
Praėjusį šeštadienį Druski-
ninkų krašto žmonės skubėjo 
į Pramogų aikštę, kurioje or-
ganizuota tradicinė Vietos sa-
vivaldos dienai skirta šventė. 
Susirinkusiųjų laukė gausy-
bė įdomių susitikimų, atrakci-
jų, koncertų. Šventės dalyviai 
galėjo susipažinti su išradin-
gais įmonių, įstaigų ir ben-
druomenių prisistatymais, 
organizuotos viktorinos, lote-
rijos. Savivaldos dienos pro-
ga tradiciškai buvo galima 
paragauti ir Druskininkų savi-
valdybės mero Ričardo Mali-
nausko, pagal jo originalų re-
ceptą, išvirtos sriubos.
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Druskininkų krašto bendruomenę subūrė 
Vietos savivaldos dienos šventė 

Pristatyta sveikatos 
priežiūros sistemos 

įstaigų tinklo 
pertvarka: kas keisis 

Druskininkuose?

2 psl.
Druskininkiečių Naujalių 

šeimos atžalos žino, 
kur reikia išmesti 
popieriukus nuo 

saldainių

6 psl.
Druskininkų turizmo ir 

sveikatinimo galimybės  
pristatytos Lenkijos ir 
Vokietijos atstovams

9 psl.Pramogų aikštės scenoje renginio metu buvo galima pamatyti druskininkiečių meno kolektyvus, tądien dovanojusius savo miestui muziką, dainas ir šokius / Roberto Kisieliaus nuo-
trauka

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

nukelta į 4-5 psl.

Dušo latakai 
BielBet

-2
5%

Dažai ir gruntai 
ProBest

-3
0%

Akcija galioja: 2022.10.03-2022.10.31

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

www.lankava.lt
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Pristatyta sveikatos priežiūros sistemos įstaigų tinklo 
pertvarka: kas keisis Druskininkuose?

Šalies gyventojai prašymą būsto šildymo išlaidų 
kompensacijai gali pateikti iki pavasario

Kviečiame papuošti Gydyklų 
parką šviečiančiais moliūgais

Praėjusią savaitę Alytuje 
sušauktame LR Seimo Svei-
katos reikalų komiteto išva-
žiuojamajame posėdyje buvo 
pristatyta sveikatos priežiū-
ros įstaigų tinklo ir greitosios 
medicinos pagalbos pertvar-
ka Lietuvoje ir Alytaus regi-
one. Posėdyje dalyvavo LR 
Seimo narys Zenonas Strei-
kus, Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, savivaldybės 
gydytoja Eglė Sadauskaitė, 
Druskininkų sveikatos prie-
žiūros įstaigų atstovai.

Sveikatos apsaugos ministeri-
jos siūlomi sveikatos sistemos 

pertvarkos tikslai – užtikrinti ba-
zines paslaugas, sudaryti mi-
nimalų labiausiai reikalingų ir 
dažniausiai vartojamų asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gų savivaldybių gyventojams 
sąrašą, siūlomas vieno lange-
lio principas – sveikatos cen-
trai, kuriuose veiks koordinuo-
tas sveikatos paslaugų teikimas 
savivaldybėse.

Posėdyje pristatyta Greitosios 
medicinos pagalbos centraliza-
vimo eiga – priimti sprendimai, 
kad nuo kitų metų greitosios 
medicinos pagalbos paslaugas 
Lietuvoje teiks viena valstybinė 
Greitosios medicinos pagalbos 

tarnyba su padaliniais savival-
dybėse. Druskininkuose taip pat 
bus GMP padalinys, kurio bri-
gadų ir darbuotojų skaičius iš-
liks toks pats. Druskininkai šiuo 
metu turi 2 GMP brigadas.

Druskininkų savivaldybė ne 
kartą kreipėsi į ministeriją, kad 
Druskininkams, kaip kurortui, 
kaip pasienio savivaldybei, rei-
kėtų 3 GPM brigadų.

Druskininkų savivaldybė Svei-
katos apsaugos ministerijai yra 
pateikusi preliminarius Druski-
ninkų ligoninės, poliklinikos ir 
šeimos gydytojų kabinetų pro-
jektus ir vizijas, kaip, įgyven-
dinant sveikatos priežiūros re-
formą, būtų galima pagerinti 
druskininkiečiams ir kurorto 
svečiams teikiamas paslaugas 
bei jų kokybę. Tuomet akcen-
tuota, kad pokyčiai yra būtini – 
reikalingas infrastruktūros at-
naujinimas, paslaugų plėtra ir 
kokybės gerinimas, medicinos 
personalo kvalifikacijos kėlimas 
bei kvalifikuotų medikų pritrau-
kimas.

Kokie bus galutiniai sprendi-
mai ir finansavimas, ministerija 
pateiks šių metų pabaigoje, kol 
kas pateikiamos tik tam tikros 
gairės.

Posėdyje taip pat pažymėta, 
kad ministerija siekia skatinti įs-
taigas pasirašyti bendradarbia-
vimo sutartis, pagal kurias būtų 
galima užtikrinti sklandesnį pa-
cientų gydymo tęstinumą.

Alytaus apskrities gydymo įs-

taigas planuojama suskirstyti 
į Vilniaus ir Kauno regionų pri-
klausomybę. Druskininkai, tei-
kiant stacionarines aktyviojo gy-
dymo paslaugas, kaip ir iki šiol, 
priklausys Vilniaus regionui.

Komentuodamas sveikatos 
apsaugos sistemos reformą, 
mero pavaduotojas L. Urma-
navičius sakė, kad visi poky-
čiai yra priimtini, jei paslaugos 
Druskininkų savivaldybės gy-
ventojams ir svečiams bus tei-
kiamos savalaikiai, efektyviai ir 
operatyviai.

„Mes sieksime, kad po svei-
katos priežiūros pertvarkos 
Druskininkuose išliktų čia vei-
kiančios sveikatos priežiū-
ros įstaigos ir paslaugas teiktų 
inovatyviai, atlieptų pacientų lū-
kesčius. Esame aptarę Druski-
ninkuose teikiamas paslaugas 
– atsižvelgdami į savivaldybės 
specifiką, atvykstančių turistų 
skaičių, žinome, kokias paslau-

gas reikėtų plėsti, stiprinti. Tiki-
mės, kad mums pavyks tai pa-
daryti, gavus tam reikalingą 
finansavimą“, – sakė L. Urma-
navičius.

Mero pavaduotojas posėdy-
je taip pat iškėlė problemas dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų 
įkainių, pagal kuriuos Ligonių 
kasa finansuoja įstaigas – įkai-
niai šiuo metu yra per maži, to-
dėl ligoninės nepadengia fakti-
nių kaštų.

Taip pat buvo pastebėta, jog 
Ligonių kasa turėtų kompensuo-
ti energetikos, maitinimo ir me-
dikamentų brangimą.

Posėdyje taip pat aptartas tei-
sės aktuose numatytas reika-
lavimas nuo 2023 metų sausio 
centralizuoti sveikatos priežiū-
ros įstaigų viešuosius pirkimus. 
Išsakytos pastabos, kad tai – 
sudėtingas, neracionalus, nesa-
valaikis reikalavimas.

Beveik trečdaliu išsiplėtus 
būsto šildymo išlaidų kom-
pensacijų gavėjų ratui, gy-
ventojų teikiamų prašymų 
skaičius išaugo tris kartus, o 
kai kuriomis darbo valando-
mis jis yra net didesnis, dėl 
to stringa Socialinės para-
mos šeimai informacinės sis-
temos (SPIS) veikla.

Pateikti prašymą dėl būsto šil-
dymo išlaidų kompensacijos ga-
lima ir neskubėti – tą padary-
ti bus galima iki šildymo sezono 
pabaigos.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija labai atsiprašo šalies 
gyventojų, bandančių pateikti 
prašymus dėl socialinės para-

mos, ir savivaldybių darbuotojų 
dėl laikinų nepatogumų. 

Sutelkusi IT srities ekspertus, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija deda pastangas, kad 
SPIS veikla būtų atstatyta. Tiki-
masi, kad tą padaryti pavyks ar-
timiausiomis dienomis. 

Problemos dėl prastos SPIS 
būklės buvo žinomos ne viene-
rius metus. SPIS yra technolo-
giškai pasenusi ir nebeatitinka 
šiuolaikinių standartų, neturi pa-
kankamų techninių pajėgumų. 

Šiuo metu vykdomas Socia-
linės paramos šeimai informa-
cinės sistemos (SPIS) projek-
tas, kurį įgyvendinus padidės ir 
SPIS greitaveika. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija ragina šalies gyven-
tojus prašymus per SPIS teik-
ti ne darbo valandomis arba sa-
vaitgaliais, taip pat primena, kad 
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 gyventojas kreipsis 2023 
m. balandžio mėnesį, kompen-
sacijos galės būti grąžinamos 
už 2022 m. spalio, lapkričio, 
gruodžio ir 2023 m. sausio, va-
sario ir kovo mėnesius. 

Siekiant palengvinti ir supa-
prastinti būsto šildymo išlaidų, 
geriamojo ir karšto vandens iš-
laidų kompensacijų gavimą, jos 
besikreipiantiems gyventojams 
skiriamos iš karto visam šildy-
mo sezonui, jeigu dėl jų kreipta-
si, likus 1 mėnesiui iki šildymo 
sezono pradžios arba šildymo 
sezono metu. 

Tai reiškia, jog pakanka vieno 
prašymo, kad sunkiau besiver-
čiantys ar net vidutines pajamas 
uždirbantys šalies gyventojai 
visą šaltąjį laikotarpį gautų kom-
pensacijas. Tai galioja prašy-
mams, pateiktiems po šių metų 
rugsėjo 1 d. 

Druskininkai jau penktą kar-
tą kviečia bendruomenes, 
mokyklas, darželius, namo ar 
laiptinės kaimynus, mamas, 
tėčius ir vaikus, draugus, dar-
bo kolektyvus, visus druski-
ninkiečius ir kurorto svečius 
prisijungti prie šventinės 
nuotaikos kūrimo ir spalio 28 
d. nuo 11 iki 15 val. savo iš-
skaptuotus šviečiančius mo-
liūgus atnešti į Kultūros cen-
trą.

Registruotis dalyvavimui Švie-
čiančių moliūgų parke galite, 
užpildę lentelę Druskininkų sa-
vivaldybės interneto svetainėje 

www.druskininkusavivaldybe.lt.
Sukurkite jaukią šventę sau ir 

kitiems: skaptuokite, dekoruo-
kite, dažykite moliūgus, kurkite 
jaukius žibintus ir įžiebkite juos 
Druskininkų širdyje. Kaip ir kas-
met, rinksime Moliūgų karalių.

Kartu su moliūgais nepamirš-
kite atnešti papildomų žvakučių, 
kuriomis pakeisime jau sudegu-
sias.

Moliūgai bus eksponuojami 
spalio 28 d.-lapkričio 2 d. Vil-
niaus alėjoje, skverelyje prie 
Muzikinio fontano.

