mokymo apie alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus
sveikatai mokymus.
Įvertinus žinias ir įgūdžius, mokymų dalyvis gauna
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.
Į įmones, kuriose dalyvių grupė 10 ir daugiau asmenų,
atvykstame patys Jums patogiu metu.
Dėl registracijos ir platesnės informacijos kreipkitės tel.
+37061297211

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

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“!

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.

