
Jau tris dešimtmečius Drus-
kininkuose veikiantys Lietu-
vos prabavimo rūmai šį spa-
lį švenčia veiklos šimtmetį. 
1922 metais Kaune įsteig-
ta svarbi valstybės institu-
cija, perėjusi istorijos kryž-
keles, 1991 metais, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, 
atgimė Druskininkuose. Dau-
gelį metų už uždarų durų vei-
kę Lietuvos prabavimo rūmai 
garbingo jubiliejaus proga ne 
tik surengė parodą Druski-
ninkų muziejuje, bet ir atvėrė 
lankytojams savo laboratori-
jų duris. 

Sulaukė daugybės sveikini-
mų

Praėjusį penktadienį, „Grand 
SPA Lietuva“ konferencijų cen-
tre surengtas Lietuvos praba-
vimo rūmų veiklos 100 metų 
jubiliejaus minėjimas, į kurį susi-
rinko šios įstaigos darbuotojai iš 
visų Lietuvos padalinių, taip pat 
Finansų ministerijos, Druskinin-
kų savivaldybės atstovai ir Pra-
bavimo rūmų klientai – juvelyrai 
iš visos Lietuvos. 

Prabavimo rūmų direktorė Vir-
ginija Pavalkienė trumpai pri-
statė Prabavimo rūmų istoriją, 
supažindino su šiandienos iš-
šūkiais, pasidžiaugė darniu įs-

taigos kolektyvo darbu: „Mes 
visi susitikome Druskininkuose. 
Kai kam kyla klausimas – kodėl 
čia? Tai ne dėl to, kad Druski-
ninkai – gražiausias Lietuvos 
kurortas. Druskininkai dauge-
liui mūsų darbuotojų yra profe-
sinė tėviškė. Čia, atkūrus Lie-
tuvos nepriklausomybę, buvo 
įkurta Prabavimo rūmų būsti-
nė, čia tauriųjų metalų ir bran-
gakmenių prabavimo paslapčių 
mokėsi visi mūsų įstaigos spe-
cialistai – tikri savo srities pro-
fesionalai. Ir kaip vaikai palieka 
savo tėvų namus, taip ir mūsų 
darbuotojai iš Druskininkų išsi-
važinėjo į Vilnių, Kauną, Klaipė-
dą ir Šiaulius tęsti Lietuvos pra-
bavimo rūmų veiklos.“

Direktorė už supratimą ir ben-
dradarbiavimą padėkojo Druski-
ninkų savivaldybės vadovams, 
ji taip pat sakė, kad tik Druski-
ninkų savivaldybės mero Ričar-
do Malinausko, jo pavaduotojo 
Lino Urmanavičiaus ir adminis-
tracijos direktorės Vilmos Jur-
gelevičienės paskatinti, Lietu-
vos prabavimo rūmai šiemet 
pirmą kartą plačiau atsivėrė vi-
suomenei. 

Su garbingu jubiliejumi Pra-
bavimo rūmus pasveikino šios 
įstaigos steigėjui atstovaujan-
tis Finansų viceministras Gedi-

minas Norkūnas ir Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektorė V. Jurgelevičienė. 

„Apie Prabavimo rūmus Drus-
kininkuose per paskutinius du 
dešimtmečius buvo galima iš-
girsti daug ir dažnai. Neveltui 
Druskininkai vadinami juvelyrų 
sostine. Druskininkai yra unika-
lūs visomis savo paslaugomis, 
o jūs esate viena iš tų įmonių, 
kuri yra unikalumo simbolis. Di-
džiuojamės jumis ir esame lai-
mingi, kad esate Druskinin-
kuose“, – kalbėjo savivaldybės 
administracijos direktorė.

Buvęs ilgametis Prabavimo 
rūmų direktorius Eimantas Mit-
kus prisiminė Prabavimo rūmų 

pirmuosius žingsnius po Ne-
priklausomybės atkūrimo, iššū-
kius, su kuriais pavyko susido-
roti. 

Šventinio renginio metu visi 
Prabavimo rūmų darbuotojai ir 
svečiai buvo apdovanoti progi-
niu, tik 100 vienetų tiražu išleis-
tu, 925 prabos sidabro medaliu 
„Lietuvos prabavimo rūmams – 
100 metų“.

Druskininkuose veikia akre-
dituota laboratorija

O kaip atrodo Prabavimo rūmų 
kasdienybė? Su ja galėjo susi-
pažinti įstaigos laboratorijose 

apsilankę savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ korespondentai. 

Kaip teigė Prabavimo rūmų 
direktorė V. Pavalkienė, svar-
biausias įstaigos veiklos tiks-
las – saugoti Lietuvos Respubli-
kos valstybės, tauriųjų metalų, 
brangakmenių vartotojų, gamin-
tojų ir tiekėjų teisėtus interesus. 
Ji sakė, jog visi gaminiai, ku-
riuos ketinama pristatyti į par-
duotuves, turi būti pateikti pra-
bavimui.
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Lietuvos turizmo forume 
Druskininkams įteiktas 

darniausios turizmo 
vietovės apdovanojimas

2 psl.
„Nemunas by CITUS“ 

startas Druskininkuose: 
pardavimai – įspūdingi, 

bet laukiančios 
darbų apimtys – dar 

įspūdingesnės

6 psl.
„Snow Arenoje“ 

–  slidinėjimo veiklos 
vaikams ir jaunimui

Kitas laikraščio numeris 
išeis lapkričio 10 d.

9 psl.

Į Lietuvos prabavimo rūmų veiklos 100 metų jubiliejaus minėjimą susirinko šios įstaigos darbuotojai iš visų Lietuvos padalinių / Roberto Kisieliaus nuotrauka

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 5 psl.

Lietuvos prabavimo rūmų direktorė V. Pavalkienė: 
„Druskininkai daugeliui mūsų darbuotojų yra 

profesinė tėviškė“
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Lietuvos turizmo forume Druskininkams įteiktas darniausios 
turizmo vietovės apdovanojimas

Nuotoliniu būdu teikiamos socialinės paslaugos druskininkiečius džiugina  
ir dovanoja galimybę tobulėti

Praėjusį penktadienį Vil-
niuje organizuotas aštunta-
sis Lietuvos turizmo forumas 
„Permąstykime turizmą“, ku-
riame šio sektoriaus eksper-
tai, verslo atstovai, ekono-
mistai ne tik diskutavo apie 
Lietuvos turizmo ateitį, bet ir 
apdovanojo tuos, kurie 2022 
m. įdėjo pastangų, skatinant 
šalyje darnųjį turizmą, ar pri-
statė naujus produktus.

Druskininkų savivaldybei įteik-
tas darniausios turizmo vietovės 
apdovanojimas.

„Ačiū visai Druskininkų turiz-
mo bendruomenei – be jūsų 
darbo, pastangų ir meilės tam, 
ką darote, šio apdovanojimo ne-
būtų. Džiaugiuosi, kad ministeri-
ja įvertino mūsų visų pastangas 
– jau ne vienerius metus dar-
naus turizmo vystymas yra tarp 
svarbiausių Druskininkų priori-
tetų. Siekiame, kad Druskininkų 
vystymas apimtų ekonominę, 

socialinę ir, be jokios abejonės, 
aplinkosaugos sritis, norime iš-
laikyti gamtos išteklių kiekybę, 
kokybę ir kartu juos saugoti“, – 
sakė meras R. Malinauskas.

Vertinant savivaldybių pastan-
gas skatinti darnųjį turizmą, at-
sižvelgta į 9 kriterijus: dirban-
čiųjų turizmo sektoriuje skaičių, 
užimtumo lygį savivaldybės ap-
gyvendinimo įstaigose, vidu-
tinę turistų viešnagės trukmę, 
darbą dėl turizmo sezonišku-
mo mažinimo, vietovės pritai-

kymą neįgaliems turistams, tu-
rizmo svarbą savivaldybėje bei 
svarbiausias priemones, kurių 
imtasi skatinti efektyvų išteklių 
naudojimą, energijos taupymą, 
maisto nešvaistymą, raginant 
naudoti vietos produktus, vietos 
bendruomenės paslaugas, per-
einant prie švarios žiedinės eko-
nomikos. 

Šiemet, atsižvelgiant į Jungti-
nių Tautų Pasaulio turizmo or-
ganizacijos paskelbtą Turizmo 
dienos temą „Permąstykime tu-

rizmą“, forume buvo diskutuoja-
ma, ko reikia imtis, kad turizmas 
būtų atsparesnis, darnesnis ir 
inovatyvesnis.

Kaip rodo apgyvendinimo pas-
laugų rezervacijų sistemos Bo-
oking.com tyrimų duomenys, 
2022 m. net 81 proc. keliaujan-
čiųjų yra labai svarbios darnios 
kelionės, o pirmenybė teikiama 
darnumo pažymėjimus turin-
tiems objektams.

Druskininkų savivaldybės So-
cialinių paslaugų centras nuo 
liepos mėnesio savo klientams 
teikia nuotolines socialines 
paslaugas – reikalingą senjo-
rams pagalbą teikia nuotoliniu 
būdu. Išdalinus planšetinius 
kompiuterius su specialia pro-
grama, pagalbą teikiantis dar-
buotojas kelis kartus per sa-
vaitę susisiekia su senoliais, 
pamato juos ekrane, paben-
drauja, pasidomi kaip jie jau-
čiasi, primena, kad reikia išger-
ti vaistų ar nueiti pas gydytoją.

Pasak centro direktoriaus pa-
vaduotojo Aurimo Pelecko, visa 
programinė įranga, internetas ir 
planšetės nupirkta už Druskinin-
kų savivaldybės lėšas, tad drus-
kininkiečiams papildomai mokė-
ti nereikia.

„Šis projektas yra pilotinis, bet 

jau dabar, praėjus beveik ketu-
riems mėnesiams nuo jo pra-
džios, galime drąsiai sakyti, kad 
jis pasiteisino. Įgyvendindami 
projektą, orientavomės į pagal-
bos į namus skyriaus klientus – 
tai žmonės, kurie sunkiai vaikšto, 
turi negalią, kai kurie iš jų gyve-
na seniūnijose, neturi artimųjų. 
Žinoma, mūsų klientams pagalba 
teikiama ir tiesiogiai, bet ši papil-
doma paslauga leidžia sutaupyti 
laiko, suteikti daugiau galimybių iš 
anksto sužinoti, pavyzdžiui, kokių 
produktų nupirkti. Senjorai vertina 
ir galimybę bendrauti su pagalbą 
teikiančiu darbuotoju. Jiems už-
tenka paspausti vieną mygtuką, ir 
mūsų darbuotojai gauna praneši-
mą, kad vienas iš jų nori susisiek-
ti. Darbuotojai tai gali padaryti iš 
bet kurios vietos, greitai reaguo-
ti ir operatyviai padėti“, – sako A. 

Peleckas.
Pagalbą teikiantis darbuotojas 

Donatas Burba džiaugėsi, kad 
naudojama programa labai funk-
cionali – leidžia ne tik paskam-
binti, bet ir automatiškai atsiliepti 
už klientą. „Žmogui nereikia atsi-
liepti – man paskambinus sutartu 
laiku, įsijungia kamera, ir iš karto 
matau vaizdą. Tai labai praktiška, 
jei žmogui sunkiau naudotis tech-
nologijomis, bet taip pat naudinga 
ir prevenciškai – galime greičiau 
pastebėti, jei žmogų ištinka nelai-
mė, ir jam padėti“, – sako D. Bur-
ba.

Prisijungti prie socialinio dar-
buotojo ir kliento pokalbių gali ir 
to pageidaujantys šeimos nariai – 
jie tai gali daryti per mobiliąją pro-
gramėlę.

„Bendrauti nuotoliniu būdu la-
bai patogu ir dėl to, kad galima 
įrašyti automatinį priminimą, pa-
vyzdžiui, kelintą valandą ir kokius 
vaistus išgerti. Padarius įrašą, jis 
kliento planšetėje pasileidžia au-
tomatiškai. Klientai dažnai jaučia-
si vieniši, kai kurie iš jų dėl savo 
sveikatos būklės negali išeiti į lau-
ką, todėl laukia skambučių, no-
riai bendrauja. Pasikalbame apie 
bendras aktualijas, jie pasako-
ja apie savo praeitį, giminaičius, 
kasdieninę rutiną. Žinoma, juos 
veikia ir pranešimai apie karą – 
tenka žmones nuraminti, kad ti-
krai nereikia skubėti dideliais kie-
kiais pirkti kruopų ar konservų“, 
– pasakoja D. Burba.

Kai socialinis darbuotojas susi-
siekė su 82-ejų metų druskinin-
kiete Bronislava, moteris pasi-
džiaugė, kad jai labai patinka ši 

teikiama paslauga – su sociali-
niu darbuotoju ji pasikalba lyg su 
artimuoju. Negana to, ji išmoko 
naudotis planšetiniu kompiuteriu 
ir jame paskaito orų prognozes, 
naujienas.

„Iš tiesų smagu, kad žmonės, 

anksčiau nesinaudoję išmaniai-
siais įrenginiais, šiandien per juos 
pažiūri filmus ar paskaito naujie-
nas. Džiaugiamės, kad mūsų tei-
kiamos paslaugos ir padeda bui-
tyje, ir leidžia tobulėti“, – sako 
Aurimas Peleckas.