Daugiau informacijos tel.  
(8 313) 58106 

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamajame posėdyje pristatyta sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo ir greitosios medicinos pagalbos pertvarka Lietuvoje ir Alytaus re-
gione / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Gydyklų parką jau penktą kartą papuoš šviečiantys moliūgai / Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Pateikti prašymą dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos bus galima iki šildymo sezo-
no pabaigos / Asociatyvi nuotrauka

L. Urmanavičius: „Mūsų 
tikslas, kad po sveikatos prie-
žiūros pertvarkos Druskinin-
kuose veikiančios sveikatos 
priežiūros įstaigos išliktų ir 
jų teikiamos paslaugos būtų 
inovatyvios, atlieptų pacien-
tų lūkesčius. Atsižvelgdami į 
savivaldybės specifiką, į at-
vykstančių turistų skaičių, ži-
nome, kokias sveikatos prie-
žiūros paslaugas reikėtų 
plėsti, stiprinti. Tikimės, kad 
tai padaryti mums pavyks, ga-
vus reikalingą finansavimą.“
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Jaunimo savanoriška tarnyba – galimybė geriau pažinti save

Druskininkų savivaldybė kviečia smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektus teikti paraiškas paramai gauti

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės viešojoje bi-
bliotekoje organizuotas aso-
ciacijos „Padėkime vaikams“ 
organizuotas susitikimas su 
savanoriais ir priimančiomis 
organizacijomis. Susitikimo 
metu buvo įteikti pažymėjai 
Jaunimo savanorišką tarny-
bą baigusiems jaunuoliams. 
Pažymėjimus gavo Martynas 
Ivaška, savanoriavęs dienos 
centre „Padėkime vaikams“, 
ir Viltė Slidziauskaitė, sava-
norišką tarnybą atlikusi Drus-
kininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biure.

„Savanorystės kelias man ne-
svetimas. Pamenu, kai dar bu-
vau mažesnis, savanoriauda-
vau „Maisto banko“ akcijose ir 
pas „Maltiečius“. Savanoriau-
ti man patinka, nes susipažįs-
tu su įvairiais žmonėmis, matau 
tų žmonių šypsenas veiduose ir 
dėkingumą už tai, kad esu čia 
ir tai darau. Dienos centre „Pa-
dėkime vaikams“ savanoriauju 
nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio. 
Čia visa veikla sukasi apie vai-
kus. Toks ir buvo mano tikslas – 
norėjau išmokti dirbti su vaikais. 
Šis mokymosi procesas vyks-
ta tikrai sėkmingai!“ – sakė M. 
Ivaška.

Susitikime dalyvavo Švietimo 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė, Jaunimo reikalų koordinato-
rė Korina Balkuvienė, asociaci-
jos „Padėkime vaikams“ vadovė 
Laura Gardziulevičienė, Jauni-
mo savanoriškos tarnybos men-
torė Aistė Fedaravičiūtė, prii-
mančių organizacijų kuratoriai ir 

savanoriai.
„Jaunimo savanoriškos tarny-

bos programoje vyksta nefor-
malus jauno žmogaus ugdymo-
si procesas. Savanoriai labiau 
pažįsta save, atranda savo sti-
priąsias puses, įveikia baimes. 
Kiekvienas jaunas žmogus – 
unikalus ir ypatingas, todėl ir 
mentorystės patirtis kiekvieną-
kart nauja. Šioje programoje 
jaunuoliai mokosi gyvenimo pa-
tirties, kai kurie „pasimatuoja“ 

profesiją“, – patirtimi apie Jauni-
mo savanorišką tarnybą dalijosi 
mentorė A. Fedaravičiūtė.

Nuo 2019 m. asociacija „Padė-
kime vaikams“ yra akredituota 
savanorišką veiklą organizuo-
janti organizacija Druskininkų 
savivaldybėje.

Jaunimo savanoriškos tarny-
bos programa – galimybė jau-
nuoliui ne tik atrasti patinkan-
čią veiklos kryptį, bet ir geriau 
pažinti save, ugdyti bendrąsias 

kompetencijas bei stiprinti pa-
sitikėjimą savimi. Tai intensyvi 
6 mėn. trukmės savanorystės 
programa jauniems žmonėms 
nuo 14 iki 29 m., kurios metu 
jaunuoliai vidutiniškai 40 val. 
per mėnesį savanoriauja pasi-
rinktoje akredituotoje priiman-
čioje organizacijoje, kartą per 
mėnesį susitinka su savanoriš-
ką veiklą organizuojančios or-
ganizacijos paskirtu mentore, 
mokosi įveikti sunkumus, moko-

si apmąstyti patirtį bei suformu-
luoti tobulėjimo kryptis.

Šiuo metu Druskininkų savi-
valdybėje yra 11 priimančių or-
ganizacijų, kuriuos prisideda 
prie Jaunimo savanoriškos tar-
nybos įgyvendinimo.

Jaunimo savanoriškos tarny-
bos programa finansuojama 
Jaunimo reikalų agentūros prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos bei Druskininkų sa-
vivaldybės lėšomis.

Druskininkų savivaldybės 
taryba patvirtino paramos 
smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektams teikimo tvarkos 
aprašą, kuriuo prailgintas pa-
raiškų paramai gauti patei-
kimo terminas bei išplėstas 
veiklų, kurioms gali būti tei-
kiama parama, sąrašas.

Druskininkų savivaldybė kvie-
čia smulkiojo ir vidutinio verslo 
atstovus susipažinti su naujos 
redakcijos Tvarkos aprašu ir iki 
šių metų spalio 31 d. pateikti pa-
raiškas dėl finansinės paramos 
skyrimo. Atkreipiame dėmesį, 
kad paramos lėšos išmokamos 
kompensavimo būdu – pareiš-
kėjai, teikdami paraiškas, jau 
turi būti patyrę išlaidas ir turė-
ti tai pagrindžiančius dokumen-
tus. Prašomos kompensuoti iš-
laidos turi būti patirtos ne vėliau 
kaip 12 mėnesių iki paraiškos 
pateikimo dienos.

Bendras vienam pareiškėjui 
per einamuosius kalendorinius 
metus skiriamos paramos dydis 

negali viršyti 4 000 Eur. Pareiš-
kėjai gali kreiptis dėl ne daugiau 
kaip 3 žemiau išvardintų para-
mos priemonių:

- įmonės įregistravimo ir su 

įmonės steigimu susijusioms iš-
laidoms kompensuoti;

- naujų darbo vietų įsteigimo 
išlaidoms dalinai kompensuoti;

- verslo plano, investicijų pro-

jekto, paraiškos parengimo iš-
laidoms kompensuoti;

- rinkodaros, reklamos priemo-
nių ir dalyvavimo skatinamuo-
siuose verslo renginiuose išlai-

doms kompensuoti;
- veikloms, prisidedančioms 

prie išskirtinio Savivaldybės, 
kaip kurorto, įvaizdžio vystymo;

- interneto svetainės, elektro-
ninės parduotuvės ir kitų elek-
troninių komercijos priemonių 
sukūrimo ir palaikymo išlaidoms 
kompensuoti;

- mokomųjų mokinių bendro-
vių ir jų jaunimo verslumo inicia-
tyvų išlaidoms dalinai kompen-
suoti;

- užimtumo tarnybos prie Lie-
tuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Druskininkų skyriui Vietinių už-
imtumo iniciatyvų projekto sub-
sidijai gauti.

Papildoma informacija apie 
paramos skyrimą teikiama 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriuje (Vilniaus al. 
18, tel. (8 313) 52 676 arba el. 
paštu rasa.luksiene@druskinin-
kai.lt

Viešojoje bibliotekoje organizuotas asociacijos „Padėkime vaikams“ organizuotas susitikimas su savanoriais ir priimančiomis organizacijomis / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti / Asociatyvi nuotrauka
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Druskininkų krašto bendruomenę subūrė Vietos 
savivaldos dienos šventė 
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Kiekvienas renginio dalyvis 
tądien galėjo pabendrauti su 
Druskininkų savivaldybės vado-
vais ir administracijos specialis-
tais, įvairių savivaldybės įstaigų 
atstovais, kurie kvietė dalyvauti 
viktorinose, dalijo prizus, prista-
tė teisinės pagalbos, elektroni-
nių paslaugų teikimo, gyventojų 
priėmimo savivaldybėje ir kitus 
aktualius klausimus.

Šventės dalyvių laukė ne tik 
meno kolektyvų koncertas, bet 
ir išradingi įmonių, įstaigų ir kai-
melių bendruomenių prisistaty-
mai. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas susirinku-
sius pasveikino Vietos savi-
valdos dienos proga ir pristatė 
Druskininkų aktualijas ir ateities 
planus. 

„Savivalda – tai bendruomenė, 
kiekvienas iš Jūsų. Džiaugiuo-
si, kad mūsų savivaldybės ben-
druomenė yra aktyvi, iniciatyvi ir 
labai kūrybinga. Neabejoju, kad 
tokios padeda toliau stiprinti tar-
pusavio ryšį ir pasitikėjimą. Lin-
kiu, kad Vietos savivaldos dienai 
skirti renginiai padėtų dar geriau 

pažinti šalia esančius žmones ir 
primintų, kad savivaldą kuriame 
visi kartu“, – kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės meras R. Mali-
nauskas.

Daugelis jau pastebėjo, kad 
patys druskininkiečiai didžiuo-
jasi savo miestu, džiaugiasi, čia 
gyvendami ir išdidžiai prisistato: 
„Aš iš Druskininkų!“ 

Renginyje laukė daug pramo-
gų mažiesiems šventės sve-
čiams: kūrybinės dirbtuvės, 
eksperimentai, edukaciniai žai-
dimai. 

Druskininkų ligoninė pakvietė 
už specialią – mažesnę kainą 
atlikti sveikatos tyrimus bei iš-
bandyti pirmosios pagalbos žai-
dimą.

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro komanda pristatė 
išrūšiuotų maisto atliekų kelią 
– nuo virtuvės iki komposto ir at-
gal. Iš visų virtuvėje susidaran-
čių biologiškai skaidžių atliekų 
gaminama energija ir kompos-
tas. ARATC darbuotojai į Savi-
valdos dienos šventę atsivežė 
iš maisto ir žaliųjų atliekų pa-
gaminto komposto, kurį šventės 

dalyviai pylė į vazonėlius, maišė 
su žeme ir sodino augaliukus, 
atidžiai klausydamiesi specia-
listų pasakojimo apie komposto 
savybes. Lygiai taip pat į kom-
postu patręštą dirvą galima so-
dinti ir įvairias daržoves – iš jų 
pagamintas troškinys taip pat 
garavo prie Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro palapi-
nės, prie kurios nuolat būriavo-
si gausūs ir smalsūs lankytojai. 

Buvo labai smagu matyti, kad 
žmonės nuoširdžiai domisi atlie-
kų rūšiavimu, nori žinoti, kaip 
jos toliau panaudojamos, įsiti-
kinti, kad jų pastangos rūšiuoti 
duoda realią naudą.

Ir maži, ir dideli šventės lanky-
tojai noriai laikė rūšiavimo eg-
zaminą prie rūšiavimo lentos. 
Pastebėjome, kad vaikai savo 
rūšiavimo žiniomis gerokai len-
kia suaugusius – jie rūšiuoja be-
veik be klaidų. 

Su ARATC palapinės lankyto-
jais smagiai bendravo ir įmonės 
personažas Mainukas, įkūnijan-
tis daiktų mainų, jų atnaujinimo 
ir keitimosi idėją. 

Ir mažiems, ir dideliems drus-

kininkiečiams buvo įdomu iš arti 
pamatyti ir sužinoti, kokia tech-
nika naudojasi kiekvieną dieną 
mus aptarnaujančios ir pade-
dančios tarnybos.

