
Laima Rekevičienė

Druskininkai pelnytai di-
džiuojasi mūsų krašto tauto-
dailininkais, kurie savo dar-
bais ir laimėjimais garsina 
Druskininkus. Per Tris karalius 
Gelgaudiškio dvare surengto-
je šventėje „Aukso vainikais“ 
buvo pagerbti geriausieji Lie-
tuvos tautodailininkai. Kaip 
savo sveikinimo kalboje minė-
jo Lietuvos nacionalinio kultū-
ros centro direktorius Saulius 
Liausa, užgimstant tautodai-
lininkui, Trys karaliai jam do-
vanoja išmintį, kūrybiškumą 
ir darbštumą. Išmintis reika-
linga savo šaknims suvokti, 
kūrybiškumas leidžia tas ša-
knis atspindėti dirbiniuose, o 
darbštumas užtikrina, kad vi-
sos idėjos būtų meistriškai 
įgyvendintos. 

Vertinimo komisija geriausiu 
metų meistru vaizdinės dailės 
srityje paskelbė medžio drožė-
ją druskininkietį Gintautą Aks-
tiną. Unikalaus braižo Drus-
kininkų krašto skulptorius 
Gintautas „Aukso vainiku“ ka-
rūnuotas jau antrą kartą. Pir-
mą kartą „Aukso vainiką“ jis 
iškovojo dar 2015 metais.

Apžiūrint jo kūrinius, žavi ne-

tradicinis menininko braižas ir 
gebėjimas originaliai prakalbin-
ti medį. Kad ir senąjį Druskinin-
kuose augusį, taip vadinamą Pil-
sudskio ąžuolą, pakirstą vėtros, 
kurio pliauskos virto originaliais 
rūpintojėliais. G. Akstino rankose 
meno kūriniais virsta ir iš ežero 
ištraukti medžio luotai. Skulptūro-
mis jau virto ne vienas Druskinin-
kuose augęs ir nuo gamtos stichi-
jų nukentėjęs medis – talentingas 
menininkas jiems suteikia antrą 
gyvenimą.

„Mano Druskininkų“ kalbintas 
Gintautas įsitikinęs, jog kiekvie-
nas toks konkursas yra tam tikra 
loterija, kurioje daug nežinomųjų, 
kurie vėliau išsigrynina. 

– Ką Jums reiškia antrasis 
„Aukso vainikas“? 

– Na, kiekvienas konkursas yra 
tam tikra loterija, kurioje yra daug ne-
žinomųjų, kurie vėliau išsigrynina ir 
lieka tas, kas lieka. O šiaip, tas antras 
„Aukso vainikas“ yra tarsi patvirtini-
mas to, kad aš esu teisingame kely-
je. Mano jubiliejinė paroda taip buvo 

pavadinta – „Aš kelyje“. 
Man atrodo, kad svarbu nepa-

silikti tame pačiame lygmeny-
je, ieškoti ir surasti naujų formų, 
naujų idėjų. O tos idėjos kartu yra 
ir sena istorinė tradicija. Man tai 
svarbiausia. 
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Unikalaus braižo Druskininkų krašto 
tautodailininkas G. Akstinas pelnė jau antrąjį 

„Aukso vainiką“

Unikalaus braižo Druskininkų krašto skulptorius Gintautas Akstinas „Aukso vainiku“ karūnuotas jau antrą kartą / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkuose įgyvendintas gatvių apšvietimo modernizavimo 
projektas, netrukus darbai bus baigti ir seniūnijose

Skelbiamas konkursas Druskininkų savivaldybės Viečiūnų 
progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Gruodžio mėnesį Druski-
ninkuose buvo baigti gatvių 
apšvietimo modernizavimo 
darbai – energetiškai neefek-
tyvios, neekonomiškos na-
trio bei gyvsidabrio lempos vi-
same mieste pakeistos į LED 
šviestuvus. Atnaujintas ap-
švietimas ir aplink Druskonio 
ežerą, dviračių takuose link 
„Snow Arenos“ ir prie UNO 
nuotykių parko. Iš viso pakeis-
ti 1739 seni šviestuvai.

Tokie patys projektai įgyvendi-
nami ir seniūnijose: Leipalingio 
seniūnijoje planuojama pakeis-
ti 389 senus šviestuvus, Viečiū-
nų seniūnijoje – 457. Darbai bus 
baigti vasario-kovo mėnesiais.

Specialistų skaičiavimais, įgy-
vendinus projektus, per metus 
bus sutaupyta iki 500 000 kW/h 
elektros energijos.

„Šių projektų lėšos buvo skirtos 
gatvių apšvietimo tinklo moder-
nizavimui – ES fondai nefinan-
savo daugiabučių namų kiemų 
ir automobilių stovėjimo aikštelių 
apšvietimo atnaujinimo. Tačiau 
kiemuose senų, neekonomiš-

kų lempų palikti tikrai nežadame. 
Per 2023-2024 m. likę nepakeis-
ti, daug elektros energijos naudo-
jantys šviestuvai iš savivaldybės 
biudžeto lėšų bus keičiami į tau-
pius LED šviestuvus“, – pažymi 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

Per 2022 metus, vykdant ga-
tvių ir daugiabučių gyvenamųjų 
kiemų apšvietimo tinklų plėtrą, iš 
savivaldybės biudžeto lėšų nau-

jai įrengtas Baltašiškės, Kaziulių, 
Leipalingio, Miciūnų, Radvilonių, 
Ricielių, Žolynų gatvių, pėsčių-
jų tako prie bažnyčios Druskinin-
kų mieste, tako Vijūnėlės parke, 
gatvės atkarpos Jaskonių gatvė-
je (Jaskonių kaime), Merkinės ga-
tvės automobilių stovėjimo aikš-
telių, sporto aikštelių JUC kieme 
ir kitų objektų apšvietimas. Ben-
dra atliktų darbų suma – 160,3 
tūkst. Eur.

Druskininkų savivaldybė 
skelbia konkursą Druskinin-
kų savivaldybės Viečiūnų pro-
gimnazijos direktoriaus parei-
goms eiti. 

Vadovo pareiginės algos pasto-
viosios dalies koeficientas (ba-
ziniais dydžiais) – nuo 16,18 iki 
16,33.

Kvalifikaciniai reikalavimai 
pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar 
jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reika-
lavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją 
ir ne mažesnį kaip 3 metų peda-
goginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pe-
dagogo kvalifikaciją ir ne mažes-
nį kaip 2 metų pedagoginio dar-
bo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba 
verslo vadybos magistro kvalifi-
kacinį laipsnį arba viešojo admi-
nistravimo magistro kvalifikacinį 
laipsnį, įgytą baigus švietimo va-
dybos studijas, arba jam lygia-
vertę aukštojo mokslo kvalifikaci-
ją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 
3 metų profesinės veiklos patirtį, 
kuri atitinka VI ar aukštesnį kva-
lifikacijų lygį pagal Lietuvos kva-
lifikacijų sandaros aprašą, pa-
tvirtintą Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 
d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos 
kvalifikacijų sandaros aprašo pa-
tvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvali-
fikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį 
laipsnį arba jam lygiavertę aukš-
tojo mokslo kvalifikaciją, ne ma-
žesnę kaip 3 metų profesinės vei-
klos švietimo srityje patirtį, kuri 
atitinka VI ar aukštesnį kvalifikaci-
jų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros aprašą, ir vadovavimo 
ugdymui ir mokymuisi kompe-
tencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių 
reikalavimų valstybinių ir savival-
dybės švietimo įstaigų (išskyrus 
aukštąsias mokyklas) vadovams 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Res-
publikos švietimo ir mokslo mi-
nistro 2011 m. liepos 1 d. įsaky-
mu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių 
reikalavimų valstybinių ir savival-
dybės švietimo įstaigų (išskyrus 
aukštąsias mokyklas) vadovams 
aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kva-
lifikacinių reikalavimų aprašas), 
5.2.2 papunktyje, vadovavimo 
ugdymui ir mokymuisi kompeten-
cijos įvertinimas turėtų būti ne že-
mesnio kaip aukšto lygio (4 balai).

3. Turėti vadovavimo švietimo 
įstaigai kompetencijas, nusta-
tytas Kvalifikacinių reikalavimų 
aprašo 5 punkte.

4. Turėti ne mažesnę kaip vie-
nų metų vadovavimo suaugusių 
asmenų grupei (grupėms) patirtį 
arba turėti ne mažesnę kaip vie-
nų metų švietimo organizavimo 
ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą vie-
šojo administravimo institucijoje 
arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinė-
mis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kal-
bą, jos mokėjimo lygis turi atitikti 

Valstybinės kalbos mokėjimo ka-
tegorijų, patvirtintų Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2003 m. 
gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 
„Dėl valstybinės kalbos mokėji-
mo kategorijų patvirtinimo ir įgy-
vendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos 
mokėjimo lygiu (pagal Bendruo-
siuose Europos kalbų metmeny-
se nustatytą ir apibūdintą šešių 
kalbos mokėjimo lygių sistemą) 
mokėti bent vieną iš trijų Euro-
pos Sąjungos darbo kalbų (an-
glų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputa-
cijos, kaip ji yra apibrėžta Lietu-
vos Respublikos švietimo įstaty-
me.

Pretendentai turi pateikti 
šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavini-
mą patvirtinančių dokumentų ko-
pijas.

3. Gyvenimo aprašymą, pa-
rengtą Europass CV formatu lie-
tuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstai-
gai gaires, kuriose išdėstyti pre-
tendento siūlymai atitinkamai dėl 
Druskininkų savivaldybės Viečiū-
nų progimnazijos veiklos (tikslų, 
prioritetų, jų įgyvendinimo būdų 
ir kt.), taip pat pretendento nuos-
tatos apie vadovavimą ir vadovo 
vaidmenį. Gairėse turi atsispin-
dėti pretendento kompetencijos 
(strateginio švietimo įstaigos val-
dymo; vadovavimo pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimui; švieti-
mo įstaigos struktūros, procesų, 
išteklių valdymo; švietimo įstai-
gos partnerystės ir bendradarbia-
vimo; bendravimo ir informavimo 
(dalykinio bendravimo) įgūdžiai), 
numatytos Kvalifikacinių reikala-
vimų apraše.

Vadovavimo švietimo įstaigai 
gairių apimtis neturi būti didesnė 
kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 
puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo 
švietimo įstaigai kompetencijų 
vertinimo arba jam prilyginto ver-
tinimo ataskaitos, išduotos Kvali-
fikacinių reikalavimų aprašo nu-
statyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių 
dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifi-
kacinių reikalavimų apraše nusta-
tytus reikalavimus mokėjimo lygį 
patvirtinančio dokumento kopiją 
(-as). Užsienio kalbos mokėjimo 
lygis įskaitomas pretendentams, 
baigusiems atitinkamos užsienio 
kalbos studijas aukštojoje arba iki 
2009 metų aukštesniojoje moky-
kloje arba įgijusiems ne mažiau 
kaip pusę aukštojo mokslo diplo-
me nurodytų kreditų atitinkama 
užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų 
kvalifikacinių reikalavimų atitiki-
mą, kopijas (jeigu tokius doku-
mentus turi).

Pretendentai gali pateikti buvu-
sių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali 
pateikti tiesiogiai, elektroniniu 

paštu arba registruotu laišku iki 
2023 m. kovo 24 d. įskaitytinai. 
Tiesiogiai ir registruotu laišku do-
kumentai teikiami Druskininkų 
savivaldybės administracijos Tei-
sės ir civilinės metrikacijos skyriui 
(Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 
Druskininkai). Elektroniniu paštu 
dokumentai teikiami adresu inga.
gudaviciene@druskininkai.lt

Dokumentų originalai pateikia-
mi tiesiogiai teikiant dokumentus 
arba atrankos dieną prieš pokalbį 
su pretendentu. Sutikrinti su kopi-
jomis dokumentų originalai grą-
žinami pretendentui. Pretenden-
tams, nepateikusiems privalomų 
dokumentų, ar sutikrinant nusta-
čius, kad pateikti dokumentų ori-
ginalai neatitinka dokumentų ko-
pijų, nebus leidžiama dalyvauti 
konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 
40 121, el. p. inga.gudaviciene@
druskininkai.lt

Konkurso paskelbimo data – 
2023 m. sausio 13 d.

Pretendentų atranka vyks 2023 
m. balandžio 5 d.

