
Spalio 1 dieną Druskinin-
kų pirminės sveikatos prie-
žiūros centras (PSPC) minės 
25-ąjį gimtadienį. Nuo 1997-
ųjų gyvuojanti įstaiga per 
tą laikotarpį pasikeitė neat-
pažįstamai. Pasikeitė pasta-
to fasadas, įrengti modernūs 
kabinetai, rekonstruotas me-
dicininės slaugos ir palaiko-
mojo gydymo skyrius, pasta-
tytas greitosios medicinos 
pagalbos pastatas. Įgyven-
dinta daugybė projektų, savo 
profesines žinias nuolat to-
bulino visas medicinos per-
sonalas. Netrūko ir iššūkių 
– nuo sveikatos reformos iki 
pastaraisiais metais visą pa-
saulį užpuolusios COVID-19 
pandemijos. 

1997-ųjų spalio 1-ąją Drus-
kininkų PSPC dirbo 176 dar-
buotojai, dabar čia dirba 145. 
Per 25-erius metus Druski-

ninkų PSPC vadovavo trys 
direktoriai – Vida Kašėtienė, 
Benjaminas Čepas ir dabar-
tinė įstaigos vadovė Eglė Ma-
tienė. Su jais kalbėjomės apie 
įstaigos veiklą, kolektyvą, po-
kyčius, labiausiai džiuginu-
sius ir liūdinusius dalykus. 

— Spalio 1 dieną Druskinin-
kų PSPC minės 25-ąjį jubilie-
jų. Per tuos metus kiekvie-
nam iš Jūsų teko pastovėti 
prie šios įstaigos vairo. Kas 
Jums buvo svarbiausia, pra-
dėjus eiti šias atsakingas 
pareigas?

V. Kašėtienė: 1997 m., po Lie-
tuvoje įvykdytos Sveikatos prie-
žiūros įstaigų decentralizacijos, 
poliklinika tapo pirminės svei-
katos priežiūros centru (PSPC), 
o jos steigėju tapo Druskinin-
kų savivaldybė. Kad įstaiga tap-
tų patrauklesnė pacientams ir 
čia dirbantiems medikams, pra-
dėti vykdyti projektai, sulauk-
ta investicijų. Teko dirbti labai 
įdomiu, permainų ir iššūkių ne-
stokojusiu metu. Juk iš pradžių 
mes net nebuvome Europos 
Sąjungoje, konsultavomės su 
Pasaulio banko ekspertais. 
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25-eri Druskininkų PSPC gyvavimo metai:  
nuo ambicingų projektų įgyvendinimo iki 

įveiktų pandemijos iššūkių

Ką svarbu žinoti 
apie šildymo 

kompensacijas?

3 psl.
Turizmo gurmanai 

plūdo į magiškų 
šviesų  

užkerėtus 
Druskininkus

6 psl.
Jubiliejaus proga 
Prabavimo rūmai 

plačiai atvėrė 
duris smalsiems 

lankytojams

9 psl.Per 25-erius metus Druskininkų PSPC vadovavo trys direktoriai – B. Čepas, dabartinė įstaigos vadovė E. Matienė ir V. Kašėtienė / Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka nukelta į 4-5 psl.

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais 
žemės sklypą, kurio apaugęs plotas bent 1 hektaras. 

Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181
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Leipalingio dvare paminėta Socialinio darbuotojo diena

Pirmadienio popietę nese-
niai restauruotame Leipa-
lingio dvaro rūmų ansam-
blyje paminėta Socialinio 
darbuotojo diena. Šventės 
metu pagerbti socialinį dar-
bą dirbantys specialistai: 
neįgaliesiems, senjorams 
pagalbą į namus ir integralią 
pagalbą teikiantys sociali-
niai darbuotojai, slaugytojai 
ir jų padėjėjai, budintys vai-
kų globotojai ir globos koor-
dinatoriai, pagalbą šeimoms 
teikiantys atvejo vadybinin-
kai bei socialiniai darbuoto-
jai.

Šventėje apsilankę savivaldy-

bės meras Ričardas Malinaus-

kas, mero pavaduotojas Linas 

Urmanavičius ir mero patarė-

jas Simonas Kazakevičius pa-

dėkojo socialiniams darbuo-

tojams už jų nuoširdų ir kilnų 

darbą, palinkėjo ryžto ir stipry-

bės kasdieniuose darbuose. 

„Socialinio darbuotojo jautru-

mas – tai didžiausios ištver-

mės, gerumo, neišsenkančio 

pasiryžimo savo profesijai bei 

begalinės empatijos atspin-

dys.“, – sakė savivaldybės me-

ras R. Malinauskas.

Gausiai susirinkusiems socia-

linės srities darbuotojams už jų 

atsakingą ir prasmingą darbą 

bei geranoriškumą padėkojo 

Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėja Ligita Baranauskienė 

bei Socialinių paslaugų cen-

tro direktorė Žaneta Jagelavi-

čienė. 

Savivaldybės administraci-

ja dėkoja Leipalingio bendruo-

menės pirmininkei Žanetai Kri-

vonienei, Laisvalaikio salės 

vadovei Rimantei Černiaus-

kaitei-Kėrienei, meno vadovei 

Astai Čmukienei bei Leipalin-

gio kraštotyros muziejaus ve-

dėjai Laima Žukauskaitei už 

nuotaikingą edukacinę progra-

mą „Keturios seserys periferi-

jos dvare“.
Leipalingio dvaro rūmų ansamblyje paminėta Socialinio darbuotojo diena – pagerbti so-

cialinį darbą dirbantys specialistai / Laimos Rekevičienės nuotraukos
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Ką svarbu žinoti apie šildymo kompensacijas?
Pastaruoju metu Druski-

ninkų savivaldybės admi-
nistracija sulaukia nemažai 
gyventojų klausimų dėl kom-
pensacijų už šildymą. Kam 
priklauso kompensacijos už 
šildymą? 

Į klausimus atsako Druski-
ninkų savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja 
Ligita Baranauskienė

– Kas turi teisę į būsto šildy-
mo išlaidų kompensacijas?

– Būsto šildymo išlaidų kom-
pensacijas reglamentuoja LR 
piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams 
įstatymas, kuris aiškiai nurodo, 
kad teisę turi tik nepasiturintys 
gyventojai ir tik tie, kurie krei-
pimosi dėl kompensacijų metu 
atitinka tam tikrus reikalavimus. 
Pavyzdžiui, kiekvienas vyres-
nis nei 18 metų bendrai gyve-
nantis asmuo, vienas gyvenan-
tis asmuo arba vaikas nuo 16 
iki 18 metų turi dirbti ar moky-
tis. Įsiskolinusieji už būsto šildy-
mą, vandenį su energijos, kuro, 
vandens tiekėjais turi būti suda-
rę sutartį dėl dalies skolos ap-

mokėjimo arba teismas turi būti 
priteisęs apmokėti skolą. 

– Ar vertinamas turtas, pa-
teikiant prašymą kompensa-
cijai gauti?

– Skiriant kompensacijas, lai-
kinai (dėl ekonominės situaci-
jos) turimas turtas nevertina-
mas. Atkreipiame gyventojų 
dėmesį, kad nevertinamas tik 
turtas, pajamos – vertinamos ir 
turi esminę įtaką, apskaičiuojant 
kompensaciją.

– Kur druskininkiečiai gali su-
žinoti kompensacijos dydį?

– Gyventojai gali pasitikrin-
ti preliminarų kompensacijų 
dydį pasinaudoję skaičiuokle  
www.spis.lt

– Kaip gyventojas gali pa-
teikti prašymą kompensaci-
jai gauti?

– Šią savaitę LR Seimas priė-
mė teisės aktų pakeitimus, kurie 
numato, kad besikreipiantiems 
gyventojams kompensacijos 
bus skiriamos iš karto visam šil-
dymo sezonui, jeigu dėl jų kreip-
tasi, likus 1 mėnesiui iki šildymo 
sezono pradžios arba šildymo 

sezono metu.
Tai reiškia, jog pakaks vieno 

prašymo visam šildymo sezo-
nui. Tai galioja prašymams, pa-
teiktiems po šių metų rugsėjo 
1 d. Pakeitimai galios du šildy-
mo sezonus – 2022-2023 m. ir 
2023-2024 m.

Priklausančias kompensacijas 
bus galima gauti atgaline tvarka 
– už visą šildymo sezoną, nepri-
klausomai nuo to, kada asmuo 
šildymo sezono metu kreipsis 
dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, 
jeigu kreipsis 2023 m. balan-
džio mėnesį, kompensacijos ga-
lės būti grąžinamos už 2022 m. 
spalio, lapkričio, gruodžio, sau-
sio, vasario ir kovo mėnesius.

Prašymą gyventojai gali-
ma pateikti elektroniniu būdu 
www.spis.lt arba atvykę į Soci-
alinės paramos skyrių (Vasario 
16-osios g.7, Druskininkai). Pra-
šymus priima ir seniūnijose dir-
bantys skyriaus specialistai.

– Ar nuo šildymo būdo pri-
klauso kompensacija šildy-
mui?

– Šildymo kompensacija gali-
ma pasinaudoti nepriklausomai 
nuo naudojamo šildymo būdo – 

ir būstą šildant centralizuotai, 
ir kitos rūšies kuru (malkomis, 
anglimi, dujomis ar panašiai). 
Svarbu tai, kad šildymo būdas 
turi būti įregistruotas Registrų 
centre. 

– Ar prašymą dėl kompen-
sacijos skyrimo turi užpildyti 
vienas, ar visi kartu gyvenan-
tys asmenys?

– Šildymo kompensacija ski-
riama, atsižvelgus į būste gy-
venamąją vietą deklaruojančių 
asmenų bendras pajamas, to-
dėl, norint gauti kompensaci-

ją, prašymus dėl jos atskirai turi 
pateikti visi viename būste gy-
venamąją vietą deklaravę arba 
būstą nuomojantys vieniši as-
menys arba šeimos.