Savo darbo ypatumus prista-
tė policijos pareigūnai, o Vals-
tybės sienos apsaugos tarny-
bos Varėnos pasienio rinktinės 
Druskininkų pasienio užkardos 
pareigūnai bendruomenei pri-
statė programą „Pasieniečių 
darbo kasdienybė iš arčiau“, o 
bene daugiausiai susidomėjimo 
sulaukė tarnybinių šunų pade-
monstruota programa. 

Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos pareigūnai pademonstra-
vo savo įrangą, civilinės saugos 
išvykimo krepšį, supažindino 
su gaisrų gesinimo ir gelbėji-
mo įranga, ugniagesio gelbėto-
jo profesija. Norintieji galėjo būti 
pakelti ugniagesių kopėčiomis ir 
pamatyti įspūdingą rudenėjan-
čių Druskininkų panoramą.

Šventės dalyviai galėjo nemo-
kamai pasivažinėti ir ekskursi-
niu traukinuku. 

O Pramogų aikštės scenoje 
renginio metu buvo galima pa-

matyti druskininkiečių meno ko-
lektyvus, tądien dovanojusius 
savo miestui muziką, dainas ir 
šokius.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Savivaldos dienos šventės akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius, Diana Sinkevičiūtė, Marius Dovidauskas, panaudotos ARATC archyvo nuotraukos
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Keturis sūnus auginančiai druskininkiečių Naujalių šeimai atliekų rūšiavimas nėra iššūkis, tai jie daro daugiau nei du dešimtmečius, o dabar atliekų tvarkymo įpročius ugdo ir savo atžaloms 
/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkiečių Naujalių šeimos atžalos žino, kur reikia 
išmesti popieriukus nuo saldainių

Vis daugiau Lietuvos žmo-
nių rūšiuoja atliekas, tai jau 
tampa įprasta mūsų gyveni-
mo norma. Ypač svarbu, kad 
atliekas rūšiuoja ne tik pa-
tys suaugusieji – šio įpročio 
moko ir savo atžalas, taip for-
muodami naują kartą, kuri 
šiuolaikiškai vertina atliekų 
rūšiavimo naudą bei gamtos 
tausojimą. 

Rūšiuoja jau du dešimtme-
čius

Keturis sūnus auginančiai 
druskininkiečių Naujalių šeimai 
atliekų rūšiavimas nėra iššū-
kis, tai jie daro daugiau nei du 
dešimtmečius, o dabar atliekų 
tvarkymo įpročius ugdo ir savo 
atžaloms.

Šeimos mama Sandra Nauja-
lė, dirbanti Druskininkų visuo-
menės sveikatos biure sakė, 
kad rūšiuoti atliekas ji pradėjo 
nuo vaikystės, kai rūšiavimas 
dar nebuvo privalomas.

„Dar būdama maža supratau, 
jog nenoriu po savęs palikti ne-
tvarkos, kad visos šiukšlės turi 
būti išmetamos ten, kur yra jų 
vieta. Sąmoningai rūšiuoti atlie-
kas pradėjau prieš du dešim-
tmečius. Tai nebuvo man pri-
mesta iš šalies – pačiai buvo 
aktualu, atėjo iš mano vidaus, 
nes norėjosi žinoti, kur ta šiukš-
lė nukeliauja ir ar teisingai nuke-
liauja“, – prisiminė Sandra. 

Anksčiau Naujalių šeima gyve-
no daugiabutyje, o neseniai per-
sikėlė į nuosavą namą Druski-
ninkų priemiestyje. 

Sandra sakė, jog ir gyvenda-
ma daugiabutyje, šeima sąži-
ningai rūšiavo atliekas. Nau-
jaliams buvo svarbu rūšiuoti ir 
maisto atliekas. „Juk teisingai 
išrūšiuotos maisto atliekos vė-
liau gali virsti naudinga trąša, 
puikiu kompostu, padedančiu 
daržo „vaisingumui“. Pastebė-
jome, kad taip sąžiningai viską 
rūšiavome, kad ir aplinkiniai jau 
ėmė mūsų klausinėti, kur ką de-
rėtų mesti“, – pasakojo pašne-
kovė.

O dabar, kai prie namų stovi 
individualūs atliekų rūšiavimo 
konteineriai, tai daryti pasidarė 
labai patogu. 

„Turime individualius rūšiavi-
mo konteinerius. Kadangi gyve-
name kaime, maisto atliekų kon-
teinerio neturime, bet įvairias 
virtuvės atliekas: vaisių ir dar-
žovių likučius, kavos ir arbatos 
tirščius, kiaušinių lukštus, rie-
baluotą popierių, vienkartinius 
rankšluosčius kompostuojame. 
Namų sąlygomis kompostuo-
ti galima beveik visas virtuvės 
atliekas, išskyrus mėsos, žu-
vies, pieno produktus, kaulus“, 
– sakė druskininkietė.

Keičiasi pirkimo įpročiai
Paklausta, kokią atliekų rūšia-

vimo naudą įžvelgia, S. Naujalė 
sakė, kad rūšiuoti jai yra mora-
liškai svarbu. Moteris pastebėjo, 
jog atliekų rūšiavimas formuoja 
ir jos pirkimo įpročius. 

„Kai parduotuvėje perku kokį 
pyragėlį, tai žiūriu, kaip jis supa-
kuotas. Jei jis būna supakuotas 
didelėje dėžėje, tai atsisakau 
tokio pirkinio, nes manau, jog 
mano laikas per daug brangus, 
kad vaikščiočiau prie konteine-
rių su ta didele šiukšle. Kai pra-
dedi rūšiuoti, tada realiai matai, 
kiek daug yra atliekų. Jei užsino-
riu maisto išsinešti, tai nenoriu 
imti jo vienkartiniame indelyje. 
Atrodo, suvalgau tiek nedaug, o 
atliekų susidaro daug“, – minti-
mis dalijosi Sandra.

Visi Naujalių šeimos nariai 
žino, kaip rūšiuoti ir dėl to ne-
jaučia jokių nepatogumų. Jų vai-
kams jau nekyla klausimų, kur 
ką mesti.

„Namuose turime keletą šiukš-
liadėžių, jie žino, kas kiekvieno-
je iš jų turi būti. Pradžioje reikė-
jo šiek tiek pamokyti, bet dabar 
jie viską žino. Taip pat žino, kaip 
naudotis lauke esančiais atliekų 
konteineriais. Dažnai su vaikais 
einame pasivaikščioti, tai suren-
kame ir kitų žmonių ant kelio nu-
mestas šiukšles“, – pasakojo S. 
Naujalė.

Vaikams rūšiavimas – sma-
gus užsiėmimas

Dešimtmetis Sandros sūnus 
Vygantas sakė, jog šiukšlių rū-
šiavimas jam – lyg smagus žai-
dimas, kai reikia tam tikras 
šiukšles išmesti į jiems skirtas 

dėžes.
„Mama išmokė mesti skirtin-

gas šiukšles į joms skirtas dė-
žes, man tai visai nesunku. Da-
bar jau niekada nesupainioju, 
kur ką mesti. Man patinka rū-
šiuoti, apie tai pasakoju moky-
kloje ir savo draugams. Yra to-
kių, kurie apie rūšiavimą visai 
nieko nežino. Bet juk tai taip len-
gva!“, – kalbėjo Vygantas. 

Netrukus prie Vyganto prisi-
jungė ir jaunesnioji Naujalių at-
žala – septynmetis Leonas. 

„Aš, kaip ir brolis, moku rū-
šiuoti šiukšles, niekada nesu-
klystu. Man tai daryti patinka, o 
mama sako, jog rūšiavimas la-
bai naudingas ir saugo gamtą. 
Mes skirtingas šiukšles dedame 
į skirtingas dėžutes, o paskui 
tas dėžutes su broliu nešame 
į kiemą, kur stovi konteineriai. 
Mes žinome, kokią dėžutę į kokį 
konteinerį supilti, niekada nesu-
maišome. Žinau, kad popieriu-
ką nuo saldainio reikia išmesti į 
plastiko dėžutę. Kai kurie mano 
draugai namuose irgi taip daro“, 
– sakė Leonas. 

Reikia sugyventi su gamta
Paklausta, ką reikėtų dary-

ti, kad kuo daugiau žmonės rū-
šiuotų atliekas, Sandra sakė, 
jog žmonėms turi būti svarbu, 
kad rūšiuotos šiukšlės nukeliau-
tų tikslingai – juk iš jų gali būti 
kas nors nauja pagaminta. Ji vi-
sada džiaugiasi, kai į rankas pa-
ima kokį nors daiktą, o ant jo 
būna parašyta, jog šis pagamin-
tas iš perdirbtų atliekų. 

„Studijų metais esu gyvenu-
si su mergina iš Singapūro, tai 
žinau, kaip ten griežtai prižiūri-

mas atliekų surinkimas. Jei kas 
pamato, jog stovi šalia šiukš-
lės, kurią kas nors kitas išmetė, 
bet tu jos nepakeli, tai gali gauti 
baudą. Žinoma, tai – drastiškas 
būdas. Pas mus viskas šiek tiek 
kitaip – rūšiavimas turi tapti są-
moninga mūsų gyvenimo nor-
ma, kaip rūpestis savo aplinkos 
higiena. Tai nesunku išsiugdy-
ti, ypač, jei pradedi nuo mažiau-
siųjų šeimos narių“, – kalbėjo 

Sandra.
Pasidomėjus, ką ji pasaky-

tų žmonėms, kurie iki šiol nerū-
šiuoja atliekų, pašnekovė atsa-
kė: „Turime rūšiuoti pirmiausia 
dėl savęs, reikia darniai sugy-
venti su gamta, ji mums daug 
duoda, tad ir jai turime atsilygin-
ti tuo pačiu.“

Parengė Laimutis Genys
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LVŽS į Druskininkų savivaldybės merus kels Tarybos nario 
Donato Mizaro kandidatūrą

Spalio 14 d. Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos par-
tijos taryba Donatą Mizarą 
patvirtino kandidatu į Druski-
ninkų savivaldybės merus. 

Donatas Mizaras: „Nors ir il-
gokai svarsčiau, priėmiau tvir-
tą apsisprendimą kandidatuoti 
į Druskininkų savivaldybės me-
rus ir vesti Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos sąrašą 2023 
m. savivaldos rinkimuose. No-
riu tęsti buvimą šalia savivaldos 
žmonių, bendruomenių, kurti 
ir puoselėti mūsų gražų kraštą 
– gimtąjį miestą Druskininkus. 
Man didelė garbė dvi kadenci-
jas atstovauti Jums savivaldy-
bės Taryboje ir prisidėti prie tų 
sprendimų, kurie mūsų mies-
tą veda į priekį, sukuria patogią, 
patrauklią aplinką čia gyvenan-
tiems ir dirbantiems žmonėms. 
Turiu idėjų, patirties, žinių, ką 
norėčiau ir galėčiau padaryti 
kiek kitaip, efektyviau, naudin-
giau ir pagal kiek kitus priorite-
tus. Tam būtinas dar didesnis 
Jūsų pasitikėjimo mandatas.

Mano devizas – Druskininkai 
žaliausias, švariausias, aplinką 

tausojantis, išmanus, „žaliąją“ 
energetiką naudojantis miestas. 

Kas man svarbu? Darnaus ju-
dumo skatinimas, mažesni au-
tomobilių srautai centrinėje 
miesto dalyje; aukščiausios ko-
kybės švietimo, sveikatos ap-
saugos, socialinės paslaugos; 
visuomenės sveikatos rodiklių 
gerinimas, jaunimo ir suaugu-
sių sporto, sveikos gyvensenos 
propagavimas ir rėmimas; jaunų 
šeimų būsto prieinamumo klau-
simai; miestas atviras visoms – 
ir vietinėms, Lietuvos, ir tiesio-
ginėms užsienio investicijoms 
(deja, pastarųjų beveik nėra); 
savivaldybės raidos kryptis – ne 
vien turizmas, bet ir smulki, ne-
tarši gamyba, logistikos parkai, 
technologijos – darbo vietų įvai-
rovė paskatins greitesnį viduti-
nio darbo užmokesčio dydžio ki-
limą bei amortizuos iššūkius, su 
kuriais susiduria turizmo sek-
torius, atėjus pandemijoms ar 
pasikeitus bendrai ekonomi-
nei situacijai; didelės pastangos 
verslo infrastruktūros plėtrai, in-
vesticinių sklypų, ekonominių 
zonų pasiūla ir pritaikymas in-
vestuotojams (šia linkme prak-

tiškai nedirbama), maksimaliai 
eliminuoti biurokratiniai trikdžiai, 
dar didesnis skaidrumas visose 
grandyse.

Noriu, kad kiekvienas savival-
dybės gyventojas jaustų naudą 
ir pridėtinę vertę iš to, ką inves-
tuojame į Druskininkus lankan-
čius bei mūsų kuriama aplinka, 
miesto ir gamtos resursais be-
sinaudojančius turistų srautus. 
Tai – esminiai, bet ne vieninteliai 
klausimai ir prioritetai, kurių im-
siuosi, gavęs jūsų pasitikėjimą.

Kviečiu bendraminčius pri-
sijungti prie mano komandos. 
Tuos, kurie turi idėjų, noro bei 
kompetencijų jas įgyvendin-
ti, kviečiu aptarti galimybę da-
lyvauti Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos rinkimų sąraše. 
Mes atviri jūsų visiems pasiūly-
mams!

Kontaktai:
Druskininkų savivaldybės tary-

bos nario Donato Mizaro biuras
M. K. Čiurlionio g. 111-216 kab.
Tel. +370 648 57250 (dėl susi-

tikimo būtina iš anksto susitarti)
El. p. lvzs.druskininkai@

gmail.com
Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos PK sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-377-01

Donatas Mizaras

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių kolektyvo „Rudenėlis“ pasirodymai – 
net egzotiškoje Madeiroje

Vita Gimaitė

Druskininkų „Bočių“ (pirmi-
ninkė Zita Jančiauskienė) li-
nijinių šokių kolektyvui „Ru-
denėlis“ (vadovė Laimutė 
Radinienė) vasaros ir rudens 
koncertinis sezonas – ypatin-
gai derlingas. Šokėjoms ne-
trūko įdomių pasirodymų ir 
žiūrovų dėmesio.

Praėjusį savaitgalį surengtoje 
Vietos savivaldos dienoje tarp 
geriausių miesto meno kolekty-
vų Pramogų aikštėje buvo gali-
ma pamatyti ir „Rudenėlio“ atli-
kėjas, kurios puikiai atliko šokių 
kompoziciją „Tu Lietuva“. Šiam 
šokiui parinkta ir ypatinga ap-
ranga: geltonos, žalios, raudo-
nos spalvos suknelės – pagal 
Lietuvos vėliavos spalvas, ir šo-
kis „Žiursteliai“. Šį pasirodymą, 
pasakojusį apie prijuosčių pa-
skirtį lietuvių liaudies buityje, 
palydėjo susirinkusiųjų plojimai. 

O sekmadienį energingų-
jų „Rudenėlio“ šokėjų jau laukė 
kelionė į Žemaitijos sostinę Tel-
šius, ten organizuotas „Bočių“ 
tarptautinis tautinių šokių ir kai-
mo kapelų konkursas.

Visą vasarą šokėjos repeta-
vo ir ruošėsi „Auksinio amžiaus“ 
festivaliui, kuris vyko spalio2-7d. 
Funšalyje, Madeiros salos sosti-
nėje (Portugalija). 

Jos dar suspėjo palinksmin-
ti Druskininkų globos namų gy-
ventojus, o Žolines atšventė 
kartu su senjorais iš Kazlų Rū-

dos „Girios aido“ erdvėse.
Šiemet Madeiroje surengtas 

„Auksinio amžiaus“ Europos ša-
lių gimnastiados festivalis „Ru-
denėliui“ – jau trečiasis. Pirmie-
ji organizuoti Italijoje, Pesaro 
mieste (Rosinio miestas) ir Grai-
kijoje, Kretos saloje, Retimne. 

Šįkart į festivalį suvažiavo net 
1880 dalyvių iš 18 Europos ša-
lių. Lietuvos asociacijai „Gim-
nastika visiems“ atstovavo 52 
nariai, 12-ka iš jų – Druskininkų 
atstovės. 

Renginio dalyviai pirmąją 
šventės dieną siauromis Fun-
šalio gatvėmis žygiavo, pasida-
binę tautiniais akcentais – ats-
tovaujamos šalies vėliavomis, 
keliavo į didžiulę šv. Katerinos 
parko aikštę, kurioje surengta 
iškilminga renginio atidarymo 
ceremonija. Didžiulėje sceno-
je sveikintojai ir atlikėjai, keisda-
mi vieni kitus, pasveikino atvy-
kusius į „Golden age gym 2022“ 
renginį. 

Šioje šv. Katerinos scenoje 
spalio 5-ąją „Rudenėlio“ šokė-
jos atliko kompoziciją „Tu Lietu-
va“, kuriai publika negailėjo plo-
jimų. Savo programą kitą dieną 
druskininkietės atliko ir Muni-
cipaliteto aikštėje. Mūsų šokiai 
sėkmingai įsikomponavo į festi-
valio dalyvių būrį ir į ,,Baltąjį va-
karėlį“ šv. Katerinos parke. 

Baigiamajame koncerte Lietu-
vai atstovavo 15 atlikėjų iš Jo-
niškio su kompozicija „Avantiū-

ra“. Atsisveikinimo renginyje 3 
garbingiausio amžiaus dalyviai 
apdovanoti „Aukso žvaigždės“ 
nominacijomis. Jos atiteko 97 
metų Norvegijos choreografei 
ir dviem vyresniems nei 90-ies 
metų nusipelniusiems festivalių 
dalyviams. Na, o sudalyvavus 
festivalyje, liko laiko ir pasidairy-
ti po egzotiškąją salą.

Madeiros saloje druskininkie-
tės trijų ekskursijų – po Funšalio 
miestą, gana skirtingas rytinę 
bei vakarinę salos dalis – metu 
patyrė daug puikių įspūdžių. Įsi-
minė įspūdingosios levados, ku-
rių ilgis – 230 km, nuostabūs 
vaikščiojimo takai, nesibaigian-
tys serpantinai, nematyti uni-
kalūs, gamtos sukurti baseinai, 
amžinai žaliuojantys atogrąžų 
miškai, Cristiano Renaldo kul-
tas, Funšalio miesto nuostabios 
mozaikinės gatvės, įvairiausių 
amatų gausa – pynimas iš vy-
telių, siuvinėjimas ,,rišeljė“ tech-
nika... O kur dar nematyti egzo-
tiški vaisiai – pasifloros vaisių 
bananas ir pomidoras, drakono 
vaisius, monstera (ananasinis 
bananas), pitanga... Įspūdžių – 
nors rieškučiomis semkis!

Festivalio „Aukso amžius“ sim-
bolis – gėlė „Rojaus paukštė“ 
(Strelicija), jos žiedas – sėkmės ir 
laimės simbolis. Druskininkų liniji-
nių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ 
tikisi, kad sėkmė lydės ir kito festi-
valio, kuris vyks Burgase (Bulga-
rija), metu.

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ spalio pradžioje dalyvavo 
Madeiroje surengtame „Auksinio amžiaus“ Europos šalių gimnastiados festivalyje / As-
meninio archyvo nuotraukos 
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RENGINIAI
Spalio 20 d. 17 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) – paskaita „Vargomistra. Čiurlioniai ir vargonai“. 
Renginio vedėja – A. Česnulevičienė. Renginys nemokamas!

Spalio 22 d. 19 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje – Vargonų muzikos koncertas. Dalyvaus 
Živilė Survilaitė (vargonai), muzikos mokyklos „Lyra“ choras „Can-
tus gracilis“ (vad. R. Aidukas, chormeisteris E. Steponavičius) 
ir kanklių ansamblis (vad. V. Gečaitė). Programoje – M. K. 
Čiurlionio, J. Naujalio kūriniai

Spalio 21 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– poezijos skaitymai „Tolstantis spalvų šokis“. Organizatorius – 
Druskininkų PMMA „Branduma“

Spalio 25 d. 17.15 val. – Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos 
g. 13) – paskaita „Pagauk motyvacinį polėkį, einat sveiko 
ilgaamžiškumo keliu“ iš paskaitų ciklo „Tau 40+, o kas toliau?“ 
Lektorius – Jonas Valskys

Spalio 28 d. nuo 17 val. Moliūgų skaptavimo dirbtuvės kartu 
su Rūta Kazakevičiene floristikos dirbtuvėje „Natūralistė“. Reg-
istracija tel. 8 611 56015. Daugiau informacijos – www.acmenu-
kalve.lt

PARODOS

Nuo spalio 19 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) ekspon-
uojama Jūratės Kazakevičiūtės personalinė paroda ,,Regėjimai, 
slaunieji medeliai ir kitos gyvastys“. Parodos atidarymas – spal-
io 22 d. 15 val.

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

Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) 
veikia Artūro Maksimiliano paroda „Iliuzijų piramidė“, kuri prista-
toma, pasitelkus optinės halografijos metodą.

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 pa-
sauliai“. Parodos pristatymas – spalio 7 d. 17 val.

Iki lapkričio 5 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
audimo paroda „Dzūkijos dzyvai. Nuausta ir parėdyta“

Iki lapkričio 14 d. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje 
veiks Gerdos Revenkienės tapybos darbų paroda „Ryšys“

Iki lapkričio 15 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
Alfonso Šuliausko portretų paroda. Paroda Viešojoje bibliotekoje 

Iki lapkričio 30 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 
13) veiks Dianos Lukošiūnaitės popieriaus karpinių paroda 
„Druskininkietiškai vilnietiškas pokeris“ ir Gretos Alice didžiųjų 
iliustracijų paroda pagal R. Gavelio romaną „Vilniaus pokeris“

Iki sausio 5 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) eksponuojama paroda „M. K. Čiurlionio 
atvirlaiškiai“

SPORTO RENGINIAI

Spalio 21 d. 16 val. Druskininkų sporto centro salėje vyks 2022-
2023 m. Lietuvos jaunimo U19 merginų rankinio čempionato 
rungtynės, kuriose susitiks Druskininkų SC ir Pasvalio SM 
komandos

Spalio 22 d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos sporto salėje 
vyks 2022-2023 m. Lietuvos jaunučių U16 mergaičių tink-
linio čempionato 1.1. turo varžybos. Druskininkų SC mergaičių 
komandos rungtynių laikai: 11 val. Druskininkų SC – Kauno SM 
„Startas“-2; 14 val. Druskininkų SC – „ISTA WhitE“; 15.30 val. 
Druskininkų SC – Alytaus SRC. \

Spalio 22-23 d. LSC sporto komplekse „Druskininkai“ (M. K. 
Čiurlionio g. 115a) vyks Baltijos lygos vyrų rankinio varžybos. 
Spalio 22 d. 17:00 val. „HC Amber“ Vilnius – „Polva Serviti“ Es-
tija; Spalio 23 d. 13:00 val. „HC Amber“ Vilnius – „ZRHK Tenax 
Dobele“ Latvija.