Pretendentų atrankos būdas – 
pokalbis.

Pretendentas, pateikęs prašy-
mą dalyvauti konkurse, kompe-
tencijoms vertinti turi registruotis 
per 10 darbo dienų nuo konkurso 
paskelbimo dienos Nacionalinė-
je švietimo agentūroje (www.nsa.
smm.lt/, išsamesnė informacija – 
https://www.nsa.smm.lt/stebese-
nos-ir-vertinimo-departamentas/
vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/
pretendentu-kompetenciju-verti-
nimas/konkursai/).

R. Malinauskas: „Per 2023-2024 m. likę nepakeisti, daug elektros energijos naudojantys 
šviestuvai iš savivaldybės biudžeto lėšų bus keičiami į taupius LED šviestuvus.“

Druskininkuose buvo baigti gatvių apšvietimo modernizavimo darbai – energetiškai ne-
efektyvios, neekonomiškos natrio bei gyvsidabrio lempos visame mieste pakeistos į LED 
šviestuvus / Mariaus Dovidausko nuotraukos
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2022 metų Druskininkų statistika: daugėjo santuokų, 
įregistruotos trys poros dvynukų

Druskininkuose organizuojamas 
gaminių atliekų surinkimas iš 
įmonių, įstaigų, gyventojų ir 

organizacijų

Druskininkuose organizuojamas Lietuvos 
dešimties šokių čempionatas

Druskininkų Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus pateikta 
praėjusių metų statistika rodo, 
kad 2022-aisiais kurorte dau-
gėjo santuokų – jaunavedžiai 
iš visos Lietuvos ir toliau rinko-
si savo santykius įteisinti Drus-
kininkuose. Iš 207 kurorte susi-
tuokusių porų, 101 pora atvyko 
iš kitų Lietuvos savivaldybių.

Druskininkuose susituokė 32 
mišrios poros – vienas iš jaunave-
džių buvo užsienio pilietis. Santuo-
kos sudarytos su Egipto, Vokieti-
jos, Airijos, Ispanijos, Prancūzijos, 
Brazilijos, Argentinos, Olandi-
jos, Portugalijos, Italijos, Jungtinių 
Amerikos valstijų, Latvijos, Ukrai-
nos, Baltarusijos bei Lenkijos pi-
liečiais.

122 poros santuoką registravo jų 
pasirinktoje vietoje, iš jų 110 jau-
navedžių meilės priesaikai rinko-
si išpuoselėta aplinka garsėjantį 
Druskininkų miesto muziejų. Pa-
sak jaunavedžių, Druskininkus 
santuokos ceremonijai jie renka-
si dėl išpuoselėtos aplinkos, gėly-
nų grožio, pasakiškų miesto vaiz-
dų, čia jaučiama didinga, šventinė 
atmosfera, kelianti daugybę gerų 
emocijų, kuriami nepakartojami 
prisiminimai.

2022 metais daugiausia santuo-

kų buvo įregistruota penktadie-
niais ir šeštadieniais, o daugiausia 
santuokų buvo įregistruota rugsė-
jo 10 dieną.

Praėjusiais metais mažėjo san-
tuokų nutraukimų: 2021-aisias jų 
registruota 65, o 2022-aisiais – 
49.

2022 metais Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriuje buvo sudary-
ti 162 gimimo įrašai: 81 berniukas 
ir 81 mergaitė. Iš jų – net trys po-
ros dvynukų.

Praėjusiais metais populiariau-
si mergaičių vardai buvo Kamilė, 
Luka, Sofija, Amelija, Jorė. Taip 
pat populiarūs buvo Patricijos, 
Gabijos, Paulinos, Liepos, Emili-
jos, Iglės, Saulės, Gabrielės, Au-
gustės ir Luknės vardai.

Kaip informavo Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Daiva Juonienė, 
tarp druskininkiečių pasirinkimų 
buvo ir įdomesnių bei retesnių var-
dų: Eida, Rachelė, Rebeka, Ella, 
Mėja, Dorija, Orėja, Odrė, Matė-
ja, Juna, Abigailė, Naomi, Alantė, 
Noela.

Populiariausi berniukų vardai 
praėjusiais metais buvo Herkus 
ir Jonas. Taip pat populiarūs buvo 
Jorio, Mykolo, Leono, Kajaus, No-
jaus, Neitano, Ąžuolo, Ado, Ado-

mo, Dominyko, Emilio, Tomo, 
Marko, Lauryno ir Arono vardai. 
Berniukai gavo ir rečiau pasitai-
kančius vardus: Orijaus, Edano, 
Mairio, Granto ir Ryto.

Pasak D. Juonienės, ankstes-
nės tendencijos, kad druskinin-
kiečiai prisimena ir savo vaikams 
suteikia lietuviškus vardus, išlieka 
– vaikams suteikti Jono, Ąžuolo, 
Jurgio, Motiejaus, Benedikto, Jo-
gailos, Adelės, Eleonoros, Mildos 
ir Stefanijos vardai.

„Pastebime, kad ryškėja ir dar 
viena tendencija – tėvai užsieny-
je gimusiems vaikams arba vai-
kams, kurių vienas iš tėvų yra 
užsienio pilietis, nori suteikti dvigu-
bus vardus: Teodoras Emilis, Kas-
paras Erikas, Tommy Rokas, Naj-
la Ella, Mella Rose, Emilija Skye, 
Zara Elizabeth, Ana Elena Jone, 
Andrea Mari“, – sakė D. Juonienė.

Gaminių atliekų surinkimas vyks 2023 m. sausio 24 d., jo metu iš 
užsiregistravusių įmonių, įstaigų ir organizacijų:

Nemokamai bus surenkamos: 
- elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
- nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
- vidaus degimo variklių oro filtrų atliekos.
Sumokant atliekų turėtojui, bus surenkamos: 
- automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių);
- automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu iš transporto prie-

monių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų, palankiomis 
sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų 
atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas.

Pranešame, kad šiuo metu vyksta įmonėms, įstaigoms ir organiza-
cijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio vis dar galite 
prisijungti, rinkti taškus ir iškeisti juos į prizus! Informaciją apie pro-
jektą, prizus, dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos 
ar organizacijos darbuotojai turi aukščiau minėtų atliekų, prašome 
iki 2023 m. sausio 20 d. registruotis e-paštu atliekos@atc.lt arba tel.  
8 5 206 09 01, ir mes organizuosime jų surinkimą. 

Norintiesiems priduoti savo nebenaudojamą automobilį ir gauti eks-
ploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėji-
mą siūlome užpildyti formą http://autotvarkymas.lt/entp-turetojams/ 
arba rašyti e-paštu info@autotvarkymas.lt.

Norintieji pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros palik-
tus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto prie-
monių ardytojus gali užpildyti formą http://autotvarkymas.lt/prane-
simas-del-neeksploatuojamu-transporto-priemoniu/ arba e-paštu  
info@autotvarkymas.lt, arba skambinti telefonu 8 600 900 30.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai! 

Po įspūdingų 2022-ųjų, kai 
Pasaulio ir Europos čempi-
onatuose buvo iškovoti trys 
aukso, keturi sidabro bei pen-
ki bronzos medaliai, Lietu-
vos šokėjai 2023-ųjų sezoną 
pradės Druskininkuose. Va-
sario 4 ir 5 dienomis spor-
to komplekse „Druskininkai“ 
vyks šių metų dešimties šo-
kių čempionatas.

„Lietuvos sportinių šokių fe-
deracija per metus surengia 
tris nacionalinius čempiona-
tus – dešimties šokių discipli-
nos, standartinių šokių ir Lotynų 
Amerikos šokių. Dešimties šokių 
čempionate varžosi patys ištver-
mingiausi mūsų sportininkai, nes 
bendroje įskaitoje vertinami visi 
dešimt šokių – penki standarti-
niai ir penki Lotynų Amerikos“, 
– pasakojo čempionato direkto-
rius, LSŠF pirmasis viceprezi-
dentas Virginijus Visockas.

Jo teigimu, kiekvienais metais 
pirmiausia surengiamas būtent 
šios disciplinos čempionatas: 
„Dešimties šokių čempionatą jau 
kelerius metus iš eilės rengiame 
patį pirmąjį, ir jau kelerius me-
tus – Dzūkijoje. Prieš tai geriau-
sius Lietuvos šokėjus svetingai 
priimdavo Alytus, o šiais metais 
džiaugiamės, kad varžybos vyks 
Druskininkų kurorte. Sėkmingai 
bendradarbiaudami su Druski-
ninkų savivaldybe, galėsime ne 
tik šokėjus pakviesti po varžybų 
pasidžiaugti čia siūlomu poilsiu 
bei pramogomis, bet ir kurorto 

gyventojus bei svečius nustebin-
ti puikiu reginiu.“

Ir šeštadienį, ir sekmadienį vyk-

siančiame čempionate varžysis 
jaunučių, jaunių, jaunimo, suau-
gusiųjų ir senjorų amžiaus gru-
pių šokėjai. Sportininkai kovos 
dėl Lietuvos čempionato meda-
lių bei dėl teisės atstovauti Lietu-
vai pasaulio ir Europos pirmeny-
bėse, geriausieji bus apdovanoti 
ir specialiai įsteigtomis Druski-
ninkų savivaldybės Mero tau-
rėmis. Tarp šokių ant parketo 
pasirodys dainininkės Astos Pi-
lypaitės grupė, Druskininkų ko-
lektyvai.

„Kviečiame visus druskininkie-
čius pirmąjį vasario mėnesio sa-
vaitgalį praleisti, stebint sportinių 
šokių varžybas. Esame tikri, kad 
šokėjai nenuvils žiūrovų ir pado-
vanos pačias geriausias emoci-
jas“, – būsimu renginiu mūsų ku-
rorte džiaugėsi V. Visockas.

Praėjusių metų statistika rodo, kad 2022-aisiais kurorte daugėjo santuokų – jaunave-
džiai iš visos Lietuvos ir toliau rinkosi savo santykius įteisinti Druskininkuose / Tomo Va-
lavičiaus nuotrauka

Vasario 4 ir 5 dienomis sporto komplekse „Druskininkai“ rengiamas šių metų dešimties 
šokių čempionatas, žiūrovams padovanosiantis pačias geriausias emocijas / Organizato-
rių nuotraukos

Organizuojamas gaminių atliekų surinkimą iš įmonių, įstaigų, gyventojų ir organizaci-
jų / Asociatyvi nuotrauka

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Pagalbos prieinamumas jaunuoliams, vartojantiems psichiką 
veikiančias medžiagas

Mokymus vedė Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto lek-
torius Kęstutis Dragūnevičius / Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Sausio 11-12 dienomis Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) 
įvairių įstaigų darbuotojus detaliau supažindino su „Ankstyvosios intervencijos“ progra-
ma / Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP Druskininkų skyriaus PK sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-387-01

Pastaraisiais metais Lietu-
voje vis didesnis dėmesys yra 
skiriamas psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo preven-
cijai, todėl vykdomos įvairios 
priemonės, kuriomis siekia-
ma sumažinti šių medžiagų 
vartojimą. Kad nereguliariai 
alkoholį ar narkotikus varto-
jantys jauni (14-21 metų am-
žiaus) asmenys netaptų nuo 
jų priklausomi, Lietuvoje įgy-
vendinama „Ankstyvosios in-
tervencijos programa“.

Sausio 11-12 dienomis Drus-
kininkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuras (VSB) įvai-
rių įstaigų darbuotojus detaliau 
supažindino su „Ankstyvosios 
intervencijos“ programa. Moky-
mus vedė Vilniaus Universite-
to Filosofijos fakulteto Psicholo-
gijos instituto lektorius Kęstutis 
Dragūnevičius. Ši programa yra 
pagalbos priemonė, skirta eks-
perimentuojantiems ar neregu-
liariai vartojantiems alkoholį ar 
narkotikus nepilnamečiams ir 

jauniems asmenims, kurie dar 
nėra nuo šių medžiagų priklau-
somi. Programa išskirtinė tuo, 
kad jos metu skatinamos disku-
sijos, pasitelkiami interaktyvūs 
būdai. Veiklų metu nėra mora-
lizuojama, smerkiama ar gąsdi-
nama. Priešingai – jaunuoliams 
yra suteikiama galimybė būti iš-
klausytiems, suprastiems ir dis-
kutuoti bendraamžių rate.

