
Rugsėjo 23-25 dienomis 
Druskininkai tradiciškai kvie-
čia visus turizmo gurmanus į 
nepamirštamų potyrių ir stai-
gmenų kupiną savaitgalį. Ku-
rorto gyventojų ir svečių lau-
kia įspūdingas „Turizmo 
dienų“ reginys – penktadie-
nio ir šeštadienio vakarais bei 
naktimis žymiausios Druski-
ninkų vietos ir objektai pasi-
keis neatpažįstamai. 

„Turizmo dienos“ Druskinin-
kams – ypatingos svarbos šven-
tė, – teigia Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas. – Kiekvienais me-
tais, minėdami Tarptautinę tu-
rizmo dieną, dedame dideles 
pastangas, kad sukurtume kuo 
įdomesnę, įsimintinesnę šventę, 
kurioje kiekvienas rastų ko „pa-
skanauti“. Ir ne tik maisto gur-
manai, bet ir muzikos bei šiuo-
laikiškų meno išraiškos formų 

mylėtojai. Džiugu, kad kurorto 
verslo atstovai bei Druskininkų 
savivaldybės įstaigos aktyviai 
prisidėjo prie Turizmo dienų or-
ganizavimo – nestokojo puikių 
idėjų ir iniciatyvų.“

Naktinė kelionė plečiasi: 
nauji legendomis apipinti ta-
kai

Specialiai „Turizmo dienoms“ 
Druskininkuose profesionalų 
sukurtos šviesos instaliacijos, 
skambant muzikai, apgaubs pa-
slaptimi bei netikėtai transfor-
muos Druskininkų miesto mu-
ziejų, Druskininkų bažnyčią, 
Vilniaus alėjos atkarpą (nuo 
„Apversto namo“ iki viešbučio 
„Pušynas“), atnaujintą muzikinį 
fontaną, buvusią daktaro Buja-
kovskio vilą (dabartinis Druski-
ninkų savivaldybės administra-
cijos pastatas), M. K. Čiurlionio 
skulptūrą ir paminklą Lietuvai, 

istorinį Gydyklų parką ir jame 
esančią mineralinio vandens 
biuvetę bei Nemuno pakrantę. 

Šiemet audiovizualinio meno 
kupina kelionė pasipildys dar 
vienu maršrutu – netikėtomis 
spalvomis sušvis naujai reno-
vuotas Lenktas tiltelis Ratnyčė-
lės ir Nemuno santakoje. 

Šviesų ir garso prisotinta kelio-
nė ne tik leis kitomis spalvomis 
pamatyti žymiausias kurorto 
vietas, bet ir suteiks progą pri-
siliesti ir prie atgyjančių Druski-
ninkų legendų. Atnaujintas mu-
zikinis fontanas visiems turizmo 
gurmanams padovanos van-
dens, šviesos ir lazerių šokį, pa-
gal M. K. Čiurlionio simfonines 
poemas specialiai sukurtą „Tu-
rizmo dienų“ šventei. Lazeri-
nė projekcija papuoš žymiausio 
Druskininkų kūrėjo – kompozito-
riaus ir dailininko M. K. Čiurlio-
nio paminklą bei paminklą Lie-
tuvai. 
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„Turizmo dienos Druskininkuose“: vaizduotę 
žadinantys naktinės kelionės vaizdai ir 
išskirtinė įvairovė turizmo gurmanams

Daugiabučių 
namų vidaus 

šildymo ir karšto 
vandens sistemų 

modernizavimui – 
valstybės parama

2 psl.
Socialinių paslaugų 

centro direktorė 
Ž. Jagelavičienė: 

„Centre dirbantys 
vyrai – mūsų atrama 

ir pagalba“

3 psl.
Lygiadienis 

Viečiūnuose: auka 
už vasaros gėrybes 

ir nusiteikimas 
minoriškam rudeniui

9 psl.Specialiai „Turizmo dienoms“ Druskininkuose profesionalų sukurtos šviesos instaliacijos, skambant muzikai, apgaubs paslaptimi bei 
netikėtai transformuos įvairias Druskininkų erdves / Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka nukelta į 4 psl.
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Daugiabučių namų vidaus 
šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimui – valstybės parama

Druskininkų savivaldybės 
administracija informuoja, 
kad, siekiant didinti energinio 
efektyvumo didinimo prie-
monių diegimą pastatuose ir 
mažinti gyventojų išlaidas už 
energiją, Aplinkos projektų 
valdymo agentūra 2022 m. lie-
pos 28 d. yra paskelbusi kvie-
timą teikti paraiškas finansi-
nei paramai, modernizuojant 
daugiabučių namų vidaus šil-
dymo ir karšto vandens siste-
mas (toliau – Kvietimas). 

Pagal Kvietimą numatyta 50-
80 proc. finansinė parama Kli-
mato kaitos programos lėšomis 
planuojantiems atnaujinti se-
nus elevatorinius šilumos punk-
tus ir modernizuoti (atnaujinti) 
šildymo ir karšto vandens sis-
temas (toliau – Mažoji renova-
cija). Paraiškos pagal Kvietimą 
bus priimamos, kol nebus vir-
šyta Klimato kaitos programos 
investicijų plane Mažosios re-
novacijos priemonei šiems me-
tams skirta 4 mln. eurų suma.

Pažymėtina, kad, atlikus ši-
lumos punktų renovaciją, dau-
giabučiuose namuose šilumos 
ir vandens tiekimo nuostoliai ir 
energijos sąnaudos mažėja 15-
20 procentų, tai leidžia mažiau-
siomis sąnaudomis pastebimai 
sumažinti gyventojų šildymo 
sąskaitas.

Taip pat pranešame, kad dau-
giabučių namų šildymo ir karšto 
vandens sistemos, neatitinkan-
čios energetikos ministro 2022 
m. liepos 5 d įsakymu Nr. Nr. 
1-212 „Dėl daugiabučio namo 
šildymo ir karšto vandens sis-
temos privalomųjų reikalavimų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ patvir-
tintų privalomųjų reikalavimų, 
pagal šilumos tiekėjo išduotas 
technines sąlygas turi būti per-
tvarkytos iki 2026 m. liepos 1 d.

Savivaldybės administracija 
kviečia daugiabučių namų, ku-
riuose dar naudojami seni ele-
vatoriniai arba neautomatizuoti 
šilumos punktai ir / arba naudo-
jamos senos nesubalansuotos 

šildymo ir karšto vandens siste-
mos, valdytojus inicijuoti bei or-
ganizuoti mažosios renovacijos 
projektų paraiškų teikimą pagal 
Kvietime numatytas sąlygas.

Pareiškėjais gali būti: dau-
giabučio namo bendrojo naudo-
jimo objektų valdytojas, savival-
dybės paskirtas savivaldybės 
energinio efektyvumo didinimo 
programos įgyvendinimo admi-
nistratorius, kitas įgaliotas dau-
giabučio namo butų ir kitų patal-
pų savininkų, asmuo.

Susipažinti su Kvietimo tekstu, 
prašymo / paraiškos forma ir ki-
tais dokumentais bei rasti kon-
taktus detalesnei konsultaci-
jai galima adresu https://www.
apva.lt/aktualus-kvietimai/

Esant klausimų, galite kreiptis į 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vyriausiąjį specialistą 
Vitą Daugevičių tel. (8 313) 53 
770 arba 8 615 96 032.

Druskininkų savivaldybė ragina pasinaudoti kvietimu atlikti šilumos punktų renovaciją daugiabučiuose namuose ir pastebimai suma-
žinti šilumos ir vandens tiekimo nuostolius, energijos sąnaudas ir gyventojų šildymo sąskaitas / Druskininkų savivaldybės archyvo nuo-
trauka

Darbo užmokestis: 
nuo 1570,00 Eur (neatskaičius mokesčių), 

pareiginė algos pastoviosios dalies koeficientas 
– ne mažesnis kaip 8,5. Konkretus darbo 

užmokestis siūlomas, atsižvelgiant į darbo patirtį 
ir kompetenciją. 

Darbuotojui keliami reikalavimai: 
turėti studijų krypties – statybos inžinerija – ne 

žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą 
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintu išsilavinimu. 

Darbuotojui keliami reikalavimai: 
turėti inžinerijos mokslų studijų krypties ne 

žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą 
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintu išsilavinimu. 

Išsamesnė informacija 
www.druskininkusavivaldybe/karjera

Druskininkų savivaldybės 
administracijai reikalingi 
du Ūkio ir turto valdymo 

skyriaus vyriausieji 
specialistai
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Socialinių paslaugų centro direktorė Ž. Jagelavičienė: 
„Centre dirbantys vyrai – mūsų atrama ir pagalba“

Socialinių darbuotojų svar-
ba ir vaidmuo mūsų visuome-
nėje nuolat didėja. Šie žmo-
nės pasiaukojančiu darbu 
padeda socialiai pažeidžia-
miems mūsų visuomenės at-
stovams jaustis visaverčiais 
bendruomenės nariais, pade-
da pajusti gyvenimo pilnatvę. 

Įprasta, kad socialinį darbą 
dažniau dirba moterys – esą 
ši profesija – moteriška. Ta-
čiau tokį stereotipą akivaiz-
džiai paneigia Druskininkų 
savivaldybės Socialinių pas-
laugų centro pavyzdys. Šia-
me centre dirba net šeši vy-
rai, kurių buvimu kolektyve 
džiaugiasi ir Centro direkto-
rė, ir jų kolegės moterys, ir 
žmonės, kuriems jie padeda. 

