
Praėjusį penktadienį sureng-
toje tradicinėje padėkos šven-
tėje „Druskininkai 2022“ buvo 
apžvelgti svarbiausieji praė-
jusių metų įvykiai, prisimin-
ti nuveikti darbai, padėkota 
visiems, kurie garsino Druski-
ninkų kraštą bei prisidėjo, įgy-
vendinant gražiausius suma-
nymus. 

LSC sporto komplekse 
„Druskininkai“ organizuotame 
renginyje dalyvavo beveik 400 
svečių. 

Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinaus-
kas tradicinio padėkos va-
karo metu įteikė 9 bronzines 
„Ratnyčėlės“ skulptūrėles, 
Kultūros puoselėtojo diplomą 
ir pasveikino Kalėdinio eglučių 
parko nugalėtojus.

Susirinkusieji pamatė trumpą 
filmą, kuriame paminėti svar-
biausieji metų įvykiai, parodyti 
trumpi vaizdo reportažai apie 
kiekvieną laureatą.

„Labai smagu prisiminti svar-
biausias iniciatyvas, darbus, 
žmones, kurie garsino Druskinin-
kų kraštą, įgyvendino gražiausius 
sumanymus ir buvo aktyvūs ben-
druomenės nariai. Ačiū už Jūsų 
meilę Druskininkams ir daromus 
gražius, prasmingus darbus. Vi-

siems linkiu ir toliau kurti Druski-
ninkus. Išskirtiniai objektai, išskir-
tiniai renginiai – tai mūsų vizitinė 
kortelė, dėl to esame patrauklūs 
Lietuvos ir užsienio turistams. Ir 
toliau eikime šiuo keliu“, – kal-
bėjo vakaro pradžioje visus sve-
čius pasveikinęs meras R. Mali-
nauskas.

Įteiktos devynios bronzinės 
„Ratnyčėlės“

Už investicijas į sveikatin-
gumo ir SPA paslaugų plėtrą 
Druskininkuose bronzinė „Ra-
tnyčėlė“ įteikta UAB „Draugys-
tės sanatorija“.

2022-aisiais „Draugystės sana-
torija“ buvo atnaujinta iš esmės – 
pastatytas naujas gydymo ir SPA 
sveikatinimo procedūrų komplek-
sas „Mineral SPA Draugystė“. Ant 
Nemuno upės kranto įkurtame 
sveikatinimo centre įrengta visiš-
kai nauja, prabangi SPA erdvė su 
dideliu plaukymo baseinu, sūku-
rine vonia, vertikaliosiomis vonio-
mis, pirtimis bei poilsio zona.

Antrame aukšte įrengta SPA, 
grožio procedūrų, masažų zona, 
natūralaus aukštos mineralizaci-
jos vandens vonios, povandeni-
nio masažo vonios, kineziterapi-
jos salė, fizioterapijos procedūrų 
zona. Trečiame aukšte svečių pa-

togumui įrengta 17 kambarių.
Už profesionalios sporto ba-

zės įveiklinimą ir aktyvų įsilie-
jimą į Druskininkų gyvenimą 
bronzinė „Ratnyčėlė“ įteikta  
Lietuvos sporto centro spor-
to kompleksui „Druskininkai“.

Lietuvos sporto centro spor-
to kompleksas „Druskininkai“ 
nuo pirmųjų veiklos dienų įsiliejo 
į sportinį kurorto gyvenimą. Pa-
grindiniai komplekso tikslai – su-
daryti tobulas sąlygas visų lygių 
sportininkams vykdyti sportinę 
veiklą. Tai sporto bazė, kurioje 
praktiškai yra viskas, čia suda-
rytos idealios sąlygos sportuo-
ti ir olimpinėms, ir neolimpinėms 
rinktinėms, ir neįgaliųjų sporto at-
stovams.

Centro durys yra atviros ir drus-
kininkiečiams. Pasirašius bendra-
darbiavimo sutartį su Druskininkų 
savivaldybe, sporto kompleksas 
„Druskininkai“ aktyviai dirba su 
Druskininkų sporto centro auklė-
tiniais. Čia vyksta vaikų plaukimo 
treniruotės, suteikiamos galimy-
bės miesto krepšinio senjorams, 
kitų sporto šakų atstovams spor-
tuoti.

Leipalingio seniūnijai apdo-
vanojimas įteiktas už sėkmin-
gą projekto „Mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė“ įgyvendini-
mą.

Aktyvi leipalingiečių bendruo-
menė, Leipalingio miesteliui ta-
pus Mažąja kultūros sostine, tra-
dicinę švenčių programą papildė 
įvairesnėmis veiklomis, kuriomis 
stengėsi pakelti renginių meninę 
vertę, pritraukti dar daugiau žiū-
rovų, sudominti kurorto svečius.

Mažosios kultūros sostinės 
vėliava buvo atsakingai neša-
ma visos bendruomenės narių. 
Į veiklas savanorystės pagrindu 
įsitraukė gausus būrys įvairaus 
amžiaus leipalingiečių.

Už aktyvią veiklą Druskinin-
kų verslo bendruomenėje ir 
skulptūros „Sūrutis“ idėjos 
įgyvendinimą bronzinė Ratny-
čėlė įteikta Albertui Katilovs-
kiui.

Bendrovės „Dzūkijos Arnika“ di-
rektorius ir asociacijos „Druski-
ninkų klubas“ prezidentas Alber-
tas Katilovskis nestokoja drąsių 
idėjų ir sako, kad jam visada įdo-
mūs nauji iššūkiai.

Verslininkas stengiasi suburti 
Druskininkų verslo bendruome-
nę, skatina dalintis savo patirti-
mi su jaunais žmonėmis, verslo 
ir ekonomikos įgūdžius perteik-
ti jaunimui. Jis ir pats palaiko jau-
nimo verslumo idėjas, dalyvau-
ja kūrybinėse stovyklose, kaip 
komisijos narys vertina mokinių 
verslo idėjas konkursuose.

Jo iniciatyva, dešimties metų 
„Druskininkų klubo“ veiklą vaini-
kavo šiemet bendrai su Druski-
ninkų savivaldybe Vilniaus alėjoje 
pastatyta ir nauju kurorto simbo-
liu tapusi skulptoriaus Romualdo 
Inčirausko sukurta legendomis 
apipinto ir labiausiai išgarsėjusio 
liaudies gydytojo Sūručio skulp-
tūra.

Albertas Katilovskis sako, kad 
Druskininkams, kaip vienam iš 
geriausių Europos mineralinių 
vandenų kurortų, tiesiog privalo-
ma turėti kurorto atsiradimo sim-
bolį.

Už aukštus mokinių pasie-
kimus konkursuose ir aktyvų 
dalyvavimą Druskininkų kul-
tūrinėje veikloje „Ratnyčėlė“ 
įteikta Onai Olšauskienei.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos auklėtinių mu-
zikinis ir meninis gyvenimas vis 
ryškiau šviečia miesto ir šalies 
lygmenyje. Įvairiausiuose moky-
klos, miesto ir šalies renginiuose 
jaunieji druskininkiečiai džiugina 
žiūrovą ir klausytoją savo talen-
tais.
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Tradicinėje padėkos šventėje – išskirtinis dėmesys 
labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms 

Už parodytą begalinę drąsą ir išgelbėtas gyvybes apdovanotas Druskininkų policijos komisariato pareigūnas G. Goberis / Ramūno Danisevičiaus nuotrauka

nukelta į 5 psl.

Druskininkų 
BC „Deivės“ 

iškovojo pirmąjį 
titulą

4 psl.

 

Druskininkų 
PSPC stiprina 

psichologų 
komandą ir siūlo 

inovatyvias 
paslaugas

5, 8 psl.
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2 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

„Bočių“ tradicinėje „Padėkos“ šventėje – geros emocijos

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų „Bočių“ bendrijos nariai 
organizavo tradicinę „Padė-
kos“ šventę. Kiekvieną sau-
sio mėnesį gausus senjorų 
būrys susitinka pasidžiaugti 
nuveiktais darbais ir padėkoti 
vieni kitiems.

Kaip sakė Druskininkų „Bo-
čiams“ vadovaujanti Lietuvos 
„Metų senjorės“ titulą pelniu-
si Zita Joana Jančiauskienė, 
ši šventė labai smagi dar ir 
dėl to, kad pastaruosius ke-
lerius metus dėl pandemijos 
bočiams buvo tekę jos atsi-
sakyti.

Šventės pradžioje padėkota 
„Bočių“ savanoriams bei klubų 

vadovams, pasidžiaugta akty-
via ir bendruomenei svarbia jų 
veikla. Gausų „Bočių“ būrį tra-
diciškai pasveikino Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas.

„Tikriausiai niekur kitur nėra 
tiek energijos, gyvenimo 
džiaugsmo ir šypsenų, kiek 
mūsų „Bočių“ susiėjimuose. 
Man labai smagu matyti, kad 
mūsų krašto senjorai geranoriš-
ki, draugiški, šokantys, kurian-
tys, keliaujantys – daugiau kaip 
200 senjorų dalyvauja 12-os 
skirtingų klubų veiklose. Nuošir-
džiai prisidedu prie sveikinimų 
ir padėkų „Bočių“ savanoriams, 
klubų vadovams ir visiems ko-

lektyvo nariams – žaviuosi Ju-
mis ir Jūsų nepailstančia vado-
ve, Lietuvos metų senjore Z. J. 
Jančiauskiene. Buvo smagu su-
sitikti, pasikalbėti, pabūti jūsų 
dainų ir šokių sūkuryje. Ačiū už 
atvirumą ir bendrystę“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas.

Pasidžiaugti veikliais senjorais 
į renginį taip pat atvyko mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, savivaldybės administra-
cijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė, mero patarėjas Simonas 
Kazakevičius, Tarybos nariai, 
įstaigų atstovai.

Druskininkų „Bočių“ bendrijos nariai organizavo tradicinę „Padėkos“ šventę, kurioje pasidžiaugė nuveiktais darbais ir išsakė daugybę padėkos žodžių / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Druskininkų BC „Deivės“ iškovojo pirmąjį titulą

Vos prieš pusmetį įsteigtas 
Druskininkų merginų krep-
šinio centras jau duoda pir-
muosius sėkmingo darbo 
vaisius. Čia sportuojančių 
keturiolikmečių mergaičių 
komanda neseniai triumfavo 
Rygoje (Latvija) surengtose 
Europos mergaičių krepšinio 
lygos (EGBL) U15 diviziono 
antrojo turo varžybose.

Sausio 19-22 dienomis vyku-
sių varžybų metu Druskininkų 
BC „Deivės“ laimėjo visas žais-
tas rungtynes.

„Labai džiaugiuosi šiuo mer-
gaičių pasiekimu. Žinau, kaip 
jos sunkiai dirba kasdien ir ma-
lonu matyti puikius jų darbo re-
zultatus, – auklėtinių pasirody-
mu džiaugėsi komandos vyr. 
treneris Aurimas Andrušaitis. – 
Emocijos pačios geriausios, o 
ypač smagu dėl to, kad tokios 
pergalės suteikia papildomos 
motyvacijos toliau dirbti ir ne-
paleisti tos geros bangos. Jau-
čiu tą padidėjusį mergaičių užsi-
vedimą ir norą judėti į priekį net 
treniruotėse.“

Naudingiausia turnyro žaidėja 
pripažinta Saulė Alice Lo Buo-
no, Ugnė Viščinytė pateko į sim-
bolinį geriausių turnyro žaidėjų 
penketuką, o Monika Cimalons-
kytė buvo pripažinta geriausia 
Druskininkų BC „Deivės“ ko-
mandos žaidėja. 

Prie komandos pergalės taip 
pat prisidėjo išeivijos krepšinin-
kė iš Italijos. Keturiolikmetė 187 
cm ūgio S. Alice Lo Buono buvo 
pripažinta naudingiausia turo 
žaidėja.

„Saulės indėlis – labai dide-
lis. Sakyčiau, kad šiandien ji yra 
mūsų atkovotų kamuolių maši-
na“, – auklėtinės pasirodymą 
apibendrino A. Andrušaitis.

Specialiai iš Italijos tik į EGBL 
turus atvykstanti krepšininkė 
daugiau laiko pasitreniruoti kar-
tu su BC „Deivės“ komanda tu-
rėjo gruodžio mėnesį, kai daly-
vavo dešimties dienų trukmės 
treniruočių stovykloje.

Po dviejų EGBL turų Druski-
ninkų BC „Deivės“ komanda iš 
paskutinės vietos pakilo į trečią-
ją tarp devynių komandų. Mū-
siškės taip pat įgijo galimybę 
varžytis dėl patekimo į pagrin-
dinį sezono finalą, kuriame žais 
keturios stipriausios sezono ko-

mandos. Paskutinis EGBL se-
zono turas vyks kovo 17-19 die-
nomis Taline (Estija).

Rugsėjį duris atvėręs Druski-
ninkų merginų krepšinio cen-
tras yra bendras „Agrokoncerno 
GDP“, Lietuvos krepšinio fede-
racijos ir Druskininkų savivaldy-
bės projektas. LSC sporto kom-
plekse „Druskininkai“ įsikūręs 
merginų krepšinio centras už-
tikrina krepšininkėms puikias 
gyvenimo ir maitinimo sąlygas. 
Komanda treniruojasi du kartus 
per dieną, su žaidėjomis dirba 
profesionalūs, aukštos kvalifi-
kacijos treneriai, o krepšininkės 
lanko Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklą, kurioje yra suformuo-
ta speciali sporto klasė.

Nuo pat centro įkūrimo pra-
džios jo iniciatorė ir preziden-
tė Alina Adomaitytė akcentavo 
puikių sąlygų sudarymą ir am-
bicingų tikslų siekimą. „Tik lai-
ko klausimas, kada mes tapsi-
me čempionėmis“, – praėjusių 
metų lapkričio mėnesį sakė A. 
Adomaitytė.

„Pirmiausia noriu pasveikin-
ti jaunąsias krepšininkes ir jų 
trenerius, mokytojus su pui-
kiu žaidimu ir rezultatais. Kar-
tu treniruotis merginos pradėjo 
tik rugsėjį, todