
Druskininkų centre, šalia 
Vilniaus alėjos ir bažnyčios 
atidengta naujuoju miesto 
simboliu tapsianti legendo-
mis apipinto ir labiausiai iš-
garsėjusio liaudies gydytojo 
Sūručio skulptūra. Ją sukū-
rė žinomas šalies skulptorius 
Romualdas Inčirauskas

Trečiadienį surengta iškil-
minga skulptūros atidengimo 
ceremonija ir jos pristatymas 
Druskininkų bendruomenei. Į 
„Sūručio“ skulptūros atiden-
gimo ceremoniją susirinko 
daugybė menui neabejingų 
druskininkiečių. 

„Pirmiausia norėčiau padėkoti 
Druskininkų verslo klubo prezi-

dentui Albertui Katilovskiui, ku-
ris pasiūlė Druskininkų simbolio 
sukūrimo idėją. Juk istoriją prisi-
minti labai svarbu, nesvarbu, ar 
ji žmogaus, ar miesto, ar valsty-
bės. Kartais ta istorija būna api-
pinta ir legendomis. Taigi ir nau-
joji „Sūručio“ skulptūra – visiems 
mums žinomos Druskininkų at-
siradimo legendos įprasmini-
mas. Didžioji dauguma gausiai 
lankomų pasaulio miestų jau se-
niai yra įamžinę vietovių atsira-
dimą menančių legendų simbo-
lius. Šiandien tai padarėme ir 
mes. Tikiu, kad skulptūra turės 
išliekamąją vertę ir ateities kar-
toms primins, kokie stebuklingi 
yra Druskininkų mineraliniai šal-

tiniai“, –  skulptūros atidarymo 
dieną kalbėjo savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas. – La-
bai džiaugiuosi bendromis pa-
stangomis realizuota idėja, ačiū 
skulptoriui, kuris sutiko padėti 
sukurti kurorto simbolį ir įgyven-
dinti projektą. Ačiū visiems, ku-
rie prisidėjo. Turiu svajonę, kad 
druskininkiečiai prie savo namų 
durų pasikabins miniatiūrinę 
„Sūručio“ skulptūrą, kaip namų 
sėkmės ir laimės simbolį. Bus 
gaminamos reljefinės „Sūručio“ 
skulptūrėlės, visi norintys galės 
jas įsigyti. Aš tai jau padariau.“
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Druskininkų kurortas turi dar vieną savo simbolį – 
miesto erdves papuošė įspūdinga Sūručio skulptūra

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.

Didėja investicijos į 
švietimo sritį

2 psl.
Visuomenės sveikatos 

biuro projektai 
vandenyje skatina 

druskininkiečių fizinį 
aktyvumą ir gerina 

sveikatą

7 psl.
Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno 

mokyklą papuošė  
dar vienas vitražas

8 psl.
Skulptūrą „Sūrutis“ atidengė jos autorius R. Inčirauskas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas ir miesto simbolio 

sukūrimo idėjos iniciatorius A. Katilovskis / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Didėja investicijos į švietimo sritį
Šiais metais Druskininkų 

savivaldybė į švietimo įstai-
gas investavo daugiau kaip 
300 tūkst. eurų – lėšos skir-
tos pagerinti ugdymo erdves 
bei išspręsti administravimo, 
ūkinius klausimus pagal kie-
kvienos įstaigos poreikius.

„Kiekvienais metais investuo-
jame į švietimą, nes tai – mūsų 
prioritetinė sritis. Ir nors Drus-
kininkų savivaldybės biudže-
tas, kad ir kaip norėtųsi, tikrai 
nėra toks, jog galėtume atnau-
jinti mokyklas iš pagrindų, ta-
čiau šiais metais pavyko atlik-
ti tikrai nemažai darbų. Esame 
labai dėkingi atsakingiems mo-
kyklų darbuotojams, kurie mo-
kinių ir mokytojų atostogų metu 
intensyviai dirbo, atnaujindami 
mokyklų patalpas. Ateinantys 
2023-2025 metai Druskininkų 
švietimui bus ypatingi – planuo-
jame, kad investicijos čia gali 
siekti apie 4,5 mln. eurų. Bus in-
vestuojama ne tik į infrastruktū-
rą, bet ir ugdymo turinio kokybę, 
mokytojų kompetencijas, pagal-
bą mokytojams ir mokiniams“, – 
sako Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

2022 m. buvo atlikti šie dar-
bai:

Lopšelyje-darželyje „Bitu-
tė“ iš pagrindų suremontuotos 
dvi grupės, įrengta saugumo 
reikalavimus atitinkanti laiptinė 
bei nauja elektros skydinė, at-
naujintas visas pastato fasadas 
bei lauko erdvės. Investicijos – 
apie 50 tūkst. eurų.

Lopšelyje-darželyje „Žibu-
tė“ įrengta vėdinimo sistema – 
kondicionieriai, atnaujinta aktų 
salė, suremontuotos pagalbinės 
patalpos, įrengta saulės elektri-
nė, atnaujinta lauko erdvė. In-
vesticijos – apie 22 tūkst. eurų.

„Atgimimo“ mokykloje su-
remontuotas valgyklos stogas, 
klasėse ant langų sumontuoti 
roletai, tonuoti aktų salės langai, 
įrengta saulės elektrinė, atnau-
jintos visos pradinės mokyklos 
patalpos ir pakeisti langai, atlik-
ti kiti remonto darbai, kurių ben-
dra vertė yra beveik 40 tūkst. 
eurų.

„Saulės“ pagrindinėje mo-
kykloje modernizuotas šilu-
mos mazgas, atlikti vidaus ir iš-
orės vamzdynų keitimo darbai, 
pakeistos elektros skydinės, 
mokyklos teritorijoje atnaujin-
tas lauko apšvietimas, įrengtos 
vaizdo stebėjimo kameros, ka-
pitališkai atnaujinti kabinetai, 
įrengti kondicionieriai, sumon-
tuoti roletai, įsigyta baldų, at-
naujinta sporto salė. Investicijos 
– apie 96 tūkst. eurų.

Viečiūnų progimnazijoje bai-
giama remontuoti aktų salė, jau 
atlikti sporto salės ir persirengi-
mo kambarių atnaujinimo dar-
bai, pakeisti lietaus vamzdžiai, 
atlikti kabinetų remonto darbai, 
kurių bendra vertė beveik 20 
tūkst. eurų.

Leipalingio progimnazijo-
je atnaujintas pastato fasadas, 
pakeisti seni lietvamzdžiai, at-
naujintas mokytojų kambarys, 
įsigyta naujų baldų. Darželyje 
suremontuotas pandusas, sto-
gas, elektros skydinė. Investici-
jos – apie 29 tūkst. eurų.

„Ryto“ gimnazijoje įrengta 
vėdinimo sistema, atnaujintos 
sporto salės grindys ir apšvieti-
mas, subalansuota šilumos sis-
tema. Iš viso investicijos siekia 
apie 33 tūkst. eurų.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje suremontuo-
ta elektros skydinė ir apšvieti-
mo skydeliai, atnaujintos tualetų 
patalpos, perdažytos koridorių, 
piešimo, muzikos klasių sie-
nos, įsigyta nauja choro pakyla. 
Iš viso investuota apie 7 tūkst. 
eurų.

Druskininkų švietimo cen-
tre atnaujintos trečiame aukšte 
esančios auditorijos. Investicijų 
vertė – apie 4 tūkst. eurų.

Druskininkų sporto centras 
gruodžio mėn. planuoja baig-
ti sporto salės atnaujinimo dar-
bus, kurių bendra vertė sieks 
beveik 10 tūkst. eurų.

Pasak mero R. Malinausko, in-
vesticijų suma kiekvienoje mo-
kykloje skirtinga, nes kiekvie-

nais metais mokyklų vadovai 
įvertina savo įstaigos poreikius, 
prioriteto tvarka planuoja reika-
lingus remonto darbus, o pagal 
tai skiriamos reikalingos inves-
ticijos ateinančių metų biudže-
te. Šiuo metu vyksta ateinančių 
metų planavimo procesas.

„Kartu su Druskininkų „Atgimi-
mo“ mokykla bei Viečiūnų ir Lei-
palingio progimnazijomis noriu 
pasidžiaugti trimis naujutėlai-
čiais automobiliais, kuriais bus 
galima nuvežti mokinius į rengi-
nius, konkursus ar olimpiadas. 
Bendra automobilių vertė – per 
100 tūkst. eurų“, – sakė R. Ma-
linauskas.

Šiemet Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigoms skirti daugiau kaip 300 tūkst. eurų pagerino ug-
dymo erdves, pagal kiekvienos įstaigos poreikius padėjo išspręsti administravimo, ūkinius klausimus / 
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

„Kiekvienais metais investuoja-
me į švietimą, nes tai – mūsų pri-
oritetinė sritis. Ir nors Druskinin-
kų savivaldybės biudžetas, kad 
ir kaip norėtųsi, tikrai nėra toks, 
jog galėtume atnaujinti moky-
klas iš pagrindų, tačiau šiais me-
tais pavyko atlikti tikrai nemažai 
darbų. Esame labai dėkingi at-
sakingiems mokyklų darbuoto-
jams, kurie mokinių ir mokytojų 
atostogų metu intensyviai dir-
bo, atnaujindami mokyklų patal-
pas. Ateinantys 2023-2025 metai Druskininkų švietimui bus 
ypatingi – planuojame, kad investicijos čia gali siekti apie 4,5 
mln. eurų. Bus investuojama ne tik į infrastruktūrą, bet ir ugdy-
mo turinio kokybę, mokytojų kompetencijas, pagalbą mokyto-
jams ir mokiniams“, – sako Druskininkų savivaldybės meras 
 R. Malinauskas.



2022 m. lapkričio 24 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3813

Neįgaliųjų dienos centras kviečia neįgaliuosius ir senyvo 
amžiaus asmenis bei jų artimuosius pasinaudoti socialinės 
priežiūros paslaugomis dienos metu: 

• įvairaus amžiaus neįgalieji čia gali praleisti savo dieną; 
• pagal poreikį užsiimti mėgstama veikla; 
• bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose. 

Tokiu būdu jų artimieji gali 
dirbti, mokytis ar tiesiog at-
sikvėpti ir pailsėti nuo su-
dėtingos kasdienės šeimos 
nario priežiūros. 

Dienos centre sudarytos 
sąlygos ergoterapijos, fizi-
oterapijos, mankštos užsiė-
mimams, lauke įrengta neį-
galiesiems pritaikyta poilsio 
ir žaidimų aikštelė. Tai puiki 
pagalba neįgaliųjų artimiesiems.

Judėjimą palengvina tam įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, 
specialus keltuvas ir kitos įvairios priemonės. 

Dienos centras veikia nuo 7.30 iki 19 valandos, tačiau dirbama 
lanksčiai, atsižvelgiama į klientų poreikius. Teikiamomis paslaugo-
mis gali naudotis ne tik Druskininkų savivaldybės gyventojai, bet ir 
miesto svečiai. 

Kontaktai Druskininkų miesto svečiams:
Neįgaliųjų dienos centras, Sveikatos g. 30, Druskininkai,  

tel. 8 643 32715, el. p. dovile.jastramskaite@druskininkuspc.lt

Kontaktai Druskininkų savivaldybės gyventojams:
Socialinės paramos skyrius, Vasario 16-osios g. 7, Druskinin-

kai, tel. (8 313) 52543 arba el. p. asta.luksiene@druskininkai.lt, 
daiva.skripkiunaite@druskininkai.lt

Neįgaliųjų dienos centras teikia 
paslaugas ir miesto svečiams

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

K. Dineikos sveikatingumo parke jaunimas pasodino 
iš Stelmužės ąžuolo gilės išaugintą ąžuoliuką

Praėjusį trečiadienį Druski-
ninkų jaunimas K. Dineikos 
sveikatingumo parke paso-
dino iš Stelmužės ąžuolo gi-
lės išaugintą ąžuoliuką, šalia 
jo pastatyta informacinė len-
telė, kurioje nurodytas QR ko-
das nukreipia į jaunimui aktua-
lią informaciją.

Renginyje dalyvavęs Druskinin-
kų mero patarėjas Simonas Ka-
zakevičius pasidžiaugė veikliu 
kurorto jaunimu.