Direktorė džiaugėsi vyriška 
pagalba

Socialinių paslaugų centro di-
rektorė Žaneta Jagelavičienė 
labai džiaugiasi, kad kolektyve 
dirba ir nemažai vyrų. 

„Kadangi pas mus dirba ir vy-
rai, mes įgyvendiname ir lyčių 
lygybės principą. Jie yra ir atra-
ma, ir pagalba. Vyrai geba pla-

čiau įvertinti situaciją negu mo-
terys. Mes labai kruopščios ir 
atidžios detalėse, o vyrai sta-
biliau reaguoja į bėdas ir nelai-
mes“, – sakė direktorė. 

Jos teigimu, Centro darbuoto-
jai saugiau jaučiasi, kai kolek-
tyve yra vyrų. Juk, kai darbe 
prireikia fizinės jėgos, vyrai to-
kiose situacijose yra labai svar-
būs. 

„Teikiant integralią pagalbą 
į namus, dažnai reikia pakelti 
sunkesnio svorio paslaugų ga-
vėjus. Tuomet vyrai tikrai pa-
lengvina moterų darbą. Labai 
džiaugiuosi, kad mūsų kolekty-
ve yra vyrų ir moterų balansas. 
Labai noriu juos visus pagirti“, – 
sakė direktorė.

Nori padėti žmonėms
Socialinių paslaugų centre dir-

ba šeši vyrai. Tai – direktoriaus 
pavaduotojas Aurimas Pelec-
kas, individualios priežiūros 
darbuotojai Darius Lukauskas, 
Donatas Burba, socialinis dar-
buotojas darbui su šeimomis 
Edgaras Kulokas, psichologas 
Raimondas Petralis, ūkvedys 
Kęstutis Kaupinis. 

Su jais kalbėjome apie socia-
linio darbuotojo profesijos pasi-
rinkimą, didžiausius jų darbo iš-
šūkius ir sprendžiamų problemų 
ratą.

– Kas Jus paskatino pasi-
rinkti socialinio darbuotojo 
profesiją?

Aurimas: Viena iš pagrindinių 
priežasčių, paskatinusių mane 
pasirinkti socialinės srities pro-
fesiją, – galimybė padėti žmo-
gui. Juk pagrindinė socialinio 
darbo esmė ir yra žmogus bei 
galėjimas suteikti jam pagalbą. 
Su socialinio darbo nauda su-
sidūriau dar 2009 metais, dirb-
damas Druskininkų miesto pa-
taisos inspekcijoje. Dar tada 
pastebėjau, kad, dirbant su teis-
tais asmenimis, vien kontrolės 
priemonėmis efektyvios nuteis-
tųjų integracijos į visuomenę 
neįmanoma pasiekti –pirmiau-
sia reikia įsiklausyti į žmonių tu-
rimas problemas, tarpininkauti 
ir padėti jiems jas išspręsti. Tik 
tada galima tikėtis teistų asme-
nų pokyčio.

Darius: Seniai tai buvo... Dirb-
ti pradėjau, būdamas studentu, 

kai man pasiūlė pavaduoti eta-
tinį darbuotoją. Taip ir dirbu iki 
šiol, nes iš pat pradžių patiko 
draugiškas kolektyvas, darbas 
su žmonėmis.

Donatas: Anksčiau dirbau 
darbą, kuriame nejaučiau, kad 
darau kažką reikalinga. Norė-
josi ko nors prasmingesnio. Su-
vokiau, kad labiausiai laimingas 
būsiu, padėdamas kitiems. To-
dėl pasirinkau padėti tiems, ku-
riems labiausiai to reikia.

Edgaras: Socialinio darbuo-
tojo specialybė pasirodė įdomi, 
nes man patinka bendrauti, esu 
motyvuotas ir noriu padėti žmo-
nėms.

– Sakoma, jog tai – moteriš-
ka profesija. Ką apie tai ma-
note? Kokių asmens savybių 
reikia, norint dirbti šį darbą? 

Aurimas: Manau, kad nėra tik 
moteriškų ar tik vyriškų profesi-
jų, yra tik pasirinkimas – ką mes 
norime veikti gyvenime, kas 
mums patinka ir koks yra mūsų 
gyvenimo tikslas. Šioje profesi-
joje dirba tik žmonės su didelė-
mis širdimis ir mėgstantys dalin-
tis savo gerumu.

Darius: Nepasakyčiau, kad 
socialinio darbuotojo profesija 
yra moteriška. Čia būna tokių 
darbų, kuriems įveikti prireikia 
ir vyriškos rankos. Šiame darbe 
reikia daug kantrybės, sugebėji-
mo išklausyti ir mokėti bendrau-
ti su žmonėmis.

Donatas: Aš irgi manau, kad 
negalima skirstyti profesijų į vy-
riškas ir moteriškas. Jeigu tau 
darbas tinka ir patinka, eini ir 
darai, svarbiausia, kaip pats šir-
dyje jautiesi. Norint dirbti socia-
linį darbą, labiausiai reikia mylė-
ti žmones, mokėti juos išklausyti 
ir suprasti, norėti jiems padė-
ti bei gebėti ieškoti sprendimo 
būdų įvairiose gyvenimiškose 
situacijose. 

Edgaras: Socialinis darbas 
yra labai sudėtinga ir sunki prak-
tinės veiklos sritis, reikalaujanti 
fizinių bei protinių veiksmų. Vi-
suomenėje, turinčioje sudėtingų 
socialinių problemų ir daugybę 
įvairių žmogiškųjų poreikių, so-
cialinis darbuotojas tampa da-
limi pagalbos sistemos, kurioje 
pagrindinis įrankis yra jis pats. 

nukelta į 7 psl.
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Talentingų audiovizualinio 
meno kūrėjų dėka „Turizmo die-
nų“ metu Druskininkai ne tik ste-
bins, užburs, privers ne kartą 
aiktelti, bet ir suteiks galimybę 
pamedituoti, atsipalaiduoti, pa-
svajoti. 

„Turizmo dienų“ įvairovė: 
bus ką veikti muzikos, mais-
to ir aktyvių pramogų gurma-
nams

„Turizmo dienų“ metu Druski-
ninkuose kurorto svečių laukia 
turininga, įvairioms auditorijoms 
ir skoniams pritaikyta progra-
ma. Be įspūdingos audiovizu-
alinės žymių Druskininkų vietų 
interpretacijos, kurorto paslap-
tis atskleis teminės gidų ekskur-
sijos, lauks didelio populiarumo 
sulaukiančios orientacinės var-
žybos, leisiančios pažinti mies-
tą iš netikėtų perspektyvų.

Aktyvių pramogų ir sportinių 
veiklų mėgėjų lauks streetrace 
lenktynės „Race Day Druskinin-
kai“, šokių pamokos, Kantri ir li-
nijinių šokių asociacijos gimta-
dienio šventė, žygis pėsčiomis, 
sportinių žaidimų turnyrai. 

Muzikos gurmanams taip pat 
paruoštas išskirtinis meniu – 
nuo subtilių elektroninės muzi-
kos ritmų iki vargonų muzikos 
koncerto.

Maisto gurmanų lauks ne tik 
nauji skoniai ir atradimai Drus-
kininkų restoranuose, kavinėse 
ir baruose, bet ir jau 5-asis plo-
vo virimo čempionatas, kuria-
me varžysis ir mėgėjai, ir profe-
sionalūs plovo virimo meistrai iš 
Lietuvos bei užsienio.

Druskininkai turizmo gurma-
nus džiugins ne tik naktį. Dieną 
kurorte šurmuliuos tautodaili-
ninkų mugė, o 100 metų sukaktį 
švenčiančiuose Lietuvos praba-
vimo rūmuose vyks edukaciniai 
pristatymai ir paskaitos.

Atvirų durų dienos ir išskir-
tiniai pasiūlymai 

„Turizmo dienų“ metu Drus-
kininkuose bus galimybė ar-
čiau susipažinti su miesto įstai-
gomis – vyks atradimų kupinos 
atvirų durų dienos. Kurorto sve-
čiai ir gyventojai turės galimybę 

pamatyti iš arti meninį procesą, 
dalyvaudami kūrybinėse „Drus-
kos studijos“ ir „Menų kalvės“ 
edukacijose, taip pat bus gali-
ma nemokamai lankytis muzie-
juose. 

Viešbučiai ir sveikatos įstaigos 
ne tik pakvies į ekskursijas ir 
siūlys susipažinti su jų teikiamo-
mis paslaugomis, bet ir pateiks 
įvairiausių staigmenų – nuo ar-
batos degustacijos iki seniau-
sios kurorto pramogos – mine-
ralinio vandens ragavimo. 

Bendradarbystės erdvė „Tech 
Spa“ pasiūlys aplankyti slėptu-
vę, įsikūrusią buvusio banko pa-
talpose.

„Druskininkų turizmo dienų 
2021“ programą, specialius pa-
siūlymus, atvirų durų dienų in-
formaciją, virtualų žemėlapį ir 
visą reikiamą informaciją sura-
site www.druskininkai.lt/turiz-
mo-dienos. 

Organizatorių informacija

„Turizmo dienos Druskininkuose“: vaizduotę žadinantys 
naktinės kelionės vaizdai ir išskirtinė 

 įvairovė turizmo gurmanams

Kurorto gyventojų ir svečių laukia įspūdingas „Turizmo dienų“ reginys – penktadienio ir šeštadienio vakarais bei naktimis žymiausios Druskininkų vietos ir objektai pasikeis neatpažįstamai / Druski-
ninkų TVIC archyvo nuotraukos
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Druskininkų savivaldy-
bės administracijai rūpi šei-
mos. Didelis dėmesys ir pa-
galba skiriama šeimoms, 
patiriančioms sunkumų ar 
auginančioms mažamečius 
vaikus. Druskininkų savival-
dybės Socialinių paslaugų 
centre, kuris siekia, kad šei-
moms, auginančioms maža-
mečius vaikus, paslaugos 
būtų labiau prieinamos ir ko-
kybiškos, nuo rugsėjo 20 d. 
pradėjo dirbti individualios 
priežiūros darbuotoja Agnė 
Jankauskaitė.