Lietuvos turizmo forume „Permąstykime turizmą“ Druskininkų savivaldybei įteiktas darniausios turizmo vietovės apdovanojimas / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

A. Burba: „Socialinių paslaugų centras nuo liepos mėnesio savo klientams teikia nuo-
tolines socialines paslaugas – reikalingą senjorams pagalbą teikia nuotoliniu būdu“ / Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Meras Ričardas Malinauskas: „Kodėl eilinių žmonių vaikai su negalia  
tapo politinių žaidimų objektu? Ar jų negydymas yra kova su „režimu“?

Azerbaidžano turizmo operatoriai pristatė savo planus į 
Druskininkus atvežti daugiau turistų

Nors pandemija baigėsi, ta-
čiau mūsų gyvenime liko dar 
daug iššūkių – ir malonių, ir 
tokių, kuriems reikia ieško-
ti skubių sprendimų. Augant 
elektros ir šilumos energijos 
kainoms, tenka ieškoti taupy-
mo būdų, dėl to gali nukentėti 
ne tik žmonių kasdienybė, bet 
ir šventės. Kaip elgtis tokioje 
situacijoje – atsisakyti šven-
čių ar jas švęsti? Kai kurios 
savivaldybės atsisako įpras-
tų švenčių, o kaip bus Drus-
kininkuose?

Druskininkuose veikiančios 
sanatorijos „Belorus“ atei-
tis vėl miglota. Neišduodant 
vizų sergantiems Baltarusi-
jos vaikams, tenka mažinti sa-
natorijos darbo apimtis, todėl 
bus atleidžiami šios sanatori-
jos darbuotojai. Ką tai reiškia 
Druskininkams?

Šiais ir kitais klausimais kal-
binome Druskininkų savi-
valdybės merą Ričardą Mali-
nauską. 

Sanatorija priversta ba-
lansuoti ant bankroto ri-
bos 

– Vėl iškilo problemų dėl sa-
natorijos „Belorus“. Užsienio 
reikalų ministerija iki šiol ne-
išduoda vizų iš Baltarusijos 
į Lietuvą gydymo tikslais at-
vykstantiems eilinių žmonių 
vaikams su negalia, dėl to sa-
natorija yra priversta atleis-
ti apie 60 žmonių – mokyto-
jų, slaugytojų, kito personalo, 
kuris dirbo būtent su vaikais 
su negalia. Kaip vertinate šią 
situaciją? 

– Druskininkuose veikianti sa-
natorija „Belorus“, kuri speciali-
zuojasi sunkią negalią turinčių 
vaikų gydyme ir priklauso Balta-
rusijos Visuomenės sveikatini-
mo ir sanatorinio-kurortinio gy-
dymo centrui, ne kartą kreipėsi į 
URM dėl vizų vaikams, kuriems 
reikia gydymo ir reabilitacijos, 
išdavimo. Kreipėsi ir savivaldy-
bė – lygiai prieš tris mėnesius 
rašiau, kad teisę į gydymą turi 
visi, negalią turintys vaikai iš 
Baltarusijos – taip pat. 

Tačiau iki šios dienos vizų iš-
davimo vaikams su negalia 
klausimas ignoruojamas. 

Kalbėjomės su sanatorijos va-
dovu – sanatorija yra daugiau-
sia pritaikyta vaikų gydymui ir 
mokymui, o vaikai į Lietuvą ne-
įleidžiami. Esant sudėtingai 
energetinei situacijai, laukiant 
sudėtingai žiemai, druskininkie-
čiai priversti stoti į bedarbių gre-
tas. O pati sanatorija, veikianti 
Lietuvoje, pagal Lietuvos įstaty-
mus ir mokanti mokesčius į Lie-
tuvos biudžetą, vėl priversta ba-
lansuoti ties bankroto riba. 

– Viešai išplatintuose Užsie-
nio reikalų ministerijos pra-
nešimuose teigiama, kad vizų 
išdavimui baltarusių vaikams 
gali tarpininkauti Vilniuje vei-
kiantis Baltarusijos opozici-
jos lyderės Svetlanos Cicha-
nouskajos biuras. Kaip Jums 
atrodo, ar ši organizacija turi 
tokią teisę?

– Akivaizdu, kad bandoma at-
sakomybę už vaikų su nega-
lia vizas permesti ant S. Cicha-
nouskajos biuro, nors Seimas 
nesuteikė URM teisės deleguo-
ti vizų išdavimo funkcijos kitoms 

institucijoms. 
Priminsiu, kad po nepaprasto-

sios padėties įvedimo, nuo 2022 
metų kovo 11 dienos URM yra 
vienintelė tarpininkė, nuo ku-
rios malonės priklauso, ar eili-
nių žmonių vaikams su negalia 
iš Baltarusijos bus išduotos vi-
zos atvykti į Lietuvą ir gauti čia 
medicininę pagalbą. 

Dar 2021 m. liepą, atidarant 
S. Cichanouskajos biurą, pati 
ministerija įvardijo, kad biuras 
nėra diplomatinė atstovybė. Tai 
reiškia, kad tai tik simbolinė ins-
titucija, teisiškai nieko nereiš-
kianti. 

Neegzistuoja joks teisinis pa-
grindas derinti neįgalių vaikų ir 
juos lydinčių tėvų iš Baltarusi-
jos sąrašus su šiuo biuru. Jau 
nekalbu apie tai, kad, šiam biu-
rui pateikus minėtus duomenis, 
būtų pažeisti Bendrojo duome-
nų apsaugos reglamento reika-
lavimai.

Politiniais žaidimais šiandien 
manipuliuojama žmonių liki-
mais. Kodėl eilinių žmonių vai-
kai su negalia tapo politinių žai-
dimų objektu? Ar jų negydymas 
yra kova su „režimu“? 

– Kas turėtų spręsti šią pro-
blemą? 

– Situaciją privalo spręsti 
pats URM. Dar kartą kreipiuo-
si į Prezidentą Gitaną Nausė-
dą, Vyriausybę ir Užsienio rei-
kalų ministeriją – laikas priimti 
atsakomybę dėl vizų negalią 
turintiems vaikams išdavimo ir 
pagaliau išspręsti šią situaci-
ją. Nežinau, kaip vertinti šią si-
tuaciją: nesusipratimas, kvailu-
mas ar atviros patyčios: kodėl 
URM žmonėms siūlo neteisi-
nius veiksmus?

Kalėdų niekas nepavogs

– Dabar visoje šalyje pa-
skelbtas energijos taupymo 
vajus, kai kurios savivaldy-
bės atsisako arba iki minimu-
mo sumažina šventinių ren-
ginių finansavimą. Kaip šioje 
situacijoje elgsis Druskinin-
kai?

– Druskininkai neplanuoja at-
sisakyti šventinių instaliacijų ar 
papuošimų, išjunginėti šviesų ar 
Kalėdų eglės. Turėdami ūkišką 
ir racionalų požiūrį, esame įsigi-
ję ekonomišką ir taupų LED ap-
švietimą. Kalėdų iš Druskininkų 
tikrai niekas nepavogs – kaip ir 
kasmet, žmonėms padovano-
sime įsimintiną laiką ir šventi-
nę nuotaiką. Žinoma, šventės 
biudžetą planuojame raciona-
liai, bet kartu apgalvojame, kuo 
galime nustebinti kurorto sve-
čius ir bendruomenę. Žėrinčio-
mis instaliacijomis ir lazeriais 
papuoštos kurorto erdvės, ben-

druomenės sukurtas įspūdin-
gas originalus kalėdinių eglučių 
parkas, dizainerių sukurta įspū-
dingo aukščio karūnuota Kalė-
dų eglė, prakartėlė su gyvomis 
avelėmis – be jų neįsivaizduo-
jami šventiniai Druskininkai, ir 
visa tai tikrai bus galima išvys-
ti šiais metais. Planuojame plės-
ti kalėdinę mugę, ją bus galima 
rasti šalia kurorto centre esan-
čios bažnyčios. Druskininkai 
Kalėdų pasaką kurs, pasitelkda-
mi fantaziją. Kviesime įsitrauk-
ti į įvairias veiklas – edukacijas, 
šventines dirbtuves, lankytis 
koncertuose, Kalėdų senelio 
rezidencijoje. Kalėdų sostinė 
Druskininkai ir šiais metais visą 
gruodžio mėnesį kurorte kurs 
magišką kalėdinę pasaką.

– Kada Druskininkuose 
įžiebsime Kalėdų eglę? 

– Pagrindinę kurorto eglę šiais 
metais įžiebti planuojama gruo-
džio 2 dieną.

Praėjusią savaitę Azerbai-
džano turizmo agentūrų, dir-
bančių su Lietuvos turizmo 
rinka, atstovai, lydimi „Grand 
SPA Lietuva“ vadovo Vladi-
miro Ščiupakovo, apsilankė 
Druskininkų savivaldybėje ir 
susitiko su Druskininkų sa-
vivaldybės meru Ričardu Ma-
linausku, Turizmo, komuni-
kacijos ir kultūros skyriaus 
vedėja Vaiva Žaguniene bei 
pristatė savo planus į Druski-
ninkus atvežti daugiau turis-
tų iš Azerbaidžano.

Azerbaidžano turizmo agentū-
ros planuoja užmegzti bendra-
darbiavimą su Druskininkuose 
veikiančiais viešbučiais, sveika-
tinimo ir poilsio įstaigomis. Ir jau 
nuo lapkričio mėnesio Azerbai-
džano gyventojams, norintiems 
atvykti į Druskininkus, bus pa-
siūlytas specialus kelionės pa-
ketas itin patrauklia kaina.

Pasak savivaldybėje apsi-
lankiusių delegacijos atstovų, 
Druskininkus Azerbaidžano gy-
ventojai renkasi dėl čia esančių 
sveikatinimo ir poilsio paslaugų 

gausos ir kokybės, jų poreikius 
atitinkančio aptarnavimo.

Susitikime su meru R. Mali-
nausku svečiai domėjosi sveika-
tos ir sveikatingumo infrastruk-
tūra, turizmo statistika, kurorto 
plėtra, rinkodaros vystymo stra-
tegija, planuojamais įgyvendinti 
projektais.

Pristatydamas kurortą, me-
ras pažymėjo, kad Druskininkai 
mato daug potencialo bendra-
darbiauti su Azerbaidžanu, ska-
tinti turizmą, keistis patirtimi tu-
rizmo, investicijų pritraukimo ir 
kitose srityse.

Druskininkų sveikatinimo įstai-
gos neseniai dalyvavo Azerbai-
džano sostinėje Baku organi-
zuotame turizmo ir sveikatinimo 
pristatymo renginyje. Druski-
ninkiečiai susitiko su stambaus 
holdingo „Pasha Group“ padali-
nio „Pasha Travel“ atstovais, ku-
rie kartu su „Turkish Airlines“ bei 
„Azerbaidžano-Lietuvos drau-
gystės namais Alde Tour“ pla-
nuoja pradėti sveikatinimo pro-
jektą Druskininkuose.

Druskininkų savivaldybėje apsilankę Azerbaidžano turizmo agentūrų atstovai pristatė planus į kurortą atvežti daugiau turistų iš Azer-
baidžano / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras 

KLAUSIMAI DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MERUI 
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Ar stalo žaidimus gali žais-
ti tik vaikai? Druskininkų JUC 
drauge su partneriais iš Sa-
kartvelo – Youth Center Of 
Georgia šį mitą stengėsi su-
laužyti, surengdami ERAS-
MUS+ programos finansuo-
tus jaunimo mainus tema 
– „Mokomės iš stalo žaidimų“ 
(angl. Let‘s Learn From Bo-
ard Games“). Penkias inten-
syvias veiklų dienas 32 jauni, 
veržlūs ir kūrybingi dalyviai 
iš Lietuvos bei Sakartvelo pa-
sinėrė į daugumai pirmą jų 
gyvenime tarptautinių mainų 
patirtį, nuotykį, išbandymą, 
savęs bei kitų pažinimą. 

Per šį trumpą laiką, dalyvau-
dami neformaliose veiklose, jau-
nuoliai pažino vieni kitus, prista-
tė savo šalies kultūras, maistą, 
istoriją, sužinojo, kad, žaisdami 
stalo žaidimus, iš tiesų laviname 
atmintį, ugdome įgūdžius, geri-
name komunikavimo, bendra-
darbiavimo ir sprendimų priėmi-
mo gebėjimus. 

Visiems įsiminė atraktyvus ir 
įdomus asociacijos Druskinin-
kų stalo žaidimų klubo „Board 
Punks“ prezidento Juozo Kaz-
lausko pranešimas apie tai, kaip 
atpažinti kokybiškus stalo žai-
dimus. Jis sugriovė tam tikras 
nusistovėjusias nuostatas apie 
tai, kad stalo žaidimai tėra skir-
ti vaikams, pasidalijo įdomiomis 
įžvalgomis apie tai, kaip turė-
tų atrodyti gerai suprojektuotas 
žaidimas. 