„Net ir mažas, šis ąžuoliukas 
jau simbolizuoja stiprybę ir tvir-
tumą. Kaip ir jaunas žmogus, dar 
ieškantis savo kelio, augantis, bet 
tvirtai siekiantis savo tikslų ir sva-
jonių. Linkiu, kad šis jaunų žmo-
nių rankomis pasodintas ąžuo-
liukas užaugtų į stiprų ąžuolą, o 
kurorto jaunimas būtų stiprus, 
motyvuotas, išradingas, tvirtai 
siekiantis savo tikslų“, – sakė S. 
Kazakevičius.

2022 metai paskelbti Lietuvos ir 

Europos jaunimo metais. Visose 
Lietuvos savivaldybėse buvo pa-
sodinta po vieną ąžuoliuką, kuris 
visą Lietuvą sujungė į vieną dide-
lį Jaunimo parką.

Apsilankyti virtualiame Jaunimo 
parke galite adresu https://www.
njrka.lt/jaunimoparkas/

Ąžuoliukus išaugino ir savival-
dybėms padovanojo Stelmužės 
bažnytinio meno muziejaus mu-
ziejininkė Aldona Miškinienė.

Druskininkų jaunimas K. Dineikos sveikatingumo parke pasodino iš Stelmužės ąžuolo gilės išaugintą ąžuoliuką / Mariaus Dovidaus-
ko nuotrauka

Druskininkams projektuojama medinių konstrukcijų meno mokykla

Besiplečianti M. K. Čiurlionio 
meno mokykla Druskininkuo-
se pasirengusi dideliems po-
kyčiams. Dalyvaudama pro-
jekte „Išmanusis miestas 9“, 
savivaldybė tikisi naujo pas-
tato idėjų, kuriame vietos at-
sirastų įvairių vaizduojamo-
sios dailės sričių mokymams, 

patalpų, skirtų ne tik eduka-
cinėms veikloms, bet ir paro-
doms bei įvairaus pobūdžio 
renginiams organizuoti. Mo-
dernios meno mokyklos archi-
tektūrinius pasiūlymus reng-
ti ėmėsi Kauno technologijos 
universiteto ketvirto kurso stu-
dentas Tautvydas Zykevičius.

Jautri, kūrybai palanki teritorija 

patraukė architektūros studento 
akį dėl įžvelgiamų perspektyvų. 
„Tai labai graži, perspektyvi, daug 
potencialo kūrybai turinti teritori-
ja, – sako T. Zykevičius. – Siekia-
ma sukurti daugiafunkcės dailės 
mokyklos, o kartu ir vidaus / iš-
orės viešąsias erdves. Pastatas 
turi būti traukiantis užeiti. Kol vai-
kai kuria, aplinkiniai ir svečiai gali 

pamatyti jų dar nebaigtus ir jau 
pabaigtus darbus. Tai – „open-
space“ konceptas. Garsiuose 
restoranuose klientai mato, kaip 
gaminamas jų maistas, o čia sve-
čiai ar vaikų tėvai mato į kūrybinį 
procesą pasinėrusius vaikus“.

Ne pirmą kartą projekte „Išma-
nusis miestas“ dalyvaujantis T. 
Zykevičius šioje teritorijoje siekia 
parengti kuo realistiškesnių dar-
numo principų besilaikančius pro-
jektinius pasiūlymus Druskininkų 
miestui, o didžiausias jo lūkestis 
– kad pasiūlytos idėjos būtų įgy-
vendintos. „Jaukios, šiltos vidaus 
patalpos su nuostabiais vaiz-
dais į šalia esantį Vijūnėlės eže-
rą tikrai suteiks nemažai kūrybi-
nio įkvėpimo kiekvienam. Poilsio, 
susibūrimo, privatumo erdvės 
bus išdėstytos ir pastate, ir aplin-
kui esančiame sklype. Tai tūrėtų 
būti ne tik paprasta mokykla, bet 
ir visas kultūrinis traukos centras 
Druskininkuose“, – savo vizija da-

lijasi KTU studentas.
Pasak projekto dalyvio, kuriant 

darnius ateities miestus, reikia 
būti ypač drąsiems ir žmogų lai-
kyti prioritetu. „Miestai po indus-
trinės revoliucijos labai greitai 
tapo miestai mašinoms, ne žmo-
nėms. Europoje ta problema se-
namiesčiuose ne tokia žymi, nes 
miestai transformavosi iš pės-
čiųjų į ratuotųjų miestus. Pagrin-
diniuose Lietuvos miestuose po 
truputį vis daugėja draudimų au-
tomobiliams įvažiuoti į centrines 
miesto dalis, tačiau tai vis daro-
ma su baime“, – sako T. Zykevi-
čius. – Manau, reikia būti drą-
siems ir siekti senuosius miestų 
centrus visiškai transformuoti į 
žaliuosius pėsčiųjų takus, sukur-
ti 10 km / h zonas, leidžiamas pa-
siekti tik specialiajam arba vieša-
jam transportui. Žmonės daugiau 
vaikščiotų, sumažėtų oro tarša, 
pagyvėtų smulkieji verslai.“

Modernios meno mokyklos architektūrinius pasiūlymus rengti ėmėsi Kauno technologijos universiteto ketvirto kurso studentas T. Zyke-
vičius (kairėje) / Organizatorių nuotraukos
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Svarbiausiems kurorto 
tvarkdariams – Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkio 
darbuotojams – pats darbų 
įkarštis, jiems dabar tenka la-
bai atsakinga užduotis – pa-
puošti Druskininkus artėjan-
čioms svarbiausioms metų 
šventėms – Kalėdoms ir Nau-
jiesiems metams. Pramogų 
aikštėje, prie puošiamos pa-
grindinės miesto eglės su-
tikta įstaigos direktorė Biru-
tė Jonušauskienė pripažįsta, 
jog eglės puošyba yra vienas 
iš svarbiausių įvykių visiems 
įmonės darbuotojams.

„Ne tik eglės puošyba, bet ir 
visų medžių šventiniai apipavi-
dalinimai, įvairios stebuklingos 
figūros – tai tikrai svarbūs dar-
bai, nes tai teikia džiaugsmą bei 
sukuria šventinę nuotaiką ir ma-
žiems, ir dideliems“, – kalbėjo B. 
Jonušauskienė.

Pasidomėjus, ar kasmet tenka 
susidurti su naujais iššūkiais, 

šventėms puošiant miestą, di-
rektorė sakė, kad didelių iššū-
kių nėra, nes eglės puošybai 
yra samdoma firma, kurioje dir-
ba aukštalipiai, jie atsiveža visą 
reikiamą įrangą, bokštelius, kra-
ną. 

„Medžius patys dekoruoja-
me, samdome bokštelį ir dirba-
me. Jau daug padarėme, liko 
prie įvažiavimo į miestą pasta-
tyti briedžius ir įrengti prakartė-
lę prie bažnyčios. Manome, kad 
tuos darbus atliksime kitą savai-
tę, nes, viską pastatę, norime iš-
kart ir įžiebti. Kasmet atsiranda 
vis naujų puošybos elementų. 
Keičiame girliandas, švieslaidį, 
šiais metais fontaną perpynė-
me, pagaminome naują skaičių 
3, nes keičiasi metai“, – pasako-
jo įmonės vadovė. 

Paklausta, kuo skiriasi Drus-
kininkų savivaldybės paslaugų 
ūkio darbai vasarą ir žiemą, B. 
Jonušauskienė sakė, kad vasa-
rą daug jėgų tenka skirti pievų 

šienavimui, tenka perdažyti vi-
sus prie Vijūnėlės tvenkinio ir 
Druskonio ežero esančius suo-
lus, taip pat tinkamai parengti 
miestą Kurorto šventei.

„Rudenį renkame lapus, žie-
mą mūsų laukia miškas, baig-
sime puošti Kalėdų eglę, eisi-
me į mišką valyti šabakštynų, 
nes vasara buvo sunki, lietų kei-
tė šiluma, tai buvo palanku žolei 
augti, taigi trūko laiko valyti miš-
kus“, – kalbėjo direktorė. 

B. Jonušauskienė sakė, kad 
kasmet didėja atliekamų darbų 
spektras – šiemet prisidėjo K. 
Dineikos parkas, atsiranda vis 
naujos erdvės, daugėja pėsčių-
jų ir dviračių takų, kuriuos rei-
kia prižiūrėti. Dažniausiai rei-
kia keisti šiukšlių dėžes, nes 
vis jaunimas jas sulaužo, tenka 
kasmet tvarkyti ir pavėsines. 

„Dar yra vaikų ir sporto aikšte-
lės, kurias reikia prižiūrėti. Ka-
dangi sporto aikštelėse yra me-
diniai, neilgaamžiai gaminiai, 

juos tenka pakeisti, nes supūva. 
Darbų daugėja, nes miestas turi 
būti švarus“, – kalbėjo tvarkda-
rių vadovė.

Pasidomėjus, kiek žmonių 
tvarko Druskininkus, B. Jonu-
šauskienė sakė, jog personalo 
skaičius nėra didelis, šiemet jis 
padidėjo penkiais darbuotojais. 

„Pas mus taip pat dirba iš Už-
imtumo tarnybos atėję žmo-
nės, jau daug metų iš ten su-
laukiame stabilaus pagalbininkų 
skaičiaus –15-os žmonių. At-
sirenkame darbščius žmones, 
gerai, kad juos galime pasilik-
ti šešiems mėnesiams. Taip pat 
turime 15 etatinių mūsų dar-
buotojų“, – pasakojo B. Jonu-
šauskienė.

Direktorė džiaugėsi, kad pa-
vyko atnaujinti įmonės turimą 
technikos parką – neseniai buvo 
nupirktas nedidelis bobcat tipo 
traktoriukas, taip pat laukiama 
naujo traktoriaus, turinčio vaku-
minę priekabą. 

„Tas bobcatas – nepamaino-
mas pagalbininkas, kai reikia 
pakrauti ir iškrauti tiltelius. Prie 
jo dar yra šakų smulkintuvas, tai 
galėsime vietoje smulkinti ša-
kas ir jų nereiks vežioti. Lau-
kiame traktoriaus su vakumine 
priekaba, tada lapus bus gali-
ma lengviau surinkti. Pūtikliais 
supūsime lapus į krūvas, o nau-
juoju įrenginiu juos sutrauksime 
į priekabą. Kasmet atliekame ir 
socialinę misiją – sunkiam gy-
venančioms šeimoms padova-
nojame 400 kub. metrų malkų, 
kurias patys paruošiame“, – pa-
sakojo direktorė.

„Birute, kada sunkiau dirbti – 
vasarą ar žiemą?“, – paklausė-
me B. Jonušauskienės. „Jokio 
skirtumo, nes kiekvienais metų 
laikais darome naudingus ir 
Druskininkams reikalingus dar-
bus“, – šypsojosi Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkio di-
rektorė. 

Paslaugų ūkio direktorė B. Jonušauskienė: „Visais metų laikais 
atliekame Druskininkams reikalingus darbus“ 

B. Jonušauskienė. „Visais metų laikais darome naudingus ir Druskininkams reikalingus 
darbus.“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbuotojams – pats darbų įkarštis, jie puošia miesto erdves artėjančioms svarbiausioms metų šventėms – Kalėdoms ir Naujiesiems metams / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkiečiai galės prie savo namų durų pasikabinti miniatiūrinę „Sūručio“ skulptū-
rą, kaip sėkmės ir laimės simbolį – bus gaminamos reljefinės „Sūručio“ skulptūrėlės, visi 
norintys galės jas įsigyti / Asmeninio archyvo nuotrauka 

„Esame įsitikinę, kad Druskinin-
kams, kaip vienam geriausių Eu-
ropos mineralinių vandenų kuror-
tų, tiesiog privaloma turėti kurorto 
atsiradimo simbolį – skulptūrą, 
kuri bus dar vienu gausiai lanko-
mu turistų traukos objektu, – kal-
bėjo projekto „Druskininkų legen-
dą simbolizuojančios skulptūros 
„Sūrutis“ sukūrimas“ iniciatorius, 
asociacijos „Druskininkų klubas“ 
prezidentas Albertas Katilovskis. 
– Juk ne karalius, ne kažkas ki-
tas šią vietovę padarė gydomąja, 
o vietiniai žmonės, kurie čia gyve-
no, todėl mūsų klubui kilo mintis 
būtent jiems atiduoti duoklę ir su-
kurti valstiečio Sūručio skulptū-
rą. Tokia ir yra pagrindinė Sūručio 
skulptūros projekto idėja. Mūsų 
klubas jungia Druskininkų vers-
lo bendruomenę, aktyvius ben-
druomenės žmones, o pagrindi-
nis mūsų siekis – ne prašyti ko 
nors iš miesto, o patiems jam ką 
nors duoti. Nuosekliai vykdome 
savo projektus, kurie, mūsų ma-
nymu, naudingi bendruomenei. 
Šiandien pristatome miesto sim-
bolį, džiaugsimės, jei jis bendruo-
menei patiks.“ 

Realizuoti idėją ir sukurti skulp-
tūrą „Sūrutis“ ėmėsi skulptorius, 
prof. Romualdas Inčirauskas. 