– Ar turi teisę į kompensa-
ciją gyventojai, gyvenantys 
sodo nameliuose?

– Sodo nameliai Nekilnojamo 
turto registre nėra įregistruo-
ti kaip gyvenamosios patalpos, 
todėl kompensacija galėtų būti 
skiriama tik išimties tvarka, pa-
tikrinus buities bei gyvenimo są-
lygas ir nusprendus Piniginės 
paramos skyrimo komisijai.

– Ką dar svarbu žinoti gy-
ventojams?

– Svarbu žinoti, kad, pasibai-
gus karantinui, nebeliko galimy-
bės prašymus pateikti telefonu, 
o socialinę pašalpą ar būsto šil-
dymo kompensacijas gaunan-
tys darbingo amžiaus, nedir-
bantys ir aktyviose darbo rinkos 
priemonėse nedalyvaujantys 
gyventojai vėl pasitelkiami vi-
suomenei naudingai veiklai.

 Socialinės paramos skyriaus vedėja 
L. Baranauskienė / Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

KLAUSIATE – ATSAKOME 
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B. Čepas: Visą savo karjeros 
laikotarpį man buvo svarbu ne 
tik gerai dirbti tiesioginį gydy-
tojo darbą, bet ir nuolat tobulė-
ti, plėsti veiklos sritį ir inicijuo-
ti pokyčius sveikatos priežiūros 
srityje. Aktyviai dalyvavau ini-
ciatyvose, siekiančiose keis-
ti Lietuvos medicinos sistemą: 
buvau vienas iš Lietuvos me-
dikų Sąjūdžio įkūrėjų, Lietuvos 
bendrosios praktikos gydyto-
jų draugijos valdybos pirminin-
kas, Lietuvos gydytojų sąjungos 
Druskininkų skyriaus valdybos 
narys. 

Tuo pačiu visada stengiausi 
prisėdėti prie savo miesto ge-
rovės, tad, tapęs Druskininkų 
PSPC direktoriumi, siekiau sti-
printi bendradarbiavimą su įvai-
riomis institucijomis bei grupė-
mis, gerinti sveikatos priežiūros 
sektoriaus kokybę, modernizuo-
ti infrastruktūrą, o svarbiausia 
– skirti ypatingą dėmesį mūsų 
miesto ir įstaigos bendruome-
nei, kiekvieno žmogaus porei-
kiams.

E. Matienė: Atsakysiu trumpai 
– svarbiausia buvo tęsti su Ben-
jaminu, būnant jo pavaduotoja, 
pradėtus darbus, kurių tikslas 
– darniai funkcionuojanti svei-
katos priežiūros įstaiga, kurio-
je gerai jaustųsi ir darbuotojai, ir 
pacientai. 

— Kaip keitėsi įstaiga Jūsų 
vadovavimo metu?

V. Kašėtienė: Pirmoji didelė 
investicija – patalpos nuomos 
konkursą laimėjusi „Ramunė-
lės“ vaistinė skyrė beveik 100 
tūkst. litų ne tik naujosios vais-
tinės įrengimui, bet ir registratū-
ros atnaujinimui. 

Vienas iš svarbių darbų tuo 
metu buvo šlaitinio pastato sto-
go įrengimas – tuo metu mies-
te jis buvo vienintelis toks ir la-
bai gražus. 

Tais pačiais metais rekons-
truotas Medicininės slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyrius. 

Man atrodo, kad pats didžiau-
sias iššūkis įstaigai ir jos admi-
nistracijai – Lietuvos sveikatos 

projektas, kurio įgyvendinimo 
metu buvo įkurti 7 bendrosios 
praktikos gydytojų kabinetai po-
liklinikoje, atnaujinta laboratori-
ja, procedūrų kabinetas, įkurti 
trys kabinetai miesto mikrorajo-
nuose, kad būtų patogiau žmo-
nėms. Įrengta Viečiūnų am-
bulatorija bei dvi 2 bendrosios 
praktikos gydytojų kabinetai, re-
gistratūra, procedūrų kabinetas 
ir laboratorija. 2000-aiais mums 
atiteko ir Leipalingio ambulato-
rija, ir 3 medicinos punktai, ku-
riuos iš karto reikėjo remontuo-
ti, ieškoti lėšų, ruošti projektus. 

Remonto darbams buvo skirta 
800 tūkst. litų. Sukomplektuota 
visa reikalinga medicininė įran-
ga, gauti baldai, kompiuterinė 
įranga bei trys automobiliai. Ši-
tas projektas buvo eksperimen-
tinis ir vykdytas dviejose savival-
dybėse. Druskininkai tuo metu 
bendradarbiavo su Nyderlandų 
Voorschoteno miesteliu, ten at-
sirado medikai, kurie mums pa-
siūlė padėti greičiau persikvalifi-
kuoti šeimos gydytojams. Aišku, 
sutikome. Jie parengė mokymų 
projektą per Olandijos užsie-
nio reikalų ministeriją. Mokymai 
vyko ir Druskininkuose, atvykus 
profesorių profesoriams docen-
tams, ir mes važiuodavome į 
Olandiją. Buvo sudarytos kelios 
grupės – administratorių, gydy-
tojų ir medicinos slaugytojų.

Ir tada mes pamatėme tą skir-
tumą, kuris yra tarp šeimos gy-
dytojų ir apylinkės gydytojų, 
kokia laukia perspektyva, suži-
nojome, kaip pasaulyje viskas 
vyksta. PSPC gydytojai ir slau-
gytojos baigė visus mokymus. 
Ir po to mes bene pirmieji res-
publikoje įsirengėme šeimos 
gydytojų kabinetus. Net tuome-
tis sveikatos ministras J. Olekas 
kvietė mane pasakoti žurna-
listams, kaip reikia šioje srity-
je dirbti ir kaip Druskininkams 
pasisekė tai padaryti. Tai buvo 
labai įdomus projektas, kurio 
metu mūsų darbuotojai įgijo neį-
kainojamos patirties. 

Visada jautėme Savivaldybės 
palaikymą ir rūpestį. Savival-

dybė skyrė lėšų greitosios pa-
galbos automobilio įsigijimui. 
2004-2006 m. buvo skirta lėšų 
panoraminiam liftui įrengti – jis 
irgi buvo vienas pirmųjų Lietu-
voje, juo džiaugėsi ir pacientai, 
ir visi medikai. 

2004 m. investavome 30 tūks-
tančių litų savo lėšų ir pakeitė-
me visus įstaigos langus, kad 
būtų šilčiau. 2004-2005 m. sa-
vivaldybė skyrė 179 tūkstančius 
odontologinei įrangai polikliniko-
je ir trijose mokyklose bei abie-
jose ambulatorijose įrengti. La-
bai džiaugėmės dėl kiekvieno 
projekto. 

2005 m. buvome pakviesti da-
lyvauti Santaros klinikų vykdo-
moje kardiologijos programo-
je. Įstaigoje pagal šią programą 
atlikome patalpų remontą, įsigi-
jome medicininės ir kompiuteri-
nės įrangos. 

Nors vienu metu dalyvauda-
vome keliuose projektuose, bet 
ėmėmės naujų – ir viską suspė-
jome. 

2009 metais šalia Druskininkų 
PSPC įkurta moderni ir šiuolai-
kiška greitosios medicininės pa-
galbos stotis. 

Dar vienas išskirtinis projektas 
– Psichikos dienos centras, ku-
ris duris atvėrė 2012 m.

Žinoma, kartu būdavo įgyven-
dinami 2-3 mažesni medicininių 
paslaugų pagerinimo projektai, 
jiems lėšų skirdavo savivaldybė. 

B. Čepas: Džiaugiuosi ir di-
džiuojuosi, matydamas nuola-
tinį progresą – tai vyksta mūsų 
visų bendromis jėgomis. Be pa-
vykusių matomų infrastruktūros 
ir medicinos bazės moderniza-
vimo pokyčių, man rūpėjo ir tie 
„nematomi“ žmogiškieji dalykai: 
kokia mūsų įstaigos kultūra ir 
darbo metodai, kaip stiprinti ko-
mandą ir bendradarbiavimą, ko-
kie vertybiniai įstaigos pamatai? 
Čia dirba puikūs žmonės, atsi-
davę savo profesijai ir pacien-
tams. Kartu peržiūrėjome pro-
cesus ir paciento kelionę: nuo 
pirmojo kontakto su įstaiga, pa-
sitikimo ir eilių valdymo, iki iš-
rašymo iš įstaigos. Kiekvienas 

bent mažas žingsnis pirmyn 
veda link geresnio rytojaus.

E. Matienė: Treji metai – dar 
ne toks ilgas periodas, tačiau 
pokyčių buvo labai daug. No-
riu pasidžiaugti, kad, nepaisant 
pandemijos trikdžių, pavyko pa-
siekti vieną iš esminių savo, 
kaip vadovės, tikslų – įstaigos 
akreditaciją šeimos medicinos 
paslaugai. Tai buvo tikrai ilgas ir 
nelengvas procesas, prie kurio 
daug dirbo visa komanda. Tai, 
kad dabar esame akredituota 
įstaiga, išties džiugina. 

Kiti pokyčiai, labiau matomi, 
– tai infrastruktūros atnaujini-
mas, tęsiant seniau pradėtus 
bei pradedant naujus projek-
tus: suremontuoti ginekologijos, 
odontologijos, šeimos gydytojų 
kabinetai, įsigyta įvairios būtino-
sios ir net prabangios medicini-
nės įrangos – nuo odontologijos 
įrangos su monitoriumi iki profe-
sionalaus kūno masės analiza-
toriaus bei relaksacinės kėdės 
pacientų psichoterapijos sean-
sams.

Labai džiaugiuosi, kad laiku 
pasukome „žaliojo“ kurso kryp-
timi. Mūsų PSPC 2021 m. gavo 
52 tūkst. Eur subsidiją Klimato 
kaitos programos lėšomis nu-
tolusiai saulės elektrinei įsigyti, 
ir jau šiemet turime mažesnes 
elektros sąskaitas. Kito projek-
to metu įsigyti 2 elektromobiliai 
„Renault ZOE“, kuriais važinė-
ja slaugos paslaugas namuose 
teikiančios komandos. Tai ne tik 
padeda taupyti įstaigos resur-
sus, bet ir prisideda prie aplin-
kos išsaugojimo.

Bendradarbiavimo per sieną 
su Baltarusija projekto (kurį, lai-
mė, spėjome užbaigti iki 2022 
vasario) veiklų rėmuose, pradė-
ta organizuoti ir teikti inovatyvi 
Lietuvos mastu pacientų pavė-
žėjimo pas gydytojus paslauga. 
Tam naudojame specialiai įsi-
gytą, sertifikuotą neįgaliųjų as-
menų vežimui skirtą automobi-
lį. Noriu pabrėžti, kad ir slaugos 
namuose, ir pavėžėjimo paslau-
gas pradėjome teikti, dar esant 
griežtiems pandemijos apriboji-
mams, tuomet buvo tikrai daug 
galvos skausmo, tačiau dabar 
labai džiaugiuosi, kad nesusto-
jome, o ėjome pirmyn. 

Lengva kalbėti konkrečiai apie 
tai, ką nupirkome, ką įdiegėme 
naujo, tačiau yra dar svarbes-
nis ir dažnai žodžiais ir skaičiais 
neapsakomas aspektas – įstai-
gos mikroklimatas, darbuotojai, 
atmosfera... Kiek pamenu, nuo 
pat mano atėjimo dirbti 2014 m., 
ji niekada nebuvo bloga. Bet, jei 
kalbame apie pokyčius, tai šio-
je vietoje matau tik teigiamus. Ir 
tai, beje, nėra tik mano asmeni-
nė nuomonė. Stengiuosi išklau-
syti ir išgirsti, kaip jaučiasi nauji 
mūsų kolektyvo nariai, įstaigos 
svečiai. Taigi kuriame atmosfe-
rą patys, draugiškai ir šiltai pri-
imdami naujus kolegas.

— Kokius tikslus kėlėte sau 
ir kaip sekėsi juos įgyvendin-
ti?

V. Kašėtienė: Tikslas buvo 
vienas – kuo kokybiškai perduo-

ti naujus įsakymus, įstatymus ir 
kitas naujoves gydytojams, kad 
jie daugiau laiko galėtų skirti pa-
cientams, o ne biurokratiniams 
reikalams. Dėl pacientų stengė-
mės, kad jiems būtų patogu pa-
tekti pas medikus, nelaukti eilė-
je ir kad kiekvienas galėtų gauti 
kokybiškas paslaugas. 

B. Čepas: Būsiu atviras – 
dažnai sau būname itin reiklūs 
ir kritiški. Taip, ir aš sau kėliau 
aukštus tikslus, turėjau didelių ir 
plačių norų, kuriuos teko derinti 
prie realybės ir sistemos rėmų. 
Vis dėlto džiaugiuosi ir didžiuo-
juosi nuveiktais darbais – dirbau 
daug ir atidaviau visą savo širdį 
bei jėgas. Tikiu, kad žmonės tai 
jaučia ir mato.

E. Matienė: Vienas iš pagrin-
dinių tikslų buvo gauti akredi-
tuotos įstaigos vardą, tai pavyko 
padaryti. Taip pat esminis mano, 
kaip vadovės, tikslas buvo ir yra 
užtikrinti organizacijos stabilu-
mą visomis prasmėmis. 

– Kuriais iš savo nuveiktų 
darbų labiausiai didžiuoja-
tės?

V. Kašėtienė: Klausėte, kuris 
iš projektų man svarbiausias? 
Negaliu išskirti nė vieno. Juk ir 
mamai visi vaikai būna vienodai 
brangūs.

B. Čepas: Džiaugiuosi pasta-
to vidaus renovacija, kurią pa-
vyko įgyvendinti iš Europos Są-
jungos projektų lėšų. Sukūrėme 
patogias ir šiuolaikinius stan-
dartus atitinkančias, individua-
lias kompiuterizuotas darbo vie-
tas gydytojams ir slaugytojams. 
Džiaugiuosi dviem įsigytais 
elektromobiliais ir mikroauto-
busiuku pacientams su nega-
lia vežioti, atnaujinta greitosios 
pagalbos automobilių įranga. 
Tikiuosi, kad man pavyko ne tik 
pagerinti personalo darbo są-
lygas, paslaugų lygį, bet ir su-
stiprinti šiltą darbo atmosferą, 
draugiškus kolektyvo santykius 
ne tik tarpusavyje, bet ir ben-
draujant su kitomis įstaigomis, 
ligonine, savivaldybe. Mes sti-
prūs kartu.

E. Matienė: Nežinau net kaip 
išskirti. Visi atrodo svarbūs. Gal 
pasakysiu taip – didžiuojuosi 
savo suburtu Psichikos sveika-
tos centro kolektyvu, kuriame 
dirba buvęs Kauno medicinos 
universiteto Psichiatrijos klini-
kos vadovas, doc. Benjaminas 
Burba, jaunas ir inovatyvių idėjų 
pilnas specialistas Andrius Du-
dutis, nuostabi vaikų psichiatrė 
iš Vilniaus Austėja Marija Baš-
kytė bei mūsų ilgametė gydytoja 
Elena Bykova. Taip pat nuo šio 
rudens pagaliau turime dvi šau-
nias medicinos psichologes ir 
dvi psichikos sveikatos slaugy-
tojas, kurios puikiai sustyguoja 
centro darbą. 

Taip pat didžiuojuosi atsinauji-
nančios energetikos projektais, 
bendradarbiavimu su Santaros 
klinikomis poliligotų pacientų 
priežiūros projekte.

25-eri Druskininkų PSPC gyvavimo metai:  
nuo ambicingų projektų įgyvendinimo iki įveiktų 

pandemijos iššūkių

nukelta į 5 psl.

Spalio 1 dieną Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) minės 25-ąjį gimtadien – nuo 1997-ųjų gyvuojanti įstaiga 
per tą laikotarpį pasikeitė neatpažįstamai / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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„Reginos“ tapybos plenerų dvasia atgijo parodoje 
„Susitikime vėl“

Druskininkų Amatų centre 
„Menų kalvė“ šeštadienį ati-
daryta 2003-2009 Druskinin-
kų viešbutyje „Regina“ tuo 
metu surengtų plenerų metu 
kūrusių dailininkų paveiks-
lų paroda. Jau trečią kartą 
surengtos ekspozicijos „Su-
sitikime vėl“ rengėjas, „Re-
ginos“ plenerų mecenatas 
Rimvydas Aniulis prisiminė, 
kad tuomečių plenerų kura-

toriaus, šviesaus atminimo 
dailininko Aleksandro Vozbi-
no suburti garsūs šalies me-
nininkai kūrybinio įkvėpimo 
ieškojo istoriniame Druski-
ninkų „Radium“ kvartale, o 
tai, ką jie tuo metu sukūrė, jau 
trečius metus iš eilės buvo 
galima pamatyti „Menų kal-
vės“ parodų erdvėje. 

„Reginos“ tapybos plene-
rai būdavo rengiami nuo 2003 

iki 2009 metų. Vaizduojamo-
jo meno gerbėjai šį renginį taip  
vadindavo, nes jie vykdavo tuo 
metu dar naujame, moderniame 
to paties pavadinimo viešbutyje.

Savita medinė Druskininkų ar-
chitektūra ir nuostabi kurorto 
gamta įkvėpdavo plenero daly-
vius, ir jie čia sukurdavo nuosta-
bių paveikslų – septyneri Drus-
kininkų rudenys ir jų impresijos 
nugulė tapybos darbuose. „Re-
ginos“ pleneruose sudalyvavo 
apie 30 žinomų Lietuvos daili-
ninkų.

Lietuvos tapybos paveikslų ko-
lekcija buvo pradėta kaupti nuo 
pat „Reginos“ tapybos plenerų 
pradžios. Vėliau plenerų rėmė-
jui R. Aniuliui gimė idėja išleisti 
kurorte surengtų plenerų meno 
albumą, kuriame būtų atspindė-
ta žinomiausių Lietuvos tapyto-
jų Druskininkuose sukurtų kūri-
nių kolekcija, bei eksponuoti ją 
Druskininkų parodų erdvėse. 

Taigi 2020-aisiais ir 
2021-aisiais Amatų centre 
„Menų kalvė“ buvo pristatytos 
dvi pirmosios parodos „Susiti-
kime vėl“ kolekcijos dalys, o iki 
rugsėjo 30-osios „Menų kalvė-
je“ eksponuojama trečioji „Re-
ginos“ plenerų kolekcijos dalis, 
kurioje galima pamatyti Silvijos 
Drebickaitės, Lino Liandzber-
gio, Vytauto Poškos, Raimon-
do Savicko, Jolantos Snežko ir 
Aleksandro Vozbino sukurtus 
paveikslus. 

Deja, parodoje eksponuojamų 

paveikslų autoriai S. Drebickai-
tė ir A. Vozbinas neseniai išėjo į 
Amžinybę, bet jų atminimas am-
žiams liko kolegų ir meno ger-
bėjų atminty.

O šeštadienį surengtame  
parodos pristatyme dalyvavęs 
jos mecenatas R. Aniulis, daili-
ninkai V. Poška, R. Savickas ir 
J. Snežko prisiminė „Reginos“ 
tapybos plenerų istoriją, dalijosi 
įspūdžiais ir prisiminimais.

„Įspūdžiai tikrai puikūs. Ir 
džiaugiuosi šia puikia iniciaty-
va plenero dalyvių darbų ekspo-
zicijas po daugelio metų ekspo-
nuoti Druskininkuose. Smagu, 
kad vyksta toks procesas. Galiu 
pasakyti, kad tokių darbų aš ne-
būčiau sukūręs savo dirbtuvė-
je Vilniuje. Nes Druskininkuose 
„Reginos“ plenerų metų būdavo 
sukuriama ypatinga atmosfera. 
Kaip yra pasakęs šveicarų daili-
ninkas Paul Klee, kurti nesunku, 
sunku įeiti į būseną. Tai tą būse-
ną „Regina“ ir sukurdavo“, – kal-
bėjo V. Poška

R. Savickas sakė, kad Drus-
kininkų atmosfera įkvepia: „Tai 
unikalus, architektūriškai cha-
rakteringas miestas. Plenerai 
vyko unikaliose erdvėse, kurias, 
kiek galėjome, įamžinome. Štai 
ir šioje parodoje galima pamaty-
ti anuomet mano įamžintą Drus-
kininkų cerkvę. Smagu, kad 
išlaikomos tradicijos ir „Regi-
nos“ plenerų dvasia vėl atgims-
ta Druskininkuose rengiamose 
parodose.“

J. Sniežko prisiminė, kad „Re-
ginos“ pleneruose susirinkdavo 
išskirtinė dailininkų kompanija: 
„Mane žavėjo ypatinga aplin-
ka, mūsų neformalus bendravi-
mas ir ilgos diskusijos. Buvo la-
bai smagu kurti Druskininkuose. 
Dabar „Reginos plenerus prisi-
menu kaip nuostabų sapną.“ 

Plenerų mecenatas ir parodos 
iniciatorius R. Aniulis pasakojo, 
kad 2003 metais jam kilo min-
tis viešbutį papuošti paveiks-
lais: „Likimas mane suvedė su 
šviesaus atminimo dailininku A. 
Vozbinu, kuris buvo plenerų ku-
ratorius ir sukviesdavo į Drus-
kininkus puikius Lietuvos meni-
ninkus. Per septynerius metus 
„Reginoje“ gyveno ir kurdavo 
apie 30 tapytojų. Su dailinin-
kais ne kiekvienas gali ir moka 
dirbti, bendrauti. Jei verslininkas 
žodį supranta pažodžiui, tai me-
nininkas jį suvokia savaip. O A. 
Vozbinas surinkdavo tokią ko-
mandą, kad dvi savaitės Drus-
kininkuose praeidavo kūrybiš-
kai, džiaugsmingai, skraidant 
Mūzoms. Ir jų sukurti paveikslai 
išliko, juos dabar galima ekspo-
nuoti. Smagu tai daryti Druski-
ninkuose.“

Jeigu dar nespėjote apžiūrė-
ti retrospektyvinę plenerų metu 
sukurtų tapybos darbų ekspozi-
ciją „Susitikime vėl“, paskubėki-
te – „Menų kalvėje“ ji veiks tik iki 
rugsėjo 30-osios.

Parengė Laima Rekevičienė

– Kaip vertinate įstaigos ko-
lektyvą?

V. Kašėtienė: Noriu padėkoti 
įstaigos kolektyvui, kuris tuo ne-
lengvu laikotarpiu manimi pasi-
tikėjo ir šauniai padėjo vykdyti 
visus darbus, nors nebuvo taip 
lengva. Juo labiau, kad mes tuo 
metu nelabai galėjome ir kelti 
atlyginimų. 

B. Čepas: Kaip jau minėjau, 
įstaiga turi ne tik platų gerų spe-
cialistų ratą, bet ir nuoširdžius 
gerus žmones, kurie kasdien 
atiduoda save ir stengiasi dėl 
kitų. Kolektyvas yra šios įstai-
gos širdis ir variklis!

E. Matienė: Didžiuojuosi ir pa-
sitikiu jais. Šauni mūsų koman-
da!

– Ar sunku į Druskininkų 
PSPC prisikviesti jaunų spe-
cialistų?

V. Kašėtienė: Prieš 25 metus 
didžioji dauguma mūsų darbuo-
tojų patys dar buvo tikrai jauni. 
Vyresni išėjo dirbti į ligoninės 
konsultacinę polikliniką. Mūsų 
šeimos gydytojai tada dalyvavo 
mokymuose, įgijo kompetencijų 
ir patirties. Jie ir dabar dar tikrai 
pakankamai darbingi. Taigi tada 
dairytis jaunų specialistų net ir 
poreikio nebuvo. 

B. Čepas: Jaunų specialistų 
pritraukimas į regionus visada 
buvo iššūkis, tačiau man pavy-
ko į Druskininkų PSPC kolekty-

vą pritraukti kelis jaunus šeimos 
gydytojus. Druskininkų miestas 
turi puikų įvaizdį, yra nuostabi 
vieta gyventi ir dirbti. Tikiu, kad 
šios dienos situacija pasauly-
je ir praėjusi pandemija dauge-
liui padėjo atsigręžti į vertybes, 
ieškoti ramybės ir priartėti prie 
gamtos. Druskininkai turi pui-
kias galimybes ir perspektyvas. 

E. Matienė: Negaliu viena-
reikšmiškai atsakyti. Sunku, 
kaip ir visoje Lietuvoje. Tačiau 
manau, kad šiek tiek lengviau 
nei kitur, nes mūsų miestas yra 
nuostabus. 

– Kokios Druskininkų PSPC 
stipriosios ir silpnesnės pu-
sės?

V. Kašėtienė: Pirmiausia – 
centre dirbantys specialistai. Ir 
puiki lokacija. PSPC yra pačia-
me miesto centre, patogioje vie-
toje. Kai aš dar dirbau PSPC 
vadove, įstaiga turėjo Šeimos 
gydytojo kabinetus trijuose mi-
krorajonuose, kad būtų pato-
giau pacientams. 

Kalbant apie to meto silpną-
sias puses, tai buvo demografi-
niai pokyčiai – daug jaunų šei-
mų emigravo, taigi sumažėjo 
pacientų. Be to, atsirado konku-
rentai – privatūs šeimos gydyto-
jų kabinetai. 

B. Čepas: Stipriosios pusės: 
specialistai, platus paslaugų 
spektras, gera infrastruktūra. 

Sritis, kurioje galėtų pasitempti 
visos sveikatos priežiūros įstai-
gos (ir Druskininkų PSPC), sri-
tis, kuri yra plati ir turbūt gali būti 
nuolat tobulinama, tai – pacien-
tų aptarnavimas (pavyzdžiui, 
šiuolaikinių technologijų diegi-
mas, mobilių aplikacijų naudoji-
mas, pacientų atsiliepimų surin-
kimas, vertinimas ir kita).

E. Matienė: Stiprioji pusė – 
komandinis darbas. Tą, manau, 
iliustruoja atsakymai į aukščiau 
pateiktus klausimus. To koman-
dinio darbo rezultatai jaučiami 
visose srityse. Silpnosios pu-
sės, plačiąja prasme, – komuni-
kacijos klaidos. Tiek tarpusavy-
je, tiek į išorę, tiek su pacientais. 
Mokomės ir stengiamės, kad jų 
nebūtų.

— Egle, pačiai tenka dirb-
ti ypatingų iššūkių metais – 
pandemija, pabėgėlių krizė, 
vakcinavimas... Kaip sekasi 
juos įveikti?

Jau minėjau, kad didžiuojuo-
si ir pasitikiu savo kolektyvu, tai 
– ne be pagrindo. Dviejų metų 
įvairių ekstremalių situacijų val-
dymo patirtis parodė, kad esa-
me labai stiprūs. Išties, tokių iš-
šūkių nė nesapnavau. Pradėjusi 
vadovauti, jau turėjau 5 metus 
direktoriaus pavaduotojos dar-
bo patirties, žinojau sistemą, 
turėjau tikslus ir vizijas, ką rei-

kia daryti įstaigoje, bet... Vis-
ką aukštyn kojom apvertė pan-
demija ir beprecedentis visa ko 
„uždarymas“. Ir ne tik tai. Susi-
dūrėme su iki tol nematytu kie-
kiu reguliavimų, pertvarkymų, 
darbo stiliaus pasikeitimu, nau-
jų funkcijų vykdymu, ir visa tai 
– visuotinos COVID-19 baimės 
kontekste. Visiems mums reikė-
jo išmokti labai daug naujų daly-
kų per labai trumpą laiką, rūpėjo 
maksimaliai aprūpinti darbuoto-
jus apsaugos priemonėmis. Da-
bar prisimenu, kaip pandemijos 
pradžioje pirkome respiratorius 
už 7 Eur... Jei pradėčiau var-
dinti, turbūt pusę straipsnio čia 
užimtų kovidinio darbo niuansai, 
tačiau negaliu nepaminėti, kaip 
sklandžiai net keliose lokacijose 
organizavome miesto gyventojų 
vakcinaciją – Druskininkai buvo 
geriausių penketuke!

Taip pat organizavome testa-
vimą, važinėjome į namus pas 
sergančiuosius. Ir tame kon-
tekste tęsėme projektų vei-
klas, pradėjome teikti SAM re-
glamentuotas naujas sveikatos 
paslaugas. Taip pat turėjome 
tvarkytis su pabėgėliais, kurių 
Druskininkų užkardose buvo 
apie 400. Organizavome jų 
sveikatos priežiūrą stovyklose 
tikromis karo lauko sąlygomis. 
Reziume – kartu su kolektyvu 
šauniai atlaikėme! Ačiū jiems!

– Ko palinkėtumėte įstaigai 
ir kolegoms 25-mečio proga?

