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L. Mockevičiene ir D. Juškevičius į Druskininkus atvyko iš kitų Lietuvos vietų, bet šį miestą laiko savo namais, abu yra kūrybingi, labai myli savo darbą ir vaikus / Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Minint Tarptautinę mokytojo dieną, kiekvienas iš mūsų
prisimename tuos žmones,
kurie išmokė mus rašyti pirmąją raidę, padėjo pajusti skaitymo džiaugsmą, atvėrė mums platų ir spalvingą
ir įvairiais garsais skambantį pasaulį. Visada su pagarba
atsimename savo Mokytojų
veidus, balsą, šilumą ir norą
mums padėti.
Mūsų krašte dirba daug
nuostabių, savo profesijai atsidavusių mokytojų, kuriems
jų profesija yra ne tik darbas,
bet gyvenimo būdas. Šventės
proga pakalbinome du tikrai
skirtingus – amžiumi, išsilavinimu, darbo stažu – pedagogus. Tačiau yra ir nemažai juos vienijančių dalykų.
Jie abu čionai atvyko iš kitų
Lietuvos vietų, bet Druskininkus laiko savo namais, abu
yra kūrybingi ir, žinoma, labai
myli savo darbą ir vaikus.
Taigi susipažinkite su Leipalingio
progimnazijos
pradinių
klasių
mokytoja Leonora Mockevičiene ir
M.K.Čiurlionio meno mokyklos fortepijono mokytoju ir
koncertmeisteriu Danu Juškevičiumi. Jie atvirai kalba
apie savo profesiją, auklėtinius, mokytojų patiriamus
džiaugsmus ir rūpesčius.

Tapusi pedagoge, pataikė į
dešimtuką
Leonora Mockevičienė mūsų
krašte su pradinukais dirba
jau 40 metų. Ji 33 metus dirbo Druskininkuose, o dabar jau
septintus metus – Leipalingyje.
„Man labai pasisekė, savo pasirinkimuose – pataikiau tiesiai į
dešimtuką. Jei pataikai, jei randi save, tai niekas nėra sunku“,
– sakė L. Mockevičienė.
– Leonora, kas nulėmė Jūsų
profesijos pasirinkimą?
– Nuo mažens žinojau, kad
būsiu mažų vaikų mokytoja.
– O kodėl mažų vaikų?
– Jie man labiausiai patinka,
gera būti su jais. Tas mielas mažas vaikas, pradinukas pradeda raides atrasti, mano akyse
formuojasi jo požiūris į pasaulį, matau jų pažinimo džiaugsmą. Smagu, kai tampa tavo
draugais, kai juos prisijaukini. Eiti į priekį su jais yra labai
smagu. Aš jokių kitų minčių dėl
savo profesijos niekada neturėjau. Gal tai yra duotybė? Aš taip

save mačiau ir tikslingai ėjau
tuo keliu.
– Ar esate tikra druskininkietė?
– Ne, esu kilusi nuo Ignalinos.
– Kaip atsiradote Druskininkuose?
– Esu „meilės tremtinė“ jau keturis dešimtmečius. Tai gal esu
kaip ir tikra druskininkietė?
– Ar keitėsi Jūsų ugdytiniai
per tuos tuos 40 metų?
– Jei lyginsiu pirmojo darbo
dešimtmečio ir šių dienų pradinukus, tai pastebiu, kad šiuolaikinis vaikas nori veikti čia ir dabar, stačia galva neria į visas
veiklas.
– Gal tai mūsų greitėjančio
gyvenimo tempo rezultatas?
– Žinoma, jiems įdomu patirti,
keliauti, jie kelia hipotezes, daro
išvadas – čia ir dabar. Jie dabar
gyvesni imlesni, smalsesni, kūrybingesni.
– Mokykloje dirbate daug
metų. Sutikote daug kolegų.

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

Ar kiekvienas jaunas žmogus
gali būti pedagogu?
– Drįsčiau sakyti, kad ne. Čia
tiesiog būna duotybė. Jei pataikai pasirinkti, tai viskas bus gerai. Tada nori būti su mokiniais,
pats domiesi, stengiesi plėsti savo akiratį, kad būtum vaikui įdomus, kad nebūtum nuobodus, reikia nuolat tobulėti, turi
žengti koja kojon su vaiku.

nukelta į 5 psl.

Įspūdingoje
Druskininkų PSPC
jubiliejaus šventėje –
kolegų pagerbimas,
geros nuotaikos
užtaisas

9 psl.
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Kviečiame švęsti Vietos savivaldos dieną: laukia atvirų durų
dienos, šventinis koncertas, mero sriuba ir smagios pramogos
Druskininkai kviečia aktyviai paminėti Vietos savivaldos dieną. Siekiant supažindinti bendruomenę su
savivaldybės įstaigų veikla,
spalio 10-15 dienomis organizuojamos atvirų durų dienos. Spalio 15-ąją, šeštadienį, Druskininkų savivaldybės
vadovai ir specialistai visą
druskininkiečių bendruomenę kviečia susitikti ir kartu
paminėti Vietos savivaldos
dieną – specialiai šiai progai organizuojamoje šventėje laukia įdomūs pokalbiai ir
smagios pramogos.
„Jau tapo tradicija, kad Vietos
savivaldos dieną susitinkame
su bendruomene – papasakojame apie savo darbus, projektus, diskutuojame, išgirstame
žmonių lūkesčius. Nuoširdžiai
kviečiu visus ateiti, bendrauti,
užduoti rūpimus klausimus“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
meras R. Malinauskas.

Renginio metu bus galima paragauti pagal specialų mero
R. Malinausko receptą išvirtos
sriubos, kitų rudeninių vaišių bei
pagal galimybes paremti druskininkiečių globėjų šeimose augančius vaikus.
Pabendrauti su savivaldybės
vadovais, specialistais ir įstaigų atstovais gyventojai bus galima viso renginio metu – Pramogų aikštėje bus įrengti teminiai
paviljonai, kuriuose gyventojų
lauks viktorinos, loterijos, atrakcijos.
Renginio dalyvių lauks daug
pramogų mažiesiems šventės
svečiams: kūrybinės dirbtuvės,
fotono robotukas, eksperimentai, EKO klasės ir virtualios realybės akinių, kaip mokymosi ir
pramogos priemonės, pristatymas, mini STEAM laboratorija,
edukaciniai žaidimai.
Sveikatos priežiūros įstaigos
kvies pasiskiepyti, už specialią
mažesnę kainą atlikti sveikatos

Daugiabučiuose namuose šildymo sezono
pradžią gali nustatyti patys gyventojai

Šildymo sezono pradžia paskelbta, atsižvelgus į esamas lauko oro temperatūras bei
įvertinus meteorologines prognozes / Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymu spalio 3 dieną paskelbta 2022-2023 metų šildymo sezono pradžia Druskininkų savivaldybėje.
Šildymo sezono pradžia paskelbta, atsižvelgus į esamas
lauko oro temperatūras bei įvertinus meteorologines prognozes. Šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė lauko oro
temperatūra tris paras iš eilės
yra žemesnė nei +10 C.
Informuojame, kad savivaldybės direktoriaus įsakymu paskelbta šildymo sezono pradžia

yra privaloma tik savivaldybės
įstaigoms.
Gyventojai bei kiti vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl
savo pastatų šildymo pradžios,
nepažeidžiant nustatytų higienos normų.
Už savalaikį šildymo organizavimą daugiabučiuose atsako daugiabučių namų administratoriai arba gyvenamojo namo
bendrijos.
Gyventojams nepareiškus pageidavimo šildymo sezoną atidėti, šildymas bus įjungiamas
bendra eilės tvarka.

tyrimus bei išbandyti pirmosios
pagalbos žaidimą.
VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai bendruomenei
pristatys programą „Pasieniečių darbo kasdienybė iš arčiau“
bei kinologo su tarnybiniu šunimi pasirodymą.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai pademonstruos savo įrangą, civilinės saugos išvykimo krepšį, bendraus
prevenciniais klausimais, bus
dalijama prevencinė informacinė medžiaga. Šventės dalyvius pareigūnai supažindins su
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
įranga, ugniagesio gelbėtojo
profesija, bus organizuojamos
rungtys. Norintieji galės būti pakelti ugniagesių kopėčiomis ir
apžvelgti įspūdingą rudenėjančių Druskininkų panoramą.
Susitikime spalio 15 dieną, 13
val. Pramogų aikštėje – lauksime Jūsų!

Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai visą druskininkiečių bendruomenę
kviečia susitikti ir kartu paminėti Vietos savivaldos dieną / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia
Druskininkų savivaldybės administracija

Valstybės

garantuojamos

teisinės pagalbos teikimas
finansuojamas iš valstybės
biudžeto.
Druskininkų savivaldybės gyventojai gali kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per
elektroninę

sistemą

TEISIS

(https://www.teisis.lt), iš anksto
užsiregistravę tel. (8 313) 51517
arba el. p. info@druskininkai.lt:
Teikiamos pirminės teisinės
pagalbos laikai (tik užsiregistravus iš anksto): antradieniais nuo