Ankstyvosios intervencijos 
programą sudaro trys etapai. 
14-21 metų amžiaus jaunuoliai, 
susidomėję programa, kviečia-
mi į pradinį pokalbį, kurio tikslas 
– motyvuoti jaunuolius joje da-
lyvauti, išsiaiškinti jų psichoak-
tyviųjų medžiagų vartojimo ypa-
tumus bei įvertinti jų tinkamumą 
programai.

Pradinis pokalbis trunka apie 
30 minučių, o į jį, pagal galimy-
bes, rekomenduojama atvykti 
kartu su vienu iš tėvų ar globė-
jų. Kiek vėliau organizuojami 8 
val. trukmės praktiniai užsiėmi-
mai grupėje, jie įprastai vyksta 

du kartus per savaitę, trunka po 
2 val. Trečiasis etapas – baigia-
masis pokalbis, kurio metu su 
dalyviu individualiai aptariame 
programos metu kilusias mintis 
ir dalyvavimo patirtį.

Programą vykdo pedagoginės 
psichologinės tarnybos ir Drus-
kininkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro specialistai, 
baigę specialius mokymus, skir-
tus „Ankstyvosios intervencijos“ 
programos vykdymui.

Užsiregistruoti dalyvauti pro-
gramoje gali visi norintys 14-21 
metų amžiaus asmenys, nere-
guliariai eksperimentuojantys 
ar išbandę narkotinių medžia-
gų arba alkoholio, tačiau nuo 
jų dar nepriklausomi. Paskatin-
ti jaunuolius prisijungti prie pro-
gramos raginami ir aplinkiniai 
– tėvai, globėjai, šeimos nariai, 
draugai, mokytojai ar bendra-
klasiai.

Druskininkų VSB 
informacija 
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Mariaus Dovidausko nuotrauka

Savivaldos rinkimuose Druskininkuose susirungs septynios 
politinės jėgos, po VRK sprendimo vienas sąrašas pašalintas

Druskininkų ligoninėje – gydytojo  
geriatro konsultacijos

Savivaldos rinkimuose da-
lyvaujantys kandidatai sto-
ja prie starto linijos. Likus 
pusantro mėnesio iki Savi-
valdos ir merų rinkimų, jau 
žinomos politinės jėgos ir 
politikai, kurie dalyvaus rin-
kimuose į Druskininkų savi-
valdybės tarybą ir sieks mero 
posto. Būti išrinktais sieks 7 
politinės jėgos, iš kurių vie-
nas – politinis judėjimas, są-
raše turintis maksimalų kan-
didatų sąrašą. 

Didžiausią rinkimų sąrašą 
Druskininkuose pateikė politinis 
komitetas „Už Druskininkus“ – 
50 kandidatų. Demokratų sąjun-
gos „Vardan Lietuvos“ sąraše – 
28 pavardės. Lietuvos regionų 
partija į Druskininkų savivaldos 
rinkimus eina su 26 asmenų są-
rašu. Lietuvos socialdemokratų 

Druskininkuose sąraše – 22 as-
menys. 

Darbo partijos sąraše Drus-
kininkuose – 19 pavardžių. Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų sąraše – 16 
asmenų.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga į rinkimus Druskinin-
kuose ėjo su 25 asmenų sąra-
šu. VRK sprendimu, dalis šios 
partijos atstovų buvo išbrauk-
ti iš sąrašo, nes pateikė ne vi-
sus biografinius duomenis. To-
dėl iš rinkimų buvo eliminuotas 
visas sąrašas, mat nebeliko mi-
nimalaus kandidatų skaičiaus. 
Partijos atstovai planuoja kartu 
su kitomis į tokią pačią situaci-
ją patekusiomis politinėmis jė-
gomis kreiptis į teismą.

Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio atstovai atsisakė daly-

vauti Druskininkų savivaldybės 
tarybos rinkimuose. 

Rinkimuose į Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos 25 narių vie-
tas pretenduoja 179 kandida-
tai – į vieną Tarybos nario vietą 
kandidatuoja per 7 kandidatus. 

Druskininkų savivaldybės 
mero posto šiuose rinkimuose 
sieks šeši politikai.

Nors savivaldos rinkimuose 
dalyvauja aštuonios politinės jė-
gos, tačiau ne visos kelia kan-
didatus į Druskininkų savivaldy-
bės merus. Kandidatų į merus 
nekėlė Darbo partija ir Tautos 
teisingumo sąjunga. 

Savivaldybių tarybų ir tiesio-
giniai mero rinkimai vyks 2023 
metų kovo 5 dieną. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Geriatrija – mokslas apie pa-
gyvenusių žmonių ligų profi-
laktiką, diagnostiką, gydymą. 
Sparčiau senstant mūsų vi-
suomenei, svarbu užtikrinti 
itin kokybiškas ir prieinamas 
sveikatos priežiūros paslau-
gas senjorams. 

Nuo sausio 26 d. Druskininkų 
ligoninėje pagyvenusius paci-
entus konsultuoti pradės gydy-
tojas geriatras Aly Abou Amra. 

Atkreipiame dėmesį, kad, no-
rint užsiregistruoti pas gydyto-
ją geriatrą, reikalingas šeimos 

ar kito gydytojo specialisto siun-
timas.

Registruotis konsultacijai ga-
lima Druskininkų konsultacinė-
je poliklinikoje tel. 370 (313) 59 
144.

Konsultacijų metu gydytojas 
geriatras įvertins paciento fizinę 
sveikatą, funkcinį savarankiš-
kumą, protinę veiklą ir emocinę 
būseną, padės išspręsti pacien-
to problemas, kilusias dėl dau-
gybinės patologijos, negalios, 
socialinių ir psichologinių veiks-
nių, sudarys tyrimo, gydymo, 

priežiūros, maitinimosi planą, 
reabilitacijos ir slaugos planą.

Specialisto pacientais gali tap-
ti asmenys nuo 60 metų. 

Druskininkų ligoninėje arti-
miausiu metu taip pat bus ati-
darytas Geriatrijos dienos 
stacionaras, kuriame bus inte-
gruojama senyvų žmonių medi-
cininė, psichologinė ir socialinė 
priežiūra. 

Druskininkų ligoninės 
informacija 
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Neapolietiško stiliaus picos – jau ir Druskininkų restorane „The House“ 

Geriausio plakato autorei ekologija rūpi  
ir kūryboje, ir gyvenime 

„Picos kepimo idėją bran-
dinome jau daugelį metų, kol 
galutinai apsisprendėme, kad 
tikrai darome. Mūsų svečiai 
nuolat klausdavo, ar turime 
picų ir stebėdavosi, kodėl jų 
dar negaminame. Tuo metu, 
šiek tiek apgailestaudami, 
picų pageidaujančius savo 
svečius siųsdavome pas ko-
legas į kitus restoranus. Ilgai-
niui, stebėdami bendrą rinką 
ir analizuodami svečių porei-
kius, supratome, kad mums 
tikrai trūksta picos“, – apie 
restorano „The House“ nau-
jovę pasakojo šeimininkas Li-
nas Jablonskas.

Virtuvės šefas sakė, kad visa-
da norėjo ir ieškojo ko nors iš-
skirtinio, su kolegomis domė-
josi picų pasauliu ir surado tai, 
kas jų restoranui labiausiai tin-
ka: „Žinoma, kepdami picas pa-
gal itališkas-neapolietiškas tra-
dicijas, stengiamės įnešti savų 
paslapčių, taigi sukūrėme „The 
House“ picą. Žinoma, naudoja-
me itališkus produktus ir ingre-

dientus, italų sukurtas gamini-
mo technologijas, nes Italija ir 
yra picos tėvynė. Be abejo, pas 
mus picos yra rankų darbo ir 
drąsiai teigiame – neapolietiš-
ko stiliaus. Tiesa, iki šiol nete-
ko pačiam profesionaliai kepti 
picų restorane, taigi pradėti ga-
minti picas man tikrai buvo iššū-
kis. Nemažai teko mokytis, rei-
kėjo panaudoti visą savo patirtį 
ir, manau, pavyko puikiai! Turi-
me „The House“ picą!“.

Restorano „The House“ šei-
mininkai nori, kad mūsų mies-
to gyventojai turėtų naują vietą, 
kurioje galėtų paragauti puikios 
picos ir atrastų naujų skonių.

„Norime, kad ir miesto sve-
čiai turėtų dar vieną priežastį 
čia atvažiuoti – juk per 10 vei-
klos metų mūsų restoranas jau 
tapo neatsiejama miesto sve-
čių maitinimo dalimi. Dabar la-
bai norime visiems pasiūlyti dar 
vieną patiekalą skoniams atrasti 
– „The House“ picą“, – naujovę 
išdidžiai pristato restorano „The 
House“ šeimininkas L. Jablons-
kas.

Restoranas „The House“ kviečia išmėginti naujus skonius ir paragauti neapolietiško stiliaus „The House“ picų / Asmeninio archyvo nuotrauka

Restorano šefas L. Jablonskas didžiuoja-
si unikaliu „The House“ picų skoniu / Asme-
ninio archyvo nuotrauka

G. Vaikšnoraitė ir jos sukurtas plakatas ekologine tema / Asmeninio archyvo nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-387-01

„Savo piešiniu norėjau 
skleisti žinią, kad reikia rūpin-
tis gamta, galvoti apie ją kas-
dien, rūšiuoti atliekas – prisi-
minti, kad nuo mūsų elgesio 
priklauso ne tik tai, kaip gyve-
name mes patys, bet ir koks 
gyvenimas bus po mūsų“, – 
nuoširdų rūpestį mus supan-
čiu pasauliu išsakė Guoda 
Vaikšnoraitė, Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
moksleivė. 

Ji tapo ekologinio socialinio 
plakato konkurso „Tausok mais-
tą, rūšiuok atliekas, saugok pla-
netą“ nugalėtoja –  Guodos 
sukurtas plakatas internete su-
rinko daugiausia balsų ir laimėjo 
žiūrovų simpatijų prizą. 

Dar du konkurso nugalėtojus 
išrinko vertinimo komisija, ku-
riai pirmininkavo Alytaus mies-
to Šaltinių progimnazijos dailės 
mokytojas metodininkas Vitas 
Zabita. Jais tapo Alytaus Dai-
navos progimnazijos mokslei-
vis Rokas Radavičius ir Vaidilė 

Jakavičiūtė iš Alytaus profesinio 
rengimo centro.

Plakato konkursą organizavo 
Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras. Iš viso buvo gau-
ta vienuolika plakatų, kurių au-
toriai ragino nešvaistyti maisto, 
rūšiuoti atliekas, nepaversti pla-
netos šiukšlynu.

„Man skaudu matyti, kaip ter-
šiama aplinka, kaip nesirūpina-
ma klimato atšilimu. Kiek save 
atsimenu, mūsų šeima visada 
rūpinosi gamta, rūšiavo atlie-
kas“, – pasakojo Lipliūnų kaime 
su tėvais gyvenanti Guoda. 

Dalyvauti plakato konkurse 
ją paskatino mokytoja Gulnara 
Kupčinskienė. „Mokytoja žino, 
kad ekologija man yra labai arti-
ma tema“, – kalbėjo Guoda.

Sveikiname nugalėtoją ir kvie-
čiame druskininkiečius tauso-
ti maistą, rūšiuoti atliekas, sau-
goti planetą! 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 
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„Eglės sanatorija“ apdovanojo geriausius 
 2022 metų darbuotojus

Visus 2022-uosius 50-ąjį ju-
biliejų minėjusi „Eglės sa-
natorija“ kasmet puoselėja 
tradiciją metus pabaigti, iš-
renkant ir pasveikinant ge-
riausius ir labiausiai nu-
sipelniusius sanatorijos 
darbuotojus. 2022 metų pa-
baigoje visi Egliečiai vertino 
ir išrinko 3 geriausius įmonės 
„Metų darbuotojus“, 18 pada-
linių / skyrių „Metų darbuo-
tojus“, „Metų vadovą“ bei 40 
klientų mylimiausių darbuo-
tojų, kurie buvo paskelbti, pa-
sveikinti ir apdovanoti pinigi-
nėmis premijomis 2023 metų 
„Žiemos šventėje“.

Gausus sanatorijos darbuoto-
jų būrys susirinko Birštono kul-
tūros centre, kuriame netilo juo-
kas ir džiaugsmingas klegesys. 
Šventės metu Egliečių laukė ne 
tik darbuotojų apdovanojimai, 
bet ir įspūdingas baleto šokėjų 
pasirodymas, Egliečių mylimo 
renginių vedėjo Rolando Vilkon-
čiaus programa, gardžios vai-
šės bei šventinis grupės „Dar“ 

koncertas.
Būti atsakingu, kolegišku, skir-

ti ypatingą dėmesį klientui, jaus-
ti pagarbą žmogui, rūpintis svei-
kata ir noriai tobulėti – tokios 
vertybės puoselėjamos yra sa-
natorijoje, jomis vadovaujasi 
Egliečiai. Ir tai yra pagrindiniai 
kriterijai, pagal kuriuos renka-
mi geriausi darbuotojai. Jie taip 
pat pasižymi pozityvumu ir ge-
bėjimu sukurti gerą atmosfe-
rą darbe. Kolegoms šalia tokių 
žmonių yra gera dirbti, jie įkve-
pia aplink esančius siekti dau-
giau, nuoširdžiai įsitraukti į nau-
jus projektus ir veiklas bei tuo 
džiaugtis.

2022 m. geriausiais „Eglės 
sanatorijos“ „Metų darbuoto-
jais“ išrinkti:

vyresnioji bendrosios prakti-
kos slaugytoja Ilona Vaickelio-
nienė (Druskininkai)

vadybininkė Dovilė Gecevi-
čienė (Birštonas)

pirkimų projektų vadovė Lore-
ta Juodišienė (Druskininkai / 
Birštonas)

 2022 m. „Metų vadove“ iš-
rinkta Rinkodaros, komuni-
kacijos ir pardavimų vadovė 
Aistė Povilauskaitė

Vyresnioji bendrosios prak-
tikos slaugytoja Ilona Vaicke-
lionienė sanatorijoje dirba jau 
12 metų, ji apibūdinama kaip 
Eglietė, su kuria malonu dirb-
ti. Išlaikydama šimtaprocentinę 
empatiją, savo darbe ji priorite-
tus teikia atsakingumui, sąžinin-
gumo ir teisingumo principams. 
Ilonos kuriama atmosfera dar-
bo vietoje ir motyvacija padrą-
sina ir įkvepia kitus kolegas, o 
rūpestis ir pagarba jaučiami, 
bendraujant ir su kolegomis, ir 
su klientais. Ji nuolat gilina ži-
nias, prisiima atsakomybę ir ak-
tyviai įsitraukia į naujas veiklas 
ir projektus. 

Vadybininkė Dovilė Gece-
vičienė yra viena iš ilgiausiai 
dirbančių darbuotojų Biršto-
ne – ji sanatorijoje dirba jau 8 
metus. Pradėjusi savo karjerą 
nuo kambarinės, tapo vyresnią-

ja kambarine, o vėliau buvo pa-
skirta vadybininke. 2016 ir 2020 
metais Dovilė buvo išrinkta Šva-
ros padalinio „Metų darbuotoja“, 
o 2022 metais ji įvertinta kaip 
geriausia „Metų darbuotoja“ 
Birštone. Dovilę kolegos išskiria 
kaip Eglietę, šalia kurios jautiesi 
saugus, iš kurios visada sulauk-
si pagalbos ir patarimų, kurių 
reikia ir darbe, ir gyvenime. Do-
vilė yra ta darbuotoja, kuriai ne-
reikia pasakoti apie savo darbus 
– jie yra puikiai visiems matomi, 
atliekami su dideliu darbštumu, 
sąžiningumu, profesionaliai ir 
kokybiškai. 

Pirkimų projektų vadovė Lo-
reta Juodišienė užima unika-
lias pareigas sanatorijoje. Lore-
tai pradėjus dirbti sanatorijoje, 
pirkimo procesai įgavo aiškius 
rėmus, o derybinės pozicijos 
buvo solidžiai sustiprintos. Ko-
legos Loretą apibūdina, kaip ge-
bančią įžvelgti problemas ir jas 
išspręsti iki galo, ji iniciatyvi, at-
sakinga, pastabi, draugiška, ko-
legiška ir maloniai bendraujanti. 

Tai Eglietė, kuri nenustoja malo-
niai stebinti, šalia kurios jautiesi 
saugiai, smagiai ir smalsiai ste-
bi: o kas toliau?

Rinkodaros, komunikacijos 
ir pardavimų vadovė Aistė 
Povilauskaitė jau septynerius 
metus kartu su visa komanda 
augina sanatorijos žinomumą, 
kuria jos reputaciją ir įvaizdį. O 
2022 metai, kai sanatorija šven-
tė 50 metų jubiliejų, Aistei buvo 
vieni iš didžiausių iššūkių metų. 
Pasitelkusi lyderystę, profesio-
nalumą, atsidavimą darbui, kar-
tu su komanda ji pasiekė, kad 
žinia apie sanatorijos jubiliejų 
pasklistų po visą Lietuvą. 

Svarbūs ne tik pagrindiniai ap-
dovanojimai. Pagerbti ir apdo-
vanoti 18-os padalinių / sky-
rių darbuotojai Druskininkuose 
bei Birštone. Šiuos darbuoto-
jus išrinko kiekviena koman-
da atskirai – išskirdama vieną 
žmogų, kuris labiausiai vertas 
geriausiojo vardo. Taip pat vi-
sus metus kiekvieną mėnesį yra 
skelbiami ir apdovanojami ge-
riausiai klientų įvertinti darbuo-
tojai. O metų pabaigoje, suskai-
čiavus, kurie darbuotojai gavo 
daugiausia gerų atsiliepimų iš 
klientų, buvo apdovanota net 40 
„Eglės sanatorijos“ darbuotojų. 
Visi apdovanojimus pelnę dar-
buotojai buvo pasveikinti, jiems 
įteikus pinigines premijas ir pa-
dėkas.

„Eglės sanatorijos“ 
informacija

Rinkodaros, komunikacijos ir laisvalaikio komanda sveikina savo vadovę A. Povilauskaitę / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Pirkimų projektų vadovė L. Juodišienė kolegas žavi derybiniais įgūdžiais ir 
gebėjimu išspręsti problemas iki galo/ „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Vadybininkę D. Gecevičienę jau ne pirmą kartą kolegos išrenka geriausia 
metų darbuotoja / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

Bendrosios praktikos slaugytoją I. Vaickelionienę bendradarbiai iš-
skiria kaip darbuotoją, šalia kurios gera dirbti / „Eglės sanatorijos“ ar-
chyvo nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-387-02
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Vertinimo komisija geriausiu metų meistru vaizdinės dailės srityje paskelbė medžio 
drožėją druskininkietį Gintautą Akstiną / Asmeninio archyvo nuotrauka

Per Tris karalius Gelgaudiškio dvare surengtoje šventėje G. Akstinui įteiktas jau an-
trasis jo pelnytas „Aukso vainikas“ / Asmeninio archyvo nuotrauka

Besidomintieji medžio skulptūromis, kryždirbyste, liaudies menu ir senoviniais rank-
darbiais, laukiami Ž. ir G. Akstinų rankomis sukurtoje medžio drožinių studijoje-galerijoje 
„Dzub Dzub“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Esate pelnęs jau du „Auk-
so vainikus“ vaizduojamojo 
meno srityje. Turite ir sidabro 
vainikėlį už kryždirbystę. Gal ir 
šioje srityje gali atsirasti auk-
so vainikas?

– Na, gal ir gali. Tik ta kryždir-
bystė yra specifinė sritis. Tų kry-
žių šiais laikais daug neprisidro-
ši... O dalyvaujant konkursuose, 
labai svarbu išlaikyti krašto tradi-
cijas. Mes gyvename Dzūkijoje, o 
kryžiai čia yra unikalūs. Tik retai 
kas dabar tokius kryžius užsisa-
ko, sunku surasti užsakovą, kuris 
norėtų originalaus, dzūkiškas tra-
dicijas atitinkančio kryžiaus. 

Aš ne kartą siūliau įvairių va-
riantų, bet ne, sako – „padaryk 
man tokį – tradicinį“. Dažnai tą 
„tradicinį“ jie supranta kaip „kry-
žavonę“. Sakau, kad tokį papras-
tą gali ir stalius padaryti, aš gi 
darau kitokius... „O kiek tas kai-
nuos?“ Na, pasakau. Tada sako, 
kad per brangu, reikia paprastai... 
Na, o aš su tokiu „paprastai“ dar-
bu negaliu dalyvauti konkurse. 

Juk ten iš tavęs, kaip tam tikro 
regiono atstovo, paprašys tam ti-
krų ypatybių. Pavyzdžiui, kaip yra 
tie dzūkiški kryžiai aplink Dubi-
čius: su ietimis, su Kristaus kanki-
nimo elementais, su kopėčiom ar 
panašiai. Lyg ir turiu kitiems me-
tams prošvaistę sukurti tokį dzū-
kišką kryžių. 

– Jūs vaizduojamojo meno 
srityje jau du kartus pasiekėte 
maksimalų tikslą – buvote ap-
dovanotas „Aukso vainiku“. O 
kokia dabar Jūsų siekiamybė? 

– Svarbiausia – kūryba. Nėra 
man ypatingai svarbūs tie pasie-
kimai, nei aš jų labai vaikausi, nei 
ką. Tai, kad dirbu, kuriu, man ir 
yra svarbiausia. Mėgstu, kad nie-
kas netrukdytų.

Vis esu kūrybiniuose ieškoji-
muose – meninio sprendimo, 
formos, kuri pačiam būtų įdomi. 
Manau, menininkas ir turėtų būti 
ieškojimuose, priešingu atveju jis 
taptų amatininku.

– Bet savo unikaliais darbais 
paliekate ryškų pėdsaką Lietu-
vos tautodailės istorijoje. Juk 
svarbu išlaikyti tas tradicijas.

– Na, gal ir nėra mirtinai svarbu, 
tačiau aš manau, kad mes esa-
me įdomus būtent tuo, kas su-
kurta tradiciškai. Muziejai įsigyja 
būtent tokius darbus. Aš dar ne-
buvau nominuotas „Aukso vai-
nikui“, o iš mano pastarosios 
penkių skulptūrų kolekcijos Na-
cionalinis M. K. Čiurlionio muzie-
jus nupirko vieną darbą – šv. My-
kolą Arkangelą. Aš jį taip kažkaip 
netikėtai pataikiau sukurti Ukrai-
nos karo metu, net nežinodamas, 
kad būtent šv. Mykolas Arkange-

las yra Kijevo herbe. 
Tai štai toks tikėtas – netikėtas, 

nors iš tikrųjų įdomus pats per-
sonažas gavosi. Beje, jis vienin-
telis arkangelas, kuris gali nuga-
lėti piktąją dvasią, todėl dabar, 
karo akivaizdoje, šis darbas įga-
vo naują prasmę.

– O koks yra pagrindinis Jūsų 
kūrybos motyvas?

– Oi, daug tų motyvų. Man la-
bai įdomi ir baltiškoji tradicija. Kai 
pradėjau dalyvauti „Aukso vaini-
ko“ konkurse, nuvežiau kolekciją 
su baltiškaisiais dievais. Pažiūrė-
jo, sako – „puikiai droži, bet tai vi-
siškai netradiciška“. Taigi, kaip ir 
visuose konkursuose, yra tam ti-
kros sąlygos, ir jeigu nori daly-
vauti konkurse, turi atitikti tas są-
lygas. 

Yra ir kitų temų. Štai man buvo 
įdomu, kai vasarą buvau pakvies-
tas į tarptautinį bonsai konkursą. 
Kęstutis Ptakauskas, pamatęs 
kai kuriuos mano darbus, stebė-
josi, kad iš „tokios malkos gimsta 
kažkas naujo“. Tąkart panaudo-
jau medienos atgaivinimą, pažiū-
rėjau į kūrybinį procesą kitaip ir 
padariau 17 darbų. Sudalyvavau 
su savo skulptūromis tarp tų bon-
sai medelių, sulaukiau pasiseki-
mo. Renginio metu sukurtus ke-
lis darbus šiuo metu eksponuoju 
Amatų centre „Menų kalvė“ su-
rengtoje parodoje „Pokalbiai“. 

Tai – irgi kažkas naujo, kažko-
kios nuopjovos, „sudegėliai“, iš 
vandens ištraukti rąstai, kurie 
kažkur mėtėsi, virto unikaliais kū-
riniais. Atgaivini tokius medžio 
gabalus, parodai žmonėms, o šie 
ir sako – „tai ir mes taip galim“. Tai 
kiekvienas iš mūsų, begrybauda-
mas, gali pamatyti tą grožį, gulintį 
miške ant žemės. Reikia visai ne-
daug – pastebėti...

– Kaip gimsta pati skulptūros 
idėja? 

– Na, ateina toks momentas... 
Kartais metų metais guli kieme 
koks medžio gabalas, ir nieko – 
jokių minčių nekyla. O kokį vieną 
kartą eini pro šalį, ir štai – jau ma-
tai jame būsimą skulptūrą. Štai 
dalį Pilsudskio ąžuolo panaudo-
jau skulptūrai privačiam parke, 
o kita dalis penkerius metus taip 
gulėjo. Maniau – ką aš iš jos galiu 
padaryti – toks padegęs, parūkęs 
rąstas. Ir kažkaip vieną dieną pa-
keliu akis ir opa – yra! Trūksta ten 
tik kelių detalių – labai nedaug. 

Tokie tai tie unikalūs medžio ga-
balai, kurie atgimsta ir taip gimsta 
autentiškos skulptūros. Arba iš-
gelbėji juos iš ugnies, ištrauki iš 
malkų. Nors ir ugnis vėlgi šventas 
reikalas tam tikru momentu...

– Besidomintieji medžio 

skulptūromis, kryždirbyste, 
liaudies menu ir senoviniais 
rankdarbiais gali apsilanky-
ti ir Jūsų su žmona Živile ran-
komis sukurtoje medžio droži-
nių studijoje-galerijoje „Dzub 
Dzub“. 

– Per keturis dešimtmečius 
trunkantį kūrybinį laikotarpį su-
kaupiau medžio darbų kolekciją. 
Noriu, kad žmonės ją pamatytų. 
Manau, kad atvykusius į kurortą 
svečius, ieškančius kažko naujo, 
galiu sudominti ne tik savo dar-
bų ekspozicija, bet ir edukaciniais 
užsiėmimais.

Mūsų svečius jau namų prieigo-
se pasitinka skulptūros, dar dau-
giau jų galima pamatyti pačioje 
galerijoje – ten ir šventųjų skulp-
tūros, ir kryždirbystės darbai, ir 
medyje perteikti mitiniai persona-
žai. Daugybę kūrinių, išsibarsčiu-
sių po visą pasaulį, galima pama-
tyti vizualizacijose ar plakatuose.

Galite užsukti ir į dirbtuvę, kurio-
je galima apžiūrėti mano naudo-
jamus įrankius, jau sukurtas ir dar 
nebaigtas skulptūras. 

***
Meno kūrėjas, medžio drožė-

jas, tautodailininkas G. Akstinas 
yra pelnęs ir garbingiausią Drus-
kininkų savivaldybės kultūros sri-
ties apdovanojimą – Kultūros 
puoselėtojo premiją. Premija jam 
skirta už tradicinio medžio drožy-
bos amato puoselėjimą ir sklaidą, 
Druskininkų vardo garsinimą ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. G. 
Akstinas yra nuolatinis Druskinin-
kų kultūros centro organizuojamų 
medžio drožėjų plenerų „Lietuviš-
ko ąžuolo pasaka“ ir edukacinių 
užsiėmimų dalyvis bei konsultan-
tas. Unikalaus kūrėjo darbais pa-
puoštos kurorto erdvės, Lateže-
rio, Viečiūnų, Švendubrės ir kitos 
vaizdingos Druskininkų apylin-
kių vietos. Jis aktyviai dalyvauja 
LTS Dzūkijos skyriaus, respubli-
kinėse ir tarptautinėse parodose, 
respublikiniuose, tarptautiniuose 
medžio drožėjų pleneruose bei 
kūrybinėse stovyklose, parodo-
se-konkursuose. 2011 m. jam su-
teiktas Meno kūrėjo statusas. G. 
Akstinas yra daugkartinis Res-
publikinio tautodailės konkurso 
„Aukso vainikas“ Alytaus apskri-
ties regioninio turo bei tarptauti-
nio Šv. Jurgio skulptūrų konkurso 
prizininkas. Už Druskininkų ku-
rorto garsinimą, dalyvaujant res-
publikiniame liaudies meno kon-
kurse „Aukso vainikas“, ir krašto 
etnokultūros tradicijų puoselė-
jimą 2010 m. jam įteiktas gar-
bingas Druskininkų savivaldy-
bės apdovanojimas – Mineralinio 
vandens lašo skulptūrėlė.

Atkelta iš 1 psl.

Unikalaus braižo Druskininkų krašto tautodailininkas  
G. Akstinas pelnė jau antrąjį „Aukso vainiką“
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Sausio 13-ąją Druskininkai nusilenkė Laisvės gynėjams 

Minint Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Druskininkuose organizuota daug šiai progai skirtų renginių / Roberto Kisieliaus, Dianos Sinkevičiūtės ir Meno mokyklos archyvo nuotraukos 

Lietuvoje minint Sausio 13-
ąją, Laisvės gynėjų dieną, 
Druskininkuose organizuota 
daug šiai progai skirtų rengi-
nių. 

Aštuntą valandą ryto savival-
dybės, ugdymo įstaigų ir kitų 
miesto pastatų languose sužibo 
atminimo žvakutės, o vidurdie-
nį buvo surengtas tradicinis bė-
gimas aplink Druskonio ežerą, 
skirtas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę atminti. Į šį bėgimą susi-
rinko keletas šimtų druskininkie-
čių ir kurorto svečių, vien Šaulių 
sąjunga į renginį delegavo apie 
100 savo organizacijos narių. 

Kurorto širdyje esančio ežero 
pakrantėje liepsnojo simbolinis 
Sausio 13-osios atminimo lau-
žas, prie kurio ugnies susirinko 
druskininkiečių bendruomenė ir 
kurorto svečiai.

Renginio dalyviai tylos minute 
pagerbė žuvusiuosius už Lietu-
vos laisvę. Visus susirinkusiuo-
sius pasveikino Druskininkų sa-
vivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius.

Simboliniu laisvės keliu aplink 
Druskonio ežerą bėgo Drus-
kininkų savivaldybės mokyklų 
mokiniai, druskininkiečiai ir ku-
rorto svečiai su šeimomis, poli-
cijos ir priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūnai, kariai, šau-

liai, įmonių ir įstaigų darbuotojai, 
bėgimo entuziastai, pasipuošę 
patriotine simbolika. 

Bėgimo dalyviams Druskinin-
kų savivaldybės vadovai ir Ta-
rybos nariai įteikė atminimo me-
dalius.

Sausio 13-ąją, po vakarinių šv. 
Mišių žmonės neskubėjo skirs-
tytis iš Druskininkų šv. Mergelės 
Škaplierinės bažnyčios. M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos mo-
kiniai surengė jautrią atminties 
ir pagarbos valandą žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. 

Mokyklos jaunių choras (vado-
vė Inga Vagnoriūtė), pianistas 
Augustas Navickas drauge su 
mokytoju Danu Juškevičiumi at-
liko stambios formos kūrinį – J. 
S. Bacho koncertą fortepijonui 
su orkestru F-dur. Koncerte da-
lyvavo mokyklos solistė Aušrinė 
Amšiejūtė (mokytoja Vilija Mieš-
čionaitienė), fleita grojo Augustė 
Gudavičiūtė (mokytojas Vitalius 
Mieščionaitis). Choreografijos 
skyriaus mergaitės (mokyto-
ja Birutė Levanaitienė) uždegė 
14 žvakučių ant Laisvės auku-
ro, kurį sukūrė dailės mokytoja 
Onutė Zakarienė.

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas, 
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu 

garantiją. Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
sergejasxabad@gmail.com 

Druskininkų kardiologijos cen-
tre pacientus konsultuoja ir ty-
rimus atlieka gydytojas, krau-
jagyslių chirurgas Jonas 
Gutauskas, dirbantis Respu-
blikinėje Vilniaus universiteto 
ligoninėje. 

Gydytojas kraujagyslių chi-
rurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echosko-
piją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) krau-
jagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echosko-
piją
• skleroterapiją (išsiplėtusių 
kapiliarų šalinimą) NAUJIENA!

Registracija tel. +370 623 49997, 
Sveikatos g. 30 B, Druskininkai.

`

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

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

„Grand SPA Lietuva“ komplekso gydyklų 
naujiena – programa  

„Sveikas kvėpavimas“!
Bioptronas (10 min.) + Inhaliacija (10 min.) +  

Haloterapija (30 min.)

Kaina: vaikui (4-13 m.) – 20,00 Eur, suaugusiam – 24,00 Eur, 
suaugęs +1 vaikas (iki 13 m.) – 40,00 Eur

Procedūras galite rezervuoti tel: +370 313 52 824 arba 
gydykla@grandspa.lt

Druskininkų ,,Atgimimo“ 
mokykla nuo 2019 m. vykdo 
Sporto rėmimo fondo finan-
suojamą projektą „Sportinių 
erdvių saugumas – ne priva-
lumas, o sveikatinimosi sąly-
ga“. 

Projektas bendrai finansuo-
jamas Sporto rėmimo fondo, 
kurį administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas, lė-
šomis. Bendra projekto ver-
tė – 30 740,00 Eur, iš kurių 
28 588,00 Eur Sporto rėmi-
mo fondo lėšos ir 2152,00 Eur 
skyrė Druskininkų savivaldy-
bė. 

Projekto veiklų prioritetas – 
vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo 
skatinimas, įvairių bendruome-
nės žmonių grupių įtraukimas į 
sveikatinimosi įgūdžių formavi-
mą per reguliarų fizinį aktyvumą 
ir sportines veiklas.

Renovuotame mokyklos dirb-
tinės dangos futbolo stadione 
įrengti 4 mobilūs futbolo var-
tai, 4 futbolo aikštės kamuolių 
gaudyklės, treniruoklių aikšte-
lė papildyta 2 dvifunkciais lauko 
treniruokliais, pritaikytais neįga-
liesiems. Atnaujinta ir kita moky-
klos sportinė infrastruktūra: įsi-
gyti ir sumontuoti du lauko stalo 

teniso stalai bei sportinis įren-
ginys su skersiniais ir švediška 
sienele – jais kieme naudojasi 
pradinių ir kitų klasių mokiniai. 
Įsigyta daug sportinio invento-
riaus: 9 gimnastikos čiužiniai, 8 
gimnastikos suolai, 2 pompos 
kamuoliams pūsti, 20 estafečių 
lazdų, 40 lankų gimnastikai, 10 
vikrumo kopetėlių treniruotėms, 
jėgos virvė, 14 kimštinių kamuo-
lių, 10 stalo teniso rakečių, 100 
aprangos skirtukų varžyboms ir 
18 šokdynių.

Panaudojus įsigytą įrangą ir 
inventorių, į sporto projekto vei-
klas buvo tiesiogiai įtraukta dau-
giau kaip 200 vaikų ir jaunimo. 
Organizuotas futbolo turny-
ras ,,Kamuolys apvalus“, ,,5x5 
mažojo futbolo turnyras“, šiuo-
se sporto renginiuose dalyva-
vo Druskininkų savivaldybės 
jaunesniųjų klasių komandos. 
„Atgimimo“ mokyklos 6 klasių 
mokiniams buvo organizuotos 
mažojo (salės) futbolo įgūdžių 
lavinimo treniruotės. Veiklas or-
ganizavo ir joms mokinius ruošė 
mokyklos kūno kultūros moky-
tojai Danguolė Makselienė, Po-
vilas Žarnauskas, Deividas Ši-
lanskas, Juozas Stankevičius ir 
Jonas Jazepčikas.

Įgyvendinus projektą, suda-
rytos palankesnės ir sauges-
nės sąlygos sportuoti ne tik mo-
kyklos mokiniams, bet ir visai 
Druskininkų bendruomenei, nes 
„Atgimimo“ mokyklos sportinė 
bazė yra miesto centre, gausiai 
lankoma miesto gyventojų, sve-
čių bei sportininkų. Ja naudoja-
si ir Druskininkų sporto centro 
auklėtiniai bei mieste ir savival-
dybėje veikiantys sporto klubai. 
Pagerėjo sportinės infrastruktū-
ros funkcionalumas – ji atitinka 
šiuolaikinius reikalavimus, sau-
gumas, padidėjo galimybė or-
ganizuoti respublikines varžy-
bas ir renginius, sportinė bazė 
tapo turtingesnė ir saugesnė, 
labiau prieinama įvairaus am-
žiaus sportuojantiems žmo-
nėms ir skirtingų sričių sporti-
ninkams. 