V. Kašėtienė: Pirmiausia no-
riu padėkoti visiems medikams, 
kurie tikrai dirbo pasiaukodami. 
Didžiausia pagarba ir padėka 
labai nedidelei tuometei keturių-
penkių žmonių administracijai, 
turėjusiai ruošti projektus ir ne-
skaičiavusiai darbo laiko. Nė 
vieno projekto neatmetė. Tai 
todėl ta įstaiga ir yra tokia pa-
traukli. Linkiu visiems toliau tęsti 
darbus, būti sveikiems, energin-
giems ir įgauti dar didesnį paci-
entų pasitikėjimą. Kad nebūtų 
stresų ir pandemijų. 

B. Čepas: Linkiu nesustoti ir 
toliau nuolat stiprinti įstaigą bei 
čia teikiamas paslaugas, ge-
riausiai atliepiant druskininkie-
čių poreikius. Kolegoms – pui-
kios sveikatos ir tarpusavio 
ryšių. Linkiu rasti džiaugsmo 
kiekvienoje dienoje, nepamiršti 
stabtelti ir pasidžiaugti progresu 
ar rezultatu. Sveikinu mūsų visą 
šaunią bendruomenę su jubilie-
jumi!

E. Matienė: Palinkėsiu labai 
lakoniškai. Kolegoms – sveika-
tos ir motyvacijos eiti pirmyn, įs-
taigai – išlaikyti ir tobulinti tai, ką 
turime, kurti ir diegti naujoves 
pacientų sveikatos labui.

Parengė Laima Rekevičienė

Parodos pristatyme dalyvavęs jos mecenatas R. Aniulis, dailininkai J. Snežko, V. Poš-
ka ir R. Savickas ir prisiminė „Reginos“ tapybos plenerų istoriją, dalijosi įspūdžiais / Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka
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Turizmo gurmanai plūdo į magiškų šviesų  
užkerėtus Druskininkus 

Druskininkai praėjusį sa-
vaitgali sušvito įvairiausio-
mis spalvomis – mieste praū-
žė tradicinės Turizmo dienos, 
kurių svarbiausi įspūdžiai 
buvo susiję su šviesų ku-
riama magija, Druskininkus 
užklojus rudeninėms sute-
moms.

Druskininkiečiai ir miesto sve-
čiai plūdo pasigrožėti šviesų 
ir lazerių instaliacijomis, neat-
pažįstamai pasikeitusiomis žy-
miausiomis kurorto vietomis – 
Miesto muziejumi, bažnyčia, 
Vilniaus alėja. Fantasmagorines 
šviesų instaliacijas Druskinin-
kuose pristatė žinomi šios sri-
ties kūrėjai iš visos Lietuvos. 

Ypač įspūdingai atrodė origi-
naliai apšviestas M. K. Čiurlio-
nio paminklas. Jį, skambant M. 
K. Čiurlionio simfoninei muziki-
nei poemai „Miške“, druskinin-
kiečiai ir kurorto svečiai galėjo 
atrasti iš naujo. O štai muzikinis 
fontanas šį savaitgalį šoko pa-
gal M. K. Čiurlionio „Jūrą“. 

Per tradicines Turizmo dienas 
surengtas plovo virimo čempio-
natas, šventės lankytojams taip 
pat buvo pasiūlyta ekskursijų, 
sportinių varžybų ir daug kitokių 
pramogų. 

Anot vieno iš renginio organi-
zatorių, Druskininkų turizmo ir 

verslo informacijos centro di-
rektoriaus Rimanto Palionio, šia 
švente Druskininkai užbaigia 
vasaros turizmo sezoną: „Nuo 
spalio vėl turizmo sektoriaus 
darbuotojai neria į nematomą 
darbą, rinkodaros projektus, 
prasideda naujas metinis turiz-
mo ciklas“, – sakė R. Palionis. 
Pasak jo, šie metai Druskininkų 
kurorto verslams buvo žymiai 
geresni nei 2020 ir 2021-ieji. 
„Mūsų užsienio turistų geografi-
ja išliko – atvyksta latviai, lenkai, 
vokiečiai, svečiai iš Izraelio, jų, 
aišku, sumažėjo, bet džiaugia-
mės, kad kompensacinis me-
chanizmas suveikė, ir užsienio 
turistų vietą užpildė Lietuvos tu-
ristai“,– pasakojo R. Palionis.

Asociacijos „Druskininkų klu-
bas“ narys Modestas Vitkaus-
kas pastebėjo, kad nuo pande-
mijos pradžios, kai žmonės ėmė 
dirbti nuotoliu, smarkiai pasikei-
tė keliautojų įpročiai, o tai lėmė 
ir pokyčius turizmo rinkoje. „Tar-
kime, atsirado darbostogos, kai 
žmonės atvažiuoja dirbti ir ilsė-
tis gražioje vietoje. Druskininkai 
tam – ideali vieta, tai šios srities 
žmonių čia daugėja“,– sakė M. 
Vitkauskas. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

nukelta į 7 psl.
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Druskininkiečiai ir miesto svečiai plūdo pasigrožėti šviesų ir lazerių instaliacijomis, apsilankė plovo virimo čempionate, jiems buvo pasiūlyta ekskursijų, sportinių varžybų ir daug kitokių pramogų / Laimos Rekevičienės, Rober-
to Kisieliaus ir Mariaus Dovidausko nuotraukos
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Skani naujiena sušių mėgėjams – „Click e-sushi Druskininkai“ 

Jau šį savaitgalį bus atida-
ryta profesionaliai gaminamų 
sušių virtuvė. Virtuvėje dirbs 
šios srities profesionalai, nes 
šio įmantraus ir daug atidu-
mo reikalaujančio patiekalo 
be patirties ir tikrų žinių ne-
pagaminsite. Pagrindinis vir-
tuvės šefas, sušių meistras 
– druskininkietis, ilgą laiką 
dirbęs vieno sostinės sušių 

tinklo gamybos vadovu, grį-
žęs į gimtuosius Druskinin-
kus. 

Šiuolaikinis gyvenimo ritmas 
diktuoja savo taisykles, daug ką 
tenka planuoti iš anksto, todėl 
mūsų gaminamus sušius, gali-
ma užsisakyti išsinešimui, at-
vykstant į svečių namuose „Gre-
ta“ esančią sušių virtuvę (Šlaito 
g. 13, Druskininkai), paskambi-

nus telefonu 8 654 44416. 
Mūsų partnerių interneto sve-

tainėje www.bigmeniu.lt už-
sakytus sušius galime atvežti 
Jums į namus. Taip pat svečių 
namuose „Greta“ galima iš 
anksto rezervuoti staliuką di-
desnei kompanijai. O gal norė-
tumėte užsisakyti degustacinius 
sušių pietus ar vakarienę gru-
pėms, įmonėms ar šiaip kokia 
nors įsimintina proga? 

O gal Jūs dar niekada nera-
gavote sušių? Tai – visame pa-
saulyje populiarus tradicinis ja-
ponų patiekalas, jūros dumblių, 
ryžių ir žuvies ar kitų jūros gė-
rybių suktinukas, gaminamas ir 
labiausiai nuo Japonijos nuto-
lusiose šalyse. Jį esame įpra-
tę vadinti sušiu, tačiau šiam pa-
tiekalui gali būti suteikiama įvairi 
forma. Tekančios saulės šalyje 

populiaresni nigiri – pailgi ryžių 
kąsneliai, uždengti plonu žuvies 
gabaliuku ar kitu gardumynu. 

Japonijoje sušiai buvo netur-
tingų darbininkų maistas, par-
duodamas gatvėje, – ryžių su 
įvairiais priedais kąsneliai, ku-
riais galima buvo greitai pasi-
sotonti. Ilgainiui sušius pamėgo 
ir turtingieji, susiformavo sušių 
gamybos kultūra, turinti gausy-
bę taisyklių. 

Labai džiaugiamės, kad Drus-
kininkuose atsirado specializuo-
ta šio patiekalo virtuvė. Smagu, 
kad druskininkiečiams ir miesto 
svečiams galėsime patiekti ko-
kybiškus sušius. 

„Mes esame susipažinę su 
Druskininkų maisto gamybos 
rinka, o, išanalizavę kurorto 
svečių ir pačių druskininkiečių 
pageidavimus interneto platfor-

mos www.bigmeniu.lt užklausų 
formose, sužinojome, kad žmo-
nės labai norėtų sušių“, – sakė 
www.bigmeniu.lt įkūrėjas Min-
daugas Kvetkauskas 

Šiandien sušiai visame pasau-
lyje yra kasdienis, visų mėgsta-
mas patiekalas. Tad kviečiame 
ir Jus užsisakyti sušių ir jais mė-
gautis! 

„Facebook“ – https://www.fa-
cebook.com/sushipristatymas/ 
Tel. 8 654 44416 

WEB – www.bigmeniu.lt  
Tel. 8 630 45599 

Tai, kad „Snow Arenoje“ tre-
niruojasi daugelio šalių kalnų 
slidinėjimo rinktinės, jau nie-
ko nestebina. 

O praėjusią savaitę šis pres-
tižinis Druskininkų objektas 
sulaukė išskirtinių svečių – 
čia Pasaulio čempionatui ren-
gėsi su Rusijos okupantais 
kovojančios Ukrainos kalnų 

slidinėjimo jaunimo ir suau-
gusiųjų rinktinės sportinin-
kai. 

Ukrainiečiai po keletą dienų 
per dieną treniruodavosi are-
noje, o laisvu nuo treniruočiu 
laiku susipažino su Druskinin-
kais, džiaugėsi druskininkiečių 
geranoriškumu, bičiulyste ir už 
sudarytas puikias treniruočių 

bei gyvenimo sąlygas negailė-
jo padėkos žodžių savivaldy-
bei, verslui ir paprastiems žmo-
nėms. 