Naujoji specialistė kartu su so-
cialiniais darbuotojais darbui su 

šeimomis ugdys tėvų atsakin-
gos tėvystės įgūdžius ir teiks 
praktinę pagalbą, auginant vai-
kus iki 1 metų amžiaus arba vai-
kus su negalia iki 3 metų am-
žiaus. Šią paslaugą galės gauti 
socialinę riziką patiriančios šei-
mos, taip pat šeimos, kuriose 
auga vaikai su negalia arba as-
menų su negalia šeimos, augi-
nančios vaikus.

Numatoma, kad individualios 
priežiūros darbuotoja teiks pa-
galbą šeimoms, padės prižiūrė-
ti mažamečius vaikus ir vaikus 
su negalia, sieks įgalinti šeimas 
savarankiškai rūpintis ir tinka-
mai prižiūrėti savo vaikus, po-
zityviai auklėti ir ugdyti vaikus 
nuo gimimo, padės šeimai su-
kurti palankią aplinką vaikų au-

gimui ir raidai, kad jie galėtų sė-
kmingai augti ir vystytis, vėliau 
lankyti priešmokyklinio ugdymo 
įstaigas, turėtų vienodą startą 
tolimesniam gyvenimui. 

Individualios priežiūros dar-
buotoja dirbs ne daugiau kaip 
su 4-5 šeimomis.

Jei Jūs auginate vaiką iki 1 
metų ar vaiką su negalia iki 3 
metų arba turite negalią ir augi-
nate mažamečius vaikus, Drus-
kininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centras suteiks nemo-
kamą pagalbą.

Daugiau informacijos Jums 
bus suteikta tel. (8 313) 58 072

Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro 

informacija

Individualios priežiūros darbuotoja A. Jan-
kauskaitė / Asmeninio archyvo nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-373-01

Centre „Dainava“ – vienas iš geriausių nešiojamų 
ultragarsinių aparatų-echoskopų mūsų regione

Viešoji įstaiga Valstybės ir sa-

vivaldybių tarnautojų mokymo 

centras „Dainava“ kartu su Au-

gustovo Ilgalaikės globos na-

mais įgyvendina projektą „Ben-

dri veiksmai siekiant sumažinti 

tarpvalstybinę grėsmę sveikatai“ 

(projekto nr. LT-PL-5R-365). Pro-

jektas finansuojamas Interreg 

V-A Lietuvos-Lenkijos bendra-

darbiavimo programos (4 priori-

tetas „Valdžios institucijų ir suin-

teresuotųjų subjektų institucinių 

gebėjimų stiprinimas ir veiksmin-

gas viešasis administravimas“) 

lėšomis. Projekto tikslas – susti-

printi administracinius ir institu-

cinius gebėjimus tarpvalstybinių 

grėsmių sveikatai, tokių kaip CO-

VID-19 ir panašių, valdymui.

Savaitraštyje ,,Mano Druskininkai“ 

jau rašėme, kad, įgyvendinant pro-

jektą, centre „Dainava“ buvo organi-

zuoti psichologiniai mokymai „Emo-

cinė sveikata pandemijos metu“ bei 

surengti praktiniai jogos treniruočių 

mokymai „Kaip padėti sau pandemi-

jos metu“. Šių mokymų metu medi-

cinos personalas ir gyventojai buvo 

mokomi metodikų, kaip sumažinti 

stresą, atsižvelgiant į asmens fiziolo-

gines ir emocines savybes.

Be to, projekto įgyvendinimo metu 

buvo įsigyta daug naujos medicini-
nės įrangos, padėsiančios medici-
nos personalui lengviau, greičiau ir 
profesionaliau suteikti medicininę 
pagalbą pacientams. 

COVID-19 pandemijos laikotar-
pis sukėlė daugybę logistinių iššū-
kių, prižiūrint pacientus, todėl išryš-
kėjo lengvos, patogios, mobilios ir 
lengvai dezinfekuojamos medicini-
nės įrangos poreikis. Todėl centras 
„Dainava“ įsigijo nešiojamą ultragar-
sinį aparatą-echoskopą, atitinkan-
tį šiuos kriterijus. Būtent šis, vienas 
iš geriausių planšetės tipo echosko-
pų pasaulyje yra ir bene pirmasis to-
kio tipo nešiojamas ultragarsinis ap-
aratas mūsų regione. Jis – lengvas, 
patogus, nešiojamas, tad gydytojai 
galės greičiau ir paprasčiau diagno-
zuoti ligas.

Dažniausiai gydytojas turi pasirink-
ti, ar pasikliauti savo intuicija ir grei-
tai diagnozuoti ligas, tik pažiūrėjus į 
pacientą ir įvertinus jo ligos istoriją, 
ar siųsti pacientą tyrimams, o po to 
laukti atsakymų kelias dienas ar sa-
vaites. Šis nešiojamas echoskopas 
leidžia gydytojui ištirti ir tiksliai įver-
tinti paciento būklę čia ir dabar. Net, 

jei pacientas nejuda, su šiuo apara-
tu jį galima ištirti čia pat – prie paci-
ento lovos. 

Prietaisas turi intuityvią mokymų 
platformą ir, naudojant dirbtinį inte-
lektą, padeda gydytojui labai tiksliai 
įvertinti paciento būklę. Aparatas pa-
rodo gydytojui, kaip tiksliai pozicio-
nuoti ir naviguoti daviklį, rodo kardio-
logines struktūras ir dirbtinio intelekto 
pagalba atlieka matavimus realiu lai-
ku. Ekranas pasižymi naujos kartos 
kokybišku vaizdu. Aparatas turi im-
pulsinės bangos (PW) ir nuolatinės 
bangos (CW) doplerį, o tai leidžia vi-
sapusiškai įvertinti širdies vožtuvų li-
gas. Su šiuo echoskopu galima tir-
ti širdį, plaučius, pilvo sritį, nervus, 
kraujagysles, raumenų skeleto sis-
temą. 

Dėmesys ir pagalba – šeimoms, 
auginančios mažamečius vaikus
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Socialinių paslaugų centro direktorė Ž. Jagelavičienė: 
„Centre dirbantys vyrai – mūsų atrama ir pagalba“

Susiduria su gausybe iššū-
kių

– Su kokiais iššūkiais Jums 
tenka susidurti darbe? 

Aurimas: Druskininkų savi-
valdybės Socialinių paslaugų 
centro direktoriaus pavaduo-
toju pradėjau dirbti prieš dve-
jus metus. Iki tol 12 metų dirbau 
Lietuvos probacijos tarnybo-
je, vykdžiau įvairiomis bausmė-
mis nuteistų asmenų priežiūrą 
ir jiems teismo nuosprendžiais 
paskirtų pareigų kontrolę. Dirb-
damas dabartinį savo dar-
bą, kiekvieną dieną susiduriu 
su įvairiomis socialinėmis pro-
blemomis. Esu aktyvus ir pats 
stengiuosi kartu su Centre dir-
bančiais darbuotojais spręs-
ti žmonių socialines problemas. 

Esu pernai Centro pradėtos 
teikti intensyvios krizių įveiki-
mo pagalbos paslaugos koman-
dos vadovas. Esame ne kartą 
vykę padėti žmonėms, kuriems 
reikia skubios socialinės pagal-
bos. Vienas iš labiausiai įsimin-
tinų atvejų, kai žiemą vykome 
pas vienišą asmenį, gyvenusį 
apleistame nuosavame name 
su netvarkinga krosnimi. Nuvy-
kę pas jį, radome pilną namą 
dūmų. Šiuo metu šis žmogus 
gyvena Centro savarankiškuo-
se gyvenimo namuose. Taip pat 
teikiu pagalbą asmenims, turin-
tiems priklausomybę psichiką 
veikiančioms medžiagoms bei 
smurtaujantiems šeimoje. Vedu 
motyvacinę elgesio korekcinę 
programą „Elgesys. Pokalbis. 
Pasikeitimas“, skirtą paskatinti 

asmenis pripažinti savo turimas 
problemas, atrasti būdus ir prie-
mones jas spręsti.

Darius: Dirbu su neįgaliais 
žmonėmis, kuriems sunku judė-
ti. Jiems reikia pagalbos.

Donatas: Mano darbas – teik-
ti pagalbos į namus paslaugas  
senjorams ir negalią turintiems 
asmenims. Didžiausias iššū-
kis – norų ir galimybių suderini-
mas. Deja, ne visada noras pa-
dėti sutampa su galimybėmis, o 
galimybės su norais.

Edgaras: Dirbu su šeimomis, 
patiriančiomis riziką. Iššūkių 
būna įvairių: kliento pasiprieši-
nimas, nenoras keistis, bendra-
darbiauti ir manipuliacija.

– Ar pavyksta po darbo va-
landų atsiriboti nuo darbo 
problemų?

Darius: Būna visko, bet sten-
giuosi viską atlikti darbo metu ir 
namams nepalikti minčių apie 
darbą. 

Donatas: Stengiuosi atsiribo-
ti, bet ne visada pavyksta, ka-
dangi man šis darbas yra tarsi 
gyvenimo dalis. Todėl ir po dar-
bo valandų dažnai galvoju apie 
žmonių, su kuriais dirbu, proble-
mas, dėlioju mintis, ieškodamas 
sprendimo būdų. 