Po pranešimo pasiūlyta links-
moji dalis – „KLASK“ turnyras, 
kuriame netrūko įtampos, gau-
sių palaikančių komandų ova-
cijų, atributikos ir džiaugsmo 
šūksnių. Įgavę žinių ir sužino-
ję paslapčių, dalyviai penkiose 
grupelėse kūrė savo stalo žaidi-
mus, kuriuos vėliau tarpusavyje 
išmėgino. Čia cukraus gabalė-
liai virto žaidimo dalimi, popie-
riaus lapai tapo išradingiausio-
mis kortomis su intriguojančiais 

klausimais ir užduotimis. 
Šios smagios veiklos projekto 

dalyviams suteikė daugiau žinių 
ir apie pačią ERASMUS+ pro-
gramą bei jos teikiamas galimy-
bes jaunimui, pildė savęs įsiver-
tinimo sertifikatus – YouthPass.

Lietuvių komandos dalyvių 
įspūdžiais

Justė: „Tai buvo pirmieji mano 
ERASMUS+ jaunimo mainai, ir 
jie man labai patiko. Džiaugiuo-
si, kad galėjau visa tai patirti. 
Susiradau naujų draugų, kurių 
niekada nepamiršiu!“

Aurėja: „Smagu, kad galėjau 
susipažinti su visais ypatingais 
žmonėmis bei geriau pažinti kla-
siokus! Labiau pažinau ir save, 
atradau savo anglų kalbos ga-
bumus.“

Šarūnas: „Įspūdžiai labai geri, 
pažinau daug naujų žmonių, 
draugų. Buvo smagu susidrau-
gauti ir kartu dirbti su dalyviais 
iš Sakartvelo bei sužinoti apie jų 
kasdienybę ir gyvenimo sunku-
mus.“

Ūla: „Niekada negalvojau, kad 
kitos tautos žmonės gali būti to-
kie draugiški. Labai visiems dė-
koju ir myliu, jų dėka projekte 
jaučiausi gerai. Labai noriu šią 
patirtį pakartoti!”

Kartoti šios patirties jau nepa-
vyks, tačiau Druskininkų JUC 
ateityje lauks visų naujose pro-
jektuose, kurie padovanoja to-
kias gražias ir įsimintinas patir-
tis.

Projektas „ Let‘s Learn From 
Board Games“ („Mokomės iš 
stalo žaidimų), projekto nu-
meris: 2021-2-LT02-KA152-
YOU-000040016

Projektas finansuojamas Euro-
pos Sąjungos lėšomis (ERAS-
MUS+ programa)

Druskininkų JUC informacija

Dania Lipinienė

Druskininkų kapela „Ratny-
čėlė“ dalyvavo Žemaitijos sos-
tinėje Telšiuose LPS „Bočiai“ 
organizuotoje ir tris dienas tru-
kusioje šventėje. Renginiui ne-
trūko dvasingumo, muzikos, 
dainų, dramos ir garbių svečių 
sveikinimų.

Pirmąją renginio dieną sureng-
tas dramos kolektyvų ir skaitovų 
pasirodymas, antrąją organizuo-
tas tarptautinis mišrių chorų, vo-
kalinių ansamblių ir solistų kon-
certas bei varžytuvės.

Trečiąją šventės dieną sureng-

tos tarptautinės tautinių šokių ir 
kapelų varžytuvės. Druskinin-
kų kapela „Ratnyčėlė“ (vadovas 
Gintaras Černiauskas) dalyvavo 
konkurse ir iškovojo 1-ąją vietą. 
Konkurso dalyvius vertino kom-
petentinga komisija. Kapelų var-
žytuvėse buvome puikiai įvertinti, 
pelnėme pagrindinį konkurso pri-
zą ir „Tvirtą Žemaitišką Padėką“.

Po sėkmingo pasirodymo namo 
grįžome laimingi, linksmi, nuo vei-
dų nedingo plačios šypsenos. O 
dabar kapela „Ratnyčėlė“ ir toliau 
ruošis būsimiems renginiams ir 
konkursams.

Ar stalo žaidimai – tik vaikams?

Kapela „Ratnyčėlė“ Druskininkų vardą garsino Žemaitijoje
Druskininkų JUC drauge su partneriais iš Sakartvelo – Youth Center Of Georgia smagiai praleido laiką, drauge įgyvendindami ERA-

SMUS+ programos finansuotą jaunimo mainų projektą, kurio tema – „Mokomės iš stalo žaidimų“ / Druskininkų JUC archyvo nuotraukos 

Druskininkų kapelą „Ratnyčėlė“ Žemaitijoje surengtoje šventėje lydėjo sėkmė / Asmeninio archyvo nuotraukos
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Gaminio (ar lydinio), iš kurio 
pagamintas gaminys vertingu-
mą apsprendžia tauriojo metalo 
kiekis, esantis lydinyje. Sąvoka 
„praba“ reiškia valstybės nu-
statytą standartą, kuris parodo 
santykinį tauriojo metalo kiekį 
lydinio masės tūkstantyje dalių.

Pagal tarptautinį kokybės va-
dybos standartą akredituotos 
Prabavimo rūmų laboratorijos 
vadovė Ingrida Žūkienė supa-
žindino svečius su laboratorijo-
je naudojamais tauriųjų meta-
lų grynumo (prabos) nustatymo 
metodais, naudojama įranga, 
ženklinimo ypatumais. Ji paaiš-
kino ir cheminiais bandymais 
įrodė, kaip atpažinti taurųjį me-
talą nuo netauriojo. Laborato-
rijos lankytojus labai nustebi-
no žinia, kad, pavyzdžiui, 585 
prabos raudonos, geltonos, ža-
lios ar  baltos spalvos aukso ly-
diniuose santykinis aukso kie-
kis yra ne mažesnis kaip 58,5 
proc. (tai reiškia, kad jų vertin-
gumas iš esmės – toks pats), 
o lydinio spalvą lemia tik jame 
esantys kiti metalai – varis, cin-
kas, nikelis, sidabras, paladis. 
Kadangi plika akimi to nustaty-
ti negalima, Laboratorijos tiks-
las – naudojant cheminius ir ki-
tus metodus, nustatyti tauriojo 
metalo kiekį gaminiuose. 

Į patikrintus (prabuotus) taurių-
jų metalų gaminius yra įspau-
džiamas Lietuvos valstybinis 
kontrolinis prabavimo ženklas, 
patvirtinantis nustatytą tauriojo 
metalo kiekį (prabą) tame gami-
nyje, parodantis pirkėjui tikrąjį 
gaminio vertingumą. Pavyz-
džiui, Lietuvos valstybinis kon-
trolinis prabavimo ženklas, pa-
tvirtinantis 585 aukso prabą yra 
toks:

 
Šie ženklai spaudžiami spe-

cialiais mechaniniais įrankiais, 
o jei gaminys ypač smulkus ar 
tuščiaviduris, panaudojamas la-

zeris. 
„Prabą patvirtinantis ženklas 

įspaudžiamas į tauriųjų meta-
lų gaminius. Gaminiuose privalo 

būti gamintojo ar importuoto-
jo ženklas ir Lietuvos prabavimo 
rūmų įspaudžiamas valstybinis 
kontrolinis prabavimo ženklas 
su Vyčiu. Tauriųjų metalų gami-
nių prabą gali patvirtinti į gami-
nius įspaudžiamas ir tarptautinis 
– Bendrasis kontrolės ženklas, 
numatytas Lietuvos ratifikuotoje 
tauriųjų metalų gaminių kontro-
lės ir prabavimo konvencijoje“, – 
pasakojo V. Pavalkienė. 

Tikrina ir pirkinius iš Rytų
Direktorė pasakojo, kad į Pra-

bavimo rūmus žmonės atneša 
deimantų, smaragdų, kitų bran-
gakmenių ir prašo ištirti jų ko-
kybę. „Mūsų darbas susijęs 
su žmonėmis, klientai prašo 
mūsų pagalbos. Vienas žmogus 
mums siunčia uolienų pavyz-
džius, prašydamas ištirti jų su-
dėtį. Tose uolienose yra žiban-
čių fragmentų, jis nori, kad mes 
nustatytume, ar jose nėra auk-
so. O gal tikisi, kad bus bran-
gakmenių? Dažnai žmonės iš 
kelionių Rytų šalyse parsiveža 
įvairių papuošalų ir atneša pas 
mus patikrinti, ar jie tikrai vertin-
gi. Deja, neretai tenka juos nu-
liūdinti“, – pasakojo direktorė.

Kartais į Prabavimo rūmus 
kreipiasi vartotojai, kurie skun-
džiasi, kad nutrūko auksinė 
grandinėlė. Kodėl nutrūko? Ar 
tinkamai pagaminta, ar sveria 
tiek, kiek nurodyta etiketėje? 
Prabavimo rūmų darbuotojams 
reikia nešališkai į šiuos klausi-
mus atsakyti. Įstaigos darbuoto-
jams tenka vertinti ir paveldimą 
turtą, kai paveldimi tauriųjų me-
talų gaminiai ar brangakmeniai. 

„Būna atvejų, kai turtą pavel-
di keli paveldėtojai, tada nota-
rai kreipiasi į mus, kad įvertin-
tumėme paveldėtus papuošalus 
ar neįtvirtintus akmenis. Sužino-
ję jų vertę, notarai gali lengviau 
paskirstyti palikimą“, – apie įs-
taigos specialistų atliekamus 
darbus pasakojo V. Pavalkienė.

Parengė Laimutis Genys 

Lietuvos prabavimo rūmų direktorė V. Pavalkienė: „Druskininkai 
daugeliui mūsų darbuotojų yra profesinė tėviškė“

Druskininkuose veikia pagal tarptautinį kokybės vadybos standartą akredituota Prabavimo rūmų laboratorija, ten dirba kvalifikuoti 
specialistai / Roberto Kisieliaus nuotraukos

Lietuvos prabavimo rūmų darbuotojus 100-mečio proga pasveikino Finansų ministerijos, Druskininkų savivaldybės atstovai ir Prabavimo rūmų klientai – juvelyrai iš visos Lietuvos / Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Druskininkuose, buvusio-
je didžiausioje kurorto sana-
torijoje jau sukiojasi kranai ir 
pluša statybininkai – „Nemu-
nas by CITUS“ projektui rugsė-
jį išduotas statybų leidimas. Iki 
šiol darbai taip pat vyko: pasta-
tas išvalytas, pašalintos fasa-
do konstrukcijos, dalis vidinių 
pertvarų ir senų inžinerinių sis-
temų; toliau lygiagrečiai vyko 
projektavimo darbai, buvo ren-
giama sudėtinga konversijos 
projekto dokumentacija.

„Citus“ turi patirties su konver-
sijos projektais: projektas „Tele-
grafas“ Kaune tapo vienu pirmų-
jų pagal autentiškumo programą 
atkurtu paveldo objektų Lietuvo-
je, antrasis etapas pradėtas bu-
vusioje Kauno radijo gamykloje 
„Banga“, tapusioje „Radio City“.

„Nemuno by CITUS“, kaip ir „Ra-
dio City“, architektūrinė išraiška 
buvo patikėta žinomai Kauno ar-
chitektūros studijai „Archas“. Ar-
chitektai „Nemuno“ poilsio namus 
vertina kaip svarbią Druskininkų 
urbanistinio identiteto dalį ir vie-
ną ambicingiausių to meto Drus-
kininkų urbanistinių įvykių.

„Tikime, kad mūsų studijos pa-
rengtas pastato atgaivinimo pro-
jektas prisidės prie Druskininkų 
kurorto įvaizdžio gerinimo, pas-
tatas išliks toks pat ambicingas 
ir matomas. Statinio architektū-
ra, konstrukcijos yra aukštos ko-
kybės, tad pritaikyti jį pasikeitu-
siems inžineriniams, funkciniams, 
estetiniams reikalavimams nebu-
vo labai sudėtingas uždavinys. 
Kuriant pastato regeneracijos 
koncepciją išsikėlėme tikslą iš-
saugoti modernaus pastato archi-
tektūrą, sukurti maksimaliai kom-

fortišką būsimų pastato gyventojų 
aplinką“, – kalba studijos „Archas“ 
architektas Tomas Kuleša.

Prasidėjo aktyvus statybų 
etapas, pikas – pavasarį

„Nemunas by CITUS“ – įspūdin-
go masto ir sudėtingumo projek-
tas. Pavyzdžiui, jo grindų plotas 
sudaro beveik 21 tūkst. kv. me-
trų, fasado langų ir pirmojo aukš-
to bei šoninių laiptinių vitrinų ben-
dras plotas – beveik 7,5 tūkst. kv. 
metrų. Net tokių paprastų dalykų, 
kaip durų ar turėklų reikės didžiu-
lių kiekių: vien durų reikės apie 
450, o balkonams ir laiptinėms, 
kurių viena – žymioji, D formos 
centrinė sanatorijos laiptinė – 2 
810 m turėklų“, – vardija „Citus“ 
įkūrėjas ir akcininkas Mindaugas 
Vanagas. Ir tai, M. Vanago teigi-
mu, – tik paprastos ir akivaizdžios 
techninės detalės. Druskinin-
kai yra toli nuo Lietuvos didmies-
čių, todėl dalį darbuotojų statybos 
darbams teks atsivežti, apgyven-
dinti kurorte. Tai – pakankamai 
sudėtingi logistiniai klausimai, o 
darbai tarpusavyje tampriai susi-
ję, todėl bet kokie pakeitimai ar 
nesklandumai gali turėti įtakos 
bendram procesui.