Vėsų rudens vakarą Algis 
nusprendė pasišildyti na-
mus. Užsikūrė židinį ir, jaukiai 
įsitaisęs, ruošėsi pažiūrėti te-
levizorių. Bet, dar nespėjęs 
jo įsijungti, išgirdo suneri-
musį žmonos balsą: „Kažkas 
dega!“

Algis nepatikliai pažvelgė į ją, 
o paskui – pro langą, kur buvo 
nukreiptas ir žmonos žvilgsnis. 
Ogi tikrai – prie vartų iš kažkur 
veržėsi tiršti dūmai. 

Metęs televizoriaus pultelį, Al-
gis išlėkė į lauką, nuskuodė 
prie vartų ir griebėsi už galvos 
– degė atliekų konteineriai! Abu 
su žmona puolė gesinti, pylė 
vandeniu, kojomis mindė išby-
rėjusias smilkstančias šiukšles. 
Užgesino! Bet vienas konteine-
ris buvo jau visai sudegęs, an-
tras irgi apdegęs tiek, kad nau-
doti jau nebetiko. 

Kitą dieną Algis skambina į 
Alytaus regiono atliekų tvarky-

mo centrą ir prašo pakeisti su-
degusius konteinerius naujais. 
„Sudeginau, – apmaudžiai prisi-
pažino Algis. – Supyliau neatvė-
susius pelenus.“

Prasidėjus šildymo sezonui, 
tokių situacijų dažnai pasitaiko. 
Ne išimtis ir šis ruduo, kai kie-
kvieną savaitę sulaukiama pra-
nešimų apie sudegintus kontei-
nerius, kurių gaisro priežastimi 
tapo į juos supilti karšti pelenai.

Sudegę konteineriai pakei-
čiami naujais, bet gyventojams 
už tai tenka patiems sumokė-
ti. Ir, žinoma, patiems susitvar-
kyti apdegusias atliekas bei 
pasidžiaugti, kad ugnis nuo kon-
teinerių nepersimetė į jų ar kai-
myno kiemą ir nepridarė dar di-
desnių nuostolių. 

Primename, kad į konteinerius 
galima pilti tik visiškai atvėsu-
sius pelenus. Pelenai labai ilgai 
išlieka karšti, ir mažiausia juose 
išlikusi žiežirba gali tapti gais-
ro priežastimi. Todėl, prieš iš-
metant pelenus, patartina juos 
perlieti vandeniu, tik tada pilti į 
šiukšlių maišą, kurį, prieš išme-
tant, reikia sandariai užrišti, kad 
pelenai neužterštų konteinerio, 
o išpilant iš jo – ir aplinkos. 

Pelenai, kurie susidaro, kū-
renant akmens anglimi, durpių 
briketais ar kitokiu įvairių prie-
maišų turinčiu kuru, tręšimui 
bei kompostavimui netinka. To-
kius pelenus, reikia mesti į miš-
rių atliekų konteinerį. Bet tik vi-
siškai šaltus!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Konteinerių gaisro priežastimi tampa į juos supilti karšti pelenai / Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro archyvo nuotrauka

Padėkite! Dega konteineriai...
Tai nepilkite į juos karštų pelenų!

ŠEIMOS PRAMOGŲ PARKAS „O KAS ČIA?“ VAIKUČIUS 

KVIEČIA Į „HELOVINO LABIRINTĄ“! 
Spalio 30 d. 16 val.
Ieškosime parke paslėpto moliūgo, kuris bus pilnas pokštų arba 
saldainių!
Jūsų taip pat laukia: žaidimai, galvosūkiai, 
mįslės, šokiai, dainos, estafetės.
PROGRAMA NEMOKAMA!
(reikės susimokėti tik už įėjimo į parką bilietą, trukmė – 2 val.)

Daugiau informacijos tel. 8 614 99 228
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Druskininkų turizmo ir sveikatinimo galimybės  
pristatytos Lenkijos ir Vokietijos atstovams

Ar amžius žmogui suteikia išminties?

Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centras (TVIC) 
kartu su Nacionaline turizmo 
skatinimo agentūra „Keliauk 
Lietuvoje“ Druskininkuose 
priėmė daugiau nei 25 metų 
patirtį tarptautinėje turizmo 
rinkoje turintį Lenkijos lyde-
riaujantį kelionių operatorių 
„Nekera“ bei jo partnerius.

TVIC direktorius Rimantas Pa-
lionis svečius supažindino su 
kurorto istorija, pristatė Drus-
kininkų išskirtinumus sveikati-
nimo ir turizmo srityse. Vėliau 
„Nekera“ atstovai bei jų partne-
riai aplankė didžiausius mūsų 
kurorto sveikatingumo ir SPA 
objektus bei aptarė bendradar-
biavimo galimybes.

Spalio 12 d. Druskininkų TVIC 
direktorius R. Palionis ir Drus-
kininkų verslininkas Ričardas 
Barkas dalyvavo Lietuvos Res-
publikos ambasadoje Berly-
ne surengtose „Sveikatingumo 
dienose“. Svečiams bei Vokie-
tijos turizmo atstovams druski-
ninkiečiai pristatė mūsų kurortą 
bei apsikeitė kontaktais tolimes-
niam bendradarbiavimui.

„Džiaugiamės, kad ir vėl ga-
lime aktyviai atstovauti mūsų 
kurortui ir viešinti pas mus tei-
kiamas paslaugas užsienio rin-
kose. Svečiai iš Lenkijos bei Vo-
kietijos nuo seno yra pamėgę 
Druskininkus, todėl ir ateityje 
planuojame dar ne vieną renginį 
šiose šalyse“, – po vizito kalbė-
jo TVIC direktorius R. Palionis.

Druskininkų TVIC 
informacija

Druskininkuose teikiamos paslaugos buvo pristatytos kurorte viešėjusiems Lenkijos kelionių operatoriui „Nekera“ bei jo partneriams ir Lietuvos ambasadoje Berlyne surengtose „Sveikatin-
gumo dienose“ / TVIC archyvo nuotraukos

Valerijus Voroninas

Tikriausiai kiekvieno žmogaus 
gyvenime pirmieji prisiminimai 
susiję su konkrečios patalpos 
vaizdais, o vėliau – kiemo ir šir-
džiai artimomis vaikystės gatvė-
mis.

Kiekvienas iš mūsų vieną gra-
žią dieną sukuria savo pasakojimą 
apie mokyklą, miestą ar nepakar-
tojamą savo gyvenimo istoriją. Kie-
kvienas iš mūsų sutinka savo gy-
venimo mokytojus, atranda savo 
patirtis ir plečia pažinčių geografi-
ją. Tačiau kiekvienam iš mūsų pra-

eities vaizdą būtų sunku sudėlioti, 
jei nebūtų draugų, kurie prisimena 
savaip ar geriau už mus, jei nebūtų 
laikraščių ir knygų, kuriuos būtų ga-
lima perskaityti. 

XX a. pabaigoje, būdamas jau-
nu žmogumi, pradėjęs keliauti po 
apylinkių gyvenvietes, susižavėjau 
senų žmonių pasakojimais. Tuo-
mečiuose kaimuose dar labai daug 
kas kalbėjo dzūkiškai. Kaimo žmo-
nės švytėdavo nepakartojama iš-
minties šviesa. 

Mažaraščiai ir neraštingi senu-
kai išsakydavo tokius, iš pažiūros 
paprastus, tačiau labai prasmin-
gus teiginius apie gyvenimą ir pra-
eitį, kuriuos, kaip man tada atrodė, 
galėjau suprasti, tik pakankamai 
pagyvenęs šiame pasaulyje ir pa-
tyręs kai kuriuos gyvenimo išmėgi-
nimus. Mąstydamas apie sutiktus 
mūsų krašto senukus, supratau, 
kad jų išminties formulė – tai sugy-
venimas su juos supusia gamta ir li-
kimu. Juk dalis jų per savo ilgą gy-
venimą retai toliau savo kaimo ribų 
išvažiuodavo. Žavėjo vidinė jų ra-
mybė, pagarba juos supusiems 
žmonėms, susitaikymas su praei-
timi, nesusireikšminimas ir papras-
tumas. Jie išmoko sumenkinti savo 
asmenines skriaudas ir atleisti įžei-
dusiems. Žmonės – ne gėlės, ta-
čiau supranta, kad ateina laikas žy-

dėti, ateina laikas vysti. O išmintimi, 
tarytum sėklomis, dalytis nebūtina, 
nes sėkla ne visur išdyksta ir ne vi-
siems reikalinga. 

Atrodo, kad prisimenu visus. Ypač 
neraviškį Tankelevičių, gyvenusį po 
didele, sena, plačiašake liepa. Lie-
pai buvo tiek metų, kiek pačiam 
Tankelevičiui. Kai jis gimė, medį 
prie namo pasodino tėvas. Tačiau 
vieną gražią dieną kažkam ši gra-
ži ir didelė liepa užkliuvo, atvažiavo 
ir nupjovė. Niekas su Tankelevičiu-
mi nesitarė, leidimo neklausė, o jis 
ir neprieštaravo. Tą pačią dieną se-
nasis Tankelevičius mirė. 

Puikiai prisimenu kitą neraviškį 
– Izidorių Kalpoką, papasakojusį 
apie savo brolių – Lietuvos patriotų 
likimus. Pasakotojas atskleidė tuo-
mečių kaimo mokytojų vaidmenį 
Neravų kaimo kryžiaus pastatymo 
istorijoje. Kaip man pasirodė, nela-
bai gražų vaidmenį. Labai gerai pri-
simenu senukus, druskininkiečius 
Ufnalievskius. Atrodytų, nieko ypa-
tingo tuose žmonėse nebuvo ir nie-
ko įdomaus papasakoti jie nega-
lėjo. Nelaimingi giminaičių likimai, 
nuolatinis sunkus darbas privačio-
se ir valdiškose sanatorijose, soci-
alinis pažeminimas, vidinis diskom-
fortas ir skriauda dėl „netinkamos“ 
tautybės, gyvenant netinkamoje 
vietoje. Tačiau svarbiausia yra ne 

tai, o kita – ramybė ir tikėjimas, kad 
gyvenimas buvo nugyventas ne 
veltui, kad gyventa buvo gražiai ir 
gerai, o senatvė sutikta gimtoje vie-
toje ir oriai. 

Dar buvo pažintis su mokytoja 
Kuprijanovič, kuri kiekvieną dieną 
tvarkydavo kapus senosiose Drus-
kininkų kapinėse. Sakydavo – rei-
kia, nes jau niekas nesutvarkys. 
Kartą pasakė, kad norėtų numirti 
bažnyčioje. Taip ir atsitiko. 

Kitos pažinties metu senasis Žu-
raulis papasakojo apie mano sene-
lio jaunystės metus Randamonių 
kaime. Niekada jo tokio, kokiu nu-
pasakojo, nepažinojau. 