Edgaras: Po darbo man bū-
tina užsiimti bet kokia kita vei-
kla, kad negalvočiau apie klien-
tų problemas.

– Kas iš savo profesinės vei-
klos labiausiai įsiminė? 

Aurimas: Pasitenkinimas, tu-
rint galimybę suteikti žmogui 

pagalbą, kai jam jos labiausiai 
reikia, jo pasikeitimas po suteik-
tos pagalbos.

Darius: Pagal visas teikiamas 
paslaugas jaučiasi, kad žmo-
nėms trūksta dėmesio, bendra-
vimo.

Donatas: Dirbti pradėjau dar 
neseniai, tad nelabai galiu kaž-
ką išskirti – viskas įsimena, nes 
viskas nauja. Tačiau nuoširdi 
padėka ir gražūs žodžiai, išgirs-
ti iš lankomų asmenų, įsimena 
labiausiai.

Edgaras: Nerimą kelia didelis 
skaičius klientų, vartojančių al-
koholį.

Reikia įtikinti, kad priimtų 
pagalbą

Su socialiai pažeidžiamais 
žmonėmis Centre dirbantis psi-
chologas Raimondas Petralis 
pastebi, kad šios grupės žmo-
nėms psichologinę pagalbą 
teikti yra tikrai didelis profesinis 
ir žmogiškas iššūkis. 

– Kokiais klausimais Jums 
tenka konsultuoti druskinin-
kiečius?

– Konsultuoti tenka įvairiais 
klausimais – pradedant nuo 
santykių šeimoje, konfliktų bei 
emocinės būsenos, išgyvenant 

tam tikras stresines situacijas 
ar netektį, iki žalingo alkoholio 
vartojimo pasekmių sprendimo 
būdų. 

– Ar visuomenėje dar gaji 
stigma, kad kreiptis į psicho-
logą yra nepatogu?

– Šiuo metu visuomenė tikrai 
darosi sąmoningesnė. Daugėja 
žmonių, kurie, susidūrę su sun-
kumais, nebijo kreiptis psicholo-
go pagalbos. Galbūt ta stigma 
dar pasilikusi tarp vyresnio am-
žiaus gyventojų, bet ir jie jau pa-
sibeldžia į psichologo kabineto 
duris. 

– Kuo skiriasi darbas su 
įprasta auditorija ir su socia-
liai pažeidžiamais asmenimis 
bei šeimomis?

– Skirtumas tikrai didelis. Di-
desnė dalis visuomenės atei-
na su konkrečiomis problemo-
mis ar sunkumais. Žino, ko nori 
ir kokios pagalbos tikisi. Tai va-
dinama motyvacija, kai žmogus 
pats nori dalyvauti savo gyve-
nimo kūrimo procese ir nebi-
jo prašyti ir priimti pagalbos. Su 
socialiai pažeidžiamais asme-
nimis ir šeimomis darbas vyks-
ta žymiai lėčiau. Sunkumas yra 
tas, kad jie nepripažįsta esa-
mų problemų ir nelinkę jų spręs-
ti, todėl ir pagalbą suteikti jiems 
žymiai sudėtingiau. 

Sudėtingiausia – motyvuoti kli-
entą pamatyti save ir savo elge-
sį iš šalies. Kai tik žmogus tai 
pamato ir suvokia savo esamą 
situaciją, tada yra tikimybė, kad 
gali prasidėti pokyčių procesas. 
Svarbiausia, kad suvoktų, jog 
mes tikrai nesame priešai, o no-
rime padėti. Svarbu, kad ben-
druomenės nariai norėtų ir pri-
imtų mūsų specialistų pagalbą.

Parengė Laimutis Genys

Violeta Grigorienė, Druskininkų savi-
valdybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja: „Visų savivaldybėje dirban-
čių socialinių darbuotojų dėka mūsų ben-
druomenėje sunkumus patiriančios ir vai-
kus globojančios šeimos gauna jų poreikius 
atitinkančias socialines paslaugas, neįga-
liaisiais bei senyvo amžiaus asmenimis rū-
pinasi ne tik savivaldybės įstaigų darbuo-
tojai, bet ir sustiprėjusių, socialinėje srityje 
veikiančių, nevyriausybinių organizacijų ko-
mandos. 
Labai džiaugiamės šešių savivaldybėje 

veikiančių vaikų dienos centrų, bendruo-
meninių ir nevyriausybinių organizacijų vei-
kla, nuolat vis įvairesnes socialines pas-
laugas teikiančio Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro darbuotojų nuo-
širdžiu darbu ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos sky-
riaus bei kitų savivaldybėje veikiančių socialines paslaugas teikiančių įstaigų specia-
listų profesionalumu bei neblėstančiu noru padėti mūsų žmonėms. Socialinio darbuo-
tojo dienos proga visiems socialinės srities darbuotojams pasakyti, kad savivaldybės 
vadovai didžiuojasi jų darbu ir taria nuoširdų „Ačiū.“

Socialinių paslaugų centras džiaugiasi čia dirbančiais šešiais vyrais – direktoriaus pavaduotoju A. Pelecku, ūkvedžiu K. Kaupiniu, individualios priežiūros darbuotoju D. Lukausku, D. Burba, psicho-
logu R. Petraliu, socialiniu darbuotoju darbui su šeimomis E. Kuloku / Roberto Kisieliaus nuotrauka 

Atkelta iš 3 psl.
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Pastaruoju metu, kai tech-
nologijos vystosi beprotiš-
ku greičiu, gyvenimo tempas 
greitėja, keičiasi darbo meto-
dai, tampa labai svarbu išlikti 
aktyviam darbo rinkoje, nuo-
lat atnaujinti savo žinias ar 
įgyti naujų. Taigi puikia vieta 
gilinti savo įgūdžius ar persi-
kvalifikuoti, atrasti naują pro-
fesiją tampa suaugusiųjų mo-
kymo centrai.

Nuo 2001 m. Druskininkuose 
veikiantis suaugusiųjų moky-
mo centras „Profesijų spektras“ 
skatina suaugusiuosius augti ir 
tobulėti per mokymąsi, gene-
ruoti, įgyvendinti naujas idėjas ir 
pasiekti išsikeltus tikslus. 

2022 m. mokymo centre ypa-
tingo populiarumo sulaukė svei-
katos priežiūros specialybės. 
Asmenys iš visos Lietuvos rin-

kosi ir atvyko mokytis pagal 
slaugytojo padėjėjo ar masa-
žuotojo programas, kurias pa-
baigus, gaunamas Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos iš-
duotas diplomas. Kartu su pro-
fesionalia mokytojų komanda 
visus metus masažo žinių ir įgū-
džių sėmėsi asmenys iš Utenos, 
Jonavos, Kupiškio, Kauno, Ma-
rijampolės ir Varėnos.

Su suaugusiaisiais dirbantys 
aukštos kvalifikacijos profesijos 
mokytojai puikiai suvokia, kad 
suaugusiųjų darbinei ir sociali-
nei veiklai, taip pat integracijai 
reikia ne tik aukštos profesinės 
kompetencijos, bet ir įgytų ge-
bėjimų panaudojimas dalyvau-
jant socialinėje, visuomeninėje 
veikloje. Dalyvavimas įvairiuo-
se renginiuose, akcijose – ne 
tik puiki priemonė pasitikrinti ži-

nias, bet būdas besimokantie-
siems padidinti pasitikėjimą sa-
vimi ir pakelti savivertę.

Rugsėjo 11 d. „Profesijų spek-
tro“ masažo specialybės mo-
kiniai turėjo galimybę prisidėti 
prie gražaus renginio, organi-
zuoto „Rimi Vilniaus maratono“ 
metu. Nuo 2014 m. MEGAMI 
studijos vadovė Diana Bekasė-
nė kartu su Rimantu Kaukėnu 
ir „Rimanto Kaukėno paramos 
grupe“ maratono metu kasmet 
suburia masažuotojus į vieną 
komandą ir masažuoja varžybų 
dalyvius, o už masažus surink-
tos lėšos paaukojamos sunkiai 
sergantiems vaikams. 

Nors tądien oras ir nedžiugino 
saule bei šiluma, sportininkams 
ir kitiems renginio dalyviams tai 
nuotaikos nesugadino – į trasą 
susiruošė daug sporto dalyvių, 
taigi darbo masažuotojams ti-
krai netrūko. Šiais metais susi-
rinko ypatinga, linksmai nusitei-
kusi masažuotojų komanda iš 
visos Lietuvos. Jos gretas papil-
dė „Profesijų spektro“ mokiniai 
Mindaugas, Remigija ir Modes-
ta kartu su sportinio ir gydomo-
jo masažo mokytoju Karoliu Ju-
knevičiumi. 

„Išties buvo smagu matyti ir tu-
rėti mūsų komandoje tokią sti-
prią mokyklą, gerai paruoštus 
sportinio masažo specialistus“, 
– po renginio sakė organizato-
riai. Jie padėkojo druskininkie-
čiams už skirtą laiką bei suda-
lyvavimą šioje gerumo akcijoje.

Visus suaugusiuosius, kurie 
nori pokyčių, raginame drąsiai 
imtis permainų, keisti gyvenimą, 
išmėginti naują profesiją ir pa-
sinaudoti suaugusiųjų mokymo 
teikiamomis galimybėmis. Dėl 
mokymosi, persikvalifikavimo 
kviečiame kreiptis į „Profesijų 
spektrą“ tel. (8 313) 60 369 arba 
el. paštu 5_spektras@goda.lt

„Profesijų spektro“ informacija

Lietus maratono dalyvių ir masažuotojų nuotaikos nesugadino / „Profesijų spektro“ ar-
chyvo nuotrauka

Masažuotojų mokytojas Karolis Juknevičius akcijos metu / 
„Profesijų spektro“ archyvo nuotrauka

Mindaugas mokytis masažuotojo specialybės atvyko iš Utenos 
/ „Profesijų spektro“ archyvo nuotrauka

Suaugusiųjų mokymas – 
galimybė keisti dabartį

Kviečiame registruotis į abdominalinio  
(pilvo) chirurgo, echoskopuotojo  

gyd. Ernesto Margelio konsultacijas

Konsultacijų laikas – spalio 6, 14, 15 dienos

Gydytojas moderniomis ir šiuolaikiškomis priemonėmis diagno-
zuoja ir gydo odos, minkštųjų audinių, kasos, kepenų, tulžies pūs-
lės ir tulžies takų, skrandžio, plonosios bei storosios žarnos ligas, 
chirurginiu būdu gydo išvaržas, tiesiųjų pilvo raumenų diastazę 
ir kita.

Jis atlieka ir skubias, ir planines pilvo operacijas – pilvo sienos, 
bambos, kirkšnies išvaržų, tulžies pūslės šalinimo, apendicito, 
hemorojaus šalinimo, prakiurusios dvylikapirštės žarnos užsiuvi-
mo, sąaugų, odos ir poodžio pūlinių šalinimo, žemų fistulių šalini-
mo ir kitas operacijas.

Jeigu vargina pilvo raižymas, skausmas, maudimas, nepaaiš-
kinamas svorio kritimas, dariniai minkštuosiuose audiniuose, pil-
vo sienos išvaržos – gydytojas ištirs ir rekomenduos Jums tinka-
miausią gydymą.

Kviečiame konsultacijai registruotis jau dabar telefonu  
(8 313) 59 144.
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Paskutinį rugsėjo šeštadie-
nį vyksianti Rudens lygiadie-
no šventė Viečiūnuose – bai-
giamasis Verpstės festivalio 
akordas. Verpstės festivalis – 
unikalus projektas, kurio sim-
bolis – aukso spalvos verpstė 
– tiesiogiai susijęs su verpi-
mo tradicijomis šiame kraš-
te. Verpstė – ne tik medinis 
verpimo pirštais prietaisas, 
bet ir drožinys, perduodan-
tis užkoduotas simbolines 
reikšmes – mitologinį supan-
čio pasaulio suvokimą, troš-
kimus ir viltis, todėl dauguma 
festivalio veiklų kuriama re-
miantis tautodailės tradicija. 
Aukso spalvos verpstė mė-
lyname fone yra ir Viečiūnų 
miestelio heraldiniame sim-
bolyje – herbe.

Verpstė – jausmų, troškimų 
ir vilčių išraiška

Visai nenuostabu, kad kiekvie-
nai šventei menininkai ir tau-
todailininkai tradiciškai kuria 
šventės simbolį – verpstę, kuri 
paprastai eksponuojama parke 
prie bendruomenės namų. Vie-
čiūnų seniūnijoje gyvenantys 
menininkai ir tautodailininkai iš 
medžio, metalo ir šiaudų yra su-
kūrę ženklus, kuriuos meniškai 
sujungė į savotišką Baltų žen-
klų verpstę. Pernai tautinių šo-
kių kolektyvai ir folkloro ansam-
bliai iš visos Dzūkijos „suverpė“ 
choreografinį spektaklį iš dainų, 
poezijos, šokių ir muzikos. 

Šįmet šventės pagrindinis ak-
centas – verpstė iš augalų, ku-
rią bendruomenės nariai ku-
ria kartu su menininke, floriste, 
edukatore Rūta Kazakevičiene. 
Turėdama laisvesnio laiko, kū-
rėjų komandai padeda ir drus-
kininkietė tautodailininkė Daiva 
Stoncelienė. Gamtinio dekoro 
studijos „Natūralistė“ įkūrėja R. 

Kazakevičienė sako, kad kūry-
bai ją įkvepia betarpiškas ryšys 
su gamta. Daugelį medžiagų, 
naudojamų kūryboje, ji pati su-
sirenka, klaidžiodama po pievas 
ir miškus Druskininkų apylinkė-
se, kai kurias medžiagas įsigyja 
ir užsienyje.

„Šįkart verpstės sukūrimas – 
nemažas iššūkis man pačiai ir 
padedančiai komandai, – sako 
R. Kazakevičienė. – Vien jau jos 
dydis verčia pasukti galvą, kaip 
gražiai sukomponuoti augalus. 
Dirbame kasdien jau dvi savai-
tes ir pamažu artėjame prie pa-
baigos, šventei kūrinį tikrai su-
spėsime pabaigti.“

Verpstės dydis – išties įspū-
dingas: 2,40 m aukščio ir 1,30 
m pločio. Kūrėja pastebi, kad 
paveikslo fonas šįkart bus ža-
lias, nes jis kuriamas iš natūra-
lių stabilizuotų samanų, o pačiai 
verpstei bus panaudotos sama-
nos ir įvairių atspalvių džiovinti 
augalai. Verpstė iš stabilizuotų 
samanų papuoš Bendruome-
nės centro parodų salę.

Kūrybinės išmonės iššūkiai
Tai – ne vienintelis Verpstės 

festivalio metu sukurtas išskirti-
nis kūrybinis darbas. Festivalis 
truko ne vieną dieną, o visą va-
sarą – iki pat Rudens lygiadienio 
šventės rugsėjo 24-ąją. Liepą 
pirmąkart Druskininkų regione 
surengtas  penkias dienas tru-
kęs erdvinių karpinių / raižinių 
pleneras. Jo metu šešios ge-
riausios šalyje įvairių Lietuvos 
regionų karpymo iš popieriaus 
meistrės – Alma Stugienė (Kur-
šėnai, Šiaulių r.), Vilija Jurkuvie-
nė (Tauragė), Gita Kolosovienė 
( Obeliai, Rokiškio r.), Virgini-
ja Jurevičienė (Kupiškis), Lina 
Kabelkaitė (Leipalingis) ir Diana 
Lukošiūnaitė (Druskininkai) – iš-
karpė 28 metrus erdvinių karpi-

nių juostų su verpstės motyvais 
(7 juostos po 4 metrus ilgio). 

„Visos menininkės vienu balsu 
tvirtino, kad tokio ilgio juostų iki 
šiol dar neteko karpyti“, – patiki-
no plenero kuratorė, sertifikuo-
ta karpinių meistrė tautodailinin-
kė, meno kūrėja iš Druskininkų 
D. Lūkošiūnaitė. Karpinių juos-
tos su verpstės motyvais, nu-
gulusios ant popieriaus, dabar 
puošia Viečiūnų bendruomenės 
centro langus, dar įspūdingiau 
atrodo, kai švenčių progomis 
jose žaidžia šviesų instaliacijų 
spalvos. 

Menininkės ne tik darbavosi 
žirklutėmis, bet ir Atvirų amato 
demonstravimo valandų metu 
Viečiūnų jaunimą ir susidomė-
jusius bendruomenės narius 
susipažindino su karpymo bei 
raižymo technika. Karpinių mi-
niatūromis buvo galima pasigro-
žėti ir Bendruomenės centre su-
rengtoje parodoje.

Miestelio istorijos vingiai
Viečiūnų miestelis, esantis de-

šiniajame Nemuno krante, ka-
daise buvo žinomas dėl ten 
veikusio AB „Drobė“ Viečiūnų 
verpimo fabriko ir praeityje gar-
sios krepšinio komandos Vie-
čiūnų „Drobė“. 2000-aisiais jis 
tapo Druskininkų savivaldybės 
dalimi ir per tą laiką patyrė dau-
gybę pozityvių bei modernių po-
slinkių, pagerinusių gyvenimo 
jame kokybę.

Tačiau vietovės unikalumą nu-
sako išliekamąją vertę turintys 
faktai. Tad archeologas, bal-
tų šventviečių tyrinėtojas ir žy-
geivis, prof. dr. Vykintas Vaitke-
vičius, nuo 1993 m. rengiantis 
ekspedicijas Lietuvos kraštui, 
gyventojams, kultūrai ir, žino-
ma, baltų genčių paveldui pa-
žinti, Viečiūnų ir Druskininkų 
gyventojus rugsėjo 21 dieną 

kviečia į paskaitą „(Ne)atrasti 
Viečiūnai: senovės keliai ir kitos 
paveldo vietos“. 

Lygiadienio aukos – padėka 
už vasaros gėrybes

Žinoma, laukiamiausias yra 
festivalio finalinis renginys – Ru-
dens lygiadienio šventė. Jos la-
bai laukia vietos bendruomenė, 
atvyksta ir daugybė svečių iš 
Druskininkų ir kitų vietovių.

Dar visai jaunas – trečią gim-
tadienį skaičiuojantis festivalis 
jau turi tradicinius prasminius 
akcentus. Be minėtos verps-
tės sukūrimo, finaliniame rengi-
nyje būtinai skanaujama įvairių 
patiekalų iš grikių – kasdienės 
dzūkų duonos. Rugsėjo 24-ąją 
į Griekynės kiemelį pasivaišinti 
grikių arbata, pyragais, blynais, 
medumi, duona, senovine bu-
zele, gira ir net pasimėgauti gri-
kių SPA kvies linksmos gaspa-
dinės Laima ir Eleonora.