„Beveik lygiai po metų, 2023 m. 
IV ketvirtyje siekiame pradėti per-
duoti apartamentus naujiesiems 
jų savininkams. Reiškia, turės 
būti atlikti apie keturi penktadaliai 
visų fizinių darbų. Subūrėme labai 
stiprią, patyrusią ir patikimą ko-
mandą, kuri dirba projekte – nuo 
plėtros ir statybų valdymo iki par-
davimų bei rinkodaros – todėl ne-
abejoju projekto sėkme“, – sako 
vienas „Nemunas by CITUS“ idė-
jos autorių M. Vanagas.

Projekto teritorijoje jau iškilo 

kranai, kurie pradeda išmontuoti 
senąją stogo konstrukciją. Turės 
būti sustiprintos stogo konstrukci-
jos, kad išlaikytų numatytą basei-
ną, terasas ir kitą įrangą. Seno-
sios konstrukcijos, kurias reikės 
numontuoti, sveria apie 860 tonų.

Naujosios konstrukcijos turės 
atlaikyti dvigubai didesnes nei iki 
šiol, apie 1 300 kg kv. metre ap-
krovas, o baseino vietoje – 2 150 
kg/kv. m. Atraminės kolonos bus 
tvirtinamos pirmame ir dešimta-
jame pastato aukštuose. Tam rei-
kės beveik 60 500 kg metalinių 
konstrukcijų.

Pagal projekto grafiką, naują 
stogą ir įspūdingą „karūną“, kuri 
svers apie 144 600 kg, pastatas 
turės kitų metų gegužę.

Senųjų konstrukcijų išmonta-
vimo ir naujų sumontavimui vien 
kranų darbo skaičiuojama apie 
1 700 val. Visų laukiamas basei-
nas ir terasos ant jo turėtų atsi-
rasti priklausomai nuo visų pro-
jekto eigos aspektų, jau įsikūrus 
gyventojams – maždaug 2024 m. 
pavasarį.

Lygiagrečiai vykdomas kitas 
didelis darbas: grindų žemini-
mas pirmajame aukšte. Projek-
to statybų komanda aiškina, kad 
bus keičiamos visos komunika-
cijos, vamzdynai. Taip pat to rei-
kia siekiant aukštesnių lubų in-
žinerinėms sistemoms: pagal 
dabartinius standartus reikalin-
ga kokybiška ventiliacija pirmaja-
me aukšte numatytoms erdvėms. 
Darbus numatoma baigti kitų 
metų gegužės mėn.

Didelių apimčių bus ir pastato in-
žinerinės sistemos. Pvz., vanden-
tiekio vamzdžių ilgis sieks apie 20 
km, buitinių nuotekų – dar 5,7 km, 
pastato bendrojo elektros tinklo, 

be apartamentų ir dalies kitų pa-
talpų, kabelių ilgis – 20 km, gais-
ro aptikimo ir signalizacijos bei 
dūmų šalinimo sistemoms reikės 
dar per 21 km kabelių. 

Jau vyksta pastato konstrukci-
jų valymas bei nusidėvėjusių ele-
mentų remontas ir keitimas. Rug-
sėjį projekte lankėsi ekspertų 
grupė, kuri tikrino konstrukcijų bū-
klę. Buvo nustatyta, kad konstruk-
cijų būklė – gera, o nedideli defek-
tai yra susiję su ilgalaikiu pastato 
nusidėvėjimu, ypač tuo laikotar-
piu, kai sanatorija buvo nenaudo-
jama, o neprižiūrimas konstruk-
cijas ardė aplinkos poveikis. Bus 
tvarkomi visi pastato elementai: 
perdangos, sienos, kolonos.

Baigus darbus, „Nemunas by 
CITUS“ pastatas niekuo nesiskirs 
nuo visiškai naujai pastatyto – vi-
sos jo dalys bus naujos, išskyrus 
perdangas ir kolonas, kurios bus 
sutvirtintos, bus įdiegti nauji inži-
neriniai sprendimai, nauji langai, 
sienos ir kiti pastato elementai. 
Tačiau konversija leis išsaugo-
ti autentišką pastato charakterį, o 
tuo pačiu – sutaupyti medžiagų, 
darbo laiko, sumažinti taršą, rei-
kalingą tokio dydžio objekto sta-
tybai. Visame pastatui reikalingų 
statybinių medžiagų gamybos ir 
pačios statybos procese didžiąją 
dalį išskiriamo anglies dvideginio 
sudaro konstrukcijoms reikalingo 
betono gamyba.

Įdomus faktas: betonas savo di-
džiausią stiprumą pasiekia maž-
daug per 100 metų. „Nemuno“ 
sanatorija pradėta statyti 1966 m.

2023 m. pavasario pabaigoje 
bus pradėtas langų montavimo, 
mūro ir inžinerinių sistemų įren-
gimo darbų etapas. Lygiagrečiai 
bus vykdomi darbai pastato vi-

duje, taigi, tuomet bus pasiektas 
darbų intensyvumo pikas. Atlais-
vinus atskiras projekto teritorijos 
zonas nuo pastolių, technikos ir 
pan. prasidės dalis gerbūvio tvar-
kymo darbų.

Projektas rekordininkas
„Birželį pradėję projekto parda-

vimus, nusimatėme įvairių rizikų: 
pasaulį jau buvo pradėjusios už-
valdyti neapibrėžtumo nuotaikos. 
Tačiau pasiteisino mūsų progno-
zė, kad antrojo būsto arba būsto 
poilsiui populiarumas pastaruo-
ju metu labai išaugo, ir ypatin-
gas apartamentų su papildomo-
mis paslaugomis pasiūlymas 
Druskininkuose bus patrauklus. 
Daugybė žmonių „Nemunas by 
CITUS“ starto laukė, buvo pali-
kę savo kontaktus, kai kas jautė 
sentimentus buvusiai sanatorijai 
ir laukė jos atsinaujinimo. Todėl 
pirmiausia bendravome su jais, 
o, paskelbus apie projekto pra-
džią, sulaukiame didelio susido-
mėjimo“, – kalba „Citus“ įkūrėjas 
M. Vanagas.

„Nemunas by CITUS“ per ketu-
ris mėnesius rezervuoti 85 apar-
tamentai, o preliminariosios su-
tartys pasirašytos su 64 klientais 
– parduoti jau 36 proc. iš 176 šiuo 
metu parduodamų pirmosios pro-
jekto dalies apartamentų. Šiemet 
tai yra sėkmingiausias pardavi-
mų prasme „Citus“ valdomas pro-
jektas. „Radio City“, Kaune nuo 
metų pradžios su klientais pasi-
rašytos 49 sutartys, projekte „Visi 
savi“, Vilniuje – 48, PaJustyje“ – 
38, „Link Ten“ – 22, „Miško ardų“ 
II ir III etapuose – 16. Dar 11 butų 
parduoti jau baigtuose „Klevų na-
muose“, laikinojoje sostinėje.

„Nemunas by CITUS“ startas Druskininkuose: pardavimai – 
įspūdingi, bet laukiančios darbų apimtys – dar įspūdingesnės

nukelta į 7 psl.

Baigus rekonstrukcijos darbus, „Nemunas by CITUS“ pastatas niekuo nesiskirs nuo visiškai naujai pastatyto – visos jo dalys bus naujos / „Citus“ archyvo nuotraukos 



2022 m. spalio 27 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3787

Pasak žinomo Lietuvos tau-
tosakininko Leonardo Sau-
kos, tautosakinė kūryba yra 
efemeriniai reiškiniai, gyvi tik 
atlikimo momentu, o šiaip ne-
apibrėžtai saugomi atmintyje. 
Jie gyvuoja daugeliu varian-
tų, būtent per juos pasireiškia 
tradicija, kolektyvinė kūryba 
ir ypač raiškiai atsiskleidžia 
tai, kas tuomet gyvavo žmo-
nėse. Dėl šių priežasčių tau-
tosakos moksle svarbų vai-
dmenį vaidina tautosakos 
kūrinių rinkimas, sistemini-
mas ir publikavimas.

Nemuno kilpoje, netoli Druski-
ninkų esančiame Viečiūnų kai-
me nuo seno buvo daug balsin-
gų dainininkių, kuriomis domėtis 
buvo pradėta gana seniai. Jų 
pateiktas folkloras toks unika-
lus, kad sugulė į plokšteles, dai-
nynus. Reikšmingą darbą, pil-
dydamas unikalų šio krašto 
tautosakos lobyną, atliko Anta-
nas Jarmala (1938-1992) – pe-
dagogas, etnografas, spaudos 
darbuotojas, 1981 m. atvykęs 
dirbti Viečiūnų kultūros namų 
direktoriumi.

Paprašytas senųjų Viečiūnų 

dainininkių, subūrė jas draugėn 
į etnografinį ansamblį „Žemyna“ 
ir ėmėsi iš jų bei senųjų kaimo 
gyventojų užrašinėti tautosaką. 
Į pirmąją Viečiūnų kaimo liau-
dies dainų atlikėjų ansamblio 
repeticiją, įvykusią 1981 metų 
vasario 12 dieną, susirinko šios 
dainininkės: Bronė Kašalynie-
nė-Karauskaitė, Elžbieta Ku-
kauskienė-Marcinonytė, Stasė 
Kukauskienė-Milutytė ir Anelė 
Žiogelienė-Graužytė. Po kelių 
repeticijų prie jų prisijungė Ona 
Kizienė-Viščinytė, dar vėliau – 
Antanina Ševelskienė-Žepto-
riūtė, Rozalija Čiurlionienė-Ka-
šalynaitė, o 1986 m. pavasarį ir 
Ona Kurauskienė-Žiogelytė.

Iki 1992 m. į magnetofono 
juostą buvo užrašyta apie 900 
dainų, ratelių, papročių, atsimi-
nimų ir kita. 2022 m. visas A. 
Jarmalos tautosakos archyvas 
buvo suskaitmenintas.

A. Jarmalos pomėgio dainai 
ištakų reikėtų ieškoti ankstyvoje 
vaikystėje. Studentavimo laikais 
didelį įspūdį jam padarė susitiki-
mai su dainininkais Vilniaus uni-
versiteto rengtose tautosakos 
ekspedicijose Adutiškio ir Mo-

sėdžio apylinkėse. Studijuoda-
mas, jis džiaugėsi, galėdamas 
klausytis prof. D. Saukos pas-
kaitų, rašyti iš tautosakos kur-
sinius darbus, talkinti Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tau-
tosakos skyriui sudarant liau-
dies dainų katalogus. Iš viso jis 
sukatalogavo per tūkstantį dai-
nų (Radzinis, 1990; A. Jarmalos 
archyvas).

Pagerbiant Viečiūnų krašto 
tautosakos rinkėjo, kraštotyri-
ninko A. Jarmalos atminimą ir 
minint jo mirties 30-ąsiais meti-
nes, lapkričio 4 d. Viečiūnų ben-
druomenės centre rengiamas 
atminimo vakaras, kuriame Vie-
čiūnų laisvalaikio salės folklo-
ro ansamblis „Žemynėlė“ (vad. 
Lina Balčiūnienė) ir atlikėja Mor-
ta Elžbieta Bieliukaitė atliks A. 
Jarmalos užrašytas vertingiau-
sias Viečiūnų kaimo dainas. 
Bus atidaryta fotomenininko Vy-
tauto Daraškevičiaus nuotraukų 
iš ansamblio „Žemyna“ veiklos 
paroda.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Apie 90 proc. projekto klientų 
sudaro 30–45 ir vyresnių nei 50 
m. amžiaus žmonės, dažniausiai 
verslininkai arba aukščiausios ka-
tegorijos specialistai. Ieškančių 
būsto sau ir investicijai dalys pasi-
skirsto beveik tolygiai. Ieškantieji 
sau dairosi antrojo būsto, bet pla-
nuoja jį ir nuomoti, kai nesinaudos 
patys.

Absoliuti dauguma apartamen-
tų pirkėjų yra iš Vilniaus, likę – iš 
Kauno, Druskininkų, kartais – ir 
kitų miestų. Vilniaus ir Kauno gy-
ventojus projektas domina, nes 
yra arčiau nei pajūris, o tiek iš vie-
no, tiek iš kito miesto atstumas iki 
Druskininkų – panašus. Taip pat 
jiems patrauklus kurortas, kuris 
aktyvus visais metų laikais. Di-
džioji dalis klientų gerai pažįsta 
Druskininkus, dažnai atvyksta il-
sėtis su šeimomis arba net yra iš 
čia kilę. Tiesa, jau fiksuota ir pir-
kėjų iš užsienio: Jungtinės Kara-
lystės, Izraelio, Lenkijos.