13 val. iki 17 val., ketvirtadieniais –nuo 8 val. iki 12 val.
Pirminė teisinė pagalba – tai
teisinė informacija, teisinės konsultacijos bei dokumentų, skirtų
valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip
spręsti ne teismo tvarka ir taikos
sutarties parengimas.
Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių. Jeigu
nėra galimybės iš karto suteikti
pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo
laiką, kuris paskiriamas ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo
kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai
procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba

atstovavimas bylose, įskaitant
vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią
tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, atleidimas nuo
advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės ir privalomosios mediacijos paslaugos.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba
privalomoji mediacija.
Daugiau informacijos – www.
druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Valstybės garantuojama
teisinė pagalba“, taip pat Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos interneto tinklalapyje –
https://vgtpt.lrv.lt/
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Druskininkų savivaldybės projektai nacionaliniame
architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkurse „Išmanusis miestas 9“
Rugsėjo 26-ąją prasidėjo „STRUCTUM“ organizuojamas nacionalinis architektūrinių ir urbanistinių idėjų
konkursas „Išmanusis miestas“. Jau 9-tą kartą analogų
Lietuvoje neturintis projektas atidarytas oficialioje ceremonijoje Lietuvos Respublikos Seime.
Svarbiausias projekto tikslas –
sukurti žmogaus poreikius atitinkančias miesto koncepcijas,
pasitelkiant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų komandas
ir Lietuvos architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, miestų planavimo profesionalus. Geriausi ir išmaniausi konkurso
projektai ne tik turės galimybę
būti įgyvendinti Lietuvos savivaldybėse, bet ir pasidalins prizinį fondą –10 tūkst. eurų.
Projekte kartu su Anykščių,
Jurbarko, Molėtų, Tauragės,
Mažeikių, Lazdijų, Šalčininkų ir
Vilniaus savivaldybėmis dalyvaus ir Druskininkų savivaldybė.
Dalyvaujančios savivaldybės
atidarymo renginio metu pristatė savo vizijas, tikslus ir teritorijas, kurioms konkurso dalyviai turės sukurti novatoriškus
ir kontekstualius sprendimus,
orientuotus į tvarią miestų plėtrą.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pristatė net keturias konkursui teikiamas teritorijas ir pabrėžė
gamtos, žalios ir jaukios aplinkos svarbą miestui ir visai savivaldybei. „Džiaugiamės tuo,
kad kurorto teritorijoje miškų turime net 80 proc. Mūsų tikslas
ir siekis – juos išsaugoti, projektuojant taip, kad gamta būtų

mūsų visų namai“, – sakė R.
Malinauskas.
Druskininkai – šiuolaikiškas,
modernus, inovatyvus, gyvybingas ir dinamiškas miestas, savo
sprendimais dažnai lenkiantis
net didmiesčius. Čia dera šimtametės sveikatinimo tradicijos ir naujausios technologijos,
ramus poilsis ir pramogų šėlsmas. Dalyvavimas šiame projekte – galimybė pritaikyti profesionalių architektų unikalius
ir įdomius sprendinius bei ypatingas vizijas kurorto augimui ir
vystymuisi.
„Keliame sau itin ambicingus tikslus. Nuveikti darbai jau
parodė, kad niekada neiname lengviausiu keliu – norime
išskirtinių, pridėtinę vertę kuriančių projektų. Projekte „Išmanus miestas“ dalyvaujame,
tikėdamiesi šiuolaikiškų, drąsių
sprendimų ir siūlymų, inovatyvaus požiūrio, kuris padėtų atskleisti Druskininkų autentiškumą, senąsias sveikatinimo
tradicijas, papildyti harmoningą plėtrą ir sudominti investuotojus“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės meras.
Šių metų konkurso šūkis – „Išmanusis miestas – tvarumo ir
technologijų sinergija“, tad konkurso dalyviai rengs projektus,
remiantis darnaus miesto principais, kurie dera su inovatyviomis technologijomis, ekologiškumu, taršos mažinimu bei
energetinių resursų taupymu.
„Išmanusis miestas“ projektą globoja LR aplinkos, vidaus,
kultūros ir susisiekimo ministerijos. Per 8-is metus buvo sukurti 206 projektai – ateities vizijos
savivaldybių teritorijoms.

Nacionaliniame architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkurse „Išmanusis miestas“ dalyvauja ir Druskininkų savivaldybė / Martyno Vitėno ir Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkuose – Estijos sporto atstovų vizitas
Druskininkų
turizmo
ir
verslo informacijos centras
(TVIC) sulaukė svečių iš Estijos – Viljandžio, Jogevos,
Tartų savivaldybių, Kultūros
ministerijos, sporto administravimo ir valdymo sričių atstovų bei sportininkų.
TVIC direktorius ir vadybininkė užsienio rinkai Agnė Erhard
svečiams pristatė svarbiausius Druskininkuose veikiančius
sporto objektus – LSC Sporto
kompleksą „Druskininkai“, už-

Druskininkų TVIC sulaukė svečių iš Estijos Viljandžio, Jogevos, Tartų savivaldybių, Kultūros ministerijos, sporto administravimo ir valdymo sričių atstovų bei sportininkų / Druskininikų TVIC archyvo nuotraukos

darų slidinėjimo trasų kompleksą „Snow Arena“, Druskininkų
sporto centrą, suteikėme daug
informacijos apie mieste ir seniūnijose įrengtus futbolo stadionus, tinklinio aikšteles ir kitas
galimybes sportinei veiklai.
Svečiai puikiai įdvertino Druskininkų sporto infrastruktūrą,
taip pat labai domėjosi sporto
objektų finansavimu.
„Mums labai smagu, kad Druskininkuose veikiančiais sporto objektais ir galimybėmis čia
treniruotis bei rengti sporto stovyklas pradėjo domėtis užsienio šalių atstovai. Džiaugiamės,
kad jau pristatėme Druskininkų
sporto bazę Estijos asocijuotų
struktūrų atstovams. Labai tikimės, kad ims klestėti sportinis
turizmas. O artimiausiu metu
lauksime Estijos sportininkų“, –
po kaimyninės šalies atstovų vizito sakė R. Palionis.
Druskininkų TVIC
informacija
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Sėkmingiausias pedagogų Leonoros ir Dano gyvenimo
pasirinkimas – mokyti Druskininkų krašto vaikus

– Kokios, Jūsų nuomone,
svarbiausios charakterio savybės, būtinos pedagogui?
– Ramybė. Pedagogas į viską turi reaguoti adekvačiai. Taip
pat stabilumas, smalsumas. Jei
nebūsi smalsus, vaikams nebūsi įdomus. Bendraujant su vaikais, svarbiausia būti sąžiningu:
prisipažinti, jei neturi sprendimo, tartis su jais.
– Kas Jus darbe labiausiai
džiugina, kas liūdina?
– Džiugina, kad vaikai nori pažinti, yra kūrybingi, vedami pažinimo džiaugsmo, eina į priekį.
Nežinau, kas mane liūdina.
Neturiu laidos, metų, kad man
nebūtų pasisekę. Tiesiog visada pavyksta surasti dialogą su
vaikais ir su tėvais. Mano ir tėvų
politika yra vienoda, tai sudaro
sąlygas vaikui padėti ir eiti kryptingai. Analizuoju kiekvieną dieną ir darau išvadas, kas pavyko,
kas – nelabai, visada tariuosi su
vaikais ir tėvais.
– Ar per 40 metų pasikeitė tėvų požiūris į vaikų ugdymą?
– Džiugina tai, kad dabartiniai tėvai domisi, ką daryti, kad
vaikui būtų geriau. Jie daugiau
žino apie savo vaiką, dauguma
aktyviai bendrauja su savo atžalomis. Dabartinių mano mokinių tėvai labai rūpinasi savo vaikais. Jie parūpino baldų klasei,
kamuolių, finansuoja ekskursijas, dovanoja ne saldumynus,
bet knygas ir keliones. Dauguma tėvų analizuoja vaiko poreikius, o į mokytoją žiūri palankiai,
su jais tariamės ir priimame vaikams priimtinus sprendimus.
– Ką Jums reiškia būti mokytoja?
– Man šis darbas – gyvenimo
būdas. Aš esu nesaldi ir negražbyliauju, esu sąžininga, todėl
kartoju, kad savo pasirinkimu
pataikiau tiesiai į dešimtuką. Čia
nebūna darbo nuo 8 iki 15 valandos, turi tuo gyventi, planuoti, nuolatos galvoti.
– Ar „parsinešate“ darbo
minčių į namus?
– Parsinešu, bet reikia mokėti surasti harmoniją tarp darbo
ir savo gyvenimo. Reikia mokėti suderinti darbą ir namus. Kai
mokykla nėra našta, tai pasiruošti darbui ir namie nėra sunku.
– Ar sekate buvusių mokinių
gyvenimo kelius?
– Žinoma, ir dažnai tie keliai
susipina, susitinkame, pasišnekame, pasipasakojame.
– Kiek vaikų perėjo per Jūsų
rankas ir širdį?
– Sunku suskaičiuoti, jau dvyliktas laidų ratas sukasi. Manau,
kad bus ne vienas šimtas.
– Dar viena Jūsų veiklos

D. Juškevičius ne tik moko jaunuosius druskininkiečius fortepijono muzikos paslapčių, bet ir dirba koncertmeisteriu / Asmeninio archyvo nuotrauka

kryptis –etninė kultūra, kuria
Jūs domitės, gilinatės, atrandate. Siuvate tautinius kostiumus, rašote originalius
etnoprojektus. Iš kur visa tai
atėjo?
– Iš mano šeimos, iš namų tai
atsinešiau, užaugau tokioje šeimoje, kurioje buvo laikomasi
tradicijų. Kai išvažiavau mokytis į Šiaulius, ten irgi į tą veiklą
gilinausi, ją tęsiau, ir atvykusi į Druskininkus. Tai yra graži
mano „liga“.
– Ir savo mokiniams tai perteikiate?
– Labai mėgstame su vaikais
įvairias pažintines, patyrimines
veiklas. Vaikams viską smagiausia pajausti per pojūčius,
tyrimus. Etninė kultūra yra neatsiejama mano ugdomojo darbo dalis. Vaikai visko nori, jiems
praeitis labai įdomi.
Siuvu tautinius kostiumus, beveik visus jų elementus padarau
pati. Esu sukūrusi daug kostiumų, dalyvavau įvairuose konkursuose. Taip pat vadovauju
vaikų etnografiniam ansambliui.
– Kaip pandemijos metu sekėsi dirbti su savo mokiniais?
– Nuotolinis mokymas atsitiko vieną kartą per mano ilgus
darbo metus, tada mano vaikai buvo pirmokai. Smagiausia
visiems buvo matyti vieni kitus
kompiuterio ekrane. Susitarėme, kaip reikia elgtis, kaip reikia dirbti, nusistatėme tam tikras taisykles ir per pandemiją
pagal jas gyvenome. Todėl dirbome visai sėkmingai, tai nebuvo mums didelė problema.
Žinoma, niekas neatstos gyvo
bendravimo su vaikais.
– Ko norėtumėte palinkėti kolegoms Mokytojo dienos
proga?
– Noriu, kad kūrybingumas jų
nepaleistų, kad jie neperdegtų,
kad tartųsi su savo mokiniais.
Reikia kalbėtis ir girdėti vieniems kitus. Matykite savo darbe kuo daugiau gražių dalykų!
Džiugina bendravimas su
jaunąja karta

Leipalingio progimnazijos pradinių klasių mokytoja L. Mockevičienė savo darbe daug dėmesio skiria ir
etninei kultūrai / Asmeninio archyvo nuotrauka

Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją baigęs Danas Juškevičius prieš 11 metų atvyko į Druskininkus ir čia surado
daug jam įdomios bei prasmingos veiklos. Jis ne tik moko jaunuosius druskininkiečius fortepijono muzikos paslapčių, bet ir
pats muzikuoja – dirba koncertmeisteriu. Su D.Juškevičiumi
kalbėjomės apie tai, kuo jį žavi
galimybė mokyti jaunąją kartą ir
apie jo kūrybinę veiklą.
– Esate kilęs iš Raudonės,
kaip atsiradote Druskininkuose?
– Studijuodamas Muzikos ir
teatro akademijoje, susipažinau su būsimąja žmona, kuri
yra kilusi iš Druskininkų. Prieš
11 metų atvykau gyventi ir dirbti
į Druskininkus. Esu baigęs Muzikos ir teatro akademijos bakalauro ir magistrantūros studijas,
profesoriaus Jurgio Karnavičiaus klasę. Paskui pasirinkau
pedagogikos kryptį. Druskininkuose iškart pradėjau dirbti M.
K. Čiurlionio meno mokykloje, esu fortepijono mokytojas ir
koncertmeisteris.
– Ar pedagoginis darbas
muzikos srityje su vaikais yra
specifinis?
– Darbo patirties su suaugusiaisiais turiu mažai, daugiausia
dirbu su vaikais. Labai svarbu,
kad pačioje mokslų pradžioje jie
neišsigąstų, susidomėtų muzika.
– Bet tam reikia kantrybės,
juk vaikai ne iš karto groja
taip, kaip reikia?
– Taip, kantrybės čia reikia,
kaip ir kiekviename darbe. Žinoma, viskas priklauso nuo vaiko
asmenybės ir motyvacijos.
– Ar nesigailite, kad pasirinkote darbą su vaikais?
– Nesigailiu to, ką pasirinkau.
Tiesa, neturėjau svajonės tapti fortepijono mokytoju, tačiau
viskas savaime įvyko. Nors,
kai pagalvoji, ko gero, kito kelio ir nebuvo. Muzikantams taip
yra: arba pasirenki solinę karjerą, arba tampi mokytoju. Gyve-

nimas parodė, kad muzikos mokytojo darbas suteikia daugiau
stabilumo. Atlikėjo gyvenimas
nėra stabilus – vieną dieną gali
būti viskas gerai, o kitą – blogai.
– Kas Jus darbe džiugina, o
kas liūdina?
– Mes dėl to džiaugsmo ir dirbame, nes labai smagu bendrauti su jaunąja karta. Prie
to prisideda įvairūs koncertai,
konkursai. Mane džiugina patys vaikai. O liūdina tos aplinkybės, kurios nuo mūsų nepriklauso, pavyzdžiui, pandemija. Tuo
metu nebuvo tiesioginių kontaktų su mokiniais. Bendrojo lavinimo mokytojams lengviau mokyti
nuotoliniu būdu, o mums, muzikams, sudėtingiau tai daryti per
nuotolį, nes ne visada kompiuterio ekrane gali parodyti, ką mokinys turi daryti. Mūsų darbe
parodymas yra labai svarbus –
reikia pačiam pagroti ir parodyti, kaip teisingai ranką padėti ant
klavišų.
– Kokių nuostatų ir motyvų
vedini tėvai veda vaikus mokytis muzikos?
– Dažnai tėvai iš įvairių šaltinių
sužino apie mūsų mokyklą, bet
jie neįsigilina, kas tai yra. Daug
kas galvoja, kad į meno mokyklą vaikus galima atvesti, kaip į
būrelį, kur jie galėtų gerai praleisti laiką. Tai pirmoji tėvų klaida, kuri persiduoda ir vaikams.
Kai jie ateina, manydami, kad
čia bus lengva ir smagu, jiems
paskui tenka nusivilti, nes čia
laukia sunkus darbas. Bet ateina ir puikiai motyvuotų vaikų, o
tada jau viskas būna gerai.
– Ar kiekvieną vaiką galima
išmokyti groti?
– Taip, iki tam tikro lygio groti galima kiekvieną išmokyti, tačiau rimtesni rezultatai priklauso nuo vaikų gebėjimų ir tėvų
lūkesčių.
– Jūs esate ne tik fortepijono mokytojas, bet ir koncertmeisteris, akomponuojantis
atlikėjams – vaikams, taip pat
ir chorui „Druskininkai“. Papasakokite plačiau apie šią
veiklos kryptį. Kokie reikala-

vimai šiai profesijai?
– Ne visada geras pianistas
gali būti ir geras koncertmeisteris, taip pat nebūtinai geras
koncertmeisteris gali būti aukščiausio lygio pianistas profesionalas. Solistas vienas sėdi prie
instrumento ir vienas „kariauja“ su fortepionu. O kai solistui
akomponuoja koncertmeisteris,
tai jau atsiranda ansamblis, prasideda kolektyvinė kūryba, nes
reikia girdėti ir šalia esantį partnerį. Reikia kurti kartu, kad pasiektum gerą rezultatą, tenka atsakyti ne tik už save, bet ir už
partnerį. Reikia daugiau bendrų
repeticijų, kad geriau pajustum
vienas kitą. Su mokiniais repetuoti reikia daugiau laiko, kad
jie priprastų prie koncertmeisterio. Šis darbas man labai patinka, gal net labiau nei pedagoginis, nes jis profesine prasme
yra įvairiapusiškesnis, įdomesnis. Esame scenos žmonės, šis
darbas leidžia pasirodyti scenoje koncertų, konkursų metu, o,
tada parodai, ką veikei 10 metų,
ko išmokai. Juk kokia prasmė
groti, kai tavęs niekas negirdi?
Pedagoginis darbas – uždarytas klasėje.
Koncertmeisterio darbas reikalauja daugiau psichologinės
ištvermės. Tai yra sunkus darbas, visų pirma tenka dirbti su
savimi, nes esi atsakingas ne tik
už save, bet šalia esantį kolegą.
Dažnai, jei koncerte ar konkurse kas nepasiseka, tai paprastai kaltinamas koncertmeisteris
– jei koncertmeisteris nervinasi prie instrumento, tai mokinys
tą jaučia, ir jaudulys jam persiduoda.
– Ko linkite savo kolegoms
Mokytojo dienos proga?
– Savo kolektyvui linkiu išlikti tokiam pat darniam, kaip ir iki
šiol, taip pat – kantrybės, sveikatos, gerų emocijų, konkursų,
festivalių. Smagu dirbti tokiame
kolektyve, kuriame ne tik puikūs
kolegos, bet ir išmintinga vadovybė, suprantanti, kuria kryptimi
turime eiti.
Parengė Laimutis Genys
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Jaunimo mainų programa suteikė galimybę pažinti
Sakartvelo ir Armėnijos kultūras

JUC jau antriems mainams sukvietė į Druskininkus jaunuolius iš Lietuvos, Sakartvelo ir Armėnijos / Druskininkų JUC archyvo nuotraukos

Diskriminacija,
patyčios,
netolerancija yra dažnai plėtojamos temos. Šių reiškinių
prevencija – labai aktualus
klausimas ne tik Lietuvoje.
Vis daugiau jaunų žmonių dalyvauja socialinėse veiklose,
visuomeniniuose renginiuose ir prisideda prie visuomenės sąmoningumo didinimo.
Siekdamas spręsti šias socialines problemas ir į sprendimo procesą įtraukti jaunimą, Druskininkų jaunimo
užimtumo centras (JUC) rugsėjo 21-27 d. į Druskininkus,
jau antriems mainams sukvietė jaunuolius iš Lietuvos,
Sakartvelo ir Armėnijos.
Kiekvienos šalies dalyviai yra
skirtingi, bet tuo pačiu ir lygūs
savo teisėmis bei galimybėmis.
Todėl labai svarbu jaunimą skatinti prisidėti prie diskriminacijos
ir patyčių mažinimo, tolerancijos
ir pagarbos skatinimo.
Druskininkuose surengtuose
mainuose buvo tikrai nemažai

nuveikta – jau nuo pirmų dienų
jaunuoliai kibo į užduotis. Kalbėta apie ERASMUS+ programą,
kompetencijas, įgyjamas mainų
metu.
Didžioji veiklų dalis skirta darbui grupėse. Išbandytas plačiai
naudojamas bei pritaikomas forumo teatro metodas – mokytis,
diskutuoti ir išreikšti savo poziciją, susijusią su tolerancija, diskriminacija ar įvairiomis kitomis
engimo formomis, naudojant
teatro kalbą. Ne vieną iš mūsų
nustebino jaunuolių kūrybiškumas, vaidybiniai sugebėjimai
bei brandumas, vienaip ar kitaip sprendžiant sudėtingas situacijas.
Šeštadienį, pirmąją dienos
dalį mainų dalyviai praleido, kalbėdami apie stereotipus ir jiems
svarbias vertybes. Grupėse jie
bandė išsiaiškinti, ar jau turi šiokį tokį žinių bagažą apie mainuose dalyvaujančias šalis, ar
vis dar yra ko išmokti. Popietę
jaunuoliai praleido Druskininkų