„Rudens lygė lietuviams nuo 
seno buvo ypatingas laikas, kai 
atsisveikinama su saule, kurią 
rudenį ir žiemą pakeičia ugnis 
namų židinyje, – sako Viečiūnų 
laisvalaikio salės vadovė Jolita 
Paulauskaitė-Mieliauskė. – Ne 
be reikalo tuo metu Baltų vieny-
bės dienos padangę apšviečia 
ugnies liepsnos, deginami lau-
žai, kuriuos pamaitiname grū-
dais ir pagirdome vandeniu.“

Dar vienas šventės akcentas, 
tampantis tradiciniu, – šiaudi-
nių baltų ugnies ženklų, sukur-
tų bendruomenės, ekspozicija.

„Šįmet sukūrėme 8 baltų 
ugnies ženklus, bet įspūdin-
giausias – didžiulis ožys, į kurį 
galima ir įlipti, ir jame pažaisti, 
– pasakoja J. Paulauskaitė- Mi-
liauskė. – Kai kurie ženklai jau 
eksponuojami, ir juos galima 
apžiūrėti parke prie Bendruo-
menės namų.“

Lygiadienio šventės metu bus 
atlikta apeiga Saulei ir Žemy-
nai, šiaudinių ugnies ženklų ati-
davimo ugniai apeiga, kaip auka 
už skalsą ir visas gautas malo-
nes bus sudegintas įspūdinga-
sis ožys – sotumo ir vaisingumo 
simbolis.

Taip saulei ir žemei bus padė-
kota už suteiktus turtus, gerą 
derlių ir kitas vasaros gėry-
bes. „Ta auka labai prasmin-
ga, – mano Jolita, – Nes pa-
gaminti kūrinį, skirti tam laiko, 
kantrybės, sudėti širdį ir išmo-
nę užtrunka, o liepsna plykste-
li trumpai, tad norisi, kad šis re-
ginys nebūtų šiaip, o pakerėtų 
žiūrovus, pakylėtų jų dvasią.“ 

Rugsėjo 24-ąją vyks gausi ru-
dens gėrybių mugė, šventės 
žiūrovai galės dalyvauti įdomio-
se edukacijose, pavyzdžiui, su-
kurti darbelį iš senų laikraščių, 
pasipuošti namus žolynų deko-
racija, išbandyti nenuspėjamą 
raugo keramikos piešinį ir kitas.

O kadangi Viečiūnų bendruo-
menės nariai jau pagarsėję kaip 
entuziastingi šokėjai, jie ir vėl 
kviečia dalyvauti akcijoje „Visa 
Lietuva šoka“. Tiesa, koks bus 
šokis, kol kas dar organizatoriai 
neatskleidžia.

Žiūrovus linksmis Rokas Ka-
šėta su programa „Dzūkodeli-
ka“, o nusiteikti minoriškam ru-
deniui pakvies romantiškasis 
Dainotas Varnas. 

Projektą finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba, Druskininkų sa-
vivaldybė

Organizatorius – Druskininkų 
kultūros centras

Partneriai – Viečiūnų Ben-
druomenė Versmė, Viečiūnų 
seniūnija

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Lygiadienis Viečiūnuose: auka už vasaros gėrybes ir 
nusiteikimas minoriškam rudeniui 

Į Griekynės kiemelį pasivaišinti grikių arbata, pyragais, blynais, medumi, duona ir gira 
kvies linksmos gaspadinės

Dar vienas šventės akcentas, tampantis tradiciniu, – šiaudinių baltų ugnies ženklų, su-
kurtų bendruomenės, ekspozicija

Įspūdingą verpstę iš augalų – bendruomenės nariai kuria kartu su menininke, floriste, 
edukatore R. Kazakevičiene

Šešios geriausios šalyje įvairių Lietuvos regionų karpymo iš popieriaus meistrės iškar-
pė 28 metrus erdvinių karpinių juostų su verpstės motyvais

Viečiūnų laisvalaikio salės vadovė J. 
Paulauskaitė-Miliauskė

Žiūrovus linksmis R. Kašėta su progra-
ma „Dzūkodelika“

V. Vaitkevičius kviečia į paskaitą „(Ne)
atrasti Viečiūnai: senovės keliai ir kitos pa-
veldo vietos“
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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“!

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

PADĖKA
Naujus mokslo metus Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykloje pradėjo 833 mokiniai. Vadovaudamiesi 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, stengiamės 

užtikrinti sveiką, saugią mokymosi aplinką, 
organizuoti kokybišką ugdymo procesą kiekvienam 

mokiniui.

Įgyvendinti mokyklos idėjas mums labai padeda 
socialiniai partneriai. Esame labai dėkingi 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 

direktorei Birutei Jonušauskienei ir Paslaugų ūkio 
darbuotojams už atnaujintą žaidimų aikštelę, kurioje 
mokiniai gali ugdyti kompetencijas per žaidimą. Taip 

pat dėkojame už jau anksčiau įrengtas dvi lauko 
klases, kuriose vyksta pamokos, mokiniai gali atlikti 

įvairias veiklas.

„Atgimimo“ mokyklos administracija  

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

patalpose, automobiliuose.
Tel. 8 615 77277

Sveikos širdies
ritmu kurorte

120/80
Rugsėjo 24 dieną dalyvaukite 

Druskininkų turizmo dienų renginiuose
 ir nueikite bent 12080 žingsnių, 

aplankydami išskirtinius kurorto objektus:
bit.ly/Turizmo_dienos_ZEMELAPIS

 
Dalinkitės savo žingsnių rezultatu 

Druskininkų savivaldybės Vsb Facebook
 paskyroje po 24 dienos įrašu ir laimėkite 

Druskininkų turizmo informacinio centro prizus! 

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

DOVANA VISIEMS - "Etno dvaras" visus, rugsėjo 24 d.
nuėjusius 12080 žingsnių ir parodžiusius rezultatą, vaišina namine gira!

SKLYPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 
pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam 
dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos 
zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). 
Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai 
tvirtinti Druskininkų skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano 
dalies pakeitimo planas. Kviečiame su plano sprendiniais 
susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje  
www.eso.lt/apsaugoszonos

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

Kiemo, garažo vartų 
remontas, automatikos.  

Tel. +370 625 30320 

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

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

SIŪLOMAS DARBAS MASAŽUOTOJAI (-UI)  
„BEST BALTIC HOTEL DRUSKININKAI CENTRAL“

Apie siūlomą darbą, darbo pobūdis: tradiciniai masažai 
(klasikinis, sportinis, anticeliulitinis, limfodrenažinis), kūno 
šveitimai ir kaukės.
Reikalavimai darbuotojui: masažuotojo darbo patir tis.
Įmonė siūlo: lankstų darbo grafiką (galimybes derinti 
su studijomis ar kitu darbu). Suteikiamos visos darbui 
reikalingos priemonės.

Kontaktai pasiteiravimui  
el. p. manager@centralotel.eu, tel. 8 678 16601

Dantukų karavanas

Druskininkų socialinių paslaugų centre, I a. salėje

Spalio 12 d. 
17:30 val.

Kviečiame vaikučius, turinčius specialiųjų 
poreikių, jų broliukus ir sesutes, 

mamytes ir tėvelius atvykti į 
linksmą susitikimą su odontologais! 

Registracija ir informacija tel. 8 612 97211

LR Odontologų Rūmų vykdoma
 "Negalią turinčių vaikų burnos sveikatos gerinimo 

programa" nemokama
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UžuojautosRENGINIAI

Rugsėjo 22 d. 16 val. M. K. 
Čiurlionio namuose-muzie-
juje (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 „Par-
tizanai‘‘ pristatymas 

Rugsėjo 23 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje – literatūrinė 
popietė vaikams „Europa kalbų 
ženkluose“, skirta Europos 
kalbų dienai

Rugsėjo 24 d. – Atvirų durų 
diena Amatų centre „Menų 
kalvėje“ (M. K. Čiurlionio g. 
27): nuo 13 iki 17 val. veiks 
atviros menininkų dirbtuvės, 
vyks edukacijos bei susi-
tikimas su parodos „Susi-
tikime vėl“ rengėjais ir auto-
riais! Daugiau informacijos –  
www.acmenukalve.lt

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
paroda „Lietuvos prabavimo 
rūmams – 100 metų“.

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

Iki rugsėjo 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 2003-
2009 metais Druskininku-
ose vykusių tapybos plenerų 
retrospektyvinė darbų paroda 
„Susitikime vėl“ III kolekcijos 
dalis. Parodos rengėjas – Rim-
vydas Aniulis. Susitikimas su 
parodos autoriais – rugsėjo 24 
d. 15 val.

Spalio 4 d.13 val. centre 
„Dainava“ (Maironio g. 22) – 
Trečiojo amžiaus universiteto 
Mokslo metų pradžios šventė

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

SPORTO  
RENGINIAI

Rugsėjo 23 d. nuo 11 iki 17 val. 
K. Dineikos parke – Petankės 
ir pasagos mėtymo turnyras 
„Druskininkai 2022“. Regis-
tracija iki rugsėjo 22 d. tel. 
+370 618 00441

Rugsėjo 24 d. nuo 9 iki 19 val. 
Druskininkų turizmo ir ver-
slo informacijos centre (Gar-
dino g. 3) „RACE DAY DRUS-
KININKAI 2022“. Lietuvos 
Streetrace čempionato finalo 
VI etapas Druskininkų mero 
taurei laimėti.