„Noriu padėkoti A. Katilovskiui, 
kuris sudarė sąlygas man įkel-
ti koją į šį Jūsų miestą, kuris turi 
karališkas tradicijas. Smagu, kad 
druskininkiečiai man patikėjo su-
kurti Sūručio skulptūrą, jaučiuosi 
reikalingas ir įvertintas. Dėkoju už 
man suteiktą garbę ir laukiu Jūsų 
„teismo“, įvertinant mano sukurtą 
Sūrutį“, – atidengdamas skulptū-
rą, kalbėjo R. Inčirauskas .

Jo sukurtas „Sūrutis“ – 180 cm 
aukščio stovinčio vyro, kairė-
je rankoje laikančio dubenį su 
druska, figūra. Sulenktos deši-
nės rankos delne jis laiko mažą 
arklį – kaip byloja legenda, pir-
mojo išgydyto ligonio simbolį. 
Vyro figūros apranga – dekoraty-
vi, apibendrinta ir būdinga to laiko 
stilizuotam istoriniam kostiumui. 
Pjedestalo dalis padengta rau-
donomis keramikos plytomis, o 
pats pjedestalas apjuostas 20 cm 
bronzine juosta su legendą pasa-
kojančiu tekstu. 

„Noriu pasidžiaugti šio mies-
to bendruomene, kuri yra išskirti-

nė, ją sudaro daug iškilių žmonių: 
menininkų, mąstytojų, medikų, 
mokytojų, muzikų. Ir tai, kad esa-
te atviri įvairiam menui, įsileidžia-
te į savo miestą įvairius meninin-
kus, rodo žmonių vidinį taurumą. 
Ir ačiū, kad kuriate. Nes tie, ku-
rie kuria, o ypatingai – meną, kas 
ateina juo džiaugtis, tų širdys yra 
tyros. Menas ir grožis gimsta tik 
geroje širdyje. Nenusivilkite, jei 
sulauksite neteisingos kritikos ar 
pašaipų. Juk dažniausiai tai daro 
tie, kurie patys nieko nedaro, nie-
kada nieko nėra sukūrę ir net nėra 
svajoję. Kurkite, darykite, tai yra 
svarbiausia!“, – kalbėjo Druski-
ninkų parapijos klebonas Vaidas 
Vaišvilas, kuris pašventino naują-
ją Sūručio skulptūrą.

Nors oficiali Druskininkų kuror-
to įkūrimo data laikoma 1794 m. 
birželio 20 d., kai Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Stanislovas Augustas Poniatovs-
kis dekretu suteikė vietovei gy-
domosios vietovės statusą, ta-
čiau legenda byloja apie dar XIV 
amžiuje visai atsitiktinai atrastas 
Druskininkų apylinkėse trykštan-
čių šaltinių stebuklingas gydomą-
sias galias. 

Legenda byloja, kad Ratnyčios 
kaime – tuo metu Druskininkų 
dar nebuvo – gyveno valstietis, 
pavarde Sūrutis. Jis turėjo arklį, 
kuris buvo pasiligojęs, todėl, jo 
pagailėjęs, nuvedė į pelkingą vie-
tovę prie Ratnyčios upės ir paliko 
ten savaitei, tikėdamasis, kad šis 
ten pabaigs savo dienas. Bet ne 
– įvyko stebuklas! Po kurio laiko, 
Sūrutis rado arklį atsigavusį, pilną 
jėgų. Tada Sūručiui tarsi akys at-
sivėrė – žmogus suprato, kad čia 
tekantis vanduo turi gydomųjų sa-
vybių, tereikia jas išnaudoti. Juk 
jeigu arklys išgijo, tai ir žmones 
galima gydyti!

Žinoma, tai skamba kaip legen-
da, tačiau manoma, kad joje ir 
daug tiesos, juk būtent tie pirmieji 
valstiečiai ir suprato, kad šis kraš-
tas unikalus gydomaisiais vande-
nimis. Ir tai pakeitė jų gyvenimą 
– jie ėmė naudoti mineralinį van-
denį gydomaisiais tikslais, ir tai 
tapo jų nauja veikla. 

Parengė Laima Rekevičienė

Druskininkų kurortas turi dar 
vieną savo simbolį – miesto 
erdves papuošė įspūdinga 

Sūručio skulptūra
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Renata Jaskelevičienė,
,,Saulės“ pagrindinės moky-

klos lietuvių kalbos mokytoja

„Sportuojame, keliaujame, 
atrandame“, – drąsiai teigia 
Druskininkų ,,Saulės“ pa-
grindinės mokyklos bendruo-
menė, prieš kelerius metus 
pasiryžusi įgyvendinti itin di-
delės apimties fizinio aktyvu-
mo skatinimo projektą. Moky-
kloje svarbu ne tik siekti gerų 
mokymosi rezultatų – čia for-
muojasi ir jauno žmogaus 
darnaus vystymosi suvoki-
mas, nuostatos, kad privalo-
me būti fiziškai aktyvūs. Tai 
stiprina mūsų sveikatą, dova-
noja gerą nuotaiką, o fizinės 
veiklos, veikiant išvien, kar-
tu ugdo ir bendruomenišku-
mo jausmą. Taigi prieš trejetą 
metų išsikėlę sau tokį tiks-
lą, pradėjome vykdyti Sporto 
rėmimo fondo finansuojamą 
projektą ,,SPORTUOJU. KE-
LIAUJU. ATRANDU“.

Per ilgą projekto įgyvendini-
mo laikotarpį sukaupėme ne-
mažai veiklų vykdymo, organi-
zavimo, viešinimo patirties, be 
to, mokykla įgijo nemažai socia-
linių partnerių, buvo užmegzti ir 
toliau plėtojami bendradarbiavi-
mu grįsti tarpinstituciniai santy-
kiai. Nuolatiniu pagalbininku, or-
ganizuojant projektines veiklas, 
tapo KASP Dainavos apygar-
dos 1-osios rinktinės 109 kuo-
pos kariai – savanoriai bei jų 
vadovai. Ši institucija atsakin-
gai prisideda prie jaunosios kar-
tos pilietinio ugdymo, jie skatina 
mokinių fizinį aktyvumą, moko 
darnaus komandinio darbo – jau 
du kartus vaikų vasaros stovy-
klų metu galėjome džiaugtis to-
kiomis veiklomis ir jų sėkmin-
gumu. Rėmėju, organizuojant 
vaikų fizinio aktyvumo stovyklą, 
tapo ir ,,Žalgirio“ krepšinio klu-
bas, padovanojęs vaikams at-
minimo dovanas su komandos 
simbolika. Atsakingais ir dos-
niais rėmėjais, organizuojant  
liepos 6 d. rengiamą ,,Nakti-
nio krepšinio“ turnyrą, yra tapęs 
restoranai „Dangaus skliautas“ 
ir „Velvetti“, kartodromas „Snow 
Kart“ ir „Gero skonio krautuvėlė“ 
– dar kartą jiems tariame nuo-
širdų AČIŪ.

Projekto idėja – įvairiomis 
priemonėmis, veiklomis skatinti 
skirtingo amžiaus žmonių fizinį 
aktyvumą. Todėl projekte daly-
vauja įvairaus amžiaus tikslinės 
žmonių grupės. Pavyzdžiui, vei-
klos su dviračiais, įvairios spor-
tinės varžybos, olimpinė die-
nos, Judumo savaitės renginiai, 
krepšinio  turnyrai įtraukia mo-
kyklinio amžiaus vaikus. Su-
augusiųjų tikslinė grupė mielai 
žygiuoja su šiaurietiško ėjimo 
lazdomis, daugybę kartų išban-
dė saugų plaukimą baidarėmis. 
Kai kurios veiklos, tarkime, Ben-
druomenės sporto šventė, skir-
ta Lietuvos valstybingumo die-

nai paminėti, sukviečia ir vaikus, 
ir suaugusiuosius. 

Šiuo metu tradicines projekti-
nes veiklas papildė naujos „pra-
mogos“: kadangi buvo įsigy-
ti smiginio rinkiniai, oro ritulio 
stalas, mobilūs krepšinio stovai, 
mokykloje pertraukų metu „ver-
da“ smagios judriosios veiklos. 
Rugsėjį buvo renkamas krepši-
nio ,,karalius“, spalį – smiginio 
čempionas, o lapkričio – gruo-
džio mėnesiais, pertraukų metu 
bus varžomasi dėl oro ritulio 
varžybų nugalėtojų vardų. Tie-
sa, visose veiklose dalyvauja ir 
berniukai, ir mergaitės – pas-
tarosios nė kiek nenusileidžia 
savo aktyviu įsitraukimu!

Smagu, kad laimėtas projek-
tas mokyklai leido praturtinti 
sporto bazę įvairiomis priemo-
nėmis: buvo įsigyti nauji dvira-
čiai, dviratininkų šalmai, esa-
me vienintelė švietimo įstaiga 
Druskininkų savivaldybėje, tu-
rinti baidares. Šalia mokyklos 
vietą rado mobilūs krepšinio 
stovai, vaikų mėgstami per-
traukų metu. Taip pat buvo įsi-
gytos šiaurietiško ėjimo lazdos, 
kamuoliai, estafečių rinkiniai ir 
kita. Visos priemonės naudoja-
mos, ne tik įgyvendinant projek-
tines veiklas, bet ir formaliame 
ugdymo procese, fizinio ugdy-
mo pamokų, taip pat – pertrau-
kų metu. Prie sėkmingo projekto 
įgyvendinimo prisidėjo ir Druski-
ninkų savivaldybės atstovai – jų 
dėka mokykla įsigijo baidarėms 
gabenti skirtą inventorių, kurio 
nebuvo galima įsigyti iš projek-
to lėšų.

Per trejetą metų organizavo-
me daugiau nei pusšimtį fizinio 
aktyvumo veiklų, sporto stovy-
kloje laiką leido beveik šimtas 
mokinių. Na, o jeigu susumuo-
tumėme visus veiklų dalyvius, 
gautumėme gana solidžią ke-
lią tūkstančių dalyvių sumą! Tad 
nuveikta išties daug! 

Prie šių veiklų sėkmingo įgy-
vendinimo prisidėjo ir projek-
to vykdytojai: projekto vadovas 
– mokyklos direktoriaus pava-
duotojas ugdymui Algis Bolys, 
mokytojos – Ilona Graževičie-
nė, Vaida Naugolnikienė, Rena-
ta Jaskelevičienė, Ilveta Eitman-
tienė. 

Tad sakome, jog ir toliau spor-
tuosime, keliausime ir atrasime 
bendrystę, teigiamas emocijas 
bei naujas patirtis.

Projektas SRF-
SIĮ-2020-1-0249. ,,Sportuoju. 
Keliauju. Atrandu.“ bendrai fi-
nansuojamas valstybės Spor-
to rėmimo fondo lėšomis, kurį 
administruoja Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija ir Švietimo 
mainų paramos fondas.

„Saulės“ mokykloje – sporto „virusas“ 

Projekto ,,SPORTUOJU. KELIAUJU. ATRANDU“ dalyviai džiaugiasi veiklų įvairove – jos stiprina sveikatą, dovanoja gerą nuotaiką, 
ugdomu bendruomeniškumo jausmu / „Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos
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Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
(VSB) toliau tęsia rugsėjo mė-
nesį pradėtus įgyvendinti du 
naujus projektus, kurie yra 
finansuojami iš Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialio-
sios programos. Programos 
tikslas – remti Druskininkų 
savivaldybėje vykdomas vi-
suomenės sveikatinimo prie-
mones, stiprinančias gyven-
tojų sveikatą, mažinančias 
sveikatą žalojančios elgse-
nos paplitimą, formuojančias 
aktyvų visuomenės požiūrį 
į sveikatą ir sveiką gyvense-
ną, užtikrinančias sveikatai 
palankią aplinką bei kokybiš-
kas sveikatos priežiūros pas-
laugas. 