O dar buvo pažintis su Ratnyčios 
gyventoja, kurią aplankiau, jau gu-
lėjusią mirties patale. Pakalbinti lei-
do vaikai. Ji netikėtai prisipažino 
apie savo jaunystės meilę mano 
seneliui. Tuo metu buvo papras-
ta kaimo mergaitė, supratusi, kad ji 
mokytojui – ne pora. 

Pažintis su mokytoja Švalb buvo 
nepaprasta. Galėtum pagalvoti, 
kad šios moters likimas susiklostė 
sėkmingai. Išgyvenusi karo siau-
bą, liko gyva, tačiau, kaip prisipaži-
no, nebūna dienos, kad jos nelan-
kytų baimės. 

Tęsti prisiminimus apie XX a. pa-
baigoje gyvenusius senolius, atro-
do, galėčiau labai ilgai. Kiekvienas 

atsiskleidė sava šviesa. 
Bet dabar apie dabartį. Pasikeitė 

ir laikai, ir žmonės. Regis, netikėtai 
visi tapo versliais ir protingais. Nuo-
monės pasidarė labai svarbios, gy-
vename šia diena. Prieštarauti ar 
nesuprasti negalima, nes sunai-
kins žodžiais, įsibraus į asmeninį 
gyvenimą ar iškoneveiks. Susida-
ro įspūdis, kad nebeliko pagarbos, 
paprastumo ir rimties – seni nieki-
na jaunus, jauni nesupranta, nepri-
ima ir negerbia senatvės. Atrody-
tų, kad turi būti „teisinga“ nuomonė, 
„teisingas“ požiūris. Esą, jei tu „rau-
donas“, tai būtinai esi prieš „žalius“, 
jei „juodas“, tai priešas „baltiems“. 
Vyksta savotiškas karas – visų 
prieš visus ir kiekvieno prieš kie-
kvieną, neieškant susitarimo, susi-
taikymo. 

Prisiminimams nebelieka vie-
tos, nes jie gali pasirodyti žalingi... 
Tik neaišku – kam? Štai ir šian-
dien vienas senas žmogus, drus-
kininkietis, kurio asmeniškai nepa-
žįstu (tik iš dalyvavimo socialinėje 
erdvėje) parašė man laišką, kuria-
me iškoneveikė. Šiaip sau, nenuro-
dęs konkrečios priežasties. Visada 
maniau, kad su amžiumi ateina iš-
mintis. Tačiau šiandien tuo suabe-
jojau...

ĮSPŪDIS
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Druskininkuose, Pramonės g. 5 
 išnuomojamos 3 kabinetų patalpos biurui:  

antras aukštas, bendras plotas – 65,84 kv. m
Tel. pasiteirauti – 8 699 43005

Mūro, betonavimo ir kiti statybos darbai.
Tel. 8 636 27602

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

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško 
nuolatiniam darbui kelių priežiūros darbininkų.

Dėl išsamesnės informacijos pasiteirauti  
skambinti numeriu tel. 8 313 51405

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

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB, vadovaudamasi 2019-06-06 
LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo“ 141 straipsnio 
3 dalies nuostatomis, parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą 
„Telia tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų savivaldybėje 
(papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai 
tvirtinti. Planas parengtas „Telia“ infrastruktūrai, įrengtai iki įstatymo 
įsigaliojimo dienos ir esančiai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. 
Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo 
ministerijos ministro 2022-06-22 dienos įsakymu Nr. 3-320 
patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų 
savivaldybėje“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Druskininkų savivaldybės 
interneto svetainėje https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/
Elektroniniu-ryiu-tinklu-elektroniniu-ryiu-infrastrukturos-apsaugos-
zonos-tinklu-planai-druskininku-savivaldybeje/1 ir Susisiekimo 
ministerijos tinklapyje – https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-
zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas – projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, 
kvalifikacijos atestato Nr. 34926, tel. 8 618 80381,  
el. p. raimundas.tadaravicius@telia.lt

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

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

MOKAU 
MATEMATIKOS.  
Tel. 8 610 00829

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

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

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai siūlo darbą 
 biuro administratoriui  

(neterminuota darbo sutartis)

Darbo vieta: M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai
Darbo pobūdis: 
• korespondencijos tvarkymas ir vykdymo kontrolė;
• dokumentų valdymo sistemos, įstaigos pašto dėžutės ir 

elektroninio pašto administravimas; 
• dokumentų, įskaitant personalo klausimais, rengimas ir 

tvarkymas;
• viešos informacijos apie įstaigos veiklą rengimas;
• svečių sutikimas ir priėmimas.

Pagrindiniai reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas; 
• geri raštvedybos ir darbo Microsoft Office“ programų 

paketu įgūdžiai;
• geros lietuvių ir anglų kalbos (B1) žinios tiek žodžiu, tiek 

raštu;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

viešąjį administravimą, veiklą su tauriaisiais metalais 
ir brangakmeniais, personalo klausimų tvarkymą, 
teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir 
saugojimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimą ir 
derinimą;

• pozityvus požiūris;
• teisininko išsilavinimas ar administracinio pobūdžio 

darbo patirtis būtų privalumas. 

Darbo užmokesčio rėžiai (bruto): 1150,00 - 1600,00 
Eur
Išsilavinimą ir kompetencijas patvirtinančius dokumentus 
bei CV su motyvuojančiu laišku siųskite el. p. 
duomenys@lpr.lt iki 2022 m. lapkričio 3 d. 
 Susisieksime su atrinktais kandidatais.

DAINUOJANTI FLEITA
Rengi šventę? Susisiek!

Gyvi muzikos garsai 
sušildys vakarėlį!

Renata. Tel. 8 614 56964

Informuojame žemės sklypų: kadastro Nr. 5925/2:128, esančio Seiros g. 21A, 
Jovaišių k. Druskininkų sav. savininko A. K. (miręs) turto paveldėtojus; kadastro 
Nr. 5925/2:132, esančio Seiros g. 19, Jovaišių k. Druskininkų sav. savininką A. 
P. ir kadastro Nr. 5925/2:133, esančio, Jovaišių k. Druskininkų sav. savininką G. 
K., kad UAB „AGINRO“ matininkas Mantas Navikas (kval. paž. Nr. 2M-M-2293) 
2022-11-03 nuo 11 30 val. vykdys žemės sklypo kadastro Nr. 5925/2:204, 
esančio Seiros g. 21, Jovaišių k. Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus.
Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją arba įgaliojimą.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „AGINRO“,  
M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. +370 685 05537, el. paštas  
mantas.aginro@gmail.com

Informuojame, žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/2:69), esančio Kamorūnų k., 
Druskininkų sav. savininką Z. M. (nėra duomenų apie gyvenamą vietą), kad 
UAB „AGINRO“ matininkas Mantas Navikas (kval. paž. Nr. 2M-M-2293) 2022-
11-03 nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/2:25), esančio 
Kamorūnų k., Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus.
Su savimi turėti žemės dokumentus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „AGINRO“, 
M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. +370 685 05537, el. paštas  
mantas.aginro@gmail.com

`

Druskininkų  šeimos klinikoje nuo 
šiol pacientus konsultuoja ir tyri-
mus atlieka gydytoja endokri-
nologė Rasa Koreivienė. 

Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• osteoparozę;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos 
sutrikimus;
• ir kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Gydytojas endokrinologas, 
skydliaukės ligų specialistas, 
med. dr. Vygantas Šidlauskas 
konsultuos spalio 29 d.  
klinikoje „Antėja“  
(Druskininkai, T. Kosciuškos g. 12).  

Atliekami echoskopijos, skydliaukės 
aspiracinės punkcijos ir hormonų tyrimai. 

Registracija tel. 8 661 02610

Maloniai kviečiame į „Atvirų durų dienas“,
kurios vyks Druskininkų savivaldybės Socialinių 

paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centre
(Sveikatos g. 30, Druskininkai)

nuo 2022 m. spalio 24 d. iki 2022 m. spalio 28 d.
Turėsite galimybę susipažinti su centro aplinka, 

teikiamomis paslaugomis.  
Atsakysime į Jus dominančius klausimus.

Laukiame Jūsų!

Telefonas pasiteirauti +370 643 32715
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UžuojautosIN MEMORIAM

Visos mūsų maldos kasdieninės:
- Viešpatie, duok tėviškės dangaus...

Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
buvusiam „Atgimimo“ mokyklos direktoriui 

Vytautui Baziui, nuoširdžiai užjaučiame 
artimuosius. Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu metu!

Druskininkų savivaldybė

Šio žmogaus gyvenimas, tarsi vėjo pagautas ir 
nupūstas pienės pūkelis, jau nuskrido Amžinybės keliu 
toli toli, palikęs įspaustas ryškias pėdas tam kely... Liko 
sielvartas ir gilios žaizdos širdy, kurių pamiršti niekad 

negali... Išėjo, net nespėjęs pasakyti „sudie“...

Nuoširdžiausia užuojauta Jums, šeimos nariai, 
tėvai, artimieji, netekus brangaus žmogaus – Juozo 

Vitkausko.

Mačiokų šeima

Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus Stanislovui Stankevič, nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą ir artimuosius

DNSB ,,Tauras“, Vytauto g. 13, gyventojai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai esu – mes esam, 
O aidas atkartojo tai trumpai.

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Sviklienę, mirus 
mylimai mamai Zinaidai Gaidienei.

Gėlių g. kaimynai

Nuoširdžiai užjaučiame Marcelino Galdiko vaikus, 
Tėveliui išėjus į savo tikruosius namus...

Marijona ir Jonas Stepkovičiai

Mirus Edvardui Titiškiui, nuoširdžiai užjaučiame 
dukrą Margaritą Batūrienę, anūkę Aistę ir visus 

artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą!

E. Špokė ir R. Pleckevičienė

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

Mirus mylimai mamai, sesutei Danutei Bartkuvienei, 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Edviną, brolius Artūrą 

ir Antaną bei seserį Zitą.

M. K. Čiurlionio g. 9 namo kaimynai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
Edvardui Titiškiui, nuoširdžiai užjaučiame 

artimuosius.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ darbuotojai

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.

Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.

Mirus Juozui Vitkauskui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną, vaikus ir artimuosius.

DNSB „Santarvė“ gyventojai

Trinkelių klojimas,  
griovimo darbai, medžių 
pjovimas ir kiti statybiniai 

lauko darbai. Tel. 
+37062875156

Įvairios  
medienos 

malkos: rąsteliai, 
kaladės, 
kapotos. 

Pristatome 
nemokamai.  

Tel. 8 698 39795

Kokybiškas 
automobilių 

(žibintų) 
poliravimas. 

Tel. 8 625 79724

Eidamas 92-uosius metus, 
2022 m. spalio 17-ąją į Amžiny-
bę išėjo Vytautas Bazys, buvęs 
ilgametis Druskininkų 1-osios 
vidurinės mokyklos direkto-
rius, vadovavęs ugdymo įstaigai 
25-erius metus, žinomas fizi-
kos mokytojas, mylimas šeimos 
žmogus, kartu su žmona Stanis-
lava, taip pat mokytoja, užaugi-
nęs  dukrą Alvydą, mokslininkę, 
sulaukęs anūkų ir proanūkių...