Kantri ir linijinių šokių aso-
ciacijos 15-asis gimtadienis

Rugsėjo 24 d. nuo 12 iki 15 
val. Šokiai prie Fontanų. 18 
val. – Gimtadienio vakarėlis 
„Rock’n roll“ (M .K. Čiurlionio g. 
97-2, Druskininkų sporto salė)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Eugeniją 

Blažauskienę.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 

„Dainava“ darbuotojai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka…

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyvi išlieka...

Nuoširdžiai užjaučiame Zenoną Maskalenką, mirus 
mylimam Tėveliui.

Druskininkų savivaldybės Matematikos ir IT mokytojų 
metodinio būrelio kolegos

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus.

Nuoširdžiai užjaučiame Zenoną Maskalenką, 
 mirus mylimam Tėveliui.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

Mes tikim – Tu neišėjai! 
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Mirus Ulijonai Olgai Kalėdienei, nuoširdžius 
užuojautos  žodžius skiriame dukrai Vidai 
ir sūnums Daliui bei Artūrui, jų šeimoms ir 

artimiesiems.

DNSB „Žiburėlis“ gyventojai

Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra...
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...

Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus kaip visata...

Nuoširdžiai užjaučiame Almą Goberienę, mirus 
mylimai Mamai.

VšĮ sanatorijos „Belorus“ administracija ir kolektyvas

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.

Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų 

išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientacija į kokybę, švaros 

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

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

Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius 
sanatorijos „Belorus“ baseine. Individualūs 

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

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

Druskininkų globos ir slaugos namai
siūlo darbą pilnu etatu slaugytojo padėjėjui 

(-jai) darbui pamainomis.
Kreiptis tel. +370 684 62855

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

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

Šulinių kasimas, 
gilinimas, valymas  

ir jų apdaila.  

Tel. 8 622 73703
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2022.09.24 d.
Šeštadienis

2022.09.23 d.
Penktadienis

2022.09.25 d.
Sekmadienis

2022.09.26 d.
Pirmadienis

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

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Ekvalaizeris.
02:05 Mergina su drakono tatuiruote.
04:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Pasislėpusi Palanga. 
Palanga – pasienio miestas“. 

07.00 „Reali mistika“.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Gyvi“. 
11.10 „Pėdsakas“.
12.00 „Atėjo… Sabas“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Dvigubas sprogimas.
23:20 Sukilimas.
01:05 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:15 „Legendų biuras“.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Misija: laukinė gamta“.
08.30 „Pasislėpusi Palanga. 
Palanga ir grafai Tiškevičiai.“ 

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. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 2021“. 
19.00  Grupės  „Mokinukės“ koncer-
tas.
20.00 Žinios.
20.30 „Paprastas prezidentas“. 
21.45 Laisvės TV. 
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50  Grupės  „Mokinukės“ koncer-
tas.
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 „Panamoje su Naidželu 
Marvenu“.

08:00 „Pričiupom!“.
09:10 Lietuvos Hipokratas. 
09:45 Žiemos stebuklų šalis.
11:00 „Kova už būvį“.
12:10 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:15 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Kė-
dainių „Nevėžis–Optibet“ - Alytaus 
„Wolves“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Nakties klajūnai.
00:15 Dvigubas sprogimas.
02:05 „Amerikietiškos imtynės“.

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 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 Lego filmas 2.
11:35 Zatura. Nuotykiai kosmose.
13:40 Akistata su laukine gamta. Kelio-
nė namo.
15:35 Policijos akademija 4. Civiliai pa-
truliai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. 
22:00 Dvynys.
00:15 Kruvinas sąrašas.
02:05 Kaip bosė.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
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 B. Dambrauskaitės koncertas.
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 B. Dambrauskaitės koncertas.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Tarptautinis galiūnų tur-
nyras „Pasaulio komandinė 

taurė 2022“. 
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas. 
10:05 Banginio liudijimas.
11:20 „Kova už būvį“.
12:20 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:30 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Pa-
nevėžio „7Bet-Lietkabelis“ - Pasva-
lio „Pieno žvaigždės“. 21:30 „Juoda-
sis sąrašas“.
22:30 51-a zona.
00:20 „Gyvi numirėliai“.
01:20 Nakties klajūnai.

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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Vestuvių svečias.
01:25 Dvynys.
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 „Gyvi“. 
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 ir 
grafai Tiškevičiai “. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios 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 „Anapus tvoros“.
21:10 „Loganas“.
00:05 „Įtėvis“.
02:10 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
04:30 „Elementaru“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.

07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Į sveikatą!“. 
09:30 „Sėkmės istorijos“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Kosmosas. Erdvės ir laiko odi-
sėja“.
12:35 „Abė“.
14:15 „Sugalvok norą“.
16:05 „Gera kompanija“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VA-
KARAS „Gagarinas“.
23:40 „Maištininkė“.
01:50 „Loganas“.
04:40 „Elementaru“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.
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 „Lemūrų salos gaujos“.
13:05 „Mija ir baltasis liūtas“.
15:20 „Taksi“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Sąžiningas vagis“.
23:55 „Hanos Greis egzorcizmas“.
01:45 „Kietasis būrys“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios 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“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Tikroji padėtis“.
01:05 „Naktinė pamaina“.
02:05 „Elementaru“.
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Tai – mes“.

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. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 9.
13:00 Istorijos perimetrai. 
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. 
22:45 Kamuolinis žaibas.
00:55 Asmeninė pirkėja.
02:35 Kaip atsiranda daiktai 9.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Kaip atsiranda daiktai 9.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

nės. 
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom. 
08:30 Mano pasas meluoja. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
11:50 Meistrystė.
12:45 Užburianti Australija.
13:45 Komisaras Montalbanas. Apsau-
ginis tinklas.
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.
21:00 Svajonių duetai. 
22:40 Van Helsingas.
00:50 Šaltasis karas.
02:20 Meistrystė.
03:15 Užburianti Australija.
04:15 Komisaras Montalbanas. Apsau-
ginis tinklas.

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

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
12:50 Siautulingoji Argentina.
13:50 Agata Kristi. 
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.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Netyčinė meilė.
23:15 Cirkas.
00:25 Van Helsingas.
02:35 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
03:25 Siautulingoji Argentina.
04:20 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.

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 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Išpažintis su Marija. 
03.00 „Zoologijos sodas“. 
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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 „Ogis ir tarakonai“.

09:55 Pelėdų karalystės sargai.
11:50 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės.
15:20 Gelžkelio tigrai.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Stebuklų parkas.
21:15 Kaip bosė.
23:00 Rinas 911. Majamis.
00:40 Ekvalaizeris.

10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 9.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9.
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. Visuomenės aktualijų 
programa. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.
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2022.09.27 d.
Antradienis

2022.09.28 d.
Trečiadienis

2022.09.29 d.
Ketvirtadienis

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

08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kauno „Žal-
giris“. 
21:00 Nepalaužiama dvasia.
23:30 „Juodasis sąrašas“.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:30 51-a zona.

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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los 
Andželo.
00:50 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 Vestuvių svečias.
03:40 „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 „Gyvi“. 
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. 
16.20 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. 
22.58 Orai.
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“. 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 Vieno nusikaltimo istorija“.

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

09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
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 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Įsibrovimas.
22:50 Nepalaužiama dvasia.
01:20 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:20 „Legendų biuras“.

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

10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Naujakuriai.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los 
Andželo.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Gyvi“. 
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. 
16.28 Orai.
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. 
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
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“. 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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

08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai“ - Panevėžio „7Bet-
Lietkabelis“. 
21:00 Vyras su krepšiu.
23:15 Įsibrovimas.
01:05 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:15 „Legendų biuras“.

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

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.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Mergina voratinklyje.
00:50 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 Naujakuriai.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. 
05:05 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“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Krepšinio evangelija pagal 
Šarą.“ 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Būsto anatomija.
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“. 
03 50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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

09:25 „Šuo“.
10:35 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
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 Betsafe–LKL čempionatas. Vil-
niaus „Rytas“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
21:00 Mirties karys.
22:50 Vyras su krepšiu.
01:05 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:15 „Legendų biuras“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios 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“. 
19:20 „TV3 sportas“. 

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios 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“ („The Simpsons“). 
JAV, animacinis, 2009. 21 sez. 8 s. N-7
15:30 „Simpsonai“ („The Simpsons“). 
JAV, animacinis, 2009. 21 sez. 9 s. N-7
16:00 „TV3 žinios“. 2022. 193 s.
16:27 „TV3 orai“. 2022. 193 s.
16:30 „TV Pagalba“. Lietuva, drama, 
2022. 17 sez. 17 s. N-7
18:30 „TV3 žinios“. 2022. 271 s.
19:20 „TV3 sportas“. 2022.
19:27 „TV3 orai“. 2022. 271 s.
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. Lietuva, 2022. 1 sez. 15 s.
20:00 „Gero vakaro šou“. Lietuva, 
2022. 10 sez. 4 s. N-7
21:00 „Moterys meluoja geriau“. Lietu-
va, komedija, drama, 2022. 15 sez. 14 
s. N-7
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 2022. 155 s.
22:20 „TV3 sportas“. 2022.
22:27 „TV3 orai“. 2022. 155 s.
22:30 „I.T. Neribota prieiga“.
00:25 „FTB“.
01:30 „Elementaru“.
02:25 „Mokytoja“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios 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“. 
22:30 „Sargybos postas“.
01:00 „FTB“.
02:00 „Elementaru“.
03:00 „Mokytoja“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.

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

06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Premjera. 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 9.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. Tva-
raus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo 
būdo žurna-las. 
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 9.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai.  
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

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. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 9.
13:00 1000 pasaulio stebuklų. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Seselė Beti.
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.
23:45 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.