Atsižvelgia į esamas proble-
mas

Kaip teigė Druskininkų savi-
valdybės VSB direktorė Inga 
Kostina, kiekvienais metais, at-
sižvelgiant į visuomenės svei-
katos stebėsenos ataskaitos 
išvadas, esamas problemas ir 
gyventojų sveikatos būklę, pa-
gal nustatytus programos priori-
tetus yra skelbiamas viešas pro-
jektų atrankos konkursas, kurio 
metu atrenkamos finansuotinos 
priemonės. Šiemet buvo vykdo-
mi du programos projektai. 

Pirmasis projektas – „Plauki-
mo užsiėmimai Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojams“ buvo 
vykdomas sanatorijos „Belo-
rus“ baseine, jo tikslas – ska-
tinti Druskininkų savivaldybės 
gyventojų fizinį aktyvumą bei 
mokyti teisingos plaukimo tech-
nikos. Specialistų teigimu, tre-
niruotės vandenyje turi itin tei-
giamą poveikį visam žmogaus 
organizmui. Vandenyje traumų 
ir patempimų tikimybė yra ma-
žesnė, vanduo palengvina stu-
burui ir sąnariams tenkančią 
apkrovą. Mankšta vandenyje 
padeda atsikratyti varginančių 
nugaros skausmų. Taip pat pro-
jekto metu siekiama pagerinti 
plaukimo įgūdžius – kad ateity-
je būtų galima išvengti skendi-
mų. Treniruotės vyksta du kar-
tus per savaitę. Plaukimo grupę 
sudaro 15 asmenų, kuriems su-
teiktos keturios nemokamos tre-
niruotės. Pirmajame projekto 
etape dalyvavo 60 dalyvių, da-
bar, gavus finansavimą, jis to-
liau tęsiamas.

Išmoko taisyklingai plaukti
Šiame projekte dalyvavusi 

druskininkietė Julija Ramanaus-
kienė pripažįsta, jog projektas 
jai tikrai buvo naudingas. 

„Dirbu sėdimą darbą, todėl 
man pasimankštinti tikrai nau-
dinga –  ir ne tik dėl fizinės svei-
katos, bet ir dėl psichologinės, 
nes pakeiti aplinką, kitaip susi-
kaupi. Jeigu žmogus nemokėjo 
plaukti, tai to projekto metu jis 
turėjo ir galimybę išmokti plauk-
ti, suaktyvinti visą organizmą“, – 
sakė Julija. 

Ji pasidžiaugė, kad užsiėmi-
mai buvo nemokami, todėl jie 
dar labiau traukė žmones pa-
sinaudoti tokia prasminga ga-

limybe ištraukti juos iš įprastos 
aplinkos, išjudinti.

„Pusantros valandos užsiėmi-
mui visai pakanka, nes, jei inten-
syviai mankštiniesi, tai susidaro 
nemažas krūvis. Pirmiausia bū-
davo apšilimo mankšta, o pas-
kui – plaukimas. Aš intensyviai 
plaukiojau. Mus pamokė, kaip 
reikia gelbėti skęstantįjį, tai – la-
bai naudinga. Manau, kad dau-
guma dalyvių mielai pakarto-
tų tuos užsiėmimus, dėkojame 
VSB už puikias iniciatyvas“, – 
kalbėjo Julija. 

Tame pačiame projekte da-
lyvavusi Viktorija Mažeikienė 
džiaugėsi, jog projekto metu 
buvo mokoma taisyklingai 
plaukti – treneris stebėjo ir sakė 
pastabas, taip pat padėjo ištai-
syti netaisyklingo plaukimo įgū-
džius.

„Netaisyklingas plaukimas gali 
būti ir žalingas. Treneris paro-
dė, kokie raumenys dirba, plau-
kiant, kuriuos labiau reikėtų „ap-
šildyti“. Paskui jis supažindino 
su įvairiomis plaukimo techni-
komis. Daugelis turi stuburo 
problemų, bet jos kiekvienam 
kitokios, todėl reikėjo surasti in-
dividualius plaukimo metodus. 
Projekto metu buvo atsižvelgia-
ma į kiekvieno poreikius ir gali-
mybes. Pabandai ir atrandi, kas 
tau tinka plaukimo užsiėmimuo-
se, kas padeda spręsti sveika-
tos problemas“, – kalbėjo Vik-
torija. Ji pripažino, jog visi VSB 
renginiai yra orientuoti į žmo-
gų, jie yra ir malonūs, ir naudin-
gi sveikatai.  

Senjorai mankštinasi van-
denyje

Antrasis Druskininkų VSB ini-
cijuotas projektas yra skirtas 
gerinti širdies ir kraujagyslių ligų 
ir cukrinio diabeto rizikos asme-
nų sveikatą. 

„Lietuvoje sergamumas šir-
dies ir kraujagyslių ligomis bei 
mirštamumo nuo jų rodikliai 
apie tris kartus didesni už Eu-
ropos Sąjungos vidurkius. Pa-
grindinė priežastis, dėl kurios 
Lietuvoje stebimas didelis mirš-
tamumas nuo širdies ir krauja-
gyslių ligų, yra nepakankamas 
dėmesys savo sveikatai. Pa-
gal paskutinę Druskininkų sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro ataskaitą, Druskininkų 
savivaldybėje mirčių nuo širdies 
ir kraujagyslių skaičius – 209 iš 
349. Tai sudaro apie 60 proc. 
visų 2020 m. mirčių Druskinin-
kuose“, – negailestingus skai-
čius išvardijo I. Kostina. 

Direktorė pasakojo, kad Drus-
kininkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuras nuo 2015 
metų įgyvendina širdies ir krau-
jagyslių ligų bei cukrinio diabeto 
rizikos grupių asmenų sveikatos 
stiprinimo programą, siekda-
mas pagerinti širdies ir krauja-
gyslių ligų ir cukrinio diabeto ri-
zikos asmenų sveikatą. 

VSB projektas ,,Mankšta van-
denyje širdies ir kraujagyslių 
ligų bei cukrinio diabeto rizikos 
grupių asmenų sveikatos sti-
prinimo programos dalyviams“ 
vykdomas Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centre „Aqua“. 

Projekte dalyvauja 20 asme-
nų, užsiėmimus veda kinezite-
rapeutai.

Žmonės greitai sustiprėja
Su šiame projekte dalyvaujan-

čiais žmonėmis dirbanti kine-
ziterapeutė Ieva Blažytė sakė, 
kad į užsiėmimus atvyksta vy-
resnio amžiaus žmonės, turin-
tys širdies ir kraujagyslių ligų. 

„Sportas baseine yra tinkamas 
įvairaus amžiaus bei fizinio pa-
sirengimo žmonėms ir yra pui-
ki priemonė, siekiant palaikyti 
reikiamą fizinį pajėgumą, sutei-
kia judėjimo laisvę, sumažina 
sąnariams ir sausgyslėms ten-
kantį krūvį, todėl mažėja pažei-
dimų rizika. Tai tinka įvairaus 
amžiaus žmonėms, nes vanduo 
atpalaiduoja ir sumažina skaus-
mus. Vanduo leidžia palaips-
niui atkurti ir pagerinti praras-
tas atramos ir judamojo aparato 
funkcijas, eiseną, pusiausvy-
rą. Dėl vandenyje kylančio pasi-
priešinimo, vienu metu krūvį pa-
tiria visos raumenų grupės.

Mankšta vandenyje yra speci-
finė, kai kurių judesių žmonės, 
turintys sveikatos problemų, ne-
gali daryti salėje, o vandenyje 
tai daryti lengviau. Per mankš-
tas vandenyje dirba visos rau-
menų grupės, žmogus vande-
nyje jaučiasi geriau ir gali atlikti 
daugiau bei sudėtingesnių pra-
timų“, – pasakojo kineziterapeu-
tė.

Ji sakė, kad į užsiėmimus Van-
dens pramogų parko baseine 
susirenka apie 20 vyresnio am-
žiaus žmonių, kuriems skiriami 
pratimai, atsižvelgiant į kiekvie-
no galimybes.

„Žmonės pradžioje šiek tiek bi-
jojo aktyviau judėti. Kai papra-
šiau pašokinėti, sakė, kad to 
nepadarys. Bet po to jie jautėsi 
drąsiau ir išėjo su geromis emo-
cijomis, fiziškai sustiprėję. Ši 
mankšta vandenyje tinka ir kaip 
atsipalaidavimo priemonė, nui-
manti stresą, atpalaiduojanti są-
narius, kai dirba daug raumenų, 
todėl žmonės greitai sustiprėja“, 
– pasakojo I. Blažytė.

Druskininkuose – daug mo-
tyvacijos sportuoti

Šiame projekte dalyvavusi 
druskininkietė Elena Lazickienė 
sakė, jog labai apsidžiaugė, kai 
sužinojo, kad yra toks projektas, 
ją į mankštas vandenyje pakvie-
tė draugė. 

„Sąžiningai mankštose daly-
vavome visus 10 kartų, labai pa-
tiko. Noriu padėkoti trenerėms, 
kurios labai nuoširdžiai dirbo, 
parodė mums daug naudingų 
pratimų. Beje, mankšta trukda-
vo pusvalandį, o vėliau dar galė-
jome lankytis pirtyse ir maudytis 
baseine. Aš po dešimties van-
dens mankštų jaučiuosi puikiai. 
Jei tik būtų galimybė, vėl daly-
vaučiau“, – pasakojo Elena. .

Pašnekovė pasidžiaugė, kad 
yra žmonių, kurie rūpinasi drus-
kininkiečių sveikata ir suteikia 
galimybę sveikai pajudėti, nes 
judėjimas, anot Elenos, ypač 
vyresniame amžiuje, labai rei-
kalingas. 

„Visada sakau – kol judi, tol ir 

eisi – kol jėgos leidžia, negalima 
užsisėdėti. Ypač tada, kai mies-
te yra visos sąlygos sportuoti, 
o Visuomenės sveikatos biuras 
dar ir įdomių projektų pasiūlo. 
Visada labai džiaugiuosi, maty-
dama judančius, sportuojančius 
žmones, kurie kartais būna ir la-
bai garbingo amžiaus sulaukę“, 

– kalbėjo E. Lazickienė.
Moteris akcentavo, kad Drus-

kininkuose tikrai yra pakanka-
mai motyvacijos sportuoti, tam 
sudarytos puikios sąlygos, kie-
kvieną dieną galima rasti vis 
naujų veiklų.

Parengė Laimutis Genys

Visuomenės sveikatos biuro projektai vandenyje skatina 
druskininkiečių fizinį aktyvumą ir gerina sveikatą

Druskininkų vandens parke ir sanatorijoje „Belorus“ organizuojami plaukimo užsiėmi-
mai ir mankštos vandenyje sulaukia didelio druskininkiečių susidomėjimo / Druskininkų 
savivaldybės VSB archyvo nuotraukos
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Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklą papuošė  
dar vienas vitražas

V. Andrašiūnaitės „Jūra“, 2021 m. / Alvydo Lukoševičiaus nuotraukaM. K. Čiurlionis Pelėdų kalne, 2022 m. / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Šių metų laimėtojai – D. ir A. Rimkevičiai / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Vitražų ekspozicijos fragmentas M. K. Čiurlionio meno mokykloje / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Druskininkų miesto muzie-
jaus organizuojamas Vitražo 
simpoziumas „Čiurlionio at-
spindžiai“ – vienintelė, ana-
logų Lietuvoje neturinti ir jau 
aštuonerius metus skaičiuo-
janti iniciatyva, skirta propa-
guoti bei populiarinti šiuolai-
kinio vitražo meną. Dalyvauti 
simpoziume kviečiami įvairių 
kartų profesionalūs vitražo 
dailininkai. Profesionalių me-
nininkų, Lietuvos dailininkų 
sąjungos narių dalyvavimas 
kultūriniame vaikų ir jauni-
mo ugdymo procese formuo-
ja asmens vertybines nuosta-
tas, plečia kultūrinį akiratį bei 
ugdo jų kūrybinę saviraišką. 

Druskininkų miesto muziejus, 
kaip kultūrinio paveldo puose-
lėtojas, akcentuodamas profe-
sionalaus meno svarbą ir tęs-
damas pradėtą vitražo meno 
sklaidą bei profesionalių meni-
ninkų indėlį vaikų ir jaunimo kul-
tūrinio ugdymo procese, jau aš-
tuntą kartą organizavo vitražo 
simpoziumą „Čiurlionio atspin-
džiai 2022“.

Kaip ir kasmet, į penkių die-

nų trukmės kūrybinę stovyklą 
Druskininkuose buvo pakvies-
ti 4 profesionalūs vitražo daili-
ninkai, LDS nariai. Čia jie sukū-
rė vitražo eskizus Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno moky-
klai. Šiemet dalyvavo Konstanti-
nas Eugenijus Šatūnas, Bronius 
Bružas, Daina ir Artūras Rimke-
vičiai. Konkursą laimėjo šeimos 
duetas Daina ir Artūras Rimke-
vičiai, kurie sukūrė bendrą vitra-
žą „Čiurlionis „Pelėdų kalne“. 

Projektas turi didelę reikšmę, 
ugdant jaunąją kartą, kadangi 
ir paties projekto produktai – vi-
tražai – yra įkomponuoti meno 
mokyklos, kuriai suteiktas M. 
K. Čiurlionio vardas, interjere. 
Šioje mokykloje organizuojama 
daug koncertų, tarptautinių kon-
kursų, muzikos meistriškumo 
vasaros stovyklų, plenerų, tad 
sukurti vitražai yra matomi ne 
tik druskininkiečiams, bet ir vi-
siems kurorto svečiams.

Druskininkų vitražo simpoziu-
mas aktualizuoja ne tik Lietuvos 
genijaus M. K. Čiurlionio talento 
daugiabriauniškumą, bet ir po-
puliarina Lietuvos profesiona-

liojo vitražo mokyklą, kuri savo 
tradicija garsėja, kaip viena iš 
trijų esančių pasaulyje (Lietuvo-
je, Šiaurės Amerikoje ir Vokie-
tijoje) tradicijas turinčių vitražo 
mokyklų. Projektas – Druskinin-
kų vitražo simpoziumas „Čiurlio-
nio atspindžiai“ kokybiška ir me-
nine veikla bei išliekamąja verte 
svarbus kultūros ir meno srities 
raidai, vaikų ir jaunimo kultūri-
niam ugdymui bei šiuolaikinei 
visuomenei, skatina bendradar-
biavimą tarp skirtingų instituci-
jų: Lietuvos dailininkų sąjungos, 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos, Druskininkų 
miesto muziejaus. 

Iš 2015-2022 m. Druskinin-
kų simpoziumuose dalyvavusių 
profesionalių dailininkų projek-
tų buvo atrinkti ir yra realizuoti 
šie kūriniai: 2015 m. – E. Mar-
kūno „Parafrazės su Čiurlioniu“ 
ir E. Utarienės „Atspindžiai / va-
saros simfonija – 2015“; 2016 
m. – E. Rakauskaitės „Čiurlionio 
atspindžiai“; 2017 m. – R. Mule-
vičiaus „Origami virš Nemuno“ 
ir N. Baublio „Gyvybė iš žemės 
gelmių“; 2018 m. – V. Matonio 

„Čiurlionio atspindžiai Druski-
ninkuose“; 2019 m. – I. Mei-
daus „Pasaulio vizija. Variantas 
Nr.4“ ir Ž. Mirinavičiaus „Laiškai 
Sofijai“; 2020 m. – G. Kraujelio 
„Čiurlionio obelis“, 2021 m. – V. 
Andrašiūnaitės „Jūra“, 2022 m. 
– D. ir A. Rimkevičių „Čiurlionis 
„Pelėdų kalne“.

2020 metais Lietuvos dailinin-
kų sąjungos išleistame vitražo, 
meninio ir architektūrinio stiklo

kūrinių albume „Šviesos archi-
tektūra“ yra trijų autorių vitra-
žų fotografijos iš simpoziumo 
„Čiurlionio atspindžiai“ metu su-
kurtų kūrinių.

Druskininkuose jau aštuone-
rius metus rengiamų vitražo 
simpoziumų rezultatas – profe-
sionalių vitražo dailininkų kūri-
nių ekspozicija Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokykloje. 
Ši ekspozicija jau dabar verti-
nama kaip tam tikras paskuti-
nio dešimtmečio Lietuvos vitra-
žo raidos atspindys ir dėl savo 
kokybiškos meninės bei išlieka-
mosios vertės yra įtraukta į Na-
cionalinio kultūros kelio „Čiur-
lionio kelias“ lankomų objektų 

sąrašą. Simpoziumas yra svar-
bus kultūriniam regiono gyven-
tojų ugdymui bei didina domė-
jimąsi profesionaliuoju menu 
regione.

Projektą finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba ir Druskininkų 
savivaldybė.

Druskininkų miesto 
muziejaus informacija
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LNSA ir SKILV (Lietuvos ir Latvijos slidinėjimo federacijos) nuotraukos

Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka lapkričio 
21 d. – gruodžio 16 d. kvie-
čia aplankyti vieno garsiau-
sių portretinio žanro kūrėjų 
– fotomenininko Algimanto 
Aleksandravičiaus parodą 
„Žmonės, kuriantys Lietuvą“, 
kurioje įamžinti Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatai.

Lietuvos nepriklausomybės 
30-mečiui skirta paroda „Žmo-
nės, kuriantys Lietuvą“ pirmą 
kartą buvo eksponuota prieš 
metus – 2021 m. kovo 5-18 d. 
Vilniaus skaitmeninėse mies-
to vitrinose, kuriose sostinės 
gyventojai ir svečiai išvydo A. 
Aleksandravičiaus įamžintus 
125 portretus. Tų pačių metų 
vasarą paroda pradėjo kelionę 
per Lietuvą – buvo eksponuo-
jama Šiauliuose, Birštone, Ute-
noje, Elektrėnuose, Ukmergėje. 
Šįmet paroda tęsia kelionę – jau 
aplankė Mažeikius, Trakus, Ro-
kiškį, Jonavą, Panevėžį, Klaipė-
dą, Kretingą ir Ignaliną.

Profesionalaus meno paro-
da „Žmonės, kuriantys Lietuvą“ 
kviečia prisiminti žmones, pas-
taruosius tris nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmečius kūrusius 
ir kuriančius grožį, nepamiršta-
mas emocijas, visa tai, kas įvar-
dijama kultūra, tai, ką siekiama 
perduoti ateities kartoms.

„Daugiau nei tris dešimtme-
čius savo idėjomis, veikla ir dar-
bais Lietuvą kūręs ir kuriantis 
mūsų šalies intelektualinis bran-
duolys vertas ypatingos pagar-
bos ir dėmesio. Šių išskirtinių 
asmenybių vertybės, ryškūs kū-
riniai ir ypatingas kūrybinis po-

tencialas ne tik praturtina Lietu-
vos kultūrą, istoriją, aplinką, bet 
ir telkia bei skatina ja domėtis, 
įkvepia didžiuotis savo valsty-
be“, – sako parodos iniciatorius 
Vilniaus kultūros centro direkto-
rius Paulius Jurgutis.

Parodoje Druskininkuose eks-
ponuojama 30 išskirtinių, per 
kelis dešimtmečius A. Alek-
sandravičiaus nufotografuotų, 
pripažinimą, aukščiausią įver-
tinimą ir garbingiausią apdova-
nojimą už kultūros ir meno kū-
rinius pelniusių nepriklausomos 
Lietuvos šviesuolių portretų.

„Malonu pasitikti tokią ypatin-
gą parodą – mūsų bibliotekoje 
kita forma pristatomi įvairių sri-
čių kūrėjai. Ši paroda džiugina 
ne tik menine verte, bet ir ne ką 
mažesne šviečiamąja paskir-
timi. Druskininkuose gyveno ir 
kūrė ne vienas Lietuvos nacio-
nalinės kultūros ir meno premi-

jos laureatas: poetai Vytautas 
Bložė, Nijolė Miliauskaitė-Blo-
žienė ir kiti. Tai puiki proga pri-
siminti ir mūsų krašto kultūrą 
turtinančias asmenybes“, – 
džiaugėsi Druskininkų savival-
dybės viešosios bibliotekos di-
rektorė Laima Žėkienė.

Šis unikalus, solidžios apim-
ties Lietuvoje ir Europoje gar-
saus fotografo A. Aleksandravi-
čiaus – geriausio Baltijos šalių 
ir Europos portretisto, apdova-
nojimus pelniusio, Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureato, Tarptautinės 
meninės fotografijos federaci-
jos (FIAP) fotografo meninin-
ko (AFIAP), Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjungos Garbės nario, 
projektas išpildytas labai kon-
ceptualiai. Daugiau nei šimtą 
personalinių parodų surengusio 
fotomenininko ir šešiolikos foto-
albumų autoriaus dėmesio cen-

tre – žmonės. Portretai stebina 
jų kūrėjo įžvalgų aštrumu ir iš-
skirtiniu talentu.

„Pats nustebau savo fotoar-
chyve radęs 125 Nacionalinių 
kultūros ir meno premijos lau-
reatų portretus. Tai tikras lobis! 
Tai mūsų iškiliausieji, išskirti-
niai savo kūrybine energetika 
bei talentu meno pasaulio at-
stovai, turintys savo gerbėjų ir 
mokinių, kurių ne vieną yra pa-
skatinę kūrybiniam skrydžiui ar 
kilniam poelgiui. Žavimės jų kū-
ryba ir su pagarba pasakoja-
me vaikams bei anūkams, kad 
tai – žmonės, kuriantys Lietu-
vą. Džiugu, kad kasmet laure-
atų gretas papildo šeši nau-
ji menininkai. Akivaizdu – mes 
turime ateitį“, – džiaugdamasis, 
kad gyvena su jais viename lai-
ke ir galėjo įamžinti šiuos pama-
tinius tautos riedulius, sako taip 
pat Lietuvos nacionalinės kultū-

ros ir meno premijos laureatas 
fotografas A. Aleksandravičius.

Kasmet Lietuvos nacionaline 
kultūros ir meno premija, kaip 
aukščiausiu išskirtinio meninin-
ko braižo ir kūrybos pripažini-
mu, įvertinami reikšmingiausi 
kultūros ir meno kūriniai, Lietu-
vos ir pasaulio lietuvių bendruo-
menės kūrėjų sukurti per pasta-
ruosius septynerius metus, taip 
pat per visą gyvenimą sukur-
ti kūriniai. Premijos laureatus, 
įvertinusi visuomenės pateiktų 
kandidatų veiklą Lietuvos kultū-
ros ir meno kontekste, atrenka ir 
iki 6 premijų skiria speciali komi-
sija. Nuo 1989 m. šiomis premi-
jomis apdovanota daugiau kaip 
200 asmenų. Parodos iniciato-
rius – Vilniaus kultūros centras

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Lapkričio 12-20 d. „Snow Arenoje“ su-
rengtas Lietuvos kalnų slidinėjimo SSL 
čempionatas ir Baltijos taurės 2022-23 
1-ojo etapo varžybos.

Lapkričio 12 d. „Snow Arenoje“ organizuota-
me Lietuvos kalnų slidinėjimo Super slalomo 
čempionate dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių 
iš 5 šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomi-
jos ir Slovakijos. Puikiai varžybose pasirodė 
druskininkiečiai, nugalėję savo amžiaus gru-
pėse bei užėmę prizines vietas. 

Lietuvos čempionais tapo Justė Levickai-
tė (U8), Tadas Mikelionis (U8) ir Danielius Mi-
zaras (U10). Antrąsias vietas užėmė Domi-
nykas Šiaurys (U8), Rokas Žemaitis (U10) ir 
Neringa Stepanauskaitė (U16). Trečiųjų vietų 
laimėtojai – Ignas Žemaitis (U8) bei Jokūbas 
Levickas(U10).

Lapkričio 15-16 d. „Snow Arenoje“ organi-
zuotose Baltijos šalių taurės varžybose mo-
terų grupėje nepralenkiama buvo Liepa Kar-
lonaitė.