„Druskininkai – vienas didžiau-
sių Lietuvos kurortų, pagrindi-
nis pajūrio konkurentas. Žmonės 
Druskininkus mėgsta dėl gam-
tos, mineralinių vandenų, paslau-
gų gausos ir nepavaldumo sezo-
nams. Tačiau viešbučių kainos 
yra aukštos, todėl konkuruoja ir 
su užsienio kurortais, o trumpa-
laikei nuomai siūlomi individualūs 
butai stokoja papildomų paslaugų 
ir ne visada atitinka lūkesčius, – 
kalba Mindaugas Vanagas. – Mes 
siekiame užpildyti šią nišą, kuri, 
kaip matome, yra labai patraukli, 
nes padidins kurorto prieinamu-
mą. Įsivaizduokime: naktis Drus-
kininkuose, viešbutyje kainuoja 
iki kelių šimtų eurų. Dar pramo-
gos, maistas. Kiek kartų per me-
tus vidutines pajamas gaunanti 

šeima gali apsilankyti kurorte – 1, 
gal 2? O nuosavuose apartamen-
tuose jie gali turėti virtuvę, reiškia, 
galės sutaupyti maistui, bet, tuo 
pačiu, turės visą paslaugų, įpras-
tų viešbučiui, paketą. Taip pat 
čia bus puikios galimybės nuoto-
liniam darbui. Tai yra patrauklu, 
nesvarbu, ar įsigyti apartamen-
tai bus nuomojami, ar naudojami 
sau, nes jų gyventojai gali valdy-
ti savo išlaidas ir dažniau – nors 
kas mėnesį ir ne tik savaitgaliais 
– lankytis kurorte.“

Daugiausia susidomėjimo su-
laukia 19–39 kv. m ploto aparta-
mentai, kurių ir asortimentas „Ne-
mune by CITUS“ – didžiausias. 
Daugelis (89 proc. pirkėjų) akcen-
tuoja puikią lokaciją ir patrauklią 
projekto koncepciją: išskirtinumą, 
papildomas vertes. Projekto uni-
kalumą akcentuojantis „Nemuno 
by CITUS“ prekės ženklas, sukur-
tas su agentūra „Imagine“, spalį 
buvo pripažintas geriausiu dizai-
no meistrystės darbu šių metų kū-
rybiškumo festivalyje „ADC*LT“.

Nuosavo viešbučio aparta-
mentų koncepcija

Pagal „Nemuno by CITUS“ pro-
jekto viziją, po konversijos buvu-
si sanatorija taps apartamentais 
gyvenimui ir poilsiui, tačiau juos 
planuojama papildyti pramogų ir 
paslaugų paketu, būdingu viešbu-
čiams. Apartamentų savininkams 
numatoma siūlyti administravimo 
paslaugas, kad juose apsistojant 
– kaip nuosavame viešbutyje – 
nereikėtų niekuo rūpintis. Jau yra 
gauti preliminarūs paslaugų pa-
siūlymai iš potencialių partnerių.

Buvusios sanatorijos pirmajame 
aukšte turėtų įsikurti SPA paslau-
gų centras ir restoranas, o jų tąsa 
numatyta erdvėse ant stogo: ten 

projektuojama restorano terasa ir 
kokteilių baras, taip pat įspūdingą 
SPA vandens zona. Tai bus viso 
komplekso akcentas.

Likusiuose devyniuose aukštuo-
se suprojektuota apie 370 skir-
tingo dydžio apartamentų, kurių 
kambarių skaičius svyruoja nuo 
1 iki 4, o plotas – nuo 18 iki 80 
kv. m.

Aplink pastatą planuojama 
įrengti parką, kuris taip pat bus 
atviras visiems. Tai padidins si-
nergiją ir su greta baigiamu statyti 
Druskininkų kultūros centru.

„Nemunas by CITUS“ kuriasi 
Druskininkų centre, adresu Liepų 
g. 1. Šalia yra Druskininkų Van-
dens parkas, Lynų kelias, Gy-
dyklos ir gydyklų parkas, Muzi-
kinis fontanas, nuotykių parkas, 
Druskonio ežeras ir kitos turistų 
bei poilsiautojų pamėgtos vietos.

A. Jarmalos užrašyti autentiški Viečiūnų liaudies kūriniai – 
aukso krislai, keliantys neribotą džiaugsmą

Atkelta iš 6 psl.

„Subūrėme labai stiprią, patyrusią ir patikimą komandą, kuri dirba projekte, todėl ne-
abejoju projekto sėkme“, – sako vienas „Nemunas by CITUS“ idėjos autorių Mindaugas 
Vanagas.tas niekuo nesiskirs nuo visiškai naujai pastatyto – visos jo dalys bus naujos 

Projekto unikalumą akcentuojantis „Nemunas by CITUS“ prekės ženklas, sukurtas su agentūra „Imagine“, spalį buvo pripažintas ge-
riausiu dizaino meistrystės darbu šių metų kūrybiškumo festivalyje „ADC*LT“ /  „Citus“ archyvo nuotraukos 
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Nemokamas išsamus ištyrimas pagal širdies ir kaklo kraujagyslių ligų prevencijos programą

Druskininkų kardiologijos cen-
tre pacientus konsultuoja ir ty-
rimus nauja pažangia vokiška 
įranga atlieka gydytojai kardio-
logai, dirbantys Vilniaus univer-
sitetinės ligoninės Santaros kli-
nikose.

Širdies ir kraujagyslių ligų pre-
vencijos programoje kviečiami 
dalyvauti žmonės, kurie rūpinasi 
savo sveikata – vyrai nuo 40 iki 
54 metų (imtinai) ir moterys 
nuo 50 iki 64 metų (imtinai), 
kuriems šeimos gydytojas 
nustato metabolinį sindromą 
(padidintą kraujospūdį, antsvorį, 
padidintą gliukozės arba triglice-
ridų kiekį kraujyje arba sumažin-
tą DTL cholesterolio kiekį krau-
jyje) arba pacientai, sergantys 
cukriniu debetu.

Pacientams, dalyvaujantiems programoje nemokamai atliekami šie tyrimai:
· širdies ultragarsinis tyrimas
· kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (aterosklerozės požymių įvertinimas)
· kardiograma 
· kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas
· kulkšnies-žasto indekso nustatymas
· dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrijos tyrimas) 
· kraujo ir šlapimo tyrimai.

Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologinis ištyrimas bei kardiologo konsultacija 
trunka 1-1,5 valandos. Centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų saugiai ir be ei-
lių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.

Pacientams, kurie nori išsitirti pagal programą, turi turėti šeimos gydytojo siuntimą, kuriame 
nurodytas metabolinis sindromas arba cukrinis diabetas.

Registracija tel.  +370 623 49 997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai

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

Ar jums gresia infarktas?

Spalio 14 d. Druskininkų sa-
vivaldybės viešojoje bibliote-
koje buvo atidaryta dailinin-
ko Alfonso Šuliausko tapytų 
portretų paroda, taip pat pa-
minėtos jo penktosios mir-
ties metinės. 

„Alfonsą Šuliauską pažino-
jo daugelis, jo veikla buvo 
įvairiapusė, jis – ir dailinin-
kas, ir filosofas, psicholo-
gas, mokytojas bei kūrėjas, 
puikiai valdęs teptuką bei 
plunksną. Nemažas jo kūry-
binis palikimas leidžia rengti 
temines ekspozicijas“, – par-
odos autorių apibūdino ren-
ginio vedėja Violeta Žarnaus-
kaitė-Lagauskienė, buvusi 
druskininkietė, prieš 40 metų 
baigusi Druskininkų 3-ąją vi-
durinę mokyklą.

„A. Šuliauskas visada buvo 
Druskininkų meno įvykių sūku-
ryje, mokėjo pristatyti savo ko-
legų darbus. Tuo įsitikinau, ap-
sigyvenęs Druskininkuose, kai 
užsukau į Mažąją galeriją. Nu-
stebino čia susibūrusių dailinin-
kų gausa, nuolat organizuoja-
mos Lietuvos, užsienio ir vietos 
menininkų parodos. Šis kūrybi-
nis židinys priviliodavo daugy-
bę lankytojų iš visų miestų. Kai 
į parodos atidarymą ateidavo A. 
Šuliauskas, visi žinodavo, kad 
vyks kažkas įdomaus. Jis buvo 
žodžio meistras, sugebantis pa-
saulinę meno istoriją priartin-
ti prie Druskininkų, netikėtu ra-
kursu pažvelgti į meną. Jo kalbą 
puošdavo daugybė sentenci-
jų. Apsilankiusieji būdavo pa-
kylėti“, – prisiminimais dalijosi 
kino režisierius Romualdas Ja-
rašauskas. Susirinkusiesiems 
buvo pademonstruota R. Jara-
šausko dokumentinė apybraiža 
apie dailininkų veiklą Druskinin-
kuose.

„Su A. Šuliausku susitikdavau 
dar vaikystėje, eidamas į moky-
klą. Jis labai mėgo piešti, buvo 
didelis dailės entuziastas. Kai 
mokytoja Elena Kvaraciejienė 
statė spektaklį „Atžalynas“, A. 
Šuliauskas mokyklos korido-
riaus gale padarė sceną ir ėmė-
si kurti dekoracijas. Tų dienų 
įvykius po daugelio metų jis per-
kėlė į novelę knygelėje „Būties 
žarijos“. Aš buvau Druskinin-
kų 1-osios vidurinės mokyklos 
šeštos laidos abiturientas, o A. 
Šuliauskas – aštuntos. Bendra-
vome ir vėliau, kai jis restauravo 
Ratnyčios bažnyčios paveikslą. 
Tuomet abu tą paveikslą ir nuka-
binome, ir atnaujintą vėl pakabi-
nome“, – pasakojo A. Šuliaus-
ko mokslo draugas, Druskininkų 
(Ratnyčios) šv. apaštalo Baltra-
miejaus bažnyčios zakristijonas 
Antanas Viščinis.

„Su A. Šuliausku buvo lengva 
bendrauti. Mūsų pažintis tru-
ko 15 metų. Nors gyvenu Šiau-
liuose, bet Druskininkuose daž-
nai apsilankau pas dukrą Živilę 
ir žentą Gintautą Akstinus. Tad 
kurorto kultūrinį gyvenimą ste-
biu jau senokai. Su A. Šuliausku 
sumanėme ir čia įgyvendinome 
bendrą meno terapijos rengi-
nį – jis pasakojo apie paveiks-
lus, o aš skaičiau savo lyriką. 
Renginio dalyviai buvo sužavė-
ti lektoriumi A. Šuliausku, išėjo 
labai patenkinti. A. Šuliauskas 
Šiauliuose pristatė naują mano 
knygą. Daugelis šiauliečių žino 
A. Šuliauską. Žmonių širdyse jo 

atminimas išliks ilgam“, – sakė 
Nepriklausomų rašytojų sąjun-
gos narė Rita Skeirienė.

„A. Šuliauskas buvo Druski-
ninkų dailininkų dvasinis va-
dovas, didelį indėlį įnešęs į 
Mažosios galerijos ir dailinin-
kų grupės „3X“ veiklą. Galeri-
ja buvo unikali tuo, kad subūrė 
asmenybes, viena kitą papil-
dančias, sugebančias sudomin-
ti žmones menu, originaliai jį pa-
teikti. A. Šuliauskas buvo labai 
geranoriškas, neišpuikęs, ne-
pasikėlęs, elgėsi su visais vie-
nodai“, – kolegą apibūdino dai-
lininkė Rūta Žukauskaitė.

„Tenka prisiliesti prie žmogaus 
slėpinio ir leistis į jo gelmę, kad 
žmogus susitiktų su Kūrėju, ku-
ris davė gyvenimo troškulį ir iš-
mokė jį numaldyti. Su A. Šu-
liausku bendravau prieš dvi 
savaites iki jo mirties. Jo nu-
pieštas ir padovanotas paveiks-
lėlis, kuriame vaizduojama Ma-
rija Magdalietė, parklupusi prie 
nukryžiuoto Jėzaus, spinduliuo-
ja begaline šviesa. A. Šuliaus-
kas turėjo Kūrėją savo širdyje. 
Apžvelgę šio dailininko darbus, 
galime skaityti jo mintis, pajaus-
ti jo nuotaiką, pažinti jo erdvę, 
kurioje vyrauja meilė ir ištikimy-
bė. Šios vertybės A. Šuliauskui 
buvo svarbios ne tik kūryboje, 
bet ir gyvenime“, – sakė Vilniaus 
arkikatedros administratorius 
kunigas Virginijus Česnulevi-
čius, kurio pirmoji tarnystės vie-
ta prieš daugiau kaip dvidešimt 
metų buvo Druskininkų (Ratny-
čios) šv. apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčioje. 

„Praėjus penkeriems me-
tams, skausmas sumažėjo, bet 
ilgesys tik didėja. Stengiuo-
si prisiminti Tėtį šviesiai ir ne-
nuobodžiai, nes toks buvo ir jo 
gyvenimo tikslas. Tėtis buvo vi-
sapusiškas, kūrybiškas, bet 
kartu ir žemiškas žmogus, pa-
prastas druskininkietis. Žvejyba 
buvo jo aistra. Jis sakydavo, kad 
tai irgi kūryba“, – šiltų žodžių ne-
gailėjo A. Šuliausko dukra Joli-
ta Glatkauskienė. Ji perskaitė 
ekspromtu sukurtą, asmeninių 
išgyvenimų kupiną kreipimąsi į 
Tėtį.