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Projektas „Sportinių erdvių 
saugumas – ne privalumas, o 

sveikatinimosi sąlyga“, ,,Atgimimo“ 
mokyklai atvėrė dar daugiau 

galimybių sportuoti

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“!

Projekto veiklų prioritetas – vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas, įvairių bendruomenės žmonių grupių įtraukimas į sveikatini-
mosi įgūdžių formavimą per reguliarų fizinį aktyvumą ir sportines veiklas / „Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos



2023 m. sausio 19 d.                                                          Savaitraščio Nr. 38711
RENGINIAI

Sausio 20 d. 17 val. Druskininkų 
miesto muziejaus galerija (M. K. 
Čiurlionio g. 37) kviečia į Rolano 
Stankūno personalinės parodos 
„Šešėlių žaismas“ atidarymą.

Sausio 25 d. 17 val. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – 
Teresės ir Juozo Šikšnelių kūrybos 
vakaras: Teresės fotografijų 
parodos „Švendubrės ąžuolas“ ir 
Juozo medinių skulptūrų ir naujau-
sios knygos „Jautrumo slenkstis“ 
pristatymas

PARODOS
Iki sausio 23 d. Viešojoje bibli-
otekoje (V. Kudirkos g. 13) meno 
kūrėjos Daivos Stoncelienės tapy-
bos taškučiais ir grafikos darbų  
paroda„Aukso viduriukas ir Taškas“ 

Iki vasario 9 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės 
skyriaus 8-12 m. mokinių tapybos 
darbų paroda „Žiemos vakarais“ 
(mokytoja A. Kalėdienė)

Iki vasario 18 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks druskininkiečių 
menininkų kalėdinė paroda „Poka-
lbiai“

Druskininkų miesto muziejuje (M. 
K. Čiurlionio g. 59) veikia tradicinė 
paroda „1“, subūrusi profesionalius 
Druskininkų menininkus

Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos 
g. 13) veikia spaudinių paroda 
„Tikėjimo ir vilties kaina“, skirta 
Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų di-
enai atminti

Iki kovo 8 d. V. K. Jonyno galeri-
joje (Turistų g. 9, Druskininkai) ek-
sponuojama Jūros Vaškevičiūtės 
personalinė keramikos ir tapybos 
darbų paroda 

Iki kovo 22 d. M. K. Čiurlionio na-
muose-muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 35) eksponuojama L. Fed-
osejevos karpinių paroda „Mano 
Čiurlionis“
SPORTO RENGINIAI

Sausio 17-22 d. LSC sporto 
komplekse „Druskininkai“ (M. 
K. Čiurlionio g. 115A) – Europos 
vaikinų U19 FUTSAL čempionato 
atrankos turnyras: sausio 18 d. 
19.30 val. – Estija-Lietuva; sausio 
19 d. 19.30 val.– Lietuva – Malta; 
sausio 21 d. 18.30 val. – Lietuva- 
Anglija. Įėjimas – nemokamas! 

Sausio 20 d. 17 val. Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos sporto salėje 
vyks 2022-2023 m. Lietuvos jaunių 
U18 merginų tinklinio čempionato 
B pogrupio I.III. turo varžybos, kuri-
ose rungtyniaus Druskininkų SC ir 
Vilniaus rajono SM komandos

Sausio 20 d. 18.20 val. 
Druskininkų sporto centre (M. 
K. Čiurlionio g. 97-2) vyks Lietuvos 
MKL jaunimo U19 vaikinų (gim. 
2004 m.) krepšinio čempionato 
rungtynės, kuriose susitiks 
Druskininkų SC ir Marijampolės 
SC komandos

Sausio 21 d. 14 val. Druskininkų 
sporto centre (M. K. Čiurlionio g. 
97-2) Nostra-RKL.lt: Druskininkų 
„Druskininkai“ – Molėtų „Ežerūnas“

Sausio 21 d. Druskininkų sporto 
centre (M. K. Čiurlionio g. 97-2) 
Druskininkų savivaldybės salės 
futbolo čempionatas prof. J. Karo-
sui atminti: 16.30 val. – „FC Starai“ 
– „Seniai“, 17.40 val. – „Snow Kart 
FC“ – „Druskininkų SC“, 18.50 val. 
– „Komanda X“ - „Druskininkai

Sausio 22 d. Druskininkų sporto 
centre (M. K. Čiurlionio g. 97-2) 
– Druskininkų savivaldybės vyrų 
krepšinio čempionatas: 12 val. – 
„Planas“ – „Klastūnynas“, 13.30 
val. „Alėjos Ąžuolas“ – „Techpro“, 
15 val. – „DSC-1“ – „Žaliai-Balti“

Užuojautos

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

Į Amžinybę išėjus Valerijai Seidler, nuoširdžiai 
užjaučiame vyrą Alfredą, dukras Gemą ir Eriną, 
sūnų Vilių, anūką Vilių bei visus artimuosius. 

Onutė su dukra Jolanta, sūnumi Donatu bei jų 
šeimomis

Mirus Antanui Virbaliui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Aldoną, dukrą Aušrą su šeima ir dukrą Astą. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė!

Liškiavos g. 3 namo kaimynai

Išėjai, palikai, nebegrįši,
nematysime tavo akių...

Tas gyvenimo ratas taip sukas –
nepalieka šalia artimų...

Dėl mylimo vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Ireną Petraitienę.

DNSB „Gojus“ bendruomenė

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Vytautą 

Bernatavičių.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ darbuotojai

Į Amžinybę iškeliavus Jonui Kalpokui, nuoširdžiai 
užjaučiame seserį Bronislavą Damulevičienę 

bei artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios 
stiprybė. 

Druskininkų krašto klubo nariai 

Kodėl maisto atliekų 
kibirėliai su skylėmis ir 

kiek jie kainuoja? 

Maisto ir virtuvės atliekoms 
skirtų kibirėlių dalijimas dau-
giabučių namų gyventojams 
įsibėgėja. Alytaus  regiono 
atliekų tvarkymo centras ki-
birėlius jau pristatė visoms 
savivaldybėms, kurios orga-
nizuoja kibirėlių perdavimą 
gyventojams. Alytaus mieste 
135 gyvenamųjų namų ben-
drijos jau yra atsiėmusios 
5166 kibirėlius. 

Pradėjus dalinti kibirėlius 
maisto ir virtuvėms atliekoms, 
žmonėms kilo įvairių su jų nau-
dojimu susijusių  klausimų. Pa-
teikiame atsakymus į dažniau-
siai užduodamus. 

Kodėl maisto atliekų kibirė-
liai su skylėmis? 

„Skylės“ – angos, yra skirtos 
oro cirkuliacijai – atliekoms tu-
rint santykį su deguonimi, už-
kertamas kelias nemalonių kva-
pų susidarymui. Todėl angos 
(perforacija) yra kibirėlio dang-
tyje, visose šoninėse sienelėse 
ir dugne. Kibirėlio dugne angos 
oro cirkuliacijai įrengtos iškiliuo-
se elementuose. Dėl to atliekos 
neprisispaudžia prie dugno, o 
susidariusi drėgmė nepatenka 
į aplinką – ji nusėda iškiliuose 
elementuose padarytose kap-
sulėse.

Kiek kainuoja kibirėlis? 
ARATC nupirkto vieno kibirėlio 

kaina – 1, 87 euro. 

Ar kibirėlius gavusiems gy-
ventojams reikės už juos su-
simokėti?

Ne, nereikės. 

Ar į kibirėlį reikia dėti mai-
šelį? 

Daugiabučių namų gyventojai 
atliekas gali rinkti tiesiai į kibirė-
lį, dėti jas į mažus maišelius ir 
į kibirėlį mesti su jais arba ties-
ti į kibirėlį vieną didesnį maiše-
lį. Maisto atliekas į konteinerius 
galima mesti su maišeliais.

Ar maišelis turi būti specia-
lus? 

Specialūs maišeliai nebūti-

ni. Kaip ir nebūtina pirkti naujų 
maišelių. Maisto atliekoms rink-
ti puikiai tinka naudoti ploni mai-
šeliai nuo sveriamų maisto pro-
duktų, popieriniai maišeliai nuo 
duonos ir pyrago gaminių. Gali-
ma į kibirėlį tiesti ir įprastus mai-
šelius, kokius naudojate kitose 
šiukšliadėžėse. 

Ką daryti, jei maisto atliekos 
kibirėlyje smirdės? 

Bent kartą per savaitę jas iš-
nešti ir išmesti į maisto kontei-
nerį. Ilgai laikomos neišneš-
tos atliekos smirdės bet kurioje 
šiukšliadėžėje. 

Maisto atliekas renkant į joms 
skirtą kibirėlį, laiku jas išpilant 
ir prižiūrint kibirėlį, nemalonūs 
kvapai nesusidarys.

Kaip ir bet kurį kitą apyvokos 
daiktą, panaudojus kibirėlį rei-
kia išplauti – bent kartą per sa-
vaitę.

Ar privalau imti šį kibirėlį? 
Prievolės imti kibirėlį nėra, bet 

rūšiuoti maisto atliekas privalo-
ma, tad, turint kibirėlį, tą daryti 
yra paprasčiau ir patogiau. Kibi-
rėlis – tai priemonė kokybiškes-
niam rūšiavimui. 

Kas sugalvojo, kad maisto 
atliekos turi būti renkamos 
atskirai? 

Europos Komisija, Lietuvos 
įstatymų leidėjai, Valstybinio 
atliekų tvarkymo plano rengėjai 
ir kiti žmonės, kuriems rūpi, ko-
kioje aplinkoje gyvename. 

Aš maisto nemėtau – kam 
man tas kibirėlis? 

Kibirėlis yra skirtas visoms 
maisto ir virtuvės atliekoms. 

O tai yra popieriniai rankšluos-
čiai, servetėlės, riebaluotas ar 
kitais maisto produktais sutep-
tas popierius, arbatos ir kavos 
tirščiai, filtrai pakeliai, kiaušinių 
lukštai, kambariniai augalai, vai-
sių ir daržovių likučiai, žievės, 
nuopjovos, mėsos ir žuvies kau-
lai bei kitos atliekos, visi naudo-
jimui netinkami maisto produk-
tai.

Kas man bus, jei maisto 
atliekų nerūšiuosiu?

Mokėsite brangiau ne tik jūs, 
bet ir visi kaimynai. Mišrių atlie-
kų, į kurias nerūšiuojantys žmo-
nės meta maisto ir virtuvės 
atliekas, tvarkymas yra pats 
brangiausias ir taršiausias. 

Žmogaus elgesys su atlieko-
mis parodo jo kultūros ir sąmo-
ningumo lygį. Dėkojame rūšiuo-
jantiems!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 
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2023.01.21 d.
Šeštadienis

2023.01.20 d.
Penktadienis

2023.01.22 d.
Sekmadienis

2023.01.23 d.
Pirmadienis

06:00 „ Linksmųjų Neklauža-
dų Kinas. Deksterio laborato-
rija“.

06:30 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 5“.
11:00 Bučiuoju. Rūta.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Tu man gražiausia“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Hju Glaso le-
genda.
00:05 Greitojo reagavimo būrys.
02:20 Komandosai.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:30 „44-as skyrius“.

09:25 „Šuo“.
10:30 „CSI. Kriminalistai“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „Kalnietis“.
13:20 „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 Bėglys.
23:10 Lūžio taškas.
01:10 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Vasaros stovyklos 

sala“.

06.00 „Neišsižadėk“.
06.59 Programa.
07.00 „Neišsižadėk“.
08.00 Pajūrio švyturiai. 

08.30 Vyrų šešėlyje. 
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vardan saugumo. 
10.30 Vilniaus Babilonas: šventųjų 
miestas. Šv. Kazimieras. 
11.00 Maisto kūrėjai. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Klausimėlis. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Paranormalūs atvejai. 
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Aiškiaregė“.
03.35 Vardan saugumo. 
04.00 Būsto anatomija. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Vilniaus Babilonas: šventųjų 
miestas. Šv.Kazimieras. 
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Draugas visam gyve-
nimui“.