O lapkričio 18-20 d. Baltijos šalių taurėje 
varžėsi vaikų ir meistrų grupės – iš viso daly-
vavo daugiau nei 130 dalyvių iš Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos. Varžybos vyko Super Slalo-
mo, Slalom ir Paralelinio slalom rungtyse. 

Neringa Stepanauskaitė nugalėjo SL ir SSL 
rungtyse bei liko ketvirta PSL rungtyje (U16 
grupėje). Yana Nefedkina užėmė prizinę 6 vie-
tą SL ir 8 vietą PSL rungtyse (U14). Nojus Už-
kuraitis iškovojo 5 vietą PSL rungtyje (U16).

Druskininkų sporto centro informacija

Druskininkuose – unikali fotomenininko A. Aleksandravičiaus 
portretų paroda „Žmonės, kuriantys Lietuvą“centras

„Snow Arenoje“ organizuotose Baltijos šalių taurės varžybose – 
jaunųjų druskininkiečių pergalės

Viešoji biblioteka kviečia aplankyti vieno garsiausių portretinio žanro kūrėjų – fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus parodą „Žmonės, kuriantys Lietuvą“, kurioje įamžinti Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai
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Parduodame juodžemį 
ir smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Vonios kambarių kapitalinis remontas, plytelių klijavimas, 
durų statymas, laminato klojimas, tapetų klijavimas ir kiti 

remonto darbai.  
Tel. 8 606 43448

Gamybos įmonei  UAB „Druskininkų Rasa“ reikalingi: 
sandėlininkas(-ė), kokybės vadovas (-ė).

Daugiau informacijos teirautis tel. 8 622 49151

Remontuojame namus, butus,  
visa vidaus ir išorės apdaila.  

Tel. 8 648 06724

Parduodamas 3 kambarių butas (plotas – 67 kv. m) Veisiejų g., 
Druskininkuose. Du balkonai, 2 aukštas, rūsys, kaina – 79 800 Eur. 

Taip pat parduodamas sodo pastatas su 7, 5 arų sklypu Pušyno g., 
Druskininkuose. Kraštinis, šalia miško, puiki vieta. Kaina – 37 000 Eur.  

Tel. 8 647 68799, Rita

AKCIJA -25 %

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

42 €
Moters ir vyro

sveikatos 
ištyrimas

Kainos nuo

56 €

Pasakyk – taip 
gerai savijautai!

Atlikite moters arba vyro sveikatos ištyrimą

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

DRUSKININKAI 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:

Užsakymo Nr. MDR-381-01

Tyrimai atliekami vieno apsilan-
kymo metu – visas kardiologi-
nis ištyrimas bei kardiologo kon-
sultacija trunka 1-1,5 valandos. 
Centre stengiamasi sudaryti vi-
sas sąlygas, kad pacientai galė-
tų saugiai ir be eilių gauti kvalifi-
kuotą kardiologo konsultaciją.

Mielai laukiame Jūsų Druskininkų kardiologijos centre!
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30 B, Druskininkai.

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojai kardiologai, dirbantys Vilniaus universitetinės li-
goninės Santaros klinikose.

Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas 
– Druskininkų kardiologijos centre

Tyrimai atliekami pažangiausia medicinine įranga:
• širdies ultragarsinis tyrimas 
• kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (aterosklerozės po-
žymių įvertinimas)
• ekstrakranijinių kraujagyslių spalvinė sonografija
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas 
• kulkšnies-žasto indekso nustatymas
• dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrijos tyrimas)
• bioimpedanso tyrimas (skysčių kiekiui, šlapimą varančių 
vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam 
gydymui nustatyti)
• 24 val. ir 48 val. arterinio kraujospūdžio monitoravimo tyri-
mas
• 24 val. ir 74 val. holterio monitoravimo tyrimas
• ištyrimas dėl miego apnėjos (NAUJIENA!)

Atsinaujinusi, veržli, kupina 
naujų idėjų, dirbanti regionų ir 
žmonių labui, kurianti, dirbanti, 
besidominti naujovėmis, atsa-
kinga už kiekvieną žmogų Lie-
tuvos regionų partija kviečia 
prisijungti į savo gretas Drus-
kininkų skyriuje visus, kurie turi 
idėjų dėl tolesnio Druskininkų 
klestėjimo ir norėtų jas įgyven-
dinti! Susitikime, pabendrauki-
me, tapkime lyderiais!

Kontaktai: el. p. druskininkai.
partija@gmail.com

Pirmininkė – Jūratė Ku-
nigonienė, tel. 8 687 47629,  
pavaduotoja – Alina Klimovič, 
tel. 8 618 26095.

„Stiprūs regionai – stipri Lietuva“

Politinė reklama apmokėta iš  
Lietuvos regionų partijos PK sąskaitos.  

Užs. Nr. MDR-PR-381-01

Apmokome snieglente (snowboardu)  
suaugusius ir vaikus. Tel. 8 625 67707
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RENGINIAI

Lapkričio 24 d. 16 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) – Daina-
vos krašto Vinco Krėvės-
Mickevičiaus literatūrinės 
premijos laureato Bernardo 
Gailiaus knygos „Kraujo kva-
pas“ pristatymas

Lapkričio 25 d. 12 val. 
Literatūrinis vidurdienis vai-
kams ,,Kelionė po knygų 
pasaulį‘‘.Viešojoje bibliotekoje 
(V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 25 d. 16.30 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) – pilnametražio 
dokumentinio filmo ,,Ten, 
kur Raigardas – Švendubrė“ 
(režisierius Romualdas 
Jarašauskas) peržiūra 

Lapkričio 29 d 16 val. 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) – poetinė 
kompozicija „Kad galėčiau po 
šitiek metų vėl įžengti į tą pačią 
dieną“ (Nijolė Miliauskaitė). 
Rengėjas – PMMA „Brandu-
ma“ 

Gruodžio 1 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– poeto ir eseisto ,,Dainavos“ 
žurnalo redaktoriaus Česlovo 
Skaržinsko eilėraščių knygos 
,,Tyka“ pristatymas. Dalyvaus 
poetas, leidėjas ir redaktorius 
Vytautas Kaziela, poetė Di-
ana Paklonskaitė. Renginio 
vedėja – poetė Rita Makselytė. 
Koncertuos Druskininkų 
moterų vokalinis ansamblis 
„Vakarėjant“ (vadovė Virginija 
Šedienė)

Gruodžio 2 d. 15 val. 
Druskininkų miesto muziejaus 
galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) 
kviečia į Vilmos Vasiliauskaitės 
parodos „Bus visko... ir ne 
tik...“ atidarymą.

PARODOS

Druskininkų miesto muziejaus 
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 
37) veikia Arvydo Kumpio 
fotografijų paroda „Taivanas – 
tarp tradicijų ir modernybės“

Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
paroda „Muziejaus ekspona-
tas“

Iki lapkričio 30 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) veiks Kristi-
nos Kmitienės tapybos paroda 
„Erdvė tarp minčių“

Iki lapkričio 30 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) bus galima 
apžiūrėti Olego Katenskij tapy-
bos parodą „Raštai“

Užuojautos

Mes visi bejėgiai prieš lemtį, tačiau bent užuojauta 
norime  palengvinti praradimo skausmą.  

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Nijolę Stelionienę.

Sodo kaimynai B., J., E. ir V. Kauzonai

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.

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

Iškeliavus į Amžinybę mylimam vyrui, nuoširdžiai 
užjaučiame Ramunę Poznėkienę, jos šeimą ir 

artimuosius.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos 
bendruomenė

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“  

ir naujienų portale  
www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos  
tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!

Iki lapkričio 30 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks Di-

anos Lukošiūnaitės popieriaus karpinių paroda „Druskininkietiškai 

vilnietiškas pokeris“ ir Gretos Alice didžiųjų iliustracijų paroda pa-

gal 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 gruodžio 16 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 

fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus paroda „Žmonės, ku-

riantys Lietuvą“, kurioje įamžinti Lietuvos nacionalinės kultūros ir 

meno premijos laureatai

Iki 2023 m. sausio 5 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje 

(M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama paroda „M. K. Čiurlionio 

atvirlaiškiai“

Iki 2023 m. sausio 18 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) 

eksponuojama Jūratės Kazakevičiūtės personalinė paroda 

„Regėjimai, slaunieji medeliai ir kitos gyvastys“

Valstybinė miškų tarnyba 
konsultuoja miškų 

savininkus
Tinkama miško priežiūra 

– kiekvieno miško savinin-
ko prievolė. Kiekvienas miš-
ko savininkas privalo saugoti 
bei tvarkyti savo mišką, laiky-
damasis LR miškų įstatymo 
bei kitų teisės aktų nuosta-
tų. Tačiau toli gražu ne kie-
kvienas miško savininkas jas 
žino. Ir ne kiekvienas žino, ką, 
kaip ir kada galima ar privalo-
ma daryti miške. Dėl to miškų 
savininkus miškų priežiūros 
klausimais konsultuoja Vals-
tybinė miškų tarnyba.

Tarnyba konsultuoja miško 
tvarkymo, naudojimo, atkūrimo 
ir įveisimo, apsaugos, želdini-
mo ir žėlimo, vidinės miškotvar-
kos projektų rengimo, vertinimo 
ir tvirtinimo, leidimų kirsti mišką 
išdavimo, miškų būklės ir kitais 
klausimais. Tarnybos kompe-
tencija yra tvirtinti privačių miš-
kų vidinės miškotvarkos projek-
tus, miško želdinimo ir žėlimo 
projektus, išduoti leidimus kirs-
ti mišką, tvarkyti Miškų valsty-
bės kadastro duomenis, teikti 
išvadas dėl miško žemės trans-
formacijos, nagrinėti piliečių pa-
reiškimus, skundus ir pasiūly-
mus bei spręsti juose keliamus 
klausimus.

Konsultacijas tarnyba teikia te-
lefonu, el. paštu bei susitikus su 
specialistu, prieš tai automati-
niu būdu užsiregistravus. No-
rint pasikonsultuoti telefonu, rei-
kia skambinti numeriu 8 -670 
06211 darbo dienomis nuo 8.00 
iki 17.00 val. El. paštu reikia ra-
šyti adresu klausimai.mups@
amvmt.lt.

Konsultacijos tarnybos Miš-
kų ūkio priežiūros skyriaus re-
gioniniuose padaliniuose vyks-

ta antradieniais nuo 8:00 iki 
17:00 val. Užsiregistruoti susiti-
kimui su specialistu galima nau-
dojantis automatine forma, kuri 
lengvai pasiekiama per nuoro-
dą, esančią Valstybinės miš-
kų tarnybos interneto svetainėje 
https://amvmt.lrv.lt/lt/paslau-
gos/konsultacijos-misku-
ukio-prieziuros-klausimais 

Čia galite rasti ne tik registra-
cijos formą, bet ir visų galimų 
prašymų formas, atsakymus į 
dažniausiai užduodamus klau-
simus, nuorodas į Aplinkosau-
gos leidimų informacinę sistemą 
ALIS bei į jos mokomąją me-
džiagą, taip pat nuorodą į skai-
čiuoklę preliminariai kompensa-
cijai už miško žemės pavertimą 
kitomis naudmenomis apskai-
čiuoti.

Privataus miško savininkai, ku-
rių miško valda yra saugomoje 
teritorijoje, dėl atsiradusių nau-
jų veiklos apribojimų gali gau-
ti kompensacijas. Visi, norintys 
dėl jų pasikonsultuoti, taip pat 
gali kreiptis į Valstybinės miškų 
tarnybos konsultacijų centrą.

Parengtus vidinės miškotvar-
kos projektus ir jų skaitmeninius 
duomenis tikrinti ir tvirtinti reikia 
siųsti el. paštu vmpregistras@
amvmt.lt. Visus kitus klausimus, 
prašymus, skundus prašome 
teikti el. paštu vmt@amvmt.lt.

Valstybinė miškų tarnyba yra 
įstaiga prie Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministerijos, įgy-
vendinanti valstybės politiką 
gamtos išteklių (miškų, augalų 
nacionalinių genetinių išteklių) 
valdymo srityje.

Valstybinės miškų tarnybos 
informacija
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2022.11.26 d.
Šeštadienis

2022.11.25 d.
Penktadienis

2022.11.27 d.
Sekmadienis

2022.11.28 d.
Pirmadienis

06:00 „ Linksmųjų Neklauža-
dų Kinas. 
06:30 „Tomas ir Džeris“.

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 „Būk mano saulė“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Taip gimė žvaigždė.
23:50 Debesies šešėlis.
01:30 Taikdarys.
03:50 Self/less.
05:45 Programos pabaiga.

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

07.30 Mano vieta.
08.00 „Neišsižadėk.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 

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

09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Ugnies žiedas.
00:05 Tamsioji banga.
02:20 „Nusikaltimų tyrėjai“.
03:25 „Legendų biuras“.
04:25 Programos pabaiga.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Peliukas Stiuartas Li-

tlis“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Padūkėlė Turu.
11:10 Fredo Kalėdos.
13:25 Žaliasis žibintas.
15:40 Ieškokit Gudručio!.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas.
21:45 Mušeikų šeimynėlė.
00:00 Norbitas.
02:05 Taip gimė žvaigždė.

06.00 „Neišsižadėk“.
06.59 Programa.
07.00 „Neišsižadėk“.
08.00 „Orkestrantai.“ 

08.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Skonio reikalas. 
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 „Likimo vingiai“. 
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. Laida apie pirties 
malonumus. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Gyvenimas ties riba“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 Miško atspalviai. 
09:30 Gyvenu čia. 
10:00 „Lego meistrai“.
11:00 „Gyvenimas ties riba“.
12:10 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
13:20 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Pa-
nevėžio „7Bet-Lietkabelis“ - Klaipė-
dos „Neptūnas“. 
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:30 Pagrobimas 3.
23:45 Ugnies žiedas.
02:15 „Amerikietiškos imtynės“.
04:15 Programos pabaiga.

06:05 „Deksterio laboratorija“.
06:35 „Zigis ir Ryklys“.
07:05 „Žvėrelių būrys“.
07:35 „Peliukas Stiuartas Li-

tlis“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 KINO PUSRYČIAI Titanų žygis į 
Holivudą.
10:50 Vėžliukai nindzės. Šešėlių įkaitai.
13:05 Sklinda gandai.
15:10 Laukiniai laukiniai vakarai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Kaukės.  
22:10 Savižudžių būrys.
00:35 Krikštatėvis.
04:00 Mušeikų šeimynėlė.
05:50 Programos pabaiga.

06.00  „Neišsižadėk“.
06.59 Programa.
07.00 „Neišsižadėk“.
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“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Baltijos galiūnų koman-
dų čempionatas. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.  
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Pasaulio komandinė taurė 2022“. 
10:05 „Lego meistrai“.
11:10 „Gyvenimas ties riba“.
12:20 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
13:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ - 
Prienų „Labas Gas“. 
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai“ - Vilniaus „Rytas“. 

06:00 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomas ir Džeris“.
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 „Būk mano saulė“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Pagirios 3: velniai žino kur.
00:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:35 Savižudžių būrys.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 Programos pabaiga.

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 „Meilė ir pinigai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Išsipildymo akcija“ 
2022 ir Kauno miesto eglės įžiebimo 
šventinis koncertas.
23:00 „Laiko tiltas“.
01:40 „Žudiko asmens sargybinis“.
03:55 „Žudymo grandinė“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.
07:00 „Bakuganas. Kovos pla-

neta“.
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 „Galapagai“.
13:10 „Mažylio atostogos“.
15:15 „Kylantis tigras“.
17:20 „Starkus stato“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“. 
22:30 „Žudiko žmonos asmens sargy-
binis“.
00:50 „Džentelmenai“.
03:10 „Kaip nužudyti Ganterį“.

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 „Meilė ir pinigai“.
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 „Lapkričio žmogus“.
00:45 „FTB“.
01:45 „Dano Browno Prarastas simbo-
lis“.
02:40 „Franklinas ir Bešas“.
03:40 „FTB“.
04:40 „Tai – mes“.

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 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Mokslo ekspresas. Mokslo ir 
technologijų naujienų laida. 
11:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. B grupė. Velsas – Iranas.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:00 Bendrom jėgom. Pokyčių programa. 
20:00 Panorama.
20:35 Sportas. 
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. B grupė. Anglija – JAV.
23:00 Aštuonkojė.
01:10 Skilimas.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Veranda.
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. 
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. D grupė. Tunisas – Australija.
14:00 „Sveiki sugrįžę!“ – Kauno S. Da-
riaus ir S. Girėno stadiono atidarymo 
šou.
14:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. C grupė. Lenkija – Saudo 
Arabija.
17:00 „Kataras 2022“ per LRT. 
17:30 Beatos virtuvė. 
18:30 Žinios. Sportas. 
19:00 Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimas. 
Tiesioginė transliacija.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Miuziklo garsai..
23:00 Edmonas.
00:50 Michaelo Buble koncertas BBC 
studijoje.
01:50 Aštuonkojė.
04:00 „Sveiki sugrįžę!“ – Kauno S. Da-
riaus ir S. Girėno stadiono atidarymo 
šou.
04:00 Gaza.
05:30 Mano pasas meluoja.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Beatos virtuvė. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. Programa apie dva-
sinius ieškojimus. 
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. 
11:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. E grupė. 
14:00 Duokim garo! 
14:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. 
17:00 Istorijos detektyvai. 

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.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. G grupė. Kamerūnas – Ser-
bija.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Kas ir kodėl? 
16:50 Kalnų daktaras.
17:45 Ponių rojus.
18:30 Svarbi valanda. 
19:00 Daiktų istorijos. 
20:00 Panorama.
20:35 Sportas. Orai.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. H grupė. Portugalija – Uru-
gvajus.
23:00 Dviračio žinios. 
23:30 Premjera. Helsinkio sindromas.
00:25 Įstatymas ir tvarka.
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicis-
tika. 
02:00 Sujungti stebuklo. Dokumentinis 
filmas. 
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.

16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“.
02.30 Pajūrio švyturiai. 
03.00 Laisvės TV valanda.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.
07:00 „Bakuganas. Kovos pla-

neta“.
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“.
12:40 „Normas, lokys iš Šiaurės. Kara-
liško dydžio nuotykiai“.

14:30 „K-911“. 
16:30 „Vimbldonas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Džentelmenai?“.
23:50 „Dronų karai“.
01:35 „12 galimybių 2. Perkrauta“.
03:20 „Nutrūkęs nuo grandinės“.

18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Žinios. 
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. 
22:15 Knygynas.
00:05 Tuščia karūna.
02:30 Edmonas.
04:20 Duokim garo! 
05:05 Svečiuose Nomeda. 

21:45 „Gyvi numirėliai“.
22:45 Desperado.
00:55 Pagrobimas 3.
03:05 Programos pabaiga.
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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 „Paslaptys“.
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. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 “Pajūrio švyturiai“.
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. 
Kauno „Žalgiris“ - Alytaus „Wolves“. 
21:00 Eilinis Džo. Kobros prisikėli-
mas.
23:20 „Gyvi numirėliai“.
00:20 Desperado.
02:25 Programos pabaiga.

06:00 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomas ir Džeris“.
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 „Būk mano saulė“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Amerikietis žudikas.
00:45 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:45 Pagirios 3: velniai žino kur.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:10 Programos pabaiga.

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

07.30 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
08.00 „Neišsižadėk”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 Sveikatos kodas. 
12.40 Sveikatos kodas.
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“. 
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  Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.35 „Teisingumo agentai“.
01.35 „Reali mistika“.
02.30 30 “Pajūrio švyturiai”.
03.00 „Neatrasta Rusija“.
03.50 „Neišsižadėk“.
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“.
11:40 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.

06:00 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 Bus visko.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou.
21:00 „Rimti reikalai 5“.

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

07.30  Atliekų kultūra.
08.00 „Neišsižadėk“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys”.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Skonio reikalas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“. 
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 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 “Pajūrio švyturiai“.
03.00 „Neatrasta Rusija“.
03.50  „Neišsižadėk“ 1/7. 
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“.
11:40 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vieša paslaptis.
23:15 Po saulėlydžio.
01:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
02:25 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:20 „Legendų biuras“.

06:00 „Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija“.
06:30 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 24 valandos gyventi.
00:20 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:20 Slaptasis agentas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. VDU karta. 
05:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. Ciklas „Menininkų por-
tretai“
05:50 Programos pabaiga.

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

08.00 „Neišsižadėk“.
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. 
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
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 “Pajūrio švyturiai“.
03.00 Oponentai.
03 50 „Neišsižadėk“ 1/8. Melodrama. 
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“.
11:40 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Atpildas.
23:15 Vieša paslaptis.
01:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:00 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
02:55 „Legendų biuras“.

06:00 „Legenda apie Korą“.
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 „Meilė ir pinigai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Prieš srovę“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO TE-
ATRAS „Aukštalipio gyvenimas“.
00:25 „FTB“.
01:30 „Dano Browno Prarastas simbo-
lis“.
02:30 „Franklinas ir Bešas“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.

06:00 „Legenda apie Korą“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.

07:45 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilė ir pinigai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Gero vakaro šou“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:27 „TV3 orai“. 
22:30 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
00:35 „FTB“.
01:35 „Įrodytas nekaltumas“.
02:35 „Franklinas ir Bešas“.
03:35 „FTB“.
04:40 „Tai – mes“.

06:00 „Legenda apie Korą“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.

07:45 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilė ir pinigai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
19:20 „TV3 sportas“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Farai“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Informatorius“.
00:50 „FTB“.
01:50 „Įrodytas nekaltumas“.
02:50 „Franklinas ir Bešas“.
03:45 „FTB“.
04:45 „Tai – mes“.

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.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. Tva-
raus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo 
būdo žurna-las. 
13:30 Gamtininko užrašai. Programa 
apie gamtos pažinimą. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Kas ir kodėl? TV žaidimas. 
16:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. A grupė. Nyderlandai – Kata-
ras.
19:00 (Ne)emigrantai.
20:00 Panorama.
20:35 Sportas. 
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. B grupė. Velsas – Anglija.
23:00 Dviračio žinios. 
23:30 Helsinkio sindromas.
00:25 Įstatymas ir tvarka.
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė doku-
mentika. 

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. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
12:45 Euromaxx.
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Kas ir kodėl? 
16:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. D grupė. Tunisas – Prancūzi-
ja.
19:00 1 000 pasaulio stebuklų. 
20:00 Panorama.
20:35 Sportas. 
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. C grupė. Lenkija – Argentina.
23:00 Dviračio žinios. 
23:30 Helsinkio sindromas.
00:25 Įstatymas ir tvarka.
01:05 1 000 pasaulio stebuklų. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Širdyje lietuvis. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Mano pasas meluoja. Gyvenimo 
būdo programa. 
04:30 Gyventi kaime gera. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Kaip atsiranda daiktai.

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 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Mokslo ekspresas. Mokslo ir 
technologijų naujienų laida.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kalėdų kalendorius 2022.
12:05 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1 000 pasaulio stebuklų. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Kas ir kodėl? 
16:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. F grupė. Kroatija – Belgija.
19:00 Svečiuose Nomeda. 
20:00 Panorama.
20:35 Sportas. Orai.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. E grupė. Kosta Rika – Vokie-
tija.
23:00 Kalėdų kalendorius 2022.
23:05 Dviračio žinios. 
23:30 Helsinkio sindromas.
00:25 Įstatymas ir tvarka.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Kartu su Lietuva. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kaip atsiranda daiktai.

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 Po saulėlydžio.
22:55 Eilinis Džo. Kobros prisikėli-
mas.
01:15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
02:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:25 „Legendų biuras“.
04:25 Programos pabaiga.

21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Slaptasis agentas.
00:25 „Greitojo reagavimo būrys“.
01:25 Amerikietis žudikas.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kaip atsiranda daiktai.
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PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873 www.juozomalkos.lt

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444

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

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

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

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

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

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

UAB „Druskininkų autobusų parkas“  
siūlo darbą vairuotojui-konduktoriui!

Kvalifikacijos kodas – 95 (keleivių vežimui), „D“ kategorija.
Valandinis įkainis – 4, 48 Eur ir įvairūs priedai.

CV siųsti el.paštu  
ieva.vitkauskiene@druskininkuap.lt  

arba skambinti tel. +37061007653

UAB „Druskų miestas“ ieško kambarinės ( - io) , 
skalbimo mašinų operatoriaus ( -ės).  