„Naktinėtojai“ – tai naujas
Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) renginio
formatas. „Naktis be plano“
– dar ir taip „Naktinėtojus“
vadina Druskininkų jaunimo darbuotojai. Tai renginys,
kai būrys jaunuolių į jaunimo
laisvalaikio erdvę susirenka
pramogauti visą naktį.
Susipažįstant su naujais žmonėmis, visada yra šioks toks
nejaukumo momentas, todėl,
norėdami sušvelninti tokią situaciją, JUC darbuotojai pasitelkia
neformalaus ugdymo metodus.
Renginio pradžioje jaunimas
žaidžia susipažinimo, komandinius žaidimus, o vėliau – stalo
žaidimą „Ticket to ride“. Vakarui
įsibėgėjant, jaunimas gali žaisti biliardą, stalo tenisą, naudotis xbox konsole bei kompiuterių
erdve, VR akiniais, choreografijos salėje vyksta kino seansai, o

kai miegas pradeda „imti viršų“,
visi eina žaisti jau klasika tapusias slėpynes.
Labiausiai džiugina, kad jaunimas į šį renginį ateina ne dėl
įvairių pramogų, o dėl noro bendrauti ir susipažinti. „Naktinėtojai“ išjudina net mažiausiai bendraujančius jaunuolius, o įvairūs
stalo žaidimai skatina kūrybiškumą, loginį bei kritinį mąstymą.
„Naktinėtojų“
populiarumas
vis auga, kiekvieną kartą, paskelbus renginį „Facebook“, registracija baigiama per porą valandų. Esant tokiam jaunimo
susidomėjimui ir teigiamam poveikiui asmenybės formavimui,
„Naktinėtojų“ seansų tikrai tik
daugės. Juk daug smagiau, kai
įvairiomis veiklomis jaunimas
gali užsiimti nakties šešėlių ir
spalvingų lempų fone!

jaunimo užimtumo centre. Suorganizavus nedidelį pažintinį turą, jaunuoliams buvo leista
pasidžiaugti jaunimo laisvalaikio erdvės teikiamomis pramogomis.
Mainų metu jaunuoliai turėjo
galimybę aplankyti „Atgimimo“
mokyklą, kurioje jie vienai pamokai tapo mokytojais ir turėjo
progą ne tik supažindinti mokinius su ERASMUS+ programa,
bet ir pritaikyti metodus, išmoktus mainų metu.
O vakarai buvo skirti bendroms veikloms: organizuoti kultūriniai renginiai, peržiūrėtas ne vienas filmas, kas vakarą
vyko diskotekos ir, žinoma, svečiams parodyti nuostabiai rudenėjantys Druskininkai.
Dalyvių atsiliepimai apie
prabėgusius mainus
Gytė: „ERASMUS+ mainų
metu daug sužinojau apie toleranciją ir žmonių lygybės temą,
apie kitų šalių kultūras, patobu-

linau anglų kalbos žinias. Nedažnai yra suteikiamos tokios
galimybės, todėl labai džiaugiuosi, kad sudalyvavau šiame
projekte ir patyriau nepamirštamų akimirkų.“
Aidas: „Druskininkuose buvo
truputį maloniau, nes pažįstamas kraštas. Daugiau dėmesio buvo skirta pačiai projekto
temai. Sužinojau apie kartvelų ir armėnų kultūrą, išmokau
įvairių naujų žodžių, sužinojau,
kaip būti tolerantiškesniu. Buvo
linksma, ir aš tikrai prasmingai
praleidau laiką.“
Eitvilė: „Druskininkuose daugiau kalbėjome apie ERASMUS+ ir daugiau dėmesio skyrėme projekto temai. Per visus
mainus susipažinau su Sakartvelo ir Armėnijos kultūromis,
sužinojau, kaip toleranciją supranta tų šalių jaunimas. Buvo
įdomu, ką armėnai ir kartvelai
mano apie Lietuvą ir jos kultūrą. Esu labai laiminga, kad turėjau galimybę sudalyvauti šiame

projekte, po jo man liko vien tik
geri prisiminimai, kurių niekada
nepamiršiu. Taip pat džiaugiuosi, kad susipažinau su žmonėmis, su kuriais be šio projekto
nebūčiau susipažinusi. Drauge
praleistas laikas buvo tikrai labai prasmingas.“
Smiltė: „Šiuose mainuose
buvo lengviau bendrauti, daugiau buvo akcentuota tema „we
are all equal“. Buvo galimybė dar labiau pažinti Sakartvelo ir Armėnijos kultūras. Atsirado puiki proga patobulinti anglų
kalbą bei praplėsti draugų ratą.
Nepamirštama patirtis!“
Jaunimo mainų „We Are All
Equal“ projektas finansuotas Europos sąjungos ERASMUS+ programos. Projekto Nr.
2020-3-LT02-KA105-007157
Druskininkų JUC informacija

„Naktinėtojai“: pramogos JUC laisvalaikio erdvėje visą naktį

Druskininkų JUC informacija

„Naktinėtojai“ sulaukia vis didesnio Druskininkų jaunimo susidomėjimo – jaunuoliai į šį renginį ateina ne dėl įvairių pramogų, o dėl
noro bendrauti ir susipažinti / JUC archyvo nuotraukos
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Odontologijos klinika „Didonta“ pacientams siūlo naujas paslaugas

Moderni gydytojos Dianos
Kalinaitės odontologijos klinika „Didonta“ pacientams
siūlo naujas paslaugas Druskininkuose, Merkinės g. 1372.
DANTŲ PROTEZAVIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSAVIMAS.
Esame pasirašę sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa, todėl
teikiame sveikatos priežiūros
paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, kurias gali gauti
apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu.

GYDYMO PASLAUGOS IŠSIMOKĖTINAI. Už paslaugas
galite atsiskaityti išsimokėtinai,
pasinaudodami medicinos paslaugų lizingu. MEDlizingo paslaugą teikiame kartu su partneriais „General financing“
banku. Kad galėtume įvertinti
lizingo galimybę, su savimi turėkite savo asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą – LR
piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę. Išsimokėjimo
sąlygos labai palankios ir priderintos Jūsų individualiai situacijai, kad nesijaustų finansinės
naštos – galimybė atidėti pradinę įmoką bei ilgas išsimokėjimo
terminas.
DANTŲ TIESINIMAS SKAIDRIOMIS KAPOMIS. Skaičiuojama, kad net iki 70 proc.
Lietuvos gyventojų turi kreivus
dantis. Kai kurie žmonės susiduria su nedideliais dantų susigrūdimais, tuo tarpu kiti turi

Gydytoja odontologė D. Kalinaitė / Asmeninio archyvo nuotrauka

rimtų sąkandžio problemų. Daugelis žmonių yra nelinkę keisti
savo šypsenų dėl ilgo ir nemalonaus tradicinio gydymo – metalinių breketų. Gydymas dantų
tiesinamosiomis kapomis „Ordoline“ – tai modernus, patogus ir efektyvus dantų tiesinimo
sprendimas. Mūsų klinikos gydytojai kartu su patyrusių „Or-

Odontologijos klinikos „Didonta“ klinikos gydytojai siūlo gydymą dantų tiesinamosiomis kapomis „Ordoline“

doline“ dantų technikų ir ortodontų komanda pavers Jūsų
šypsenas gražiomis ir sveikomis!

Galite registruotis tel. +370
(673) 33866

Lauksime Jūsų atvykstant,
nes mums rūpi Jūsų šypsena!

Darbo laikas: I-V – 9-18 val

Adresas: Merkinės g. 13-72,
Druskininkai
Užsakymo Nr. MDR-374-02

Sauskelnių eksperimento dalyviai: atliekų labai sumažėjo!
Dvynukų Teodoro Emilio ir
Kasparo Eriko tėtis Irmantas pusę metų kone kasdien
išnešdavo iš namų didelius
šiukšlių maišus, pilnus panaudotų sauskelnių. Ir namo
dažną vakarą jis grįždavo nešinas didžiuliais nešuliais –
pripirkęs sauskelnių. Septynių mėnesių broliams jų
reikia daug!
Bet dabar tų didžiulių nešulių
dvynukų tėvams tampyti jau netenka – šeima pradėjo naudoti
daugkartines sauskelnes.
Teodoras Emilis ir Kasparas
Erikas bei jų tėveliai Eglė ir Irmantas Raukai iš Druskininkų
tapo pirmaisiais Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro paskelbto daugkartinių sauskelnių
eksperimento dalyviais.
Netrukus prie jų prisijungė kiti
druskininkiečiai – penkių mėnesių Motiejų ir pustrečių metų
Tautvilą auginantys Agnė ir Mindaugas Vainai.
Šios abi šeimos gavo po 25
daugkartinių sauskelnių bei jų
įklotų komplektus ir įsipareigojo ne mažiau kaip tris mėnesius
nuolat naudoti daugkartines
sauskelnes kūdikių priežiūrai,
o savo patirtimi, pastebėjimais
dalintis su visuomene.
Pirmieji abiejų šeimų įspūdžiai
– puikūs. Ir pirmoji išvada – vienoda: atliekų kiekiai labai sumažėjo. „Vos tik pradėję naudoti daugkartines sauskelnes, iš
karto pastebėjome, kad šiukšlių susikaupia daug mažiau – jų
jau nebereikia kasdien išnešti“,
– pasakojo Agnė Vainienė.
Jai antrino ir dvynukų mama
Eglė: „Anksčiau maišas naudotų vienkartinių sauskelnių susikaupdavo per pora dienų. Jis
sverdavo apie 5-6 kilogramus,
o kartais gal ir daugiau. Dabar
tokių maišų nebeliko!“ – džiaugėsi ji.
Abi mažylių mamos jau pastebėjo ir kitus daugkartinių sauskelnių privalumus. Agnė pasakojo, kad anksčiau sūnui kildavo
problemų dėl odelės, o, pradėjus naudoti daugkartines saus-

M. Vaina daugkartinių sauskelnių komplekto atsiimti atvyko kartu su vyresniuoju Tautvilu, nors daugiausia sauskelnes naudoja jaunesnysis Motiejus / ARATC archyvo nuotrauka

kelnes, jos išnyko. Eglė taip pat
pasidžiaugė, kad, naudojant
daugkartines sauskelnes, kūdikių odelė nešunta.
Vienintelis minusas, kurį minėjo daugkartines sauskelnes
kūdikių priežiūrai pradėjusios
naudoti mamos, kad, esant lietingam orui, užtrunka, kol sauskelnės išdžiūsta.
„Pastebėjome, kad žmonės labai domisi šiomis sauskelnėmis.
Pasirodžius pirmai informacijai,
kad tapome eksperimento dalyviais, sulaukėme ir labai daug
klausimų apie daugkartinių
sauskelnių naudojimą, ir palaikymo“, – pasakojo Eglė.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras daugkartinių sauskelnių naudojimo eksperimentą
vykdo, norėdamas mažinti regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekį. Perdirbimui
netinkamos vienkartinės sauskelnės sudaro didžiulę dalį šių
atliekų kiekio.
„Vaikus auginantys tėvai yra
labiausiai suinteresuoti kurti
švarią aplinką, neteršti jos neišrūšiuotomis, neperdirbamomis
atliekomis, nes tai aplinka, kurioje auga jų vaikai. Labai džiaugiamės, sulaukę motyvuotų šei-

mų atsiliepimų į mūsų kvietimą
dalyvauti eksperimente. Tikimės, kad jų pavyzdys paskatins
ir daugiau tėvų rinktis daugkartines sauskelnes, o mūsų regionas taps geruoju pavyzdžiu
šioje srityje“, – sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
direktorius Algirdas Reipas.
Dalyvauti eksperimente buvo
kviečiami visų Alytaus regiono savivaldybių tėvai, auginantys du ir daugiau vaikų iki 3 metų
amžiaus. Apsvarsčius gautus
prašymus, įvertinus, ar jie atitinka eksperimento nuostatus,
buvo atrinkti eksperimento dalyviai, su kuriais pasirašytos sutartys.
Daugkartinių sauskelnių naudojimo eksperimentas – tęstinis projektas. Tad norintys jame
dalyvauti kūdikius auginantys
tėvai savo prašymus gali pateikti iki spalio 31 dienos. Eksperimento nuostatai skelbiami
ARATC svetainėje https://www.
aratc.lt/naujienos/eksperimentas-su-sauskelnemis-daugkartines-kvieciame-isbandyti-nemokamai/
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Teodoras Emilis ir Kasparas Erikas puikiai jaučiasi su daugkartinėmis sauskelnėmis /
ARATC archyvo nuotrauka
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Ar jums gresia infarktas?
Nemokamas išsamus ištyrimas pagal širdies ir kaklo
kraujagyslių ligų prevencijos
programą
Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus nauja pažangia vokiška
įranga atlieka gydytojai kardiologai, dirbantys Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose.

Profesionalių kardiologų komanda kviečia be eilių pasitikrinti širdies ir kraujagyslių
sveikatą / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje kviečiami
dalyvauti žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata – vyrai nuo
40 iki 54 metų (imtinai) ir moterys nuo 50 iki 64 metų (imtinai), kuriems šeimos gydytojas nustato metabolinį sindromą
(padidintą kraujospūdį, antsvo-

rį, padidintą gliukozės arba trigliceridų kiekį kraujyje arba sumažintą DTL cholesterolio kiekį
kraujyje) arba pacientai, sergantys cukriniu debetu.
Pacientams,
dalyvaujantiems programoje nemokamai atliekami šie tyrimai:
· širdies ultragarsinis tyrimas
· kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (aterosklerozės požymių įvertinimas)
· kardiograma
· kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas
· kulkšnies-žasto indekso nustatymas
· dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrijos tyrimas)
· kraujo ir šlapimo tyrimai

Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologinis ištyrimas bei kardiologo
konsultacija trunka 1-1,5 valandos. Druskininkų kardiologijos
centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų saugiai ir be eilių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.
Pacientai, kurie nori išsitirti pagal programą, turi turėti šeimos gydytojo siuntimą,
kuriame nurodyta metabolinio sindromo arba cukrinio
diabeto diagnozė.
Registracija
tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai
Užsakymo Nr. MDR-375-01

Vaikai stengėsi atrasti M. K. Čiurlionio stebuklą
Rita Rimkevičiūtė,

Škaplierinės bažnyčioje, kurioje

Druskininkų lopšelio-darželio

klausėsi vargonų muzikos ir su-

„Žibutė“ direktoriaus pavaduo-

žinojo, kad M. K. Čiurlionio tė-

toja ugdymui

velis buvo vargonininkas. Taip
pat jie apsilankė M. K. Čiurlionio

Rugsėjo
Druskininkų

19-23

dienomis

meno mokyklos dailės skyriuje

lopšelyje-dar-

ir su mokytoja Onute Zakariene

želyje „Žibutė“ buvo organizuotos projekto „Mano čiurlioniškas teptukas“ veiklos.
Šiais metais prie projekto prisijungė ir „Žibutės“ vardą turinčios respublikos ugdymo
įstaigos.
Į projektą aktyviai įsitraukė
visa darželio bendruomenė –
kiekvieną dieną buvo organizuota vis kita ugdomoji veikla.
Pirmą projekto dieną mokytojos Aušra Budkienė ir Reda
Kvaraciejienė, įsikūniję į Dailininko ir Kompozitorius personažus, vaizdo filmuku supažindino
vaikus su M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos etapu Druskininkuose. Naudodami STEAM
metodą, vaikai įsitraukė į kūrybinį procesą – gamino karalių karūnas.
Antrą dieną mažieji lankėsi Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje, kurioje vaikus
pasitiko mokytojai Juozas Mikolainis, Gražina Andruškevičienė, Eglė Sakavičienė, Jūratė
Bujokienė, Eglė Miknytė, Danas Juškevičius. Jie supažindino vaikus su styginiais ir pučiamaisiais muzikos instrumentais,
fortepijonu ir akordeonu, papasakojo vaikams apie eksponuojamus paveikslus, vitražus.

kūrė, projektavo ir plukdė laivelius, remdamiesi M. K. Čiurlionio
simfonija „Jūra“.
Ketvirtadienį Kompozitorius ir
Dailininkas (vaizdo filmuko personažai) pakvietė visą darželio bendruomenę kartu švęsti
M. K. Čiurlionio gimtadienį. Vaikai sukūrė paveikslus pagal temas „Jūra“ ir „Miške“, „sveikino“
kompozitorių

su

gimtadieniu,

dainavo jo harmonizuotą lietuvių liaudies dainą.
Na, o penktadienį nuotoliniu
būdu ZOOM platformoje susitikome su Lietuvos respublikos
ugdymo įstaigų, taip pat pavadintų „Žibutėmis“, atstovais. Jie
taip pat puikiai įsitraukė į projekto veiklas, kurdami darbelius meninėmis ar STEAM priemonėmis tema „Miškas“, „Jūra”,
„Pilis“ ir „Pasaka“. Susitikimo
metu

pasidalijome

mintimis,

kaip sekėsi dalyvauti šiame projekte.
Dėkojame M. K. Čiurlionio
meno

mokyklos

direktoriaus

pavaduotojui ugdymui Vytautui
Andruškevičiui ir visiems moky-

Lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytinius labai sudomino įvairios projekto „Mano čiurlioniškas teptukas“ veiklos / Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Dantukų karavanas
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

tojams už puikią edukaciją. Ačiū
tariame ir Dianai Juškevičienei, Druskininkų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bažnyčios

Trečią dieną mažieji išėjo ap-

vargonininkei, kuri supažindi-

žiūrėti M. K. Čiurlionio paveiks-

no vaikus su vargonų muzika.

lų reprodukcijų, eksponuojamų

Dėkojame respublikos ugdymo

miesto erdvėse, aplankė ir M.

įstaigų

K. Čiurlionio paminklą, „Muzi-

vaikams, pedagogams, taip iš-

kos parką“. Vaikai lankėsi Drus-

radingai bei kūrybingai dalyva-

kininkų Švč. Mergelės Marijos

vusiems projekte.

„Žibutė“

mokytojoms,

LR Odontologų Rūmų vykdoma
"Negalią turinčių vaikų burnos sveikatos gerinimo
programa" nemokama

Druskininkų socialinių paslaugų centre, I a. salėje

Spalio 12 d.
17:30 val.
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Įspūdingoje Druskininkų PSPC jubiliejaus šventėje –
kolegų pagerbimas, geros nuotaikos užtaisas

Į reginį susirinko beveik pusantro šimto PSPC darbuotojų ir gausybė svečių / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

PSPC 25-mečio proga buvo įsteigtos 8
garbingos nominacijos / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Nominacijos „Tikrasis pašaukimas“ nugalėtoją, gydytoją G. Urbonienę (viduryje) pasveikino savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir PSPC direktorė E. Matienė / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) ,,Snow
Arenos“ erdvėse paminėjo 25
metų veiklos jubiliejų. Į reginį
susirinko beveik pusantro šimto PSPC darbuotojų ir gausybė
svečių.
„1997 spalio 1 d. savo savarankišką veiklą, kaip atskiras juridinis
vienetas, pradėjo VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros
centras. Ir štai jau praėjo 25 metai. Šiandien Druskininkų PSPC
– akredituota šeimos medicinos
įstaiga, kurioje dirba daug puikių žmonių, gerų specialistų, atsidavusių savo profesijai ir lojalių
darbovietei, kurie savo pavyzdžiu
pandemijos metu įrodė, kad, dirbant komandoje, galima labai
daug ištverti ir padaryti.

Šventė, mielieji, išties yra Jūsų!
Jūs visi esate šerdis, esate tas
turtas, be kurio jokioje organizacijoje neįmanomos nei misijos nei
vizijos. Didžiuojuosi Jumis, ačiū
už jūsų darbą, kolegos!
Taigi, kokia yra Druskininkų
PSPC veiklos esmė? Pasakysiu
trumpai – mūsų pagrindinis ir didžiausias tikslas – žmonių sveikata. Mūsų pašaukimas – padėti.
Renkantis šią profesiją, kiekvieno iš mūsų motyvacija buvo skirtinga, bet vertybiškai galiausiai ta
pati – jausmas, kad gali padaryti taip, kad žmogus kuo mažiau
kentėtų...
Nuoširdžiai noriu palinkėti kiekvienam iš Jūsų, kad būtumėt
sveiki, laimingi, mylimi ir kad darbas mūsų įstaigoje atlieptų lūkesčius, kad jame jaustumėtės gerai ir tobulėtumėt padėdami mūsų

pacientams. Kad būtume kartu
sveikatos labui!“ – renginio dalyvius pasveikino įstaigos direktorė
Eglė Matienė.
Susirinkusiesiems buvo parodytas siužetas apie Druskininkų
PSPC veiklą, darbuotojus, inovacijas, apdovanoti buvę Druskininkų PSPC vadovai.
Šventės kulminacija tapo nominacijų paskelbimo ceremonija.
Buvo įsteigtos 8 garbingos nominacijos. Nominantai buvo atrinkti,
balsavus visiems įstaigos darbuotojams. Nominacijas iškilmingai
pristatė šventės vedėjas Donatas
Lazauskas.
Nominacija „Tikrasis pašaukimas“: atsidavimas savo pacientams, profesionalumas ir
empatija, meilė žmonėms. Tai
žmogus, kuris šiame darbe atsiskleidžia 100 procentų ir kurio

neįsivaizduotume kitoje profesijoje. Ji paskirta šeimos gydytojai
Gretai Urbonienei.
Nominacija „Gerumo angelas“. Šiai nominacijai buvo siūlomi žmonės, kurie ne tik spinduliuoja gerumą ir empatiją savo
pacientams, bet yra labai veiklūs ir nepamainomi, gerus žodžius verčiant gerais darbais.
Nominacijos nugalėtoja – Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus socialinė darbuotoja Kristina Kašinskienė.
Nominacija „Inovatyviausias
darbuotojas“: už greitai ir noriai
priimamas naujoves, jų sėkmingą
taikymą darbo praktikoje, iniciatyvumą, didelį norą naudotis naujomis vis pažangesnėmis technologijomis ir besąlyginį tobulėjimą.
Ji įteikta bendrosios praktikos
slaugytojai Rasai Pileckienei.
Nominacija „Kolektyvo atradimas“: gydytojas, nustebinęs
netikėta idėja, puikiai atsiskleidęs
savo profesinėje veikloje: įdiegęs
ir išplėtojęs naują paslaugą – antrinio lygio psichoterapiją bei pradėjęs taikyti naują gydymo metodą – multisensorinę terapiją
psichikos sveikatos pacientams.
Nominaciją pelnė gydytojas psichiatras Andrius Dudutis.

Nominacija „Šaltas protas“:
žmogus, kuris geba racionaliai ir
dalykiškai spręsti įvairias situacijas. Nepasimeta ir nepasiduoda emocijoms streso fone. Geba
išlikti ramus, moka greitai nuimti įtampas, stabilizuoti padėtį ir visus nuraminti. Nominacija įteikta
GMP slaugytojai Inai Šleinotienei.
Nominacija „Visada ir visur
padės“ skirta darbuotojui, kurio
buvimas įstaigoje leidžia vadovui miegoti ramiai. O jei rimčiau,
tai toks žmogus, kuris, ištikus
probleminei situacijai, bet kuriuo
metu atbėgs į pagalbą, padės,
nebijodamas asmeninių iššūkių ir
be jokių išskaičiavimų. Jis puikiai
prisitaiko prie besikeičiančio darbo pobūdžio, besikeičiančios darbo vietos, yra universalus, lankstus ir paslaugus. Nominacijos
nugalėtoja paskelbta bendrosios
praktikos slaugytoja Virginija Visockienė.
Nominacija „Stiliaus ikona“:
visada stilinga, madingai atrodanti, patraukianti dėmesį ir nuolat
besišypsanti. Nugalėtoja, didele
balsų dauguma, išrinkta sekretorė Rasa Geležauskienė.
Nominacija „Komandos siela“ skirta žmogui, kuris sutelkia ir
įkvepia visus bendram tikslui, visada palaiko, išklauso, kai reikia
paguodžia. Be šio žmogaus darbo dienoje trūktų ugnelės. Ši nominacija įteikta visų organizuojamų renginių, išvykų sielai, įstaigos
direktorei Eglei Matienei.
Vakaro metu renginio dalyvius
nudžiugino daug skirtingų stilių
atlikėjų: muzikinis ansamblis „Mikutis“, Tomas Čiukauskas su Idraya bei populiarusis Egidijus Sipavičius. Šio vakaro įspūdingą
koncertinę programą padovanojo
Druskininkų savivaldybė.
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Griovimo darbai ir šiukšlių išvežimas.
Tel. 8 625 71804
ŠAUNI „SPA VILNIUS“ KOMANDA KVIEČIA PRISIJUNGTI:
kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai.
Virėjas (-jus), atlyginimas nuo 1500 eurų, mokami priedai.
Padavėjas (-jus), atlyginimas 800-1000 eurų, mokami priedai.
Barmenes (-us), atlyginimas nuo 900-1200 eurų, mokami priedai.
Kreiptis tel. +370 313 51529 ir +370 611 19020,
el. p. karjera@spavilnius.lt

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693

Druskininkuose, Pramonės g. 5
išnuomojamos 3 kabinetų patalpos biurui:
antras aukštas, bendras plotas – 65,84 kv. m
Tel. pasiteirauti – 8 699 43005
Kokybiškai ir už gerą kainą atliekami vidaus apdailos
darbai. Tel. 8 676 01689

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

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
SKLYPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas
kiekvienam elektros tinklui ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūrai įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo
įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu Energetikos ministerijai
yra pateiktas elektros tinklų teritorijų planas, Susisiekimo ministerijai
– ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonų planas. Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti
ESO bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt/apsaugoszonos

Šulinių kasimas, gilinimas, valymas ir jų
apdaila. Tel. 8 622 73703
Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius
sanatorijos „Belorus“ baseine. Individualūs
užsiėmimai, lankstus grafikas.
Tel. 8 625 67707

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

SPECIALI KAINA 3 MĖNESIŲ VARDINIAMS ABONEMENTAMS
„GRAND SPA LIETUVA“ KOMPLEKSO VANDENS PARKE!
2022 m. spalio 1-15 d. taikoma speciali kaina,
įsigyjant 3 mėnesių vardinius abonementus:
ABONEMENTAS

Vandens pramogų erdvė ir
pirtys (2 val.)

Vandens pramogų erdvė ir
pirtys (3 val.)

Suaugusiems (18+)

180 Eur

210 Eur

Moksleiviui (14-18), studentui, senjorui (60+)

140 Eur

170 Eur

+1 vaikui (4-13)

40 Eur

50 Eur

Atliekame vidaus apdailos darbus.
Tel. +370 639 42242

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel. +370 625 30320

Galioja pirmadieniais-penktadieniais, sekmadienį – nuo 17 val.
Teiraukitės tel. +370 313 52 824 arba gydykla@grandspa.lt

NEMOKAMOS
PSICHOLOGO
KONSULTACIJOS

Senjorų dieną
spalio 14, 9:00 val.

14-29 metų jaunuoliams

su kineziterapeutu, masažistu
Domantu Nedzinsku

nk

ųs

tel. 8 645 57665

"Širdies ir kraujagyslių ligos. Cholesterolis"
su šeimos gyd. Gintare Grigaliūne
ir
savimasažo pamoką

ki ni

Užsiregistruok susitikimui

Kviečiame į
paskaitą

Drus

ATEIK PASIKALBĖTI
Konfidencialiai
Anonimiškai
Nemokamai
Individualiai
Grupėje

av

JUC'e III a. salėje
Registracija tel.
8 612 97211
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Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
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Psichologė
Raminta Zalieckienė
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Tarptautinės
pagyvenusių žmonių
dienos proga – kapelos
„Ratnyčėlė“ koncertai

RENGINIAI

Užuojautos

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

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų…
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy...
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Spalio 6 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g.
13) – knygos ,,Girių dabintojas“
pristatymas,
skirtas
miškininko Vytauto Urnevičiaus
100-mečiui
Spalio 7 d. 15.30 val.
Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje (Alėjos g. 30 Leipalingis) – Vytauto Leščinsko
knygos „Naktis su budeliu“
pristatymas
Spalio 8 d. 19 val. –
Druskininkų Švč. Mergelės
Marijos
Škaplierinės
bažnyčioje – Vargonų muzikos
koncertas. Dalyvaus Gediminas Kviklys (vargonai), Diana
Šivickienė (smuikas). Programoje – M. K. Čiurlionio, Č.
Sasnausko, K. Oginskio ir kitų
kompozitorių kūriniai\

Nuoširdžiai užjaučiame Kristiną Vidrienę, mirus
mylimam Tėveliui.
DNSB „2A“ bendrijos nariai

Išėjo iš kur negrįžta niekas,
palikusi svajones, godas, namus.
Visiems širdy gėla gili išlieka...
Ir skausmas, kad daugiau Jos nebebus.
Mirus Gražinai Sinkevičiūtei, nuoširdžiai.
užjaučiame artimuosius.
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Spalio 14 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
– Alfonso Šuliausko portretų
parodos atidarymas
Spalio 22 d. 19 val. Druskininkų
Švč.
Mergelės
Marijos
Škaplierinės bažnyčioje –
Vargonų muzikos koncertas.
Dalyvaus
Živilė
Survilaitė
(vargonai), muzikos mokyklos
„Lyra“ choras „Cantus gracilis“
(vad. R. Aidukas, chormeisteris
E. Steponavičius) ir kanklių
ansamblis (vad. V. Gečaitė).
Programoje – M. K. Čiurlionio,
J. Naujalio kūriniai

PARODOS

Pagyvenusių žmonių dienos proga kapela „Ratnyčėlė“ surengė koncertą Druskininkų
globos ir slaugos namuose, koncertavo Kazlų Rūdos senjorų renginyje / Asmeninio archyvo nuotraukos

Dania Lipinienė
Spalio 1-ąją buvo minima Tarptautinė pagyvenusių
žmonių diena. Šią dieną buvo
skatinama atkreipti dėmesį į
senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senoliams.
Teko girdėti, kad kai kuriose
šalyse šią dieną net sudaromos
būtent pagyvenusiems žmonėms skirtos televizijos ir radijo programos. Pagyvenusiems
žmonėms visuomeniniai fondai
organizuoja įvairius renginius,
paramos akcijas.
Druskininkų miesto kapela „Ratnyčėlė“ (vadovas Gintaras Černiauskas) Pagyvenusių

žmonių dienos proga lankėsi
VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namuose ir padovanojo koncertą šių namų gyventojams. Jie buvo labai sujaudinti,
nustebinti, džiaugėsi girdėdami
mūsų linksmas melodijas, kartu dainavo linksmas dainas. Pažadėjome dar kartą pas juos sugrįžti.
O spalio 1 d. Druskininkų kapela „Ratnyčėlė“ kartu su Druskininkų „Bočiais“ (pirmininkė
Zita Jančiauskienė) dalyvavo
Kazlų Rūdos senjorų renginyje, skirtame paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.
Renginyje dalyvavo Vilkaviškio,
Kazlų Rūdos vokaliniai ansambliai. Grįžome labai pamaloninti ir nustebinti.