08:00 „Pričiupom!“.
09:00 „Lenktynės aplink pasaulį“.
10:20 „Lego meistrai“.
11:20 „Draugas visam gyvenimui“.
12:30 „Lenktynės aplink pasaulį“.
13:50 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:30 „Iškvietimas“. 
21:30 Sakalo akis.
23:45 „Amerikietiškos imtynės“.
01:45 Bėglys.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Vasaros stovyklos 

sala“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ponas Magu“.
10:00 Medžioklės sezonas atidarytas 2.
11:25 Alvinas ir burundukai 2.
13:15 Aš - šnipas.
15:10 Paskutinis jaunikio išbandymas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:35 Seifas.
23:55 Tas. Antroji dalis.
03:10 Tikslas - vestuvės! 

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 Sveikatos kodas. 
11.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
12.00 „Pėdsakas“.
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 „Gelbėjimo tarnyba 9“. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50  „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos mūsų pergalės.

 06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.
07:00 Tarptautinis galiūnų tur-
nyras „Europos taurė 2022“.

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Europos galiūnų komandinė 
taurė 2022. 
10:05 „Lego meistrai“.
11:05 „Varom!“.
11:35 „Draugas visam gyvenimui“.
12:40 „Lenktynės aplink pasaulį“.
14:05 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
15:10 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai“.
18:25 „Iškvietimas“.
19:30 Ieškokit Gudručio!.
21:45 Kas juoksis paskutinis?. 
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Operacija „Baltosios pupytės“.
01:30 Sakalo akis.

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

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 5“.
10:30 KK2 penktadienis.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Tu man gražiausia“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Bėgte visą naktį.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Seifas.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 „Aiškiaregė“.

10.00 „Gelbėjimo tarnyba 9“.
11.00  „Paslaptys“ .
12.00 Pusvalandis su Valatka. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.

06:00 „Didvyrių draugužiai“.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 NAUJAS SEZONAS 
„Kasagrandes“.

07:25 „Tegyvuoja karalius Žiuljenas“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Dėl meilės paaukosiu viską“.
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 „Viškis piškis ir tamsos žiurkėnas“.
21:15 „Liusi“.
23:05 „Šauniausi policininkai 2“.
00:55 „Kalnas tarp mūsų“ .
02:55 „Garbės reikalas“.

06:00 „Kasagrandes“.
06:30 „Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas“.
07:00 „Bakuganas. Kovos pla-

neta“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Tegyvuoja karalius Žiuljenas“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Į sveikatą!“. 
09:30 „Tvarumo istorijos“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Kosmosas. Galimi pasauliai“.
12:30 „Nematoma karalystė“.
13:40 „Daktaras Dolitlis 2“.
15:25 „Policininkas su puse. Naujokė“.
17:20 „Įsikūnijimas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Vagiliautojai“.
00:00 „Ir geri kartais žudo“.
01:40 „Ta nejauki akimirka“ .
03:20 „Šauniausi policininkai 2“.

06:00 „Kasagrandes“.
06:30 „Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas“.
07:00 „Bakuganas. Kovos pla-

neta“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Tegyvuoja karalius Žiuljenas“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Laukinė gamta. Įstabus pelėdų 
pasaulis“.
13:10 „Titanikas“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Garfildas 2“.
21:05 VĖLYVO VAKARO KINO TEA-
TRAS „Transporteris“.
22:55 „Raudonasis karštis“.
01:00 „Liusi“.

06:00 „Didvyrių draugužiai“.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Kasagrandes“.
07:20 „Tegyvuoja karalius 

Žiuljenas“.
07:50 „Keista šeimynėlė“.
08:15 „Viškis piškis ir tamsos žiurkė-
nas“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Dėl meilės paaukosiu viską“.
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 PREMJERA VAKARO KINO TE-
ATRAS „Linkėjimai iš Akapulko“.
00:20 „Čikagos ugniagesiai“.
01:20 „Rezidentas“.
02:15 „Skubi pagalba“ .
03:05 „Čikagos ugniagesiai“.
04:00 „Gerasis daktaras“. 

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

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Mokslo ekspresas. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija.
13:00 Istorijos perimetrai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:15 Ist Endo seserys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Mano daina. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Pasveikink mirtį kitą dieną.
00:55 Šventojo elnio nužudymas.
02:55 Kas ir kodėl? 
03:25 Pūga prie Mėmelio. Klaipėdos 
atvadavimo saga. 
04:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:45 Šventadienio mintys. 
05:15 Ponių rojus. 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmo-

nės. 
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Mano daina. Muzikinis pokalbių 
šou.
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.
12:00 Premjera. Gyvūnai.
12:55 Premjera. Audrų vaikai.
13:50 Jaunasis Morsas.
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Beatos virtuvė.
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 2023. 
22:50 Solsidanas.
00:35 Pasveikink mirtį kitą dieną.
02:45 Gyvūnai genijai.
03:35 Audrų vaikai.
04:25 Jaunasis Morsas. 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 Legendos. Šiandien ir 
visados. 

07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Japonijoje su Sue Perkins.
12:55 Vandenyno stebuklai.
13:50 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
programa. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Trolių ferma. 
22:05 3 minutės iki kino. 
22:08 Premjera. Mončys. Žemaitis iš 
Paryžiaus. 
23:30 Ramus tarp vilkų.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.

07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija.
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Ist Endo seserys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vikingai.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Mano pasas meluoja. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

05.30  Nauja diena. 
06.30 „Reali mistika“.
07.30 „Neatrasta Rusija“.
08.00 „Neišsižadėk“ .

09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 Gyvenimas versle.
12.30 „Azija 3600”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Gelbėjimo tarnyba 9“.
18.00 Reporteris
18.28 Orai.

18.30 „Azija 3600”.
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
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 00 „Reali mistika”.
02.30 „Gelbėjimo tarnyba 9“.
02:55  „Neišsižadėk“ .
03.40 Laisvės TV valanda. 
04.25 Pusvalandis su Valatka. 
04.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.

08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ponas Magu“.
09:40 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2.
11:30 Trys nindzės. Pusdienis pramo-
gų parke.
15:15 Legenda apie Zoro.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Triušis Piteris.
21:20 Tikslas - vestuvės!
23:05 Vaikinams tai patinka.
01:00 Hju Glaso legenda.
03:45 Greitojo reagavimo būrys.

01:00 Solsidanas.
02:45 Japonijoje su Sue Perkins.
03:35 Vandenyno stebuklai.
04:25 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
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2023.01.24 d.
Antradienis

2023.01.25 d.
Trečiadienis

2023.01.26 d.
Ketvirtadienis

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

08:30 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:30 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „Kalnietis“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Saldus kerštas.
22:50 „Gyvi numirėliai“.
23:50 Operacija „Baltosios pupytės“.

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

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 5“.
11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Tu man gražiausia“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Šešios minutės iki vidurnakčio.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Bėgte visą naktį.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.30  Nauja diena. 
06.30 „Reali mistika“.
07.30  „Azija 3600”.
08.00 „Neišsižadėk“ .

09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 Sveikatos kodas.
12.30 Sveikatos kodas. 
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Paranormalūs atvejai. 
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“ .
22.30 Reporteris
22.58 Orai.
23.00  Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Paranormalūs atvejai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
02.55 „Neišsižadėk“ .
03.40 „Neatrasta Rusija“.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Pėdsakas“.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:30 „44-as skyrius“.

09:25 „Šuo“.
10:30 „CSI. Kriminalistai“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „Kalnietis“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Misija „Neįmanoma“.
23:10 Saldus kerštas.
01:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
02:00 „FTB“.

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

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 5“.
11:00 Bus visko.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Tu man gražiausia“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Ratas.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Šešios minutės iki vidurnakčio.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.30  Nauja diena. 
06.30 „Reali mistika“.
07.30  „Azija 3600”.
08.00 „Neišsižadėk“ .

09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 2/2. 
10.00 „Pėdsakas“.

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

08:30 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:30 „CSI. Kriminalistai“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „Kalnietis“.
13:15 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Misija „Neįmanoma“ 2.
01:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
02:30 „FTB.

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

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rimti reikalai 5“.
11:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Būk mano saulė“.
15:30 „Tu man gražiausia“.
16:30 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 Reinės baimė.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Ratas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija. 
04:50 Ciklas „Menininkų portretai“

05.30 Nauja diena. 
06.30 „Reali mistika“.
07.30 „Neatrasta Rusija“.
08.00 „Neišsižadėk“.

09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 „Azija 3600”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.30 „Gelbėjimo tarnyba 9“.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija. 
19.00  „Vieno nusikaltimo istorija“.
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 „Gelbėjimo tarnyba 9“.
02:55  „Neišsižadėk“.
03.40 Oponentai.
04.25 Būsto anatomija.
04.50 „Pėdsakas“.

06:35 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:30 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.

10:30 „CSI. Kriminalistai“.
11:25 „Mentalistas“.
12:20 „Kalnietis“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Vandens policija“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Misija „Neįmanoma“ 3.
23:25 Misija „Neįmanoma“ 2. 
02:45 „FTB“.

06:00 „Didvyrių draugužiai“. 
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Kasagrandes“.
07:25 „Tegyvuoja karalius Žiul-

jenas“. 
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
10:30 „Mažoji našlė“.
11:00 „Dėl meilės paaukosiu viską“.

06:00 „Didvyrių draugužiai“.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Kasagrandes“.
07:25 „Tegyvuoja karalius 

Žiuljenas“. 
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Dėl meilės paaukosiu viską“.
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“. 
22:30 „Jūrų pėstininkas 4. Judantis tai-
kinys“.
00:20 „Čikagos ugniagesiai“.
01:20 „Rezidentas“.
02:15 „Skubi pagalba“.
03:05 „Čikagos ugniagesiai“.
04:00 „Gerasis daktaras“. 

06:00 „Didvyrių draugužiai“.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Kasagrandes“.
07:25 „Tegyvuoja karalius 

Žiuljenas“. 
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Dėl meilės paaukosiu viską“.
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 „Farai“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „A komanda“.
01:15 „Čikagos ugniagesiai“.
02:05 „Rezidentas“.
03:00 „Skubi pagalba“.
03:55 „Čikagos ugniagesiai“.
04:50 „Gerasis daktaras“.

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

06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Alpių detektyvai.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. 
13:30 Gamtininko užrašai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:15 Ist Endo seserys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:30 PC Lietuva. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vikingai.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Čia mano sodas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 PC Lietuva. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:40 Alpių detektyvai.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija.
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 Ist Endo seserys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vilnius 700: „Laiko portalas“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 700 Vilniaus metų. Kelionės laiku 
su prof. A. Bumblausku. 
22:40 Dviračio žinios. 
23:10 Vikingai.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Langas į valdžią. 
01:05 Vilnius 700: „Laiko portalas“. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 700 Vilniaus metų. 
03:15 Kas ir kodėl? 
03:45 Dviračio žinios. 
04:10 Mano pasas meluoja. 
04:40 Čia mano sodas. 
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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

06:30 Žinios.
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55  Pagalbos šauksmas.
09:40 Alpių detektyvai.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Dailininkai. Rothko: „Paveikslai 
turi būti stebuklingi“.
13:00 Vilnius 700: „Laiko portalas“. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Ist Endo seserys.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Svečiuose Nomeda. 
20:30 Eurolyga per LRT.
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Atėnų „Panathinaikos OPAP“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
23:00 Vikingai.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Gamtininko užrašai. Programa 
apie gamtos pažinimą. 
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17. 00 24/7.
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 24/7.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
02:55  „Neišsižadėk“.
03.40 24/7.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Neatrasta Rusija“.
05.15  Kaimo akademija.

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 VAKARO KINO TEATRAS „Ma-
gma. Ugnikalnio išsiveržimas“.
00:25 „Čikagos ugniagesiai“.
01:20 „Rezidentas“.
02:15 „Skubi pagalba“.
03:10 „Čikagos ugniagesiai“.
04:05 „Gerasis daktaras“. 

11.00  „Paslaptys“ .
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Maisto kūrėjai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Paranormalūs atvejai. 
18.00 Reporteris.
18.28 Orai.
18.30 Maisto kūrėjai. 
19.00  „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“ .
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23. „Paranormalūs atvejai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30  Maisto kūrėjai. 
02:55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Neatrasta Rusija“.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Pėdsakas“.
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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

SUTAUPYKITE IKI 300 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje 
Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

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

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

Apmokome snieglente (snowboardu)
suaugusius ir vaikus. Tel. 8 625 64407

Perkame žemę arba mišką Pietų Lietuvoje už 
didžiausią kainą.Tel. 8 668 48558 

Perkame arba nuomojame žemę aplink 
Leipalingį, Jovaišius. Gali būti apleista. 