Slenkantis darbo grafikas.  
Tel pasiteirauti – 8 615 34147

Valo individualių namų kaminus Druskininkų 
savivaldybėje. Tel. 8 612 82189

Remontuojame namus, senas sodybas, butus, visa 
vidaus ir išorės apdaila, darome terasas, pavėsines, 

atliekame griovimo darbus. Tel. 8 605 42559

Buto ir kitų patalpų remonto darbai: tapetuojame, 
dažome, klojame laminatą, dedame plyteles.  

Tel. 8 627 61267

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

ŠAUNI „SPA VILNIUS“ KOMANDA KVIEČIA PRISIJUNGTI:

kambarines (-ius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai.
Virėjas (-us), atlyginimas nuo 1500 eurų, mokami priedai.

Padavėjas (-jus), atlyginimas 800-1000 eurų, mokami priedai.
Barmenes (-us), atlyginimas nuo 900-1200 eurų, mokami priedai.
Viešbučio administratores (-ius), atlyginimas 1200-2000 eurų, 

mokami priedai.

Kreiptis tel. +370 313 51529 ir +370 611 19020,  
el. p. karjera@spavilnius.lt

Išsinuomotume 2 kambarių butą 
miesto centre.

Tel. +370 611 19020

Veiklą plečiančiai  
UAB „Maisto ir veterinarijos centras“ 

 reikalingas maisto saugos specialistas.
Tel. +370 610 70530,  

el. paštas info@mvkc.lt

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybėje 

organizuoja ir teikia Druskininkų 
savivaldybės administracija

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės 
biudžeto. Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojai gali 
kreiptis dėl pirminės teisinės 
pagalbos per elektroninę sis-
temą TEISIS (https://www.tei-
sis.lt), iš anksto užsiregistra-
vę tel. (8 313) 51517 arba el. p.  
info@druskininkai.lt.

Pirminė teisinė pagalba, tik už-
siregistravus iš anksto, teikiama 
antradieniais nuo 13 val. iki 17 
val., ketvirtadieniais –nuo 8 val. 
iki 12 val.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir taikos 
sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-

piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 
pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengi-
mas, advokato gynyba arba ats-
tovavimas bylose, įskaitant vyk-
dymo procesą, atstovavimas 
išankstinio ginčo sprendimo ne 
teisme atveju, jeigu tokią tvar-
ką nustato įstatymai ar teis-
mo sprendimas, atleidimas nuo 
advokato, proceso ir kitų bylinė-
jimosi išlaidų mokėjimo, neteis-
minės, teisminės ir privalomo-
sios mediacijos paslaugos.

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslaugos: 
antrinė teisinė pagalba privalo-
moji mediacija.

Daugiau informacijos –  
www.druskininkusavivaldybe.lt  
skiltyje „Valstybės garantuoja-
ma teisinė pagalba“, taip pat 
Valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnybos interne-
to tinklalapyje – https://vgtpt.lrv.lt/
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Asmeniniai skelbimai
prižiūrėtas. Yra šiltnamis, pa-
vėsinė, ūkinis pastatas. Tel. 
+37062875156

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 1 kambario butą (plo-
tas – 18 kv. m), trijų kambarių 
bute Vilniuje į 1 kambario butą 
Druskininkuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 671 31466

Keičia 3 kambarių butą (67 kv. 
m), 4 aukšte iš 5 į 2 kambarių 
butą, 1-2 aukšte ar devynių 
aukštų name iki 5 aukšto. Tel. 
8 607 74645

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą. Tel. 8 623 
29226

Pirktų garažą. Tel. 8 606 
59756

Ieško pirkti sklypo namo staty-
bai Druskininkuose arba šalia 
Druskininkų. Tel. 8 683 94740

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

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

Nuoma

Išnuomojamas 3 kamba-
rių butas M. K. Čiurlionio 
g., renovuotame name.  
Tel. 8 650 86045

Ateities g. renovuotame name 
išnuomojamas 2 kambarių 
butas. Kaina – 200 Eur/mėn. 
ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 614 18440

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

Išnuomoja 2 kambarių butą 
Ateities g., 3 aukšte nuo gruo-
džio 1d. Depozitas – 300 
Eur. Einamojo mėn. kaina – 
300 Eur ir komunaliniai mo-
kesčiai. Butas su baldais.  
Tel. 8 623 82003

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas antrame aukšte, esan-
tis M. K. Čiurlionio g. 76.  
Tel. 8 682 16754

Išnuomojamas garažas 
su rūsiu, esantis Merki-
nės g. Kaina – 50 Eur/mėn.  
Tel. 8 686 99559

Išnuomojamos komerci-
nės patalpos (parduotuvė), 

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas arba išnuo-
mojamas ilgalaikei nuomai 3 
kambarių butas, plotas – 70, 
67 kv. m,  Veisiejų g. Galimas 
pardavimas išsimokėtinai.  
Tel. 8 685 32549

Parduoda garažą Baltašiškė-
je, yra duobė, elektra, antras 
aukštas. Kaina – 8500 Eur. 
Tel. 8 629 87015

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

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

2 kambarių butas Viečiū-
nuose, plotas – 53 kv. m.  
Tel. 8 623 99444

Parduodamas 3 kambarių bu-
tas (plotas – 67 kv. m) Veisiejų 
g., Druskininkuose. Du balko-
nai, 2 aukštas, rūsys, kaina – 
79 800 Eur. Taip pat parduoda-
mas sodo pastatas su 7, 5 arų 
sklypu Pušyno g., Druskinin-
kuose. Kraštinis, šalia miško, 
puiki vieta. Kaina – 37 000 Eur. 
Tel. 8 647 68799

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Gardino g., plotas – 47, 44 
kv. m, su baldais, 2 aukštas iš 
5, rami, graži vieta, šalia teka 
Ratnyčėlės upelis. Kaina – 90 
000 Eur. Tel. 8 698 09110

Parduodamas namų valdos 
sklypas Neravuose, šalia 
pagrindinio kelio. Sklypas – 
13 arų, kaina – 12 000 Eur.  
Tel.  8 623 57433

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

Druskininkų miesto centre, 
Antakalnio g. 16, 2 aukšte 
parduodamas 1 kambario 
butas (33, 83 kv. m). Neto-
li ežeras, vandens parkas.  
Tel. 8 686 71416

Parduoda gerai įrengtas gyve-
namas patalpas, apie 60 kv. 
m, 2 aukšte, Dainavos 7-toji g., 
„Eglės“ sanatorijos soduose, 
visiškai šalia šimtamečio pu-
šyno. Vandentiekis, kanaliza-
cija (miestas ir gręžinys), oras-
oras sistema, šalia oranžerija, 
garažas, pirtis su WC, dušas. 
Tel. 8 618 89113

Parduodamas sodas ir jame 
esantis mūrinis namas. Di-
delis rūsys, sklypas kraštinis, 

esanti M. K. Čiurlionio g.  
Tel.  8 698 24653 

Nuomojami du dviejų kam-
barių butai naujos staty-
bos nuosavame name.  
Tel. 8 685 20724

Ilgalaikei nuomai pačiame 
miesto centre naujos staty-
bos name išnuomojami pilnai 
įrengti ir gyvenimui paruoš-
ti butai: 2 kambarių butas 
(40,32 kv. m) už 440 Eur/mėn. 
ir komunaliniai mokesčiai.  
3 kambarių butas (58,11 kv. 
m) už 540 Eur/mėn. ir komu-
naliniai mokesčiai. Tel. 8 686 
59993

Išsinuomotų

Tvarkinga, be žalingų įpročių, 
be gyvūnų šeima išsinuomotų 
2 kambarių butą Druskininkuo-
se su baldais ir buitine techni-
ka iki 250 eurų, nuo gruodžio 
1d. Domina ilgalaikė nuoma, 
bus pasirašyta sutartis. Siū-
lyti įvairius variantus. Atsa-
kysime į visus pasiūlymus.  
Tel. 8 606 78525

Išsinuomotų 2 kamba-
rių butą miesto centre.  
Tel. +370 611 19020

Parduoda įvairius daiktus

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

Elektrinis boileris, 100 l talpa, 
kaina – 50 Eur, elektriniai radi-
atoriai ant ratukų ir pakabina-
mi. Vidaus durys, išmatavimai 
– 2 x 0, 90, 4 vnt., rausva spal-
va, su staktomis, spynomis, 
raktais, apvadais, kaina – de-
rinama. Plokščias televizorius, 
kaina – 40 Eur, radijas – 10 
Eur. Tel. 8 616 48116

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 kreizuotos 
lentos. Tel. 8 680 23134 ir  
8 694 24955

Angliškas perforatorius „Ham-
mer“, 800 kW galia, kaina – 50 
Eur. Vokiškas mopedas „Star-
lite“, kuris minamas pedalais, 
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: moteriškas 
dviratis – 7 pavarų, sportinis 
vyriškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-

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

vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu, 
mažas šaldytuvas, sulčias-
paudė. Tel. 8 630 87652

LCD televizorius  „Philips“, 51 
cm įstrižainė, kaina – 35 Eur. 
Kineskopinis TV „Samsung“ – 
35 cm, kaina – 6 Eur. TV prie-
dėliai „TV STAR T910“, kaina 
– 13 Eur, „Vido“ – 10 Eur, 6 
rūšių pakabinami šviestuvai 
butui – nuo 4 Eur,  TV priedė-
lių  „TV STAR“ pulteliai – nuo 5 
Eur. 2 TV lauko antenos – 13 
Eur ir 15 Eur, „Scart“ laidai – 3 
Eur. Vaikiškas medinis manie-
žas, sulankstomas, išmatavi-
mai – 100 cm x 100 cm x 63 
cm, kaina – 15 Eur, dvi vai-
kiškos medinės lovytės – su 
čiužinuku (20 Eur), be jo – 15 
Eur. Dviaukštė vaiko medi-
nė lovytė (išmatavimai – 190 
x 90 x 170), kaina – 115 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Parduodamos ąžuolinės pir-
ties vantos, 1 vnt. kaina – 4 
Eur. Tel. 8 650 70176

Perka įvairius daiktus

Perka pripučiamą valtį.  
Tel. 8 610 00981

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

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

Parduoda mišką – 0, 6 ha, 
nuo Druskininkų – 7 km, prie 
ežero, pakrantės apie 100 
m, yra bendrasavininkų. Vi-
sas plotas – 1 ha ir 80 arų.  
Tel. 8 608 09752

Parduoda alksnines, beržines, 
pušines kapotas malkas. Tel.  
8 650 20402 ir 8 636 76029

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda „Nissan Primera“, 
geros būklės su kabliu, 5 pa-
varos, benzinas, hečbekas.                            
Tel. 8 688 34938

 Automobilis „Dacia Sandera“, 
2009 m., 1, 4 l, labai gera bū-
klė, rida – 100 000 km, TA iki 
2024-07. Tel. 8 616 42296

Parduodamos žieminės 
padangos – 245/65R 17.  
Tel. 8 682 16754

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen 
Transporter“ arba kitos mar-
kės senesnį, tačiau geros bū-
klės benzininį automobilį. Tel. 
+37062875156

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

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

Parduodu dvi 9 mėnesių ož-
kas. Vienos ožkos kaina – 45 
Eur. Tel. +37061117278, Barz-
džiūnų kaimas, Druskininkų 
savivaldybė

Parduodamas kultivatorius. 
Tel. 8 657 78755

Reikalinga

Reikalingas skolų išieškotojas. 
Tel. 8 626 79757

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

Reikalinga slaugė, pagei-
dautina iš Švendubrės.  
Tel. 8 686 55692

Ieško darbo

Atsakingas vyras ieško staty-
bininko arba apdailininko dar-
bo. Tel. 8 627 02119

Šeima ieško darbo, gali pa-
dėti namų ruošoje. Tel.  
8 644 84291

Moteris ieško slaugės darbo. 
Gali slaugyti senelius pilną 
darbo dieną, visapusiška prie-
žiūra. 3 metų darbo patirtis. 
Tel. 8 622 29242

Dovanoja

Dovanoja labai gražius ma-
žus gaidelius su kuodais.  
Tel. 8 681 95749

Dovanoja baltas ir raudonas 
plytas, statybines atraižas 
malkoms. Tel. 8 685 20724

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

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

Laima Selvestravičienė
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Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

informaciją galima, tik gavus „Mano 
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“  

ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos  

tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514  
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje  
„Mano Druskininkai“!