Apie Ukrainos sportininkų 
viešnagę Druskininkuose, tre-
niruotes ir mūsų mieste patir-
tą geranoriškumą kalbėjomės 
su Ukrainos nacionalinės kalnų 
slidinėjimo rinktinės vyriausiuo-

ju treneriu Aleksejumi Karpuši-
nu, kuris į šį postą buvo paskir-
tas vos prieš dešimt dienų, jau 
būdamas Druskininkuose.

– Ar pirmą kartą lankotės 
Druskininkuose? 

– Šiemet, kai prasidėjo karas, 
„Snow Arena“ surengė mums 
jau ketvirtą treniruočių ciklą. 
Treniruotes remia pati arena, la-
bai padeda Druskininkų valdžia, 
prisideda ir privatūs rėmėjai, 
pas kuriuos gyvena mūsų ko-
mandos nariai. Mes gyvename 
dviejuose Druskininkų viešbu-
čiuose ir pas privačius asmenis. 

– Kiek žmonių atvyko į Drus-
kininkus? 

– Dabar atvyko 18 sportininkų, 
o vasarą buvo dvi komandos, 
kuriose – 22 žmonės. Druski-
ninkuose treniruojasi suaugu-
sieji nuo 18 iki 21 metų ir jauni-
mo nuo 16 iki 20 metų komanda. 

– Ar Jūsų treniruojamos ko-
mandos šiemet dalyvavo var-
žybose?

– Vasarą varžybų nebūna, da-
bar mes rengiamės pirmosioms 
tarptautinėms kalnų slidinėjimo 
varžyboms, kurios vyks spalio 
8-9 dienomis „Snow Arenoje“. 
Tai bus pirmosios Europoje var-
žybos šį sezoną. 

Praėjusiais metais taip pat var-

žėmės Druskininkuose, užėmė-
me prizines vietas. 

– Kur dar treniruojasi Ukrai-
nos kalnų slidinėjimo rinkti-
nės? 

– Mus pernai priėmė italai, jie 
– „Snow Arenos“ partneriai. Šį 
rudenį planuojame treniruotis 
Austrijoje, paskui vėl vyksime į 
Italiją. Turime geras treniruočių 
sąlygas, nes pagrindinė šalies 
komanda ir jaunimo rinktinė ren-
giasi Pasaulio čempionatams. 

– Kur gyvena sportininkai, 
kai Ukrainoje vyksta karas? 

– Mes šiek tiek laiko praleidžia-
me Ukrainoje, tačiau didžiąją 
dalį – užsienyje, kur vyksta pa-
sirengimas varžyboms. Vasarą 
tris savaites gyvenome Ukrai-
noje, paskui mus priėmė Kroa-
tija, suteikė visą paramą ir pui-
kias sąlygas. Taip pat sutarėme, 
jog šiemet mus vėl priims italai. 
Gera, kad visi nori mums padėti. 
Kaip sakoma – „Iš viso pasaulio 
po siūlą, ir išeis megztinis“. 

Esame labai dėkingi „Snow 
Arenai“, kuri garantavo mums 
puikias sąlygas, idealiai mu-
mis pasirūpino – visomis pras-
mėmis. Nuoširdus ačiū visiems 
Druskininkams, kurie mus priė-
mė su atvira širdimi. 

Parengė Laimutis Genys

Užsakymo Nr. MDR-374-01

Kovojančios Ukrainos sportininkus Druskininkai  
priėmė su atvira širdimi

Praėjusią savaitę „Snow Arenoje“ Pasaulio čempionatui rengėsi Ukrainos kalnų slidinėjimo jaunimo ir suaugusiųjų rinktinės sportinin-
kai / „Snow Arena“ archyvo nuotrauka
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Penktadienį Druskininkų miesto muziejuje surengtas parodos, skirtos Lietuvos prabavimo rūmų šimtmečiui, atidarymas / Roberto Kisieliaus nuo-
traukos

VšĮ Lietuvos prabavimo rū-
mai švenčia šimtmetį. Ta 
proga įstaiga praskleidė pa-
slapties skraistę ir plačiau 
atsivėrė visuomenei. Drus-
kininkuose visą savaitę orga-
nizuojamos Atvirų durų die-
nos ir edukacijos. Lietuvos 
prabavimo rūmų (Rūmų) vei-
klos pristatymų metu lanky-
tojams bus parodyti aukso, 
sidabro ir kitų tauriųjų meta-
lų prabavimo (prabos nusta-
tymo) metodai, naudojama 
įranga bei gaminių ženkli-
nimo prabą garantuojančiu 
valstybiniu ženklu procedū-
ros. 

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkų miesto muziejuje buvo ati-
daryta šiam jubiliejui skirta par-
oda. Lietuvos prabavimo rūmų 
direktorė Virginija Pavalkienė 
pasakojo apie Rūmų įkūrimo 
aplinkybes prieš 100 metų ir ap-
žvelgė šios įstaigos istoriją. 

„1991 metais Druskininkuo-
se buvo atkurta Lietuvos pra-
bavimo įstaiga, nes čia veikė di-
džiausia juvelyrikos įmonė „Ūla“, 
kūrusi papuošalus. Kiekvieną 
dieną mūsų specialistai dirba su 
auksu sidabru, paladžiu, plati-
na ir garantuoja, kad tie papuo-

šalai yra kokybiški, atitinkantys 
standartus. Druskininkuose yra 
akredituota prabavimo laborato-
rija, tai – ir miesto pasididžiavi-
mas“, – pasakojo V. Pavalkienė. 

Direktorė prisiminė, kad Drus-
kininkuose esančiose Rūmų pa-
talpose beveik 10 metų buvo 
saugojamas Blokados fondas – 
už gyventojų surinktus pinigus 
valstybės nupirkti aukso papuo-
šalai. Miesto muziejuje veikian-
čioje parodoje demonstruoja-
mas įrankis, kuriuo į papuošalus 
buvo įspaustas Blokados fondo 
ženklas.

Į parodos atidarymą atvy-
kęs Finansų ministerijos kan-
cleris Remigijus Skilandis pa-
sveikino Rūmų darbuotojus su 
100-mečiu ir akcentavo šios įs-
taigos atliekamų darbų svarbą: 
„Prabavimo rūmų specialistai 
savo darbu apsaugo gyventojus 
nuo apgaulės, užtikrina sąžinin-
gą konkurenciją tarp gamintojų. 
Druskininkuose įsikūrusi įstai-
gos buveinė – puikus pavyzdys, 
kad ne tik sostinėje, bet ir regio-
nuose gali dirbti svarbios valsty-
binės įstaigos.“

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius pasveikino Rūmų ko-

lektyvą su jubiliejumi ir pagyrė 
šios įstaigos darbuotojus: „Ka-
dangi viename savo darbinės 
veiklos etape teko bendradar-
biauti su šios įstaigos darbuo-
tojais, tai galiu pasakyti, jog jie 
yra tikri savo srities profesio-
nalai. Žmonės mažai žino apie 
jūsų darbą, tad, jei dar labiau at-
siversite, apie jus sužinosime 
daugiau“, – kalbėjo vicemeras. 

„Dauguma mūsų patalpų yra 
uždaros, mūsų langai grotuoti, 
saugyklų durys atidaromos pa-
gal griežtas taisykles, bet šim-
tmečio proga yra galimybė vis-
ką pamatyti iš arti, per Atvirų 
durų dienas“, – sakė V. Paval-
kienė, pridurdama, kad Rūmai 
stengsis būti atviri pagal savo 
galimybes.

Parodos atidarymo iškilmių 
dalyviams buvo surengta eks-
kursija, kurią pravedė viena iš 
parodos organizatorių – ilgame-
tė Rūmų prabuotoja Regina Sa-
kalauskienė, pristačiusi ne tik 
archyvinius Rūmų istorijos do-
kumenus, bet ir gausybę kitų 
unikalių eksponatų. 

Parengė Laimutis Genys

Jubiliejaus proga Prabavimo rūmai plačiai atvėrė duris 
smalsiems lankytojams
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Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Nemalonių kvapų šalinimas 

patalpose, automobiliuose.
Tel. 8 615 77277

SODO DARBAI: vejos, aukštos žolės pjovimas, 
gyvatvorių karpymas, medžių genėjimas, kelmų 

iškasimas, šakų ir kitų atliekų išvežimas.  
Tel. 8 634 90539

M. K. Čiurlionio namai-muziejus ieško  
ekspozicijų konsultanto/-ės. 

Darbo pobūdis: ekskursijų vedimas, lankytojų 
konsultavimas, salių priežiūra. 

Darbo užmokestis – 872 Eur (neatskaičius mokesčių). 

Kontaktinis tel. 8 679 24503

Kiemo, garažo vartų 
remontas, automatikos.  

Tel. +370 625 30320 

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

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Šulinių kasimas, gilinimas, valymas  
ir jų apdaila.  

Tel. 8 622 73703

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais 
žemės sklypą, kurio apaugęs plotas bent 1 hektaras. 

Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

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

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

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692
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UžuojautosRENGINIAI

Rugsėjo 30 d. 17 val. 
Druskininkų miesto muzie-
jaus galerija (M. K. Čiurlionio 
g. 37), pasitelkdama optinės 
holografijos metodą, pristatys 
Artūro Maksimiliano skulptūros 
ir dailės darbų parodą „Iliuzijų 
piramidė“

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

Spalio 4 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 
13) – literatūrinė popietė 
„Skrynelė dvasioms pagauti“. 
Sigitas Geda. Organizatorius 
–Druskininkų PMMA „Bran-
duma“

Spalio 6 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
vyks knygos „Girių dabintojas“ 
pristatymas, skirtas miškininko 
Vytauto Urnevičiaus gimimo 
100-io paminėjimui

Spalio 7 d. 15.30 val. Viešosios 
bibliotekos Leipalingio padal-
inyje (Alėjos g. 30 Leipalingis) 
– Vytauto Leščinsko knygos 
„Naktis su budeliu“ pristatymas

PARODOS
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 kolekci-
jos dalis. Parodos rengėjas – 
Rimvydas Aniulis

Iki spalio 29 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks Appias Albina 
grafikos paroda „Laikas“. Paro-
dos pristatymas – spalio 7 d. 
17 val.