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 „Neatrasta Rusija“.
05.00 Kaimo akademija. 

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 „ Antigangsteriai“.
00:20 „FTB“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:00 „Mokytoja“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.

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 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:20 Sportas. 
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laimės pažadas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1000 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.

05:05 Jonas Mekas. 
05:15 Ponių rojus. 
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

VALOME
žemės ūkio paskirties sklypus (nuo 1 ha), 

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

Tel. 8 603 30577

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo 

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

8 682 20383

Apmokome snieglente 
(snowboardu) suaugusius 
ir vaikus – NEMOKAMAI. 

Tel. 8 625 67707

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

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

Kokybiškai ir už gerą kainą atliekami vidaus apdailos 
darbai. Tel. 8 676 01689

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek 
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

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

(-ams)

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

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

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

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

El. p. infogeoservisas@gmail.com Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +370 675 24422

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

Tel. 8 636 94394

Akcija galioja iki spalio 31 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

AKCIJA

15 €
17 €

Vitamino D tyrimas + 
maisto papildas 

Oilesen D3

Pagauk savo 
saulės dozę! 

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

DRUSKININKAI

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

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

Prekyba mediena 
Druskininkuose, 

sodo nameliai, pirtys, 
pavėsinės. Lauko, 
vidaus dailylentės, 
terasinės, grindų, 

pakalimo, tvorų lentos, 
pirties mediena.

Tel. 8 659 77311, el. p. 
medienadruskininkai@

gmail.com

Auksas

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

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

SANTECHNIKO 
paslaugos

ŪKVEDŽIO
paslaugos
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Asmeniniai skelbimai
butą Viečiūnuose į didesnį 
butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose su priemoka. Skam-
binti tel. +370 692 63368

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Kaune, Šiaurės prospekte, 
kaina – 400 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai.  Tel. 8 615 43483

Nuo spalio mėn. ilgalaikei nuo-
mai išnuomojamas 2 kambarių 
(42 kv. m) butas su balkonu                       
(9 kv. m)  Gardino g.,  pirma-
jame aukšte. Butas tvarkingas, 
jame yra nauja buitinė techni-
ka ir baldai. Kreiptis tel. 8 601 
65343 arba el. p. edita.gnich@
gmail.com

Išnuomojamos medicininės 
paskirties patalpos Ateities g., 
plotas – 67 kv. m.  
Tel. 8 616 46559

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas, esantis M. K. Čiurlionio 
g. 86, renovuotas namas, su 
visa buitine technika ir baldais.  
Tel. 8 698 33711

Išnuomojamas 3 kambarių, 60 
kv. m butas, esantis Veisiejų g. 
Tel. 8 680 44777

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

Išsinuomotų

Išsinuomotų biuro patalpas 
3-4 žmonėms Druskininkuose. 
Tel. 8 600 15156

Vyras be žalingų įpročių iš-
sinuomotų kambarį arba 
butą, siūlyti įvairius variantus.  
Tel.  8 625 67707

Parduoda mišką, medie-
ną, malkas

Įvairios malkos. Vežame ir ma-
žus kiekius. Tel. 8 610 32259

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

Parduodame alksnines, ber-
žines, pušines kapotas mal-
kas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029

Parduodamos malkos kaladė-

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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

Druskininkų savivaldybėje, 
sodų bendrijoje „Dainava“ par-
duodamas namas su mansar-
da, tinkamas gyventi žiemą. 
Prijungtas miesto vandentiekis 
ir nuotekos. Yra garažas, šil-
tnamis. Tel. 8 698 48621

Ateities g. parduodamas įreng-
tas, tvarkingas 1 kambario bu-
tas, plotas – 27, 46 kv. m, bu-
tas su daliniais baldais ir visa 
buitine technika. Buto langai į 
pietvakarių pusę. WC ir vonia 
kartu. Didelis balkonas. Penk-
tas aukštas iš devynių, yra lif-
tas, maži komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 698 48621

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

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

 Parduoda įvairių dydžių namų 
valdos sklypus M. K. Čiurlio-
nio g. 120, Druskininkuose.  
Tel. 8 602 10802

Parduodamas 0,7 ha miš-
kas prie Grūto kaimo, prie 
ežero, 50 metrų pakrantė.  
Tel. 8 608 09252

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

Perka nekilnojamą turtą

Perka sodybą prie miško arba 
vandens telkinio. Gali būti ap-
leista. Tel. 8 605 42559

Perka mišką arba išsikirti-
mui. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 605 42559

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 2 kambarių (34 kv. m) 

mis. Tel. 8 608 70658

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

Parduoda įvairius daiktus

Parduoda mažai naudotą, 
čekų gamybos vertikalų elek-
trinį boilerį „OKCE-02 Draži-
ce“ (montuojamas ant sienos, 
keramikinis šildymo elemen-
tas, maži šilumos nuostoliai, 
apsauga nuo korozijos, talpa 
– 125 l, svoris – 45 kg, aukštis 
– 1, 067 m, skersmuo – 0, 524 
m, galingumas – 2 kW), kaina 
– 60 Eur. Geri, galimai nenau-
doti stiklo blokeliai: 24 cm  x 
24 cm x 9 cm (ilgis, aukštis, 
plotis), apie 70 vnt., kaina – 1 
Eur. Savadarbė malkų skal-
dyklė, trifazis variklis, kaina – 
320 Eur. Geras, nedaug nau-
dotas šaldiklis „Snaigė 122“, 
6 kamerų, 1,6 m x 0,60 m x 
0,60 m  (aukštis, plotis, gylis), 
kaina – 60 Eur. Kreiptis tel.  
8 614 76626

Parduodamas foto didintu-
vas nuotraukoms spausdinti. 
Elektros variklis – 5, 5 kW, 
1000 apsisukimų per min. Tel.  
8 606 17700 ir 8 313 45082

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 aukš-
tų vaikiška lovytė (2 čiužiniai, 
ilgis – 190 cm, plotis – 87 cm, 
aukštis – 160 cm), kaina – 125 
Eur. Vaikiškas medinis manie-
žas, sulankstomas, išmatavi-
mai – 100 cm x 100 cm x 63 
cm, kaina – 25 Eur, stačiakam-
pis stalas, plytelių paviršius, 
išmatavimai – 135 cm x 75 cm 
x 48 cm, kaina – 15 Eur, vaikiš-
kos lovytės – nuo 25 Eur. Tel. 
8 686 43600

Parduodamas  virtuvinis 
komplektas (5 pakabina-
mos spintelės, su stalčiais 
apačioje), dvivietė kriauklė, 
kampinė spintelė, stalas, ta-
buretės, sekcija, dviejų durų 
spinta su antresolėmis, kaina 
– 20 Eur ir miegamojo kampas.  
Tel. 8 616 48116

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis 

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

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

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

WC, baldų kampas su miega-
mojo dalimi.  Tel. 8 656 38881

Laboratorinis mikroskopas už 
pusę kainos, 20 kaltų rinkinys 
meniniam marmuro apdirbi-
mui, 10 kaltų rinkinys medžio 
drožybai, 100 lapų vatmano 
popieriaus už pusę kainos, 
2 sukami foteliai ir žurnali-
nis staliukas, sulčiaspaudė 
„Rosinka“, kaina – 30 Eur.  
Tel. 8 313 55714

Parduodamas vokiškas akor-
deonas su dėklu „Weltmeis-
ter“, visiškai naujas, 120 bosų.                                  
Tel. 8 676 72759

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

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

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

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

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

Automobilis „KIA Carnival“ da-
limis arba remontuoti ir eksplo-
atuoti toliau. Pravažiuota – 140 
000 km. Turbo dyzelis, 2, 9 
kW, septynių vietų. Tel. 8 606 
17700 ir 8 313 45082

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

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda šviežią liepų, 
viržių medų, surinktą Rai-
gardo slėnio apylinkėse.  
Tel. 8 656 12487 

Avižos, kviečiai, rugiai, kvietru-
giai ir lubinai. Tel. 8 672 49828

Parduoda 9 metų karvę 
(bandos Nr. 10994000443). 
Ir didelę kiaulę (ban-
dos Nr. 40994000718).  
Tel. 8 684 46944 

Parduodamos maistinės bul-
vės Druskininkuose, Sodų g. 
37. Tel.  8 699 43921

Parduodamos avižos. 1 tona – 
200 Eur. Tel. 8 629 00250

Bičių šeimos Neravų kaime. 
Tel. 8 609 41640

Parduoda derlingų veislių 
braškių, žemuogių, aviečių 
daigus, įvairaus dydžio mons-
teras, svarainių ir kaukazinių 
slyvų vaisius, visžalės gebe-
nės sodinukus, vaistines ra-
munėles, pelynus, petražoles, 
gelsves, stumbražoles, zinijas 
puokštėms. Tel. 8650 83251

Reikalinga

Moteris ieško darbo, gali 
padėti seneliams buityje.  
Tel. 8 644 84291

Reikalinga moteris, galin-
ti prižiūrėti močiutę jos na-
muose Druskininkuose. Tel.  
8 698 19494 (skambinti po 13 val.)

Dovanoja

Dovanoja draugišką, mielą 4 
mėnesių katinėlį (juodai baltos 
spalvos). Tel. 8 674 03638 

Dovanojami: žurnalai „Mūsų 
gamta“ iki 1990 m. įrišti. Radi-
jo aparatas „Rigonda“ stereo. 
Tel. 8 313 55714

Dovanoja naudotas plytas. 
Tel. 8 608 79969

Kita

Priimtų asbesto šiferio lakštus. 
Tel. 8 650 47770

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

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

Laima Selvestravičienė
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