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“!

Viešojoje
bibliotekoje
(V.
Kudirkos g. 13) veikia Dianos
Lukošiūnaitės
popieriaus
karpinių
paroda
„Druskininkietiškai vilnietiškas
pokeris“ ir Gretos Alice didžiųjų
iliustracijų paroda pagal R.
Gavelio romaną „Vilniaus pokeris“
Iki spalio 12 d. V. K. Jonyno
galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama tarptautinio tapytojų
plenero „Šlavantas“ paroda
Iki spalio 29 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio
g. 27) veiks Appias Albina
grafikos paroda „Laikas“. Parodos 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 pristatymas – spalio 7 d. 17 val.
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 Artūro Maksimiliano
paroda „Iliuzijų piramidė“
Iki sausio 5d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) eksponuojama paroda „M. K. Čiurlionio
atvirlaiškiai“

Druskininkų globos ir slaugos namai
siūlo darbą pilnu etatu slaugytojo padėjėjui
(-jai) darbui pamainomis.

Kreiptis tel. +370 684 62855
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2022.10.07 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. 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 Premjera. Seselė Beti.
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 Jos Didenybės tarnyboje.
01:05 Ingrid keliauja į vakarus.
02:40 Kaip atsiranda daiktai 9.
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 Kernavės archeologinė vietovė.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:45 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Madagaskaras“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS „Beždžionių planetos aušra“.
23:50 „Be abejo, turbūt“ .
02:05 „Paskutinė tvirtovė“.
04:15 „Sekluma“.
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 Kurjeris.
23:15 Superbombonešis. Naikinti viską.
01:40 Išlikęs gyvas.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Mano vieta.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Gyvi“.
11.10 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Klausimėlis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 Gyvenimas versle.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.

21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Klausimėlis.
23.30 Laisvės TV.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Gyvenimas versle.
03.00 Laisvės TV.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Apiplėšimas.
23:20 Roninas.
01:45 „FTB. Ieškomiausi“.
02:45 „Legendų biuras“.

2022.10.08 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmo-

nės.
06:30 Istorijos detektyvai.
07:30 Bendrom jėgom.
08:30 Mano pasas meluoja.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Meistrystė.
12:55 Šešėlių žemė.
13:50 Jaunasis Morsas.
15:20 Nepamirštas Vilnius.
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. Orai.
21:00 Svajonių duetai.
22:40 Puikioji komanda.
00:15 Florida.
02:05 Jos Didenybės tarnyboje.
04:25 Jaunasis Morsa.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:00 „Transformeriai. Kibernetinė 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 odisėja“.
12:35 „Kengūriukas Džojis“.
14:45 „Žvėrelių maištas“.
16:35 „O štai ir ji“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Pabėgimas iš Pretorijos“.
23:45 „Prezidento patikėtinis. Spąstai
teroristams“.
01:40 „Nuodinga rožė“.
03:35 „Be abejo, turbūt“.
06:25 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
06:55 „Žmogus-voras“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 Arkties komanda.
09:50 Margi, pirmyn!
11:50 Polis.
14:00 Nacionalinis saugumas.
15:50 Saulė irgi žvaigždė.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Piktieji paukščiai.

21:25 Barb ir Star keliauja prie jūros.
23:35 Socialūs gyvūnai.
01:15 Kurjeris.
06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Pasislėpusi Palanga.
Gintarinė Palanga.“
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“ 7/39.
Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis tv serialas. Ukraina. 2018. N-7.
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos mokyklos.
17.00 Kuriantys Lietuvą.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2021“.
19.00 Verslo genas. 2022.
20.00 Žinios.
20.30 „Paprastas prezidentas“.
21.45 Laisvės TV valanda. Po septintos.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Aiškiaregė“.
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 „Pričiupom!“.
09:00 Miško atspalviai.
09:30 Gyvenu čia.
10:00 „Gyvūnų socialiniai tinklai“.
11:05 „Kova už būvį“.
12:10 „Paranormalūs reiškiniai. Užfiksuota vaizdo kamera“.
13:15 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai“.
14:20 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ Klaipėdos „Neptūnas“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Šaulys.
00:00 Apiplėšimas.
02:00 „Amerikietiškos imtynės“.

2022.10.09 d.
Sekmadienis
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 pasaulio upėmis.
12:50 Laukinės Azijos paslaptys.
13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės.
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:45 Duokim garo!
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Šeima yra šventė.
23:15 Modernūs laikai.
00:40 Puikioji komanda.
02:15 Kelionės vaizdingiausiomis pasaulio upėmis.
03:05 Laukinės Azijos paslaptys.
03:55 Keliai. Mašinos. Žmonės.
04:20 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:00 „Transformeriai. Kibernetinė 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 „Loch Nesas“.
15:15 „Gyvenimas pagal jį“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 „Nes jai labai rūpi“.
00:30 „Beždžionių planetos aušra“.
03:05 „Prezidento patikėtinis. Spąstai
teroristams“.
06:30 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
06:40 „Žmogus-voras“.
07:10 „Deksterio laboratorija“.
07:40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:10 Asteriksas. Dievų žemė.
09:55 Denis - grėsmė visuomenei.
11:55 Ponas auklė.
13:40 Kosminiai gelbėtojai.
15:30 Policijos akademija 6. Miesto apgultis.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės.
22:10 Vaikis ant ratų.
00:30 PREMJERA Stebiu tave.
02:35 Barb ir Star keliauja prie jūros.
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 Atliekų kultūra.
11.30 Sveikatos kodas.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 „Neatrasta Rusija“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje.
19.00 „Dvarčionys. Nuo plytos iki lazerio.“
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 „Aiškiaregė“ .
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Pasaulio galiūnų taurė
2022.
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato IIasis etapas.
10:05 „Gyvūnų socialiniai tinklai“.
11:10 „Kova už būvį“.
12:15 „Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Revizija“.
13:20 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:20 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 Vienveidis.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:30 Šaulys.

2022.10.10 d.
Pirmadienis
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.
10:50 Senis.
11:50 Kas ir kodėl?
12:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
13:05 Bendrom jėgom. Pokyčių programa.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 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.
23:45 31-oji nuovada.
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 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:45 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu
Jakilaičiu“.
20:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Įstatymo vardu“.
00:30 „FTB“.
01:35 „Elementaru“.
02:35 „Moderni šeima“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Gringo.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
01:45 Vaikis ant ratų.
03:50 „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. 60+.
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.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
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21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 Laisvės TV. Laikykitės ten.
03.50 24/7.
04.35 „Neatrasta Rusija“.
05.00 Kaimo akademija.
06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
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“ - Prienų „Labas
Gas“.
21:00 12 stipriausių.
23:30 „Juodasis sąrašas“.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:30 Vienveidis.

2022.10.11 d.
Antradienis
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.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. Tvaraus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo
būdo žurnalas.
13:30 Gamtininko užrašai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 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 Istorijos perimetrai. Dokumentinė
apybraiža.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Agatos Kristi Hjersonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai..).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:45 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu
Jakilaičiu“.
20:00 „Prieš srovę“.

21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Pavojinga tiesa“.
00:20 „FTB“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Moderni šeima“.
03:25 „FTB“.
04:25 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Dvasia šarvuose.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Gringo.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena..
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Švarūs miestai – švari Lietuva.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Misija: laukinėė gamta.“
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. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Ong Bak 3. Paskutinė kova.
22:55 12 stipriausių.
01:25 „FTB. Ieškomiausi“.
02:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
03:25 „Legendų biuras“.

2022.10.12 d.
Trečiadienis
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.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
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.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Agatos Kristi Hjersonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
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 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:45 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu
Jakilaičiu“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Dramatiškos gaudynės“.
00:30 „FTB“.
01:35 „Elementaru“.
02:35 „Moderni šeima“.
03:35 „FTB“.
04:35 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Slaptas keleivis.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Dvasia šarvuose.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Misija: laukinėė gamta.“
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. Informacinė publi-

cistinė laida.
16.20 Sportas.
16.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rokenrola.
23:20 Ong Bak 3. Paskutinė kova.
01:15 „FTB. Ieškomiausi“.
02:15 „Privatus detektyvas Magnumas“.
03:15 „Legendų biuras“.

2022.10.13 d.
Ketvirtadienis
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.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
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 Agatos Kristi Hjersonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nuomonę ant stalo!
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Langas į valdžią.
04:30 Išpažinimai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios gaudynės“.
07:45 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.

11:00 „Graikė“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu
Jakilaičiu“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Rembo. Paskutinis kraujas“.
00:35 „FTB“.
01:35 „Elementaru“.
02:35 „Moderni šeima“.
03:35 „FTB“.
04:35 „Tai – mes“.
06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Kubos voratinklis.
01:00 „Sūnus paklydėlis“.
02:00 Slaptas keleivis.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija.
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
dokumentika.
05:35 Programos pabaiga.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Gyvenimas versle.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Misija: laukinėė gamta.“
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. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.30 Oponentai.
17.30 Pirmi kartai. 60+.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
23.00 Būsto anatomija.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Pirmi kartai. 60+.
03.00 Oponentai.
03 50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Snaiperis 3.
22:50 Rokenrola.
01:10 „FTB. Ieškomiausi“.
02:10 „Privatus detektyvas Magnumas“.
03:00 „Legendų biuras“.
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Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose
•
•
•

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

•
•
•

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

•
•

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.

Auksas

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

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

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

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

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt
SVEIKATINGUMO
IR POILSIO KOMPLEKSAS

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

„GRAND SPA LIETUVA“
Superka
automobilius:
„ Audi“,
BMW “, „Honda“,
KVIEČIA
PRISIJUNGTI
PRIE
SAVO„ KOMANDOS:

„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „V W “.
• ekonomistą
(-ę)-analitiką (-ę);
Sutvarko
dokumentus
SDK, utilizavimą paramai.