Iki spalio 29 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks Annos Voloshko 
skulptūros paroda „Paraleliniai 
pasauliai“. Parodos pristaty-
mas – spalio 7 d. 17 val.

Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) veikia  
Dianos Lukošiūnaitės pop-
ieriaus karpinių paroda 
„Druskininkietiškai vilnietiškas 
pokeris“ ir Gretos Alice didžiųjų 
iliustracijų paroda pagal R. 
Gavelio romaną „Vilniaus pok-
eris“

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

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime 
pasidalinti Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti 
jos kelią.

Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo 
buvimu.

Mirus Anatolij Kozodoj, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną, vaikus ir anūkus.

VšĮ sanatorijos „Belorus“ administracija ir kolektyvas

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“!

Visuomenei pristatyti centro 
„Dainava“ vykdomo projekto 

„Reabilitacijos paslaugų 
prieinamumo didinimas senyvo 

amžiaus žmonėms“ rezultatai

Viešoji įstaiga Valstybės 
ir savivaldybių tarnauto-
jų mokymo centras „Daina-
va“ kartu su Augustavo (Len-
kijos Respublika) ligonine 
baigė įgyvendinti projektą 
„Reabilitacijos paslaugų pri-
einamumo didinimas senyvo 
amžiaus žmonėms“ (projekto 
Nr. LT-PL-4R-291). Projektas 
finansuojamas INTERREG 
V-A Lietuvos-Lenkijos ben-
dradarbiavimo programos 
(3 prioritetas – „Socialinės 
įtraukties skatinimas, kova 
su skurdu ir diskriminacija“) 
lėšomis. 

Rugsėjo 28 d. VšĮ Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų moky-
mo centre „Dainava“ suorgani-
zuota baigiamoji projekto konfe-
rencija, kurios metu visuomenei 
pristatyti projekto metu pasiek-
ti rezultatai. 

Projektu siekta tobulinti svei-
katos priežiūros bei kitas rea-
bilitacijos paslaugas pagyvenu-
siems, neįgaliems ir lėtinėmis 
ligomis sergantiems gyvento-
jams, stiprinti sveikatos prie-
žiūros specialistų gebėjimus, 
propaguoti sveiką gyvenseną. 
Įgyvendinant projektą, sutvar-
kyta projekto partnerių turima 
infrastruktūra, įsigyta medicini-
nė bei kita įranga, organizuoti 

kvalifikacijos kėlimo kursai par-
tnerių darbuotojams.

Savo žiniomis ir patirtimi rea-
bilitacijos metodų taikymo stu-
buro ir sąnarių pažeidimų pre-
vencijos srityje baigiamosios 
konferencijos metu pasidali-
jo kineziterapeutas, masažuo-
tojas Domantas Nedzinskas. 
Visuomenei jis pristatė, kokių 
kasdienės veiklos pratimų ar ju-
desių reikia imtis, esant stubu-
ro skausmams, negailėjo patari-
mų, kaip sumažinti kelio ir klubo 
sąnarių įtampą, skausmą ar dis-
komfortą, vaikščiojant, pateikė 
mitybos rekomendacijų, padė-
siančių sumažinti uždegiminius 
procesus sąnariuose. 

Užsakymo Nr. MDR-374-02

Baigiamojoje projekto konferencijoje visuomenei pristatyti projekto metu pasiekti rezul-
tatai / Centro „Dainava“ archyvo nuotrauka

Savo žiniomis ir patirtimi reabilitacijos metodų taikymo stuburo ir sąnarių pažeidimų 
prevencijos srityje pasidalijo kineziterapeutas, masažuotojas D. Nedzinskas / Centro 
„Dainava“ archyvo nuotrauka
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2022.10.01 d.
Šeštadienis

2022.09.30 d.
Penktadienis

2022.10.02 d.
Sekmadienis

2022.10.03 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“.
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 penktadienis. 
21:00 Ekvalaizeris 2.
23:25 Snaiperis. Tobulas šūvis.
01:20 Mergina voratinklyje.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Pasislėpusi Palanga. 
Palanga ir grafai Tiškevičiai “. 

07.00 „Reali mistika”.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Gyvi“. 
11.10 „Pėdsakas“.
12.00 „Krepšinio evangelija pagal 
Šarą.“ 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Išpažintis su Marija. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 

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 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Įkaitų krizė.
23:20 Mirties karys.
01:10 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:20 „Legendų biuras“.

06:25 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.

07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 Meškiukas Padingtonas 2.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Pasislėpusi Palanga. 
Palangos kurortinė architek-
tūra.“ Dok. filmų ciklas. 

08.40 Televitrina “Sveikatos kodas”.
09.00 „Aiškiaregė”.
10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00  Grupės  „Jonis“ koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 „Paprastas prezidentas“.
21.45 Laisvės TV valanda. 
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50  Grupės  „Jonis“ koncertas.
03.35 Lietuvos mokyklos. 
04.00 Būsto anatomija. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
05.35 Vantos lapas. 

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

08:30 „Pričiupom!“.
09:00 „Neįtikėtini gyvūnai“.
10:10 „Gyvūnų socialiniai tinklai“.
11:15 „Kova už būvį“.
12:20 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:25 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Trylika lemtingų dienų.
01:00 Įkaitų krizė.
02:50 „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 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Rašalo širdis.
11:35 Ąžuolas Galiūnas.
13:40 Robinzonas Kruzas.
15:30 Policijos akademija 5. Užduotis 
Majamio pakrantėje.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos šou. 
22:00 Pabėgimo kambarys.
00:05 Gangsterių medžiotojai.
02:20 Seni lapinai.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė“.

10.00 Krepšinio pasaulyje. 
10.30 Gyvenimas versle. 
11.00 Bušido ringas. 
11.30 Sveikatos kodas.
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 Krepšinio pasaulyje. 
19.00 Livetos ir Petro Kazlauskų kon-
certas.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos mokyklos. 
21.00 Klausimėlis.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 Livetos ir Petro Kazlauskų kon-
certas.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 

08:00 „Varom!“. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Pasaulio galiūnų taurė 2022“. 
10:05 „Gyvūnų socialiniai tinklai“.
11:10 „Kova už būvį“.
12:15 „Paranormalūs reiškiniai. Užfik-
suota vaizdo kamera“.
13:20 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 10-oji Kloverfyldo gatvė.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:40 Trylika lemtingų dienų.

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 Jautrus šūviams.
00:20 „Sūnus paklydėlis“.
01:20 Pabėgimo kambarys.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė. 
06.30 „Reali mistika“.

07.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Gyvi“.
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 Pirmi kartai. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“ .
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.

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 „Ponas Žirnis ir Šermanas“.
21:15 „Beždžionių planetos sukilimas“.
23:30 „Nors mirk iš gėdos“.
01:15 „Sargybos postas“.
03:50 „I.T. Neribota prieiga“.

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

netinė Visata“.
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“.
12:40 „Delfinų sala“.
14:35 „Daktaras Dolitlis 3“.
16:30 „A-X-L“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Eskobaras. Kruvinas rojus“.
23:55 „Prezidento patikėtinis“.
01:50 „Nors mirk iš gėdos“.
03:45 „Tikroji padėtis“.

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

netinė Visata“.
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“.
13:10 „Šefas ant ratų“.
15:30 „Mano didelės storos graikiškos 
vestuvės 2“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Žalioji zona“.
00:20 „ Antigangsteriai“.
02:05 „Eskobaras. Kruvinas rojus“.

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 „Sekluma“.
00:15 „FTB“.
01:15 „Elementaru“.
02:15 „Mokytoja“.
03:15 „FTB“.
04:15 „Tai – mes“.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai 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 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Gyvenk du kartus.
00:40 Piligrimas.
02:15 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika. 
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 Jonas Mekas. Avangardinio kino 
imperija. 
05:15 Ponių roju.

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

nės. 
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
08:30 Mano pasas meluoja.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
12:00 Meistrystė.
12:55 Šešėlių žemė.
13:55 Jaunasis Morsas.
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 Dagilių vagys.
00:10 Lyderio vaikystė.
02:05 Gyvenk du kartus.
04:00 Kaip atsiranda daiktai 9.
04:25 Jaunasis Morsas.

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 Laukinės Azijos paslaptys.
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
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.
21:45 Aš graži.
23:35 Didmiesčio žiburiai.
01:00 Dagilių vagys.
02:30 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
03:20 Laukinės Azijos paslaptys.
04:10 Kelionių atvirukai.
04:25 Agata Kristi. 

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

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 

20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
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 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos”.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

11:35 Žiedų valdovas. Karaliaus sugrį-
žimas.
15:35 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvy-
bės lopšys.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30  Adamsų šeimynėlė.
21:15 Seni lapinai.
23:10 Bičiulių žaidynės.
01:10 Ekvalaizeris 2.

08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 31-oji nuovada.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti.
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 Agatos Kristi Hjersonas.
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. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Jonas Mekas. Draugai. 
05:15 Ponių rojus.
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2022.10.04 d.
Antradienis

2022.10.05 d.
Trečiadienis

2022.10.06 d.
Ketvirtadienis

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. 
Alytaus „Wolves“ - Utenos „Uniclub 
Casino - Juventus“. 
21:00 Beitauno nusikaltėliai.
23:05 „Juodasis sąrašas“.
00:05 „Gyvi numirėliai“.
01:05 10-oji Kloverfyldo gatvė.