Direktorius – ryškus autori-
tetas ir tuometėje mokykloje, 
ir šiandienos laikais, nes buvo 
darbštus ir sąžiningas, dėme-
singas ir nuoširdus, rūpestin-
gas. Jis niekada nenutraukė ry-
šių su savo mokykla, kurioje 
dirbo abu su žmona, domėjosi 
ir džiaugėsi aktyvia ir turininga 
ugdymo įstaigos veikla, gražiais 
darbais, išgyveno dėl sunkumų.

Tikras dzūkas, gimęs ir augęs 
Varėnos rajone, Pašalčių kai-
me, jaunystėje svajojo tapti jū-
rininku, bet pokaris ir okupaci-
ja nepripažino norų laisvės. Juk 
tebuvo 1951-ieji...

Pradėjęs studijuoti žemės ūkio 
mokslus, kaip puikus studentas, 
buvo pakviestas tęsti studijų 
Maskvoje. Tada pats atsisakė. 
Greitai keliai atvedė į Pedagogi-
nio instituto Fizikos fakultetą, ir 
gyvenimo laivas nuvingiavo pe-
dagoginės veiklos vandenimis. 
Paskyrimas dirbti į Švenčionių 
rajoną, Adutiškio vidurinę mo-
kyklą fizikos mokytoju, o, neilgai 
trukus, – mokymo dalies vedė-
ju, netenkino, nes dzūkui netiko 
lygumos, traukė savas kraštas. 
Pagaliau 1956-ieji – artimesnė 
aplinka: miškingieji Daugai, ku-
riuose teko dirbti ir mokytoju, ir 

Švietimo skyriaus vedėju. Ten ir 
susipažino su gražiąja geogra-
fijos mokytoja Stasele, būsima 
žmona. 1960 m. kitas paskyri-
mas – į Molėtus, vadovauti in-
ternatinei mokyklai. Tačiau po 
ilgų prašymų 1962 m. V. Bazys 
su šeima atvyko dirbti į Druski-
ninkus, šalia savųjų. Metus dir-
bo Švietimo skyriaus vedėju, po 
to jaunas ir perspektyvus švieti-
mietis paskirtas tuometės Drus-
kininkų 1-osios vidurinės mo-
kyklos direktoriumi. Mokykla, 
direktoriui V. Baziui vadovau-
jant, buvo viena iš geriausiųjų 
šalyje pagal stojamųjų į aukštą-
sias mokyklas rezultatus, išug-
dė didelį būrį garsių mokslinin-
kų, gydytojų, inžinierių, politikų, 
rašytojų, žurnalistų... Sunkiau-
sia direktoriui buvo atlaikyti dau-
gybę kontrolierių, patikrinimų, 
sakyti, kaip reikia, o daryti, ko 
nori širdis. 

V. Bazys ne kartą yra sakęs, 
kad jį visada palaikė ir vedė į 
priekį, naujovių ir prasmės ska-
tino ieškoti smalsūs ir aktyvūs  

mokiniai, jų nuoširdus noras 
siekti mokslo, mandagumas, 
geras išsiauklėjimas. 

Direktorius už gerą darbą 
buvo apdovanotas pačiais gar-
bingiausiais to meto apdova-
nojimais, gavęs Nusipelniusio 
mokytojo garbės vardą, nes fi-
zikos dalyko nepaliko niekada. 
1988-aisiais dėl sveikatos pro-
blemų V. Bazys atsistatydino iš 
vadovo pareigų, tačiau dar ilgo-
kai – iki 2005-ųjų – dirbo fizikos 
mokytoju kitoje mokykloje. 

Sakytume, mokykloje prabė-
go net 50 šio garbaus žmogaus 
metų, tačiau nebūtume teisūs. 
2006-aisiais, susikūrus „Atgimi-
mo“ mokyklos (buvusios 1-osios 
vidurinės) senjorų mokytojų klu-
bui „Bičiuliai“, direktorius kartu 
su žmona, kiek abiems leido jė-
gos, aktyviai dalyvaudavo klubo 
veikloje. Sklandžiu džiugiu žo-
džiu apibendrindavo kiekvieną 
susibūrimą, išvyką į teatrą, da-
lyvavo netradicinėse pamoko-
se, kelionėse į gamtos ar žmo-
gaus darbo stebuklų vietas. 

Laikas pasiima mums bran-
gius žmones visada per anksti, 
nesvarbu, kiek jiems metų...

Nuoširdžiai užjaučiame ilga-
mečio Druskininkų 1-osios („At-
gimimo“) mokyklos direktoriaus 
Vytauto Bazio žmoną, dukrą ir 
jos šeimą, netekusius artimo ir 
labai mylimo žmogaus, o mūsų 
švietimo bendruomenę – atsi-
davusio darbui, nuoširdaus ko-
legos...

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos bendruomenė ir 
senjorų klubas „Bičiuliai“ 

VYTAUTAS BAZYS
(1931-05-10 – 2022-10-17)

„Pedagoginė veikla – mano  gyvenimo 
prasmė ir laimė“
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2022.10.22 d.
Šeštadienis

2022.10.21 d.
Penktadienis

2022.10.23 d.
Sekmadienis

2022.10.24 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 Gvantanamo dienoraštis.
23:45 Pinigų monstras.
01:40 Netobula žmogžudystė.
02:55 „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 „Misija: laukinė gamta.“ 
11.10 „Pėdsakas“ 1/53. 
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 

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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pavojingasis Bankokas.
23:35 Žudikai.
02:15 „FTB. Ieškomiausi“.
03:15 „Legendų biuras“.

06:25 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žmogus-voras“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Manu. Gimęs skraidyti.
11:40 Prezidento duktė.
13:50 Nelydimi nepilnamečiai.
15:40 Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 
arba nieko.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Detektyvas Pikaču.
21:35 Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas.
23:25 Pasižadėjęs kitai.
01:40 Gvantanamo dienoraštis.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
06.59 Programa.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Orkestrantai.“ 

08.40 Televitrina “Sveikatos kodas”.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Pirmi kartai. 
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. Laida apie pirties 
malonumus. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00  „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Mama“.
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 „Neįtikėtini gyvūnai“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 Miško atspalviai. 
09:30 Gyvenu čia. 
10:00 „Europos tyrų naujakuriai“.
11:00 „Vilnius Open by kevin.” Teniso 
profesionalų asociacijos Challenger 
serijos turnyras. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Pa-
nevėžio „7Bet-Lietkabelis“ - Vilniaus 
„Rytas“. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Raudonas dangus.
00:10 Pavojingasis Bankokas.
02:10 „Amerikietiškos imtynės“.

06:20 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Žmogus-voras“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.

08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Katės ir šu-
nys. Kačių kerštas.
11:35 Svečiai palėpėje.
13:20 Bukas ir bukesnis. Kai Haris su-
tiko Loidą.
15:05 Didžioji kova.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos šou. 
22:10 Ledo kelias.
00:25 Kandidatas.
02:40 Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. Pa-
meistrystė.
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.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valatka. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje. 
19.00 „Aiškiaregė“.
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 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Kražiai.

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato fi-
nalas. 
10:00 „Europos tyrų naujakuriai“.
11:00 „Neįtikėtini gyvūnai“.
12:00 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
13:00 „Vilnius Open by kevin.” 
15:00 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
16:05 „Iškvietimas“.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
10:30 KK2 penktadienis.
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.
22:30 Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Ledo kelias.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:27 „TV3 orai“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS „Ponas Kūdikis“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS „9-
asis rajonas“.
23:40 „Vyras už pinigus 2. Žigolo Euro-
poje“.
01:20 „Ištroškę greičio“.
03:55 „Saugus prieglobstis“.

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

netinė Visata“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
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“.
12:30 „Kosmoso kariai“.
14:25 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
16:10 „Klik! Arba gyvenimas pagreitin-
tai“.
18:30 „TV3 žinios“. 

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

netinė Visata“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
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 PREMJERA „Polis“.
15:15 „Kaip pavogti nuotaką“.
17:20 „Starkus stato“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Bornas. Absoliutus pranašu-
mas“.
00:15 „9-asis rajonas“.
02:30 „Suvilioti nepažįstamąjį“.

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

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Svajonių sodai“. Lietuva, 2011. 7 
s. (kart.)
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
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 „Kova už garbę“.
00:25 „FTB“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Moderni šeima“.
03:30 „FTB“.
04:30 „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. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 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 Istorijos detektyvai. 
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 Gyvenk ir leisk mirti.
00:45 Skotas Pilgrimas prieš pasaulį.
02:35 Kaip atsiranda daiktai.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Kaip atsiranda daiktai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.

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. Gyvenimo 
būdo programa. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. 
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Miestų paslaptys.
12:50 Potvynių ir atoslūgių karalystė.
13:50 Jaunasis Morsas.
15:20 Gimę džiaugtis.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Beatos virtuvė. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią..
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Svajonių duetai. Muzikinis pokal-
bių šou. 
22:40 Pilis Italijoje.
00:20 Aš išėjau.
01:50 Gyvenk ir leisk mirti.
03:50 Kaip atsiranda daiktai.
04:15 Gimę džiaugtis.
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 Premjera. Nuo aušros iki sutemų.
12:50 Laukinis Amerikos pasienis. 
Šiaurinės dykros.
13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
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.

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.
08:30 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 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
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 Laukinis rajonas.
23:55 Įstatymas ir tvarka.
00:40 Kaip atsiranda daiktai.
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.

16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Lauros Remeikienės koncertas
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
20.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 Lauros Remeikienės koncertas.
02.30 Gyvenimas versle. 
03.00 Laisvės TV valanda.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VA-
KARAS „Šiukšlės“.
23:50 „Miegalius“.
01:45 „Kietas faras“.
04:10 „Elementaru“.
05:05 „Moderni šeima“.

19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
programa. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Mažoji Italija.
23:25 Ponas Verdu.
01:30 Pilis Italijoje.
03:10 Laukinis Amerikos pasienis. 
Šiaurinės dykros.
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:25 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.

17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Prienų 
„Labas Gas“. 
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:50 Merginų kovos.
00:55 „Gyvi numirėliai“.
01:55 Raudonas dangus.
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2022.10.25 d.
Antradienis

2022.10.26 d.
Trečiadienis

2022.10.27 d.
Ketvirtadienis

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

07.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Misija: laukinė gamta“.
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 Pirmi kartai. 60+. 
12.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. 
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
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. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.40 Sportas.
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 „Misija: laukinė gamta“.
03.50 24/7.
04.35 „Neatrasta Rusija“.
05.00 Kaimo akademija. TV žurnalas. 

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

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. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Gargždų 
„Gargždai“. 
21:00 Invazija.
23:05 „Juodasis sąrašas“.
00:05 „Gyvi numirėliai“.
01:05 Merginų kovos.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 Nuo... Iki...
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 Mis Kulka.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris..
05:05 Programos pabaiga.

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 „Misija: laukinė gamta.“ 
11.00  „Pėdsakas“.
12.00 Sveikatos kodas. 
12.30 Sveikatos kodas.
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Mama“.
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. 
22.50 Sportas.
23.00  Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.35 „Teisingumo agentai“.
01.35 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 Bus visko.
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 Džiu-
go šou. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Žudikų kodas.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 Mis Kulka.
03:25 „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 „Zoologijos sodas.“ 
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 „Mama“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
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 Susišaudymas.
22:45 Gatvės kovotoja. Čun Li legenda.
00:40 „FTB. Ieškomiausi“.
01:40 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
02:40 „Legendų biuras“.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou.
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 Sumokėti vaiduokliui.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 Žudikų kodas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
04:55 Alchemija. VDU karta. 
05:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas „Me-
nininkų portretai“
05:50 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  „Zoologijos sodas.“
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. 60+. 
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė 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 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 Žudantis greitis.
23:05 Susišaudymas.
00:50 „FTB. Ieškomiausi“.
01:50 „Privatus detektyvas Magnumas“.
02:50 „Legendų biuras.

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

šėlusios gaudynės“.
07:45 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Prieš srovę“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:25 „FTB“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Moderni šeima“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.

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

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
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“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Spąstai“.
00:20 „FTB“.
01:25 „Elementaru“.
02:25 „Moderni šeima“.
03:25 „FTB“.
04:25 „Tai – mes“.

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

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
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“. 
22:27 „TV3 orai“. 
22:30 „Javos karštis“.
00:45 „FTB“.
01:45 „Elementaru“.
02:45 „Moderni šeima“.
03:45 „FTB“.
04:45 „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. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Premjera. 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. 
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.
21:20 Sportas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
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. 

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.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Premjera. 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 Premjera. Seselė Beti.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 1 000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1 000 pasaulio stebuklų. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Mano pasas meluoja. 
04:30 Gyventi kaime gera. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
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.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Premjera. Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1 000 pasaulio stebuklų. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Premjera. Seselė Beti.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Svečiuose Nomeda. 
20:30 Premjera. Sporto galia.
21:00 Eurolyga per LRT.
21:15 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Belgrado „Partizan Nis“ – Kauno „Žal-
giris“. 
23:30 Premjera. Laukinis rajonas.
00:20 Įstatymas ir tvarka.
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 Gamtininko užrašai. 
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.

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 Gatvės kovotoja. Čun Li legenda.
22:55 Invazija.
00:55 „FTB. Ieškomiausi“.
01:55 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
02:55 „Legendų biuras“.
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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. Automobilių utilizacija. 

 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

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

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

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

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

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

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“

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

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

Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų 

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

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

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

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai siūlo darbą 
chemikui (neterminuota darbo sutartis)

Darbo vieta: M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai
Darbo pobūdis: 
• tauriųjų metalų bandymų visais Laboratorijoje 

naudojamais metodais atlikimas (prabavimas),
• gaminių įspaudavimas Lietuvos valstybiniu kontroliniu 

prabavimo ženklu ar kitais galiojančiais ženklais, 
• Laboratorijos vadybos sistemos pagal LST EN ISO / 

IEC 17025 įgyvendinimas.

Pagrindiniai reikalavimai:
• turėti universitetinį chemiko (bakalauro / magistro) 

išsilavinimą;
• geri raštvedybos ir darbo Microsoft Office“ programų 

paketu įgūdžiai;
• geros lietuvių ir užsienio (anglų arba vokiečių) kalbos 

(B1) žinios žodžiu ir raštu;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais 
teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą su tauriaisiais 
metalais ir brangakmeniais;

• būti nepriekaištingos reputacijos;
• patirtis, dirbant pagal LST EN ISO/IEC 17025, būtų 

privalumas.

Darbo užmokesčio rėžiai (bruto): 1300,00 - 2000,00 Eur
Išsilavinimą ir kompetencijas patvirtinančius dokumentus 
bei CV su motyvuojančiu laišku siųskite el. p. 
duomenys@lpr.lt iki 2022 m. lapkričio 3 d.  
Susisieksime su atrinktais kandidatais.

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

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

ARBORISTŲ KOMANDA
• Brandžių medžių genėjimai, ląjos rišimai, 

kiti darbai, susiję su medžiais.
• Pavojingų/audrų išverstų medžių šalinimas.
• Kelmų šalinimas.

Tel. 8 629 05 606

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

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos. 
Tel. +37062530320 

Prekyba mediena Druskininkuose, sodo nameliai, pirtys, 
pavėsinės. Lauko, vidaus dailylentės, terasinės, grindų, 

pakalimo, tvorų lentos, pirties mediena. 
Tel. 8 659 77311,  

el. p. medienadruskininkai@ gmail.com
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Asmeniniai skelbimai
Keičia 2 kambarių (34 kv. m) 
butą Viečiūnuose į didesnį 
butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose su priemoka. Tel. 
+370 692 63368

Nuoma

Išnuomojami du tvarkingi – 19 
kv. m ir 24 kv. m garažai Bal-
tašiškėje. Mėn. nuomos kaina 
– 50 Eur už kiekvieną atskirai. 
Tel. 8 606 59756

Išnuomojamas 1 kambario bu-
tas renovuotame name, Svei-
katos g. Tel. 8 650 86045

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

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

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

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

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

Tvarkingiems gyventojams 
išnuomojami 1 kambario bu-
tai, atliktas remontas, bu-
tai yra Neravų g. (renovuo-
tame name) ir Šiltnamių g.  
Tel. 8 632 30475

Išsinuomotų

Išsinuomotų 1-2 kamba-
rių butą miesto centre. Tel.  
8 611 19020

Tvarkinga, be žalingų įpročių, 
be gyvūnų šeima išsinuomotų 
2 kambarių butą Druskininkuo-
se su baldais ir buitine tech-
nika. Mokėtų iki 250 Eur, nuo 
gruodžio 1 d. Domina ilgalaikė 
nuoma, būtų pasirašyta sutar-
tis. Siūlyti įvairius variantus.        
Tel. 8 606 78525, el. p. anna-
salenikovic@gmail.com

Parduoda įvairius daiktus

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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 butas Liškiavos 
g., bendras plotas – 50, 66 kv. 
m, 4 aukštas iš 6, 2 kambariai.                           
Tel. 8 65636154 

 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 Ne-
muno upės. Kaina – 75 000 
Eur, derinama. Be tarpininkų.  
Tel. 8 698 87626

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

30 arų žemės ūkio paskirties 
sklypas Ricielių kaime, 7 km 
nuo Druskininkų, tarp 2 ežeriu-
kų arba keičia į mišką. Kaina 
– 9 000 Eur. Tel. 8 682 48474

Parduodamas namų valdos 
sklypas Neravuose, šalia pa-
grindinio kelio, sklypo plotas 
– 13 arų, kaina – 12 000 Eur.                             
Tel.  8 623 57433

Perka nekilnojamą turtą

Ieškomas pirkti didelis sklypas 
ūkininkavimui ir garažas Balta-
šiškėje. Tel. +37062875156

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

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

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 3 kambarių butą (67 
kv. m), 4 aukšte iš 5 į 2 kam-
barių butą, 1-2 aukšte. Tel.  
8 607 74645

Parduoda plentinį dvira-
tį „SCOTT USA“, geros bū-
klės. Kaina – 300 Eur. Tel.  
8 601 00029

Elektrinis dviratis, idealios bū-
klės, pravažiuoti vos keli kilo-
metrai, balta spalva, kaina – 
600 Eur. Tel. 8 616 74982

LCD televizoriai: „Sharp“, 51 
cm ir 37 cm įstrižainių, kaina – 
po 25 Eur, „Samsung“, 51 cm 
įstrižainė, kaina – 35 Eur. Ki-
neskopiniai TV „LG“ – 51 cm, 
kaina – 8 Eur, „Samsung“, 35 
cm, kaina – 5 Eur. TV priedė-
liai „TV STAR T910“, „TV STAR 
T1030“, „TV STAR T900“ – po 
13 Eur, „Vido“ – 10 Eur, paka-
binami šviestuvai butui – nuo 4 
Eur,  TV priedėlių  „TV STAR“, 
televizorių „LG“ ir „Philips“ pul-
teliai – nuo 4 Eur. TV lauko 
antena – 13 Eur, „Scart“ laidai 
– 2 Eur. Vaikiškas medinis ma-
niežas, sulankstomas, išma-
tavimai – 100 cm x 100 cm x 
63 cm, kaina – 20 Eur, stačia-
kampis stalas, plytelių pavir-
šius, išmatavimai – 135 cm x 
75 cm x 48 cm, kaina – 10 Eur, 
vaikiškos lovytės – nuo 18 Eur.  
Tel. 8 686 43600

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

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

Pigiai parduodami: žvejo kos-
tiumas, rudens pavasario se-
zonui, žieminės meškerės, 
avižėlės. Tel. 8 687 25132

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

Parduoda mažai naudotą 
čekų gamybos vertikalų elek-
trinį boilerį „OKCE-02 Draži-
ce“ (montuojamas ant sienos, 
keramikinis šildymo elemen-

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

tas, maži šilumos nuostoliai, 
apsauga nuo korozijos, talpa 
– 125 l, svoris – 45 kg, aukštis 
– 1, 067 m, skersmuo – 0, 524 
m, galingumas – 2 kW), kaina 
– 60 Eur. Geri, galimai nenau-
doti stiklo blokeliai: 24 cm  x 
24 cm x 9 cm (ilgis, aukštis, 
plotis), apie 70 vnt., kaina – 1 
Eur. Savadarbė malkų skal-
dyklė, trifazis variklis, kaina – 
320 Eur. Geras, nedaug nau-
dotas šaldiklis „Snaigė 122“, 
6 kamerų, 1,6 m x 0,60 m x 
0,60 m (aukštis, plotis, gylis), 
kaina – 60 Eur. Kreiptis tel.  
8 614 76626

Rūsio pamatų blokai SP3 (iš-
matavimai: 2, 60 m x 0, 60 m 
x 0, 30 m), vieneto kaina – 35 
Eur, gelžbetoniniai šulinio žie-
dai (diametras – 1000 mm), 
vnt.  kaina – 65 Eur. 6 m ilgio 
gelžbetoninė sija – 80 Eur, 20 
stiklo lapų, 3-4 mm storio, iš-
matavimai – 160 x 130 cm, kai-
na – derinama. Šiluminių trasų 
loviai, 3 vnt., ilgis – 2, 5 m, plo-
tis – 1 m, aukštis – 50 cm.   Tel. 
8 687 24880

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

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

Parduoda malkas kaladėmis. 
Eglinės ir pušinės kaina – 40 
Eur už metrą, beržinės – 50 
Eur už metrą. Pristatymas ne-
mokamas. Papildomai teikia-
ma malkų skaldymo paslauga. 
Tel. +37061617840

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

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

Parduodamos spygliuočio 
malkos, supjautos kaladėmis. 
1 erdm. kaina – 40 Eur. Tel. 
+37066244307

Parduodame įvairias malkas. 
Vežame ir mažus kiekius. Tel. 
8 610 32259

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduodamas 12 metų 
darbinis arklys (Reg. Nr. 
LTUO008001644709). Tel.  
8 614 39798

Parduoda bulių veislei. Tel. 
 8 686 82044

Parduoda triušius. Tel.  
8 620 86900

Parduoda baltagūžius ko-
pūstus rauginimui. Tel.  
8 613 39906

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen 
Transporter“ arba kitos mar-
kės senesnį geros būklės 
benzininį automobilį. Tel. 
+37062875156

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

Ieško darbo

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

Prižiūri sodybas – du kar-
tus per savaitę, atvažiuoja.  
Tel. 8 692 44465

Dovanoja

Dovanoja 4 mėnesių katinėlį, 
labai draugišką, mielą (juo-
dai baltos spalvos). Tel. 8 674 
03638

Dovanoja puikios būklės, dvi 
apynaujes kušetes. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 617 18899

Dovanoja didelę alijošiaus 
šaką – 0, 7 m, augalui daugiau 
nei 5 metai. Tel. 8 698 81321

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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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“!