Tel. 8 601 00292

Perkame apaugusią savaiminiais medeliais žemę už 
didžiausią kainą. Tel. 8 668 48558 

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

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

Nuolaidos Optikoje!
Akinių rėmeliams – 20 proc.

Stiklams – 10 proc.
Užsisakant akinius,  

gydytojo patikra – NEMOKAMA! 
Mus rasite:  

Vilniaus alėja 8 (buvęs buitinis).  
Tel. 8 313 53444

Kvalifikuoti statybininkai 
remontuoja namus, butus.  

Visa vidaus ir išorės apdaila, 
darome terasas. Tel. 8 648 06724

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873 www.juozomalkos.lt

Parduodame KIAULIENOS skerdieną  
puselėmis lietuvišką, svilintą, kaina – 3,45 Eur/kg.

Puselė sveria apie 50-60 kg. 
Pateikiame kokybės sertif ikatą, kad mėsa lietuviška. 

Atvežimas nemokamas.
Taip pat parduodamos ir bulvės „Vineta“, kaina – 55ct/kg.  

Tel. 8 607 12690

Buto ir kitų patalpų remonto darbai: tapetuojame, dažome, 
klojame laminatą, dedame plyteles. Tel. 8 627 61267

Perka  sodybą su žeme, gali būti miške ar 
vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės, pageidautina 

vienkiemis, su daugiau žemės.  
Siūlyti tel. 8 611 01110

Mokome 
plaukti vaikus ir 
suaugusiuosius 

sanatorijos „Belorus“ 
baseine. Individualūs 
užsiėmimai, lankstus 

grafikas.  
Tel. 8 625 67707

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

Prekyba mediena Druskininkuose!

Lauko, vidaus dailylentės. 
Terasinės, grindų, pakalimo,  
tvorų lentos. 

Tel. 8 659 77311
El.p. medienadruskininkai@gmail.com
Adresas – Gardino g. 59, Druskininkai

Darbui autoservise Druskininkuose reikalingi auto-
mobilių mechanikai ir automobilių elektrikas.  

Tel. 8 650 23988 Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0009:49 ), esančio 
Žiogelių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. savininkes O.Č. ir V.P. 

(išvykusios), kad UAB ,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas 
Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-884) 2023-01-
31 nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0009:57), 

esančio Žiogelių g. 15,  Žiogelių k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., 
ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB 
„Dzūkijos matininkai“ adresu Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu 

vidast26@gmail.com arba telefonu +370 686 36855

Komercinių patalpų nuoma – 150 kv. m, tinka 
parduotuvei, grožio salonui, sandėliavimui ir  kitai 

veiklai, adresu Krėvės g. 5. Tel. 8 612 40856

Išnuomojamos 3 kabinetų patalpos biurui Gardino g. 36, 
1 aukšte, Druskininkuose. Bendras plotas – 60 kv. m. 

Kaina – 230 Eur/mėn. ir komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 611 48844

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos. 
Tel. +37062530320 
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas garažas 
prie senos katilinės. Tel.  
8 614 73357

Ilgalaikei nuomai nuomojamas 
2 kambarių butas Viečiūnuo-
se, Jaunystės gatvėje, plotas – 
45 kv. m, kaina – 300 Eur/mėn. 
Tel. 8 674 72285

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas renovuotame name, Atei-
ties g. Tel. 8 614 18440

Komercinių patalpų nuoma – 
150 kv. m, tinka parduotuvės, 
grožio salono, sandėliavimo 
ir  kitai veiklai vykdyti, adresu 
Krėvės g. 5. Tel. 8 612 40856

IlgaIaikei nuomai išnuomo-
jamas 2 kambarių butas 
Ateities g., antrame aukšte. 
Tel. 8 614 021 02

Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje. Garažas su duobe, 
elektra ir antresole. Nuomos 
mėn. kaina – 50 Eur. Tel. 
+37060019611

Išnuomojamas garažas Balta-
šiškėje, yra rūsys, elektra, 2 
aukštas. Kaina – 50 Eur/mėn. 
Tel. 8 611 21491

Antakalnio g. (miesto centre) 
nuomojamas suremontuotas 
dviejų kambarių butas. Kreiptis 
tel. 8 686 77358

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas, Merkinės g. 3 name, plo-
tas – 50 kv. m, atliktas remon-
tas. Yra baldai ir visa buitinė 
technika. Tel. 8 687 17484

Parduoda įvairius daiktus

Elektrinis boileris, 100 l talpa, 
kaina – 50 Eur, elektriniai ra-
diatoriai ant ratukų ir pakabi-
nami. Vidaus durys – 2 x 0, 
90, 4 vnt., rausva spalva, su 
staktomis, spynomis, raktais, 
apvadais, kaina – derinama. 
Plokščias televizorius, kai-
na – 40 Eur, radijas – 10 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Mažai naudoti virtuvės baldai 
su buitine technika iš Vokieti-
jos, 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

Parduoda diabetikui šuniui 
skirtą maistą „Brit“ (400 g dė-
žutėje). Turimos 27 dėžutės. 
Tel. 8 689 35198

Nauji moteriški ilgi ir trumpi 
kailiniai (lapės kailio). Kalnų 
dviratis su amortizatoriais (21 
pavara), automatinė kėdutė, 
vaikui vežioti, mašininė. Su-
lankstoma lova, nauja sulčias-

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas 1 kambario 
butas, plotas – 16, 10 kv. m, 
Šiltnamių g. 26 (bendrabučio 
tipo). Tel. 8 610 45060

Parduoda bendrabučio tipo 1 
kambario butą Viečiūnuose. 
Tel. 8 605 66661

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Viečiūnuose, plotas – 53 
kv. m. Tel. 8 623 99444

Parduodamas arba ilgalai-
kei nuomai išnuomojamas 3 
kambarių butas, plotas – 70, 
67 kv. m,  Veisiejų g. Galimas 
pardavimas ir išsimokėtinai.  
Tel. 8 685 32549

Parduodami 1-2-3 kam-
barių butai miesto cen-
tre. Namas nerenovuotas.  
Tel. 8 641 68669

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 dvigubas gara-
žas Neravų g. rajone, plotas – 
46 kv. m. Tel. 8 687 85348

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą. Tel.  
8 606 59756

Perka 3-4 kambarių butą, se-
nos statybos renovuotame 
name (ne devynių aukštų), ar-
čiau centro (Vytauto g., Drus-
kininkų g., M.K. Čiurlionio g. ir 
pan.), pageidautina 2-3 aukšte. 
Tel. 8 615 50404

Ieškomas pirkti sodas, gali būti 
apleistas ir didelis sklypas ūki-
ninkavimui. Tel. +37062875156

Perka  sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės, pagei-
dautina vienkiemis, su daugiau 
žemės. Siūlyti tel. 8 611 01110

Perka garažą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 600 90308 

Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių  
butas prie „Lidl“ parduotuvės, 
renovuotas namas, su dideliu 
rūsiu. Tel. 8 662 8 9816

paudė, sulankstoma lovelė 
miegojimui (nenaudota), paka-
binami šviestuvai (mažai nau-
doti). Tel. 8 630 87652

Perka įvairius daiktus

Perka gėlę „Jeronimą“.  
Tel. 8 (313) 53611

Brangiai perka senus eglu-
tės žaisliukus. Visus me-
tus. Gali atvažiuoti į namus.                                    
Tel. 8 653 96 521

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Lapuočių ir spygliuočių mal-
kos. Tel. 8 628 03633

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

Parduoda eglinę malką ka-
ladėmis arba rąsteliais.  
Tel. 8 614 67590

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

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduodamas automobilis 
„VW Transporter“, 1999 m., 
75 kW, 8 vietos, gera būklė, iš 
Vokietijos, kaina – 3900 Eur. Ir 
„Ford Galaxy“, 1, 9 l, 2004 m., 
iš Vokietijos, kaina – 2200 Eur. 
Tel. 8 612 93980

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka nenaudojamą automo-
bilį. Tel. 8 627 21409

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduodamos bulvės „Vi-
neta“, kaina – 55 ct/kg.  
Tel. 8 607 12690 

Parduoda ž. kviečius, ž. kvie-
trugį, avižas, rugius ir bulves. 
Tel. 8 699 18639

Kviečiai, kvietrugiai, avi-
žos, rugiai ir lubinai.  
Tel. 8 672 49828

Parduoda kviečius, vikius, 
vikių-avižų mišinį, avižas, ru-
gius, traiškytus kviečius, bul-
ves. Tel. 8 616 11588

Reikalinga

Reikalinga slaugė slaugyti se-
nolę. Tel. 8 684 28083

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

UAB „Grand SPA Lietuva“ viešbutis „Lietuva***plius“ 
atsinaujina. Parduodamas viešbučio kambarių inventorius.
Inventoriaus sąrašas: (spinta stumdomomis/atveriamomis 
durimis 2,51 m (aukštis) x 1,23 m; kambario durys 0,81 m 
x2,08 m; vonios kambario durys 0,72 m x 2,06 m; vonia; 
lovos galvūgalio sienutė 1,17 m (aukštis) x 2,78 m; dušo 

sienelė 1,18 m (aukštis) x 2,00 m; darbo stalas; veidrodžiai).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis pirmadienį-
penktadienį (9-16 val.) tel. +370 616 81 776.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0002:0144), 
esančio Miglos 8-oji g., Jaskonių k., Viečiūnų sen., 
Druskininkų sav., savininko G.V. paveldėtojus, kad  

UAB “Druskininkų geoplanas” matininkas Darius Bulota 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-303) 2023-01-31d. 10 

valandą vykdys žemės sklypo Miglos 8-oji g. 13, Jaskonių k., 
Viečiūnų sen., Druskininkų sav. , ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis 

į UAB “Druskininkų geoplanas” adresu Vytauto g. 19-4, 
Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@inbox.lt,  

arba telefonu 8 699 12416

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

Ieško darbo

Moteris ieško butų valytojos 
darbo. Darbšti, atsakinga, 
punktuali, vairuojanti automo-
bilį. Tel. 8 690 47310

Moteris ieško slaugės dar-
bo. Gali padėti namų ruo-
šoje, 7 metų darbo patirtis.  
Tel. 8 644 84291

48 m. atsakingas vyras ieško 
darbo. Tel. 8 627 02119

Dovanoja

Atiduodami mediniai lan-
gų rėmai, įstiklinti stiklo pa-
ketais. Atsiimti patiems.  
Tel. 8 672 18775

Dovanoja seną, bet veikiantį 
šaldytuvą. Tel. 8 628 60904

Šulinių kasimas, 
gilinimas, valymas 

bei jų apdaila.  
Tel. 8 622 73703

UAB „DARSTITA“ 
atlieka šiuos 

darbus:
• pamatų betonavimas,
• sąramų betonavimas,
• stogo darbai,
• mūro darbai,
• klinkerio klijavimas,
• tvorų statymas,
• apdailos darbai.

Tel. 8 636 27602

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

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

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

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

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras prie 
savo kolektyvo kviečia prisijungti 

psichologą(-ę) ir reikšmingai 
prisidėti, stiprinant gyventojų 

psichinę sveikatą 

Reikalavimai (turi atitikti bent vieną):

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus 
psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos 
arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro 
kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo 
kvalifikaciją.

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus 
psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus magistro 
kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo 
kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministro nustatyta tvarka įgijęs psichologų, 
teikiančių pagalbą mokiniui, pirmąją arba antrąją 
kvalifikacinę kategoriją.

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus 
psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus konsultavimo 
psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam 
lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Darbo užmokestis – 1370 Eur/mėn. (neatskaičius 
mokesčių)

Darbo krūvis – 0,75 etato.

Terminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus 
reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) 
el. pašto adresu vsb@druskininkai.lt arba pateikti 
raštu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro direktorei Ingai Kostinai, M. K. Čiurlionio g. 80, 
Druskininkai.

Kandidatai į atranką bus pakviesti asmeniškai.

Daugiau informacijos –  
el. paštu vsb@druskininkai.lt, 

 tel. 8 612 97211