Tel. 8 602 21748

• viešbučio registratorių (-ę);
Tel. 8 636
• SPA namų administratorių
(-ę); 60454
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.
• slaugytojos padėjėją;
Tel. 8administratorių
625 71804(-ę),
• restorano „Druskininkai“
barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
Įmonei
UAB „Coner“
reikalingos
• restorano
„Dzūkija“ virėją
(pusryčių);betonuotojų brigados.
• apdailininką
(-ę)-plytelių klojėją.
Darbas
Druskininkuose.
Siūlome: konkurencingą

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

darbo užmokestį bei motyvuojančią priedų sistemą,
Susidomėjai? Susisiek
neterminuotą darbo sutartį. Aprūpiname darbo
tel. +370 686 70024
priemonėmis
bei apranga.
el.paštu:
personalas@grandspa.lt
Dėl darbo pasiūlymo skambinkite
tel. +370 636 33104.

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė.
Tel. 8 636 94394
Brangiai perka senus gintaro karolius, gabalus,
sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

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

Namų, pastatų, pamatų, sienų, angarų
šiltinimas ir kita poliuretano putomis (atvirų
ir uždarų porų).

SANTECHNIKO
paslaugos

ŪKVEDŽIO
paslaugos

Daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje
www.greitaistatau.lt
Tel. +370 613 89977
UAB „GREITAI STATAU“

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

UAB GOLINETA

Teikiame visas buhalterinės apskaitos
paslaugas, konsultuojame su buhalterine
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

Transpor to įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366
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Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur, 4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas,
mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);, „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai
Parduoda nekilnojamą
turtą
Parduodama sodybėlė Didžiasalyje, 6 km nuo Druskininkų, asfaltuotas privažiavimas, elektra, už 300 m yra
ežerai – Juodasis ir Baltasis
Bilsai. Kaina – 30 000 eurų.
Tel. 8 602 28830
Parduodamas 83, 32 kv. m
mūrinis sodo namas su 5, 33
arų žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų
namų valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas, kadastriniai
matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas butas Veisiejų
g. 43 name, bendras plotas –
77, 17 kv. m, 5 aukštas iš 5,
4 kambariai, mūrinis namas,
statybos metai – 1977 m. Yra
baldai, buitinė technika. Netoli
mokykla, darželis, šalia Nemuno upės. Kaina – 75 000 Eur.
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626
Parduoda įvairių dydžių namų
valdos sklypus M. K. Čiurlionio g. 120, Druskininkuose.
Tel. 8 602 10802
30 arų žemės ūkio paskirties
sklypas Ricielių kaime, 7 km
nuo Druskininkų, tarp 2 ežeriukų arba keičia į mišką. Kaina
– 9 000 Eur. Tel. 8 682 48474

Perka nekilnojamą turtą
Ieškomas pirkti didelis sklypas
ūkininkavimui ir garažas Baltašiškėje. Tel. +37062875156

Nuo spalio mėn. išnuomojamas 2 kambarių butas miesto centre, M. K. Čiurlionio g.,
prie poliklinikos, ilgam laikui.
Namas – renovuotas, labai
maži komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 676 72759
Išnuomojamas kambarys pagerinto tipo bendrabutyje, Gardino g. Nuomos kaina – 80
Eur/mėn. ir komunaliniai patarnavimai. Tel. 8 606 13434
Išnuomojamos
medicininės
paskirties patalpos Ateities
g., plotas – 67 kv. m. Tel.
8 616 46559

Parduoda alksnines, beržines,
pušines kapotas malkas. Tel.
8 650 20402 ir 8 636 76029
Spygliuočių, lapuočių malkos:
skaldytos arba kaladėmis. Atvežame. Tel. 8 601 46179
Parduodamos
spygliuočio
malkos, supjautos kaladėmis.
1 erdm. kaina – 40 Eur. Tel.
+37066244307
Sausos lapuočių malkos, 50
cm ilgio. Vežame ir mažus kiekius. Tel. 8 610 32259

Parduoda žemės ūkio
produkciją

Nuo spalio mėn. vidurio išnuomojamas 2 kambarių, 53 kv.
m butas su dideliu balkonu,
atliktas remontas. Yra buitinė technika, baldai, galima
greta esančio garažo nuoma.
Tel. 8 687 17484

Parduoda maistines bulves.
Tel. +37064892746

Ilgalaikei nuomai Ateities g. išnuomojamas 3 kambarių butas
su baldais, buitine technika.
Nuomos kaina – 270 Eur/mėn.
ir komunaliniai mokesčiai. Tel.
8 656 86466

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

Druskininkų g., renovuotame name išnuomojamas 2
kambarių butas (52 kv. m)
su baldais ir buitine technika
(butas be euro remonto, bet
tvarkingas) už 250 Eur/mėn.
ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 675 77948 ir 8 612 47556

Parduoda 9 metų karvę (bandos
Nr. 10994000443). Didelę kiaulę (bandos Nr. 40994000718).
Tel. 8 684 46944

Avižos,
kviečiai,
kvietrugiai, rugiai ir lubinai. Tel.
8 672 49828

Perka transporto
priemones ir jų dalis
Perką
seną
„Volkswagen
transporter“ arba kitos markės
senesnį geros būklės benzininį
automobilį. Tel. +37062875156

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

Perka traktoriaus savivartę priekabą, vienos ašies.
Tel. 8 604 17157

Išnuomoja garažą Gardino g.
50. Tel. 8 686 46169

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis

Išsinuomotų

Perka arba išsinuomoja žemę
Pietų Lietuvoje už didžiausią rinkos kainą. Kreiptis tel.
8 601 00292

Dirbantis vyras išsinuomotų 1
kambario butą Druskininkuose. Tel. 8 640 44500

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

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

Nuoma

Parduoda mišką,
medieną, malkas

Gardino g. išnuomojamas 2
kambarių butas, plotas – 40
kv. m, renovuotame name. Tel.
8 628 02417

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

Parduoda 2 korpusų hidrofikuotą plūgą, savadarbę, vienos ašies traktoriaus priekabą
su dokumentais. 5 metų pjovimo, 4 kubinių metrų dilius, plotis – 5 cm, ilgis – 6 metrai. Tel.
8 698 89 943
Automobilis „KIA Carnival“ dalimis arba remontuoti ir eksploatuoti toliau. Pravažiuota
– 140 000 km. Turbo dyzelis,
2,9 l, 106 kW, septynių vietų.
Tel. 8 606 17700 ir 8 313 45082

Parduoda įvairius daiktus
Parduodamas
komplektas
(5

virtuvinis
pakabina-

mos spintelės, su stalčiais
apačioje), dvivietė kriauklė,
kampinė spintelė, stalas ir taburetės, sekcija, dviejų durų
spinta su antresolėmis – 20
Eur ir miegamojo kampas.
Tel. 8 616 48116

Laboratorinis mikroskopas už

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

staliukas, sulčiaspaudė „Ro-

Parduoda kultivatorių.
8 657 78755

Tel.

Pigiai parduodami: moteriškas
dviratis – 7 pavarų, sportinis
vyriškas dviratis – 21 pavaros,
kalnų dviratis – 21 pavaros,
du mergaitiški dviračiai iki 16
metų, 18 pavarų. Vaikiška automobilinė kėdutė, žurnalinis
staliukas, pakabinami šviestuvai, sulankstoma lovelė, televizorius „Philips“ su priedėliu,
mažas šaldytuvulėlis, sulčiaspaudė. Tel. 8 630 87652

pusę kainos, 20 kaltų rinkinys
meniniam marmuro apdirbimui, 10 kaltų rinkinys medžio
drožybai, 100 lapų vatmano
popieriaus už pusę kainos,
2 sukami foteliai ir žurnalinis
sinka“ – 30 Eur. Tel. 8 313
55714
Parduodamas vokiškas akordeonas su dėklu „Weltmeister“, visiškai naujas, 120 bosų.
Tel. 8 676 72759
Parduoda

mažai

naudotą

čekų gamybos vertikalų elektrinį boilerį „OKCE-02 Dražice“ (montuojamas ant sienos,
keramikinis šildymo elementas, 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 nenaudoti stiklo blokeliai: 24 cm x

LCD televizoriai: „Sharp“, 51
cm įstrižainių, kaina – po 30
Eur, „Samsung“, 51 cm įstrižainė, kaina – 40 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, „Vido“ – 10 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. Vaikiškas medinis maniežas, sulankstomas, išmatavimai – 100 cm x 100 cm x 63
cm, kaina – 25 Eur, stačiakampis stalas, plytelių paviršius,
išmatavimai – 135 cm x 75 cm
x 48 cm, kaina – 15 Eur, vaikiškos lovytės – nuo 20 Eur.
Tel. 8 686 43600

24 cm x 9 cm (ilgis, aukštis,

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

Dovanoja

plotis), apie 70 vnt., kaina – 1
Eur. Savadarbė malkų skaldyklė, trifazis variklis, kaina
– 320 Eur. Geras, nedaug
naudotas

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

Ieško darbo
Moteris

ieško

darbo,

padėti

seneliams

gali

buityje.

Tel. 8 644 84291
Prižiūri sodybas – du kartus per savaitę, atvažiuoja.
Tel. 8 692 44465

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

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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Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro

ATVIRŲ DURŲ DIENA

SPALIO 12
8:00-10:00

GLIUKOZĖS IR CHOLESTEROLIO KRAUJO
TYRIMAS (ateiti nevalgius)
VSB kabinete, 3a.

9:00-9:45

MANKŠTA SENJORAMS

10:00-12:00

ŠVIEŽIŲ SULČIŲ BARAS

13:00-15:00

SUSIPAŽINK PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Druskininkų socialinių paslaugų centre, sporto
salėje

VSB kabinete, 3a.

VSB kabinete, 3a.

15:00-17:00

ŠIAURIETIŠKOJO ĖJIMO ŽYGIS
APLINK DRUSKININKUS
Susitikimo vieta M.K.Čiurlionio g. 80

17:30-19:00

EDUKACIJA ŠEIMAI IR VAIKUČIUI SU
NEGALIA "DANTUKŲ KARAVANAS"
Druskininkų socialinių paslaugų centre,
1a. salėje

18:00-19:00

PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAI
VSB kabinete, 2a. 6 kabinete

Adresas: Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
M.K.Čiurlionio 80, 3 aukštas

Telefonas pasiteiravimui: +370 612 97211

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“
ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos
tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

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

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

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija
neatsako. Perspausdinti bet kokią
informaciją galima, tik gavus „Mano
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