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.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Purvini farai.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
01:45 Jautrus šūviams.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Švarūs miestai – šva-

ri Lietuva. 
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Gyvi“. 
11.00  „Pėdsakas“.
12.00 Sveikatos kodas. 
12.30 Kuriantys Lietuvą. 
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 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
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 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“. 
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 Ong Bak 2. Muai - tai karys.
23:05 Beitauno nusikaltėliai.
01:10 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:20 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:15 „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.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 414 zona.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Purvini farai.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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 Trintukas.
23:20 Ong Bak 2. Muai - tai karys.
01:25 „FTB. Ieškomiausi“.
02:25 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:25 „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.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Išlikęs gyvas.
00:55 414 zona.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. 
05:00 Ciklas „Menininkų portretai“

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

07.00 Pirmi kartai. 
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Gyvi“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Švarūs miestai - švari Lietuva. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Oponentai.
17.30 Pirmi kartai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
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 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Pirmi kartai. 
03.00 Oponentai.
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 Roninas.
23:25 Trintukas.
01:45 „FTB. Ieškomiausi“.
02:45 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.

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“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Prieš srovę“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 

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“.
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 „Įsibrovimas“.
00:25 „FTB“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Mokytoja“.
03:35 „FTB“.
04:35 „Tai – mes“.

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

06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 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 Gyvenk kaip galima švariau. 
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 Seselė Beti.
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 Premjera. Istorijos perimetrai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Agatos Kristi Hjersonas.
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 Muzikinis intarpas.
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 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 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 Eurolyga per LRT.
20:50 Eurolygos krepšinio turnyras. 
23:05 Agatos Kristi detektyvas.
23:50 31-oji nuovada.
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Kaip atsiranda daiktai 9.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kuršių nerija. 
05:15 Ponių rojus.

20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
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. 

22:30 „Nuodinga rožė“.
00:30 „FTB“.
01:35 „Elementaru“.
02:35 „Mokytoja“.
03:35 „FTB“.
04:35 „Tai – mes“.

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

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

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30  Sveikatos kodas. 

08.00 „Juvelyrų klanas”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Gyvi“. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Mano vieta. 
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 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.

10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro progra-
ma.
23:00 Agatos Kristi Hjersonas.
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 Muzikinis intarpas.
05:15 Ponių rojus.

19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika”.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Siaubingosios gamtos stichi-
jos“. 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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 „Paskutinė tvirtovė“.
00:45 „FTB“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Moderni šeima“.
03:45 „FTB“.
04:45 „Tai – mes“.
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PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

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

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

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Parduodama sodybėlė Didžiasalyje,  
6 km nuo Druskininkų, asfaltuotas privažiavimas,  

elektra, už 300 m ežerai – Juodasis ir Baltasis Bilsai. 
Kaina – 30 000 Eur. Tel. 8 602 28830

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

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

Tel. 8 636 94394

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

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

Perka auksą, atsiskaito iš karto, 
gali atvykti. Tel. 8 685 04034

Perka žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje.  
Tel. 8 612 57651

Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.  
Tel.  8 625 71804

SODO DARBAI: vejos, aukštos žolės pjovimas, 
gyvatvorių karpymas, medžių genėjimas, kelmų 

iškasimas, šakų ir kitų atliekų išvežimas.  
Tel. 8 634 90539

Superka automobilius: „Audi“, „ BMW“, „Honda“, 
„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“. 

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

Įmonei UAB „Coner“ reikalingos betonuotojų brigados. 
Darbas Druskininkuose. Siūlome: konkurencingą 

darbo užmokestį bei motyvuojančią priedų sistemą, 
neterminuotą darbo sutartį. Aprūpiname darbo 

priemonėmis bei apranga.  
Dėl darbo pasiūlymo skambinkite  

tel. +370 636 33104.

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“!

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

Brangiai perka senus gintaro karolius, gabalus, 
sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

Namų, pastatų, pamatų, sienų, angarų 
šiltinimas ir kita poliuretano putomis (atvirų 

ir uždarų porų).

Daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje  
www.greitaistatau.lt
Tel.  +370 613 89977

UAB „GREITAI STATAU“
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Asmeniniai skelbimai
Ieškomas pirkti didelis sklypas 
ūkininkavimui ir garažas Balta-
šiškėje. Tel. +37062875156

Perka žemės ūkio žemę arba 
sodybą su žeme Didžiasalio 
kaime ir aplink Druskininkus. 
Tel. 8 602 72341

Išsinuomotų

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

Nuoma

Ateities g. ilgalaikei nuomai iš-
nuomojamas 3 kambarių butas 
su baldais, buitine technika. 
Mėnesio nuomos kaina – 270 
Eur ir komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 656 86466

Ilgalaikei nuomai išnuomojami 
1-2-3 kambarių butai Druski-
ninkų mieste. Visa informacija 
tel.  8 618 13799

Išnuomojamas kambarys pa-
gerinto tipo bendrabutyje, Gar-
dino g. Nuomos kaina – 80 
Eur/mėn. ir komunaliniai patar-
navimai. Tel. 8 606 13434

Nuomojamas 2 kambarių 
butas, esantis Liškiavos g.  
Tel. 8 614 72529

Nuomojamas garažas Ligoni-
nės g. (garažų bendrija „Vai-
ras“). Tel. 8 672 20 646

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

Išnuomojamos medicini-
nės paskirties patalpos Atei-
ties g., plotas – 67 kv. m.  
Tel. 8 616 46559

Suteiktų gyvenamąjį plo-
tą Baravykų g., Druskinin-
kuose už nedidelę pagalbą.  
Tel. 8 698 39837

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Kaune, Šiaurės prospekte, 
kaina – 380 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 615 43483

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda maistines bulves. 
Tel. +37064892746

Avižos, kviečiai, kvietrugiai, ru-
giai ir lubinai. Tel. 8 672 49828

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodama sodybėlė Didžia-
salyje, 6 km nuo Druskininkų, 
asfaltuotas privažiavimas, 
elektra, už 300 m ežerai – Juo-
dasis ir Baltasis Bilsai. Kaina – 
30 000 Eur. Tel. 8 602 28830

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

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

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

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 3 kambarių, 73 kv. m 
butą, esantį Merkinės g., į ne-
didelį 2 kambarių butą naujos 
statybos arba renovuotame 
name. Tel. 8 677 74257

Keičia 2 kambarių butą į  3-4 
kambarių butą, esantį tik 1-2 
aukšte Druskininkuose. Butas 
puikioje vietoje, šalia upelio ir 
arti pušyno, 2 aukštas, plotas 
– 53 kv. m, renovuotas namas.            
Tel. 8 646  07757

Perka nekilnojamą turtą

Perka arba išsinuomoja žemę 
Pietų Lietuvoje už didžiau-
sią rinkos kainą. Kreiptis  
tel. 8 601 00292 

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

Perka mišką arba išsikirtimui. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 
605 42559

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

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

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. 8 650 83251

Bičių šeimos Neravų kaime. 
Tel. 8 609 41640

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

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduoda alksnines, berži-
nes, pušines kapotas malkas.  
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029

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

Parduodamos malkos kaladė-
mis. Tel. 8 608 70658

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

Parduoda įvairius daiktus

Virtuvės baldai su buitine 
technika iš Vokietijos, 15 x 15 
cm skersmens ir 6 m ilgio bal-
kiai, 3 x 10 cm pločio ir 6 m il-
gio frezuotos lentos. Tel. 8 680 
23134 ir 8 694 24955

Parduoda  minkštą kampą, 
nedidelę sekciją, staliuką.  
Tel. 8 656 47364

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, plo-
tis), apie 70 vnt., kaina – 1 Eur. 
Savadarbė malkų skaldyklė, 
trifazis variklis, kaina – 320 
Eur.

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

Geros būklės, naudotas šaldi-
klis „Snaigė 122“, 6 kamerų, 1, 
6 m x 0, 60 m x 0, 60 m  (aukš-
tis, plotis, gylis), kaina – 60 
Eur. Kreiptis tel. 8 614 76626

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

LCD televizoriai: „Sharp“, 51 
cm įstrižainių, kaina – po 30 
Eur, „Samsung“, 51 cm, 40 eur. 
kineskopiniai TV „LG“ – 51 cm, 
kaina – 8 Eur, „Samsung“, 35 
cm, kaina – 5 Eur. TV priedė-
liai „TV STAR T910“, „TV STAR 
T1030“ – po 15 Eur, vido – 10 
eur, pakabinami šviestuvai bu-
tui –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 20 Eur. Tel. 
8 686 43600

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

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

Parduodamas pianinas.  
Tel. 8 677 74257

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 žurnalinis sta-
liukas, sulčiaspaudė „Rosinka“ 
– 30 Eur. Tel. 8 313 55714

Parduodamas vokiškas akor-

deonas su dėklu „Weltmeis-

ter“, visiškai naujas, 120 bosų. 

Tel. 8 676 72759

Parduodamas foto didintu-

vas nuotraukoms spausdinti. 

Elektros variklis – 5, 5 kW, 

1000 apsisukimų per min.  

Tel. 8 606 17700 ir 8 313 45082

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Automobilis „KIA Carnival“ 

dalimis arba remontuoti ir eks-

ploatuoti toliau. Pravažiuota – 

140 000 km. Turbo dyzelis, 2,9 

l, 106 kW, septynių vietų. Tel. 

8 606 17700 ir 8 313 45082

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen 

transporter“ arba kitos markės 

senesnį geros būklės benzininį 

automobilį. Tel. +37062875156

Ieško darbo

Moteris ieško darbo, gali 

padėti seneliams buityje.  

Tel. 8 644 84291

Dovanoja

Dovanojami: žurnalai „Mūsų 

gamta“ iki 1990 m. įrišti. Radi-

jo aparatas „Rigonda“ stereo. 

Tel. 8 313 55714

Dovanoja penkis 4 mė-

nesių raibus gaidelius.  

Tel. 8 674 03638

Dovanoja draugišką, mielą, 4 

mėnesių katinėlį (juodai baltos 

spalvos). Tel. 8 674 03638
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