„Apie jį daug mąstau. Visa-
da jaučiau antgamtišką jo jėgą. 
Jis teigė, kad menininkų patari-
mai jaunam dailininkui yra svar-
būs, bet reikia nutiesti savo ke-
lią ir juo eiti. Prisimenu, kaip jis 
mokino kalti vinukus, visąlaik 
reikalaudavo tikslumo. Prisime-
nu ir iškalbingą bendravimą su 
juo tyloje, kai kūrybinėje dirbtu-
vėje padėdavau užtempti drobę 
būsimam paveikslui. O tą die-
ną, kai paskutinį kartą žaidė-
me biliardą, jis nieko nešnekėjo. 
Deja, neteko su juo ilgiau pabū-
ti, o labai reikėjo...“, – apgailes-
tavo A. Šuliausko vaikaitis Do-
mas Glatkauskas, dailės studijų 
Londone bakalauras.

Popietėje skambėjo ir daugiau 
gražių prisiminimų apie A. Šu-
liauską, buvo skaitoma jo kūry-
ba, ištraukos iš jo dienoraščio. 
Susibūrimas buvo jaukus, len-
gvai spontaniškas ir jausmin-
gas. A. Šuliausko darbų paroda 
– jau penkiasdešimtoji, kurią po 
jo mirties surengė velionio naš-
lė Vida Šuliauskienė.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Bibliotekoje atidaryta paroda subūrė A. Šuliausko kūrybos gerbėjus

Mintimis apie senelį pasidalijo A. Šuliausko vaikaitis D. Glatkauskas / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

A. Šuliausko žmona Vida po vyro mirties surengė jau penkiasdešimtąją jo kūrybos parodą / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
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2020-2022 metais Druski-
ninkų „Snow Arenoje“ vyko 
Sporto rėmimo fondo projek-
to „Vaikų ir jaunimo fizinio ak-
tyvumo didinimas įtraukiant 
juos į slidinėjimo veiklas“ už-
siėmimai.

Kalnų slidinėjimo slidėmis ir 
snieglentėmis pradmenų iš-
moko 380 Druskininkų savi-
valdybės mokyklų antrų klasių 
mokinių ir 100 Druskininkų sa-
vivaldybės 10-ties kaimo ben-
druomenių jaunimo (iki 29 metų) 
atstovų. 

Užsiėmimai su naujai įsigyta 
kalnų slidinėjimo įranga visiems 
organizuoti visiškai nemokamai, 
o mokytis slidinėti išmokė pro-
fesionalūs kalnų slidinėjimo ir 
snieglenčių instruktoriai. 

Druskininkų „Snow Arena“ taip 
pat džiaugiasi ir projekto metu 
įsigytu nauju slidinėjimo tra-
sų ruošimo traktoriumi, kuriuo 
buvo galima daug kokybiškiau 
paruošti trasas ir sėkmingai 
vykdyti planuotas veiklas. 

Projekto metu „Snow Are-
na“ vykdė varžybas antrokams 
bei bendruomenių nariams, sti-
priausius vaikus ir visus projekto 
dalyvius pasveikino bei apdova-
nojo Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius bei „Snow Arenos“ va-
dovas Aivaras Kadziauskas. 

Po apdovanojimų vaikai ska-
navo specialiai renginiui iškepto 
8 kilogramų torto ir gaiviųjų gė-
rimų. 

Projektas „Vaikų ir jaunimo fi-
zinio aktyvumo didinimas įtrau-
kiant juos į slidinėjimo veiklas” 
finansuojamas Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerijos, Sporto 
rėmimo fondo lėšomis.

Druskininkų sporto centro 
auklėtinė, atstovaujanti ir sli-
dinėjimo laisvuoju stiliumi 
(freestyle) klubui „G FORCE 
Lithuania“ Medeinė Povila-
vičiūtė iš Dubajuje (JAE) su-
rengto FIS development cam-
pas sugrįžo su įspūdingais 
laimėjimais – ji iškovojo du 
aukso medalius.

Kaip sakė sportininkės tre-
neris Gediminas Miciulevičius, 
Medeinė yra pirmoji Lietuvos 
sportininkė, pelniusi FIS taš-
kus slidinėjimo laisvuoju stiliumi 
(Freestyle) kategorijoje. 

Dubajuje surengtose varžybo-
se kartu su Medeine dalyvavęs 
buvęs druskininkietis Luke Gal-
lagher taip pat pasirodė sėkmin-
gai, jis iškovojo antrą ir trečią 
vietas. Kaip sakė jaunuolių tre-
neris, varžybose jų konkurentai 
buvo stiprūs, o varžybų parkas 
– sudėtingas, tačiau labai pui-
kus. Medeinė ir Luke visas figū-
ras, padedami trenerio, įveikė 
be sunkumų.

Jaunieji sportininkai varžybo-
se įgijo unikalios patirties, su-
sirado bendraminčių, išmoko 
naujų triukų ir susipažino, kaip 
vertinamos varžybos. Šios ži-
nios jiems labai pravers ateityje. 

„Nekantraujame išbandyti 
naujus triukus „Snow Arenoje“ 
ir laukiame prisijungiant slidinė-

jimo entuziastų“, – sakė G. Mi-
ciulevičius

„Iš tikrųjų nesitikėjau, kad va-
žiuosiu į Dubajų slidinėti. Tačiau 
ten greitai susibendravau su 
bendraminčiais ir draugais. Jie 
buvo labai draugiški ir palaikan-
tys. Dėl jų palaikymo atsirado 
dar daugiau motyvacijos atlik-
ti dar daugiau ir sudėtingesnių 
triukų. Nesitikėjau laimėti pirmo-
sios vietos, tačiau nutiko visiš-
kai kitaip. Grįžau į Lietuvą ne tik 
su medaliais, bet ir įgijusi ver-
tingos patirties, su geriausiomis 
emocijomis bei pasiekimais“, – 
įspūdžiais dalijosi varžybų nu-
galėtoja tapusi Medeinė. Sporti-
ninkė sakė,  kad jos pasiektiems 
rezultatams įtakos turėjo ir gali-
mybė dukart per savaitę treni-
ruotis Druskininkų „Snow Are-
noje“.

„Turėdami galimybę treniruotis 
„Snow Arenoje“, mūsų jaunie-
ji sportininkai turi išskirtinę gali-
mybę treniruotis visus metus. O 
Medeinė buvo atrinkta dalyvau-
ti 2023 m. rengiamose Jaunimo 
Olimpinėse žaidynėse – Friuli 
Venezia Giulia. Italy“, – sakė „G 
FORCE Lithuania“ klubo trene-
ris Gediminas.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

„Snow Arenoje“ –  slidinėjimo veiklos vaikams ir jaunimui 

Jaunosios Druskininkų slidininkės Medeinės Povilavičiūtės sėkmė 
Dubajuje surengtose varžybose 

Projekto metu „Snow Arena“ vykdė varžybas antrokams bei bendruomenių nariams / „Snow Arena“ archyvo nuotraukos 

M. Povilavičiūtė (kairėje) su buvusiu druskininkiečiu L. Gallagher sėkmingai pasirodė  Dubajuje (JAE) surengtose varžybose  
(treneris G. Miciulevičius (centre) / Asmeninio archyvo nuotrauka

Laimėtojus ir visus projekto dalyvius pasveikino bei apdovanojo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir „Snow Arena“ vadovas A. Kadziauskas / „Snow Arena“ 
archyvo nuotrauka 
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Reikalingas darbuotojas (-a)  
dirbti kebabų kioske. Tel. 8 681 17854

Statybos ir remonto darbai.  
Tel. 8 627 61267

Atliekame buto remonto darbus: glaistymas, 
dažymas, plytelių klijavimas, laminatas.  

Tel. 8 627 61266

Trinkelių klojimas, griovimo darbai, medžių pjovimas ir kiti 
statybiniai lauko darbai. Tel. +37062875156

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

RENGINIAI
Spalio 28 d. 17 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) – „Moliūgų skaptavimo dirbtuvės“ kartu su Rūta 
Kazakevičiene – floristikos studija „Natūralistė“. Registracija tel. 8 
611 56015. Daugiau informacijos – www.acmenukalve.lt

Lapkričio 4 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. 
K. Čiurlionio g. 37) kviečia į Arvydo Kumpio fotografijų parodos 
„Taivanas – tarp tradicijų ir modernybės“ atidarymą

Lapkričio 9 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – 
Regimanto Dimos knygos „Žavingasis šunsnukis. Lietuviškoji J. 
Pilsudskio biografija“ pristatymas

Lapkričio 11 d. 17.30 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. 
K. Čiurlionio g. 59) vyks kompozitoriaus Kęstučio Bieliuko 
kompaktinės plokštelės „Pastoralė rudenio vieversiui“ pristaty-
mas. Dalyvaus atlikėjas Andrius Vasiliauskas, muzikologas Va-
clovas Juodpusis

Lapkričio 12 d. 14 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) – Mekrame dirbtuvės suaugusiems ir jaunimui 
nuo 14 m. su Ieva Šerelyte – „My tiny habits“ įkūrėja. Registracija 
tel. 8 671 76108. Daugiau informacijos – www.acmenukalve.lt

PARODOS

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

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

Nuo lapkričio 4 iki 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) veiks Kristinos Kmitienės tapybos paroda „Erdvė 
tarp minčių“. Parodos pristatymas – lapkričio 5 d. 14 val.

Nuo lapkričio 4 iki 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) bus galima apžiūrėti Olego Katenskij tapybos 
parodą „Raštai“. Parodos pristatymas – lapkričio 5 d. 14 val.

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

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 lapkričio 30 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
audimo paroda „Dzūkijos dzyvai. Nuausta ir parėdyta“

Iki lapkričio 30 d. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje 
veiks Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos vaikų kūrybinių 
grafikos darbų paroda ,,Mėnesienoje...“. Autoriai 7-8 m. V. K. Jo-
nyno dailės skyriaus mokiniai (Mokytoja Gulnara Kupčinskienė)

Iki sausio 18 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9, Druskininkai) 
eksponuojama Jūratės Kazakevičiūtės personalinė paroda 
„Regėjimai, slaunieji medeliai ir kitos gyvastys“

SPORTO RENGINIAI

Spalio 27 d. 15.30 val. Druskininkų sporto centro salėje vyks 
Lietuvos MKL jaunių U17 vaikinų (gim. 2006 m.) krepšinio 
čempionato rungtynės

Spalio 28-30 d. Druskininkų sporto centre ir LSC sporto kom-
plekse „Druskininkai“ vyks berniukų, mergaičių, senjorų rankinio 
turnyras nusipelniusiam treneriui Albinui Arbačiauskui atminti. 

Druskininkų sporto centro salėje spalio 28 d. varžybos vyks nuo 
13 iki 21 val., spalio 29 d. – nuo 10 iki 21 val.; spalio 30 d. 
varžybos vyks nuo 10.30 iki 17 val.

LSC sporto komplekse „Druskininkai“ spalio 28 d. varžybos vyks 
nuo 12 iki 22 val., spalio 29 d. varžybos vyks nuo 10 iki 22 val., 
spalio 30 d. varžybos vyks nuo 10 iki 15 val.
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PADĖKA

Netekome Vito Vilkelio – vyro, tėvo, senelio. Už jautrų bendravimą, supratimą, 
suteiktą pagalbą nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Vitalijai Viniarskienei, 
miesto ligoninės Vidaus ligų skyriaus personalui, gydytojai Editai Ceizarytei, 
Techninio ir ūkio skyriaus darbuotojams, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 

Škaplierinės bažnyčios klebonui Vaidui Vaišvilui, draugams, kaimynams, 
visiems buvusiems su mumis sunkią netekties valandą.

Žmona Zita ir sūnūs Rimas, Vilius ir Simas 

Užuojautos
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia 
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. 

Mirus mylimai Mamytei, nuoširdžiai užjaučiame  
Vilmą Lukšienę.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.

Visiems širdy gėla gili išlieka,
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Nuoširdžiai užjaučiame Liuciją Urnevičienę,  
mirus broliui.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

... nueisiu į properšą tarp debesų,
kur taip švelniai šviesu. Mūsų neliks,

o meilė liks tau – MANA. (Vyt. Landsbergis)

Dėl brolio mirties nuoširdžiai guodžiame ir 
užjaučiame Liuciją Urnevičienę.

M. K. Čiurlionio g. 83 kaimynai

Ateina laikas ir žmogaus lieka tik prisiminimas,
nuveikti darbai, pasakyti žodžiai...

Į Amžinybę iškeliavus Vitui Vilkeliui, nuoširdžiai 
užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

VšĮ Druskininkų ligoninės kolektyvas

Buvo rankos – sotinusios duoną, širdimi sušildyta, skalsia,
nešančios užuovėją ir giedrą Tavo vieškelių rudenyse...

Buvo rankos... (J. Degutytė)

Mirus Vitui Vilkeliui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Zitą, sūnus, seserį Ireną ir brolį Edvardą bei 

visus artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios 
stiprybė.

Alfredos Pigagienės šeima ir Irenos klasės draugai

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)

Nuoširdžiai užjaučiame Vincą Žiūką,  
mirus sūnui Aidui.

Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių choro nariai

Tu anapus jau laimės, 
anapus jau skausmo, 

ir anapus dienos ir nakties... 

Nuoširdžiai užjaučiame Mildą Klybienę, netekus 
Mamos.

„Mano Druskininkai“ redakcija

Begalinė upė Dievo laiko 
Supa amžinų dienų gelmes... 
Jo ranka jos amžių srovę laiko 

Ir jo rankoj esam jūs ir mes. (Bernardas Brazdžionis)

Mirus sūnui Aidui, nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Vincui Žiūkui.

Druskininkų „Bočiai“

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

Į Amžinybę išėjus mylimai Mamytei, nuoširdžiai 
užjaučiame Rytę Draginienę.

Avirės g. kaimynai

„Netuštinti!“. Tokius perspė-
jimus Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro kontrolieriai 
palieka ant mišrių atliekų kon-
teinerių, kuriuose patikrinimo 
metu aptinka neleistinų atlie-
kų. 

Šiuo metu visose regiono savi-
valdybėse vykdoma sustiprinta 
individualių konteinerių kontrolė, 
norint priminti gyventojams apie 
būtinybę rūšiuoti atliekas ir į miš-
rių atliekų konteinerius mesti tik 
tai, ko išrūšiuoti neįmanoma. 

„Konteineriai yra tikrinami nuo-
lat, o pora kartų per metus kontro-
lė sustiprinama, ją vykdo daugiau 
žmonių, vienu metu patikrinama 
daugiau konteinerių ir, deja, tenka 
palikti daugiau įspėjimų bei neiš-
tuštintų konteinerių“, – sakė ARA-
TC Atliekų tvarkymo paslaugų or-
ganizavimo ir kontrolės padalinio 
vadovas Martynas Krasauskas.

Dažniausiai mišrių atliekų kon-
teineriuose randama žaliųjų, 
maisto ir pakuočių atliekų, kurias 
reikia mesti į joms skirtus kontei-
nerius. Pasitaiko ir statybinių, pa-
vojingų atliekų – jas reikia vežti į 
rūšiavimo centrus. 

Aptikus primestų neleistinų 
atliekų, konteineriai netuštinami, 
ant jų klijuojami perspėjimai, kad 
atliekos bus išvežtos tik jas išrū-
šiavus, o už Atliekų tvarkymo tai-
syklių pažeidimą gresia bauda 
nuo 30 iki 140 eurų. Pakartotinai 
padarytas pažeidimas užtraukia 
baudą nuo vieno šimto keturias-
dešimt iki 600 eurų. 

Daugelis gyventojų į patikrinimą 
ir perspėjimus reaguoja supratin-
gai, geranoriškai bei operatyviai 
išrūšiuoja savo atliekas, ir jokių 
problemų nekyla. Bet pasitaiko ir 
tokių, kurie nepraleidžia progos 
ant kontrolierių išlieti savo blogų 
emocijų. Tačiau atliekas jiems  vis 
tiek tenka išrūšiuoti – teisės aktų 
reikalavimai visiems vienodi. O jie 
numato gyventojams prievolę iš-
rūšiuoti savo atliekas. 

Neišrūšiuotos, į mišrių atliekų 
konteinerį sumestos atliekos – 
pačios brangiausios atliekos, už 
kurias skaičiuojama vietinė rin-
kliava. Kuo jų daugiau, tuo di-
desnė atliekų tvarkymo kaina vi-
siems. 

Primename, kad visas žaliąsias 
atliekas, kurių rudenį yra labai 
daug, geriausia kompostuoti savo 
kiemuose, o, neturint tokios gali-
mybės, vežti į rūšiavimo centrus 
(atliekų surinkimo aikšteles). 

Gyventojai, gavę maisto atliekų 
konteinerius, visas maisto gamy-
bos metu susidarančias virtuvės 
atliekas bei vaisių ir daržovių žie-
ves, nuopjovas, naudojimui ne-
tinkamų maisto produktų likučius 
privalo mesti į maisto atliekų kon-
teinerius. 

Pakuočių ir stiklo atliekas bei 
antrines žaliavas taip pat reikia 
mesti į atskirus, joms skirtus kon-
teinerius. 

Visas kitas atliekas: elektros ir 
elektronikos, pavojingas, didelių 
gabaritų, statybų ir griovimo rei-
kia vežti į rūšiavimo centrus, ku-
riuose šios atliekos iš gyventojų 
priimamos nemokamai. 

Išsami informacija apie rūšiavi-
mą skelbiama https://www.aratc.
lt/atlieku-tvarkymo-atmintine/. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Perspėjimas: konteineriai su netinkamomis 
atliekomis netuštinami. Išrūšiuokite!

„Netuštinti“ – tokie perspėjimai palie-
kami ant konteinerių su netinkamomis 
atliekomis, kurias gyventojai privalo iš-
rūšiuoti / ARATC archyvo nuotrauka 

Žaliosios atliekos konteineryje. Šios 
„puokštės“ vieta – kompostavimo dėžėje arba 
rūšiavimo centre / ARATC archyvo nuotrau-
ka. 
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2022.10.29 d.
Šeštadienis

2022.10.28 d.
Penktadienis

2022.10.30 d.
Sekmadienis

2022.10.31 d.
Pirmadienis

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 Bučiuoju. Rūta. 
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 Geras melagis.
23:15 Snaiperis. Atgimimas.
01:05 Hadsono vanagas.
03:05 Sumokėti vaiduokliui.
04:40 „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  „Zoologijos sodas.“ 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.

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

09:25 „Šuo“.
10:35 „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 Ugnies siena.
23:40 Žudantis greitis.
01:45 „Nepamirštamas tyrimas“.
02:55 „Legendų biuras“.

06:20 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Žmogus-voras“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.
07:55 „Tomo ir Džerio šou“.

08:05 Linksmosios pėdutės 2.
10:00 Dogtanjanas ir trys Šunietininkai.
11:50 Misija „Pelėdos“.
13:40 Pokštas arba saldainis.
15:30 Kelionė į Ameriką.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Selma ir užburtas miestas.
21:15 Zombių žemė. Kontrolinis šūvis.
23:20 Būk kietas.
01:25 Geras melagis.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Orkestrantai.“ 
08.40 Sveikatos kodas. 
09.00 „Aiškiaregė“.

10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija.  
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00  „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
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!“.

08:30 Lietuvos Hipokratas. 
09:00 Miško atspalviai. 
09:30 Gyvenu čia. 
10:00 „Europos tyrų naujakuriai“.
11:05 „Lūšys ir aš“.
12:15 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
13:20 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:20 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus „Wolves“ - Vilniaus „Rytas“. 
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
22:05 Gyvybė.
00:10 Ugnies siena.
02:20 „Amerikietiškos imtynės“.

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 Turtuolis Ričis.
11:25 Troškimų akmuo.
13:15 Nepaprasta komanda.
15:05 Gražuolė ir pabaisa.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos šou. 
22:10 Ritmo grupė. 
00:25 Ričardas atsisveikina.
02:15 Zombių žemė. Kontrolinis šūvis.

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.
22.58 Orai.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Aiškiaregė“.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės 
TV laida.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Europos taurė 2022“. 
10:00 „Europos tyrų naujakuriai“.
11:05 „Lūšys ir aš“.
12:15 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
13:20 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Panevėžio 
„7Bet-Lietkabelis“. 19:30 Betsafe–
LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“ - 
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“. 
21:45 „Gyvi numirėliai“.
22:45 Absoliutus blogis. Pabaiga.
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:45 Gyvybė.

06:00 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:50 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 Ritmo grupė.
03:50 „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“. 
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Kelias į Eldoradą“.
21:15 „Warcraft. Pradžia“.
23:45 „Po vandeniu“.
01:40 „Javos karštis“.
03:45 „Kova už garbę“.

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 „16 norų“.
14:15 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
16:10 „Amžinai mano“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 PREMJERA ŠEŠTADUENIO 
GERO KINO VAKARAS „Triumfas“.
23:45 „Jūrų pėstininkas 2“.
01:40 „Spąstai“.
03:30 „Greitojo reagavimo būrys“.

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 „Didžiosios katės namuose“.
13:10 „Šelmis“.
15:05 „Jaunėlis“.
17:20 „Starkus stato“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Bornas. Galutinis tikslas“.
00:25 „Warcraft. Pradžia“.
02:50 „Po vandeniu“.

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

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „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 VAKARO KINO TEATRAS „Na-
mas gatvės gale“.
00:25 „Pagieža 3“.
02:15 „Moderni šeima“.
03:20 „Elementaru“.
04:20 „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.
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 perimetrai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
20:30 Panorama.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Žmogus su auksiniu pistoletu.
00:50 Didvyris.
02:25 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokal-
bių programa. 
03:20 Kas ir kodėl? 
03:50 Kaip atsiranda daiktai.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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

nės. 
06:30 Istorijos detektyvai. 
07:30 Bendrom jėgom. 
08:30 Mano pasas meluoja. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. 
12:00 Premjera. Miestų paslaptys.
12:50 Premjera. Neprognozuojami orai 
(Kaip juos išgyventi.
13:50 Premjera. Jaunasis Morsas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Beatos virtuvė. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
20:30 Panorama.
21:00 Miuziklo garsai. 
23:00 Atsisveikinimai.
00:35 Kas benutiktų.
02:20 Žmogus su auksiniu pistoletu.
04:25 Jaunasis Morsas.

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

apie aplinkos estetiką.
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 Nuo aušros iki sutemų.
12:50 Įstabiausi pusiaujo gyvūnai.
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 (su vertimu 
į gestų k.).
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Jaunieji slaugytojai.
21:45 Sutvirtinimas.
23:25 Rampos šviesos.

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

06:30 Žinios. 
06:37 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 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių progra-
ma. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 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. Diskusijų progra-
ma. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 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 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

18.30 Grupės „Išjunk šviesą“ koncer-
tas.
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
20.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.40 Sportas.
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 Grupės „Išjunk šviesą“ koncer-
tas.
02.30 Gyvenimas versle. 
03.00 Laisvės TV valanda.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

01:40 Atsisveikinimai.
03:15 Įstabiausi pusiaujo gyvūnai.
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:25 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
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2022.11.01 d.
Antradienis

2022.11.02 d.
Trečiadienis

2022.11.03 d.
Ketvirtadienis

05.15 Vantos lapas. Laida apie 
pirties malonumus.
05.45  Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė. 

06.30 „Reali mistika“.
07.30 „Aiškiaregė“.
10.00  Pirmi kartai. 60+.
10.30 Gyvenimas versle. 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 Pusvalandis su Valatka. 
12.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laisvės TV. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 Laisvės TV. 
03.50 24/7
04.35 „Neatrasta Rusija“.
05.00 Kaimo akademija. 

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“ - Jonavos 
„CBet“. 
21:00 Snaiperis. Vaiduoklis.
23:05 „Gyvi numirėliai“.
01:00 Absoliutus blogis. Pabaiga.

06:05 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:35 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 Smurfai. Smurfyno le-

genda.
07:30 Naktis prekybos centre.
09:20 Kosminis šuo ir turbo katinas.
11:10 Auksinis kompasas.
13:25 Oazė. Žaidimas prasideda.
16:15 Tarzanas. Džiunglių legenda.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Šiurpuliukai 2. Prakeiktas Helo-
vinas.
21:20 PREMJERA Čarlio angelai.
23:40 Skerdyklos taisyklės.
01:55 Šnipas iš U.N.C.L.E..

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 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 Sveikatos kodas. 
12.30 Sveikatos kodas.
13.00  „Lietuviški Eduardo Fransua 
Andrė stebuklai“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Gyvenimas versle. 
17.00 „Mama“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00  „Neatrasta Rusija“.
00.35 „Teisingumo agentai“.
01.35 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 Vieno nusikaltimo istorija“.

06:15 „Nacionaliniai darbo 
ypatumai“.
07:20 „Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai“.

08:30 „Europos tyrų naujakuriai“.
09:40 Kodėl mes kūrybingi? 
11:30 Seni bambekliai.
13:40 Žmogus su geležine kauke.
16:25 Medisono grafystės tiltai.
19:15 Tikras vyras.
21:00 Ištrūkęs Džango.
00:20 Snaiperis. Vaiduoklis.
02:20 „Legendų biuras“.

06:20 Mažasis vampyras.
08:00 Užburta arka.
09:40 Didžiapėdžio vaikis.

11:30 Kaukė.
13:35 Galva pilna medaus.
16:05 Pasakiškai turtingi.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Belos kelionė namo.
21:25 Pokalbių šou.
23:35 Užslėptas grožis.
01:40 Skerdyklos taisyklės.

05.15 „Lietuviški Eduardo 
Fransua Andrė stebuklai“.
06.15 TV parduotuvė.

06.30 „Reali mistika“.
07.30  Atliekų kultūra.
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Mano vieta. 
13.00 „Lietuviški Eduardo Fransua An-
drė stebuklai“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 

06:45 „Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai“.
07:55 „Europos tyrų naujaku-

riai“.
09:00 „Lūšys ir aš“.
10:10 Neliečiamasis.
12:20 Seni bambekliai 2.
14:20 Trumano šou.
16:20 Riterio žvaigždė.
19:05 Policininkai ir Robersonai.
21:00 Gelbstint eilinį Rajaną.
00:25 Ištrūkęs Džango.

06:00 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomo ir Džerio šou“.

07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 7 dienos Entebėje.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Užslėptas grožis.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija. VDU karta. 
04:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas „Me-
nininkų portretai“

05.15 „Lietuviški Eduardo 
Fransua Andrė stebuklai“.
06.15 TV parduotuvė.

06.30 „Reali mistika“.
07.30 Gyvenimas versle. 
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Švarūs miestai - švari Lietuva. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
16.20 Sportas.
16.30 Oponentai. 
17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija. 
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Pirmi kartai. 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 „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 Apalūza.
23:20 Gelbstint eilinį Rajaną.
02:40 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.

05:35 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:00 PREMJERA „Mažasis 
princas“.

08:05 PREMJERA „Pelenė ir stebuklin-
gojo akmens paslaptis“.
09:50 „Kelias į Eldoradą“.
11:35 „Pabėgę monstrai“.
13:30 „Mes nusipirkom zoologijos 
sodą“.
16:00 „Gražuolė ir pabaisa“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prasiveržimas“.
22:00 „Egipto dievai“.
00:30 „Vaikų žaidimai“.
02:10 „Pagieža 3“.
04:05 „Tai – mes“.
05:00 „Elementaru“.

05:50 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:15 „Gražuolė ir pabaisa“.
08:45 „Sparkas. Kosminė is-

torija“.
10:35 PREMJERA „Magiškų gyvūnų 
mokykla“.
12:20 „Kasparas – draugiškas vaiduo-
klis“.
14:15 „Kaimiečiai Beverlyje“.
16:10 „Veidrodėli, veidrodėli“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Vaiduoklių medžiotojai“.
21:55 „Robinas Hudas“.
00:10 „Namas gatvės gale“.
02:05 „Egipto dievai“.
04:40 „Didžiosios katės namuose“.

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“. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Stilius. Gyvenimo būdo 

žurnalas.
07:00 Beatos virtuvė. 
08:00 Gyvenk kaip galima švariau. 
08:30 Gyventi kaime gera. 
08:55 Premjera. Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kantabrijos kalnų gyvūnija ir au-
galija.
14:00 Žemė. Mūsų planetos prigimtis.
14:55 Monet lelijos. Vandens ir šviesos 
magija.
16:30 Seselė Beti.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. 
19:00 Ir šventieji vaikščiojo žeme. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Byla Nr. 345. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. 
22:00 Dviračio žinios. 
22:30 Premjera. Laukinis rajonas.
23:20 Įstatymas ir tvarka.
00:05 Kantabrijos kalnų gyvūnija ir au-
galija.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Šventadienio mintys. 

06:30 Išpažinimai. 
07:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
07:30 (Ne)emigrantai. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:37 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:37 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Žemė. Mūsų planetos prigimtis.
14:00 Įdomioji Japonija. Japonijos kul-
tūra – ateities kartoms.
14:50 Pasakojimai iš Japonijos.
15:00 Mirusiųjų dienos (Vėlinių) šv. Mi-
šios iš Antakalnio kapinių. 
16:20 Vytautas Mačernis. Būtis. 
16:30 Premjera. Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Kaip prisijaukinti mirtį? 
19:30 1 000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Lietuva kalba. 
22:00 Dviračio žinios. 
22:30 „Tredstounas“.
23:25 Žemė. Mūsų planetos prigimtis.
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 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Kelionių atvirukai.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.13:00 1 
000 pasaulio stebuklų. Kelionių doku-
mentika. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Svečiuose Nomeda. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 „Tredstounas“.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nuomonę ant stalo! 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

02:05 Byla Nr. 345. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 „Mama“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
23.00 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Farai“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Kodas 211. Banko apiplėšimas“.
00:15 „FTB“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 PREMJERA „Šėtono nasrai“.
03:20 „FTB“.
04:20 „Tai – mes“.
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PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį 
kiekį pasiimame patys. Automobilių utilizacija. 

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Apmokome snieglente (snowboardu)  
suaugusius ir vaikus. 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:

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“

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

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

Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų 

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

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

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

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

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

ARBORISTŲ KOMANDA
• Brandžių medžių genėjimai, lajos 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 Mūro, betonavimo ir kiti statybos darbai.

Tel. 8 636 27602
Superka automobilius: „Audi“, „ BMW“, „Honda“, 

„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“. 
Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 

Tel. 8 636 60454

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

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

Nuoma

Renovuotame  name, Drus-
kininkų g. išnuomojamas 2 
kambarių butas (52 kv. m) su 
baldais ir buitine technika (bu-
tas be euroremonto, bet tvar-
kingas) už 250 Eur/mėn. ir 
komunaliniai mokesčiai. Tel.  
8 675 77948 ir 8 612 47556

Tvarkingiems gyven-
tojams išnuomojami 1 
kambario butai, atliktas 
remontas,  butai yra Neravų g. (re-
novuotame name) ir Šiltnamių g.  
Tel. 8 632 30475

Nuomojami du, dviejų kambarių 
butai nuosavame name, nauja 
statyba. Tel. 8 685 20724

Išnuomojamas 1 kambario bu-
tas renovuotame name, Sveika-
tos g. Tel. 8 650 86045

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

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

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

Išnuomojamos komerci-
nės patalpos (parduotuvė), 
esanti M. K. Čiurlionio g.  
Tel. 8 698 24653 

Išsinuomotų

Tvarkinga, be žalingų įpročių, 
be gyvūnų šeima išsinuomo-
tų 2 kambarių butą Druski-
ninkuose su baldais ir buitine 
technika, mokėtų iki 250 Eur, 
nuo gruodžio 1 d. Domina ilga-
laikė nuoma, būtų pasirašyta 
sutartis. Siūlyti įvairius varian-
tus. Atsakysime į visus pasiū-
lymus.Tel. 8 606 78525, el. p.  
annasalenikovic@gmail.com

Parduoda įvairius daiktus

Parduodamos ąžuolinės pirties 
vantos, 1 vnt. kaina – 4 Eur. Tel. 
8 650 70176

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

Angliškas perforatorius „Ham-
mer“, 800 kW galia, kaina – 50 
Eur. Vokiškas mopedas „Star-
lite“, kuris minamas pedalais, 

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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

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

Druskininkų miesto centre, An-
takalnio g. 16, parduodamas 
1 kambario butas, 2 aukštas 
(plotas – 33, 83 kv. m). Ne-
toli ežeras, vandens parkas.  
Tel. 8 686 71416

Parduodamas butas Veisie-
jų 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. Neto-
li mokykla, darželis, šalia Ne-
muno upės. Kaina – 75 000 
Eur, derinama. Be tarpininkų.  
Tel. 8 698 87626

Viečiūnuose parduodamas 
1 kambario butas, Verpė-
jų g. 4, plotas – 18 kv. m.  
Tel. 8 618 02038

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

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

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

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 3 kambarių, 73 kv. m 
butą, esantį Merkinės g., į nedi-
delį 2 kambarių butą naujos sta-
tybos arba renovuotame name.  
Tel. 8 677 74257

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

Keičia 2 kambarių (34 kv. m) 
butą Viečiūnuose į didesnį butą 
Druskininkuose arba Viečiūnuo-
se su priemoka. Skambinti tel.  
+370 692 63368

Perka nekilnojamą turtą

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

kaina – 210 Eur. Nauja kera-
mikinė kriauklė, kaina – 20 
Eur. Vokiški kalnų dviračiai be 
amortizatoriaus, kaina – 50 
Eur, su amortizatoriais – 70 
Eur. Vaikiški dviračiai – po 
25 Eur, įvairių išmatavimų 
dviračio ratai – po 10 Eur.  
Tel. 8 616 22884

Pigiai parduodami: žvejo kostiu-
mas, rudens pavasario sezonui, 
žieminės meškerės, avižėlės. 
Tel. 8 687 25132

Rūsio pamatų blokai SP3 (iš-
matavimai: 2, 60 m x 0, 60 m x 
0, 30 m), vieneto kaina – 35 Eur, 
gelžbetoniniai šulinio žiedai (di-
ametras – 1000 mm), vnt.  kaina 
– 65 Eur. 6 m ilgio gelžbetoninė 
sija – 80 Eur, 20 stiklo lapų, 3-4 
mm storio, išmatavimai – 160 x 
130 cm, kaina – derinama. Šilu-
minių trasų loviai, 3 vnt., ilgis – 
2, 5 m, plotis – 1 m, aukštis – 50 
cm.   Tel. 8 687 24880

Lovos, čiužiniai (200 cm x 180 
cm), storis – 20 cm, kaina – 30 
Eur. Kineskopiniai TV „LG“ – 51 
cm, kaina – 8 Eur, „Samsung“, 
35 cm, kaina – 5 Eur. TV priedė-
liai „TV STAR T910“, „TV STAR 
T1030“ – po 13 Eur, „Vido“ – 10 
Eur, pakabinami šviestuvai butui 
– nuo 4 Eur,  TV priedėlių  „TV 
STAR“, televizorių „LG“ ir „Phi-
lips“ pulteliai – nuo 4 Eur. TV 
lauko antena – 13 Eur, „Scart“ 
laidai – 2 Eur. Vaikiškas medi-
nis maniežas, sulankstomas, 
išmatavimai – 100 cm x 100 cm 
x 63 cm, kaina – 20 Eur, sta-
čiakampis stalas, plytelių pa-
viršius, išmatavimai – 135 cm x 
75 cm x 48 cm, kaina – 10 Eur, 
vaikiškos lovytės – nuo 18 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Mažai naudoti virtuvės baldai 
su buitine technika iš Vokie-
tijos. 15 x 15 cm skersmens 
ir 6 m ilgio balkiai, 3 x 10 cm 
pločio ir 6 m ilgio kreizuo-
tos lentos. Tel. 8 680 23134 ir  
8 694 24955

Parduodamas pianinas. Tel.  
8 677 74257

Laboratorinis mikroskopas 
už pusę kainos, 20 kaltų rin-
kinys meniniam marmuro 
apdirbimui, 10 kaltų rinkinys 
medžio drožybai, 100 lapų va-
tmano popieriaus už pusę kai-
nos, 2 sukami foteliai ir žurna-
linis staliukas, sulčiaspaudė 
„Rosinka“, kaina – 30 Eur.  
Tel. 8 313 55714

Pigiai parduodami: moteriškas 
dviratis – 7 pavarų, sportinis 
vyriškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, du 
mergaitiški dviračiai iki 16 metų, 
18 pavarų. Vaikiška automo-
bilinė kėdutė, žurnalinis sta-
liukas, pakabinami šviestuvai, 
sulankstoma lovelė, televizo-
rius „Philips“ su priedėliu, ma-
žas šaldytuvas, sulčiaspaudė.  
Tel. 8 630 87652

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

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduoda malkas kaladėmis. 
Eglinės ir pušinės malkos, kai-
na – 40 Eur už metrą, beržinės 
– 50 Eur už metrą. Pristatymas 
nemokamas. Papildomai teikia-
ma malkų skaldymo paslauga. 
Tel. +37061617840

Parduodama beržo malka rąs-
tais. Tel. 8 625 71804

Spygliuočių, lapuočių malkos: 
skaldytos arba kaladėmis. Atve-
žame. Tel. 8 601 46179

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

Parduodamos spygliuočio 
malkos, supjautos kaladė-
mis. 1 erdm. kaina – 40 Eur.  
Tel. +37066244307

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

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda automobilį „Volks-
wagen Caddy“, 2006 m., 
dyzelis, keleivinis, TA iki 
2024 m. Kaina – 2300 Eur.  
Tel. 8 653 89474

Parduodamas kultivatorius. 
 Tel. 8 657 78755

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

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen Trans-
porter“ arba kitos markės se-
nesnį geros būklės benzininį 
automobilį. Tel. +37062875156

Perka traktoriaus savivar-
tę priekabą, vienos ašies.  
Tel. 8 604 17157

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduodamas 12 metų 
darbinis arklys (Reg. Nr. 
L T U O 0 0 8 0 0 1 6 4 4 7 0 9 ) .  
Tel. 8 614 39798

Parduoda triušius. Tel.  
8 620 86900

Parduoda dvi ožkas, kurioms 9 
mėnesiai. Vienos ožkos kaina 
– 45 Eur. Tel. +37061117278, 
Barzdžiūnų kaimas, Druskinin-
kų savivaldybė

Ieško darbo

Moteris ieško darbo pa-
dėti seneliams buityje.  
Tel. 8 644 84291

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

Reikalinga

Reikalingas atsakingas, gyvū-
nus mylintis žmogus nuo sau-
sio mėnesio prižiūrėti mažą 
šunelį – Džeko Raselo terje-
rą, kol bus išvykę šeimininkai.  
Tel. 8 685 20724

Dovanoja

Dovanoja 4 mėnesių kati-
nėlį, labai  draugišką, mie-
lą (juodai baltos spalvos).  
Tel. 8 674 03638

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

Dovanojama labai geros bū-
klės dvigulė lova, 1, 40 m plo-
čio su čiužiniu, 2 spintelėmis. 
Išsinešti patiems iš 3 aukšto.  
Tel. 8 601 27777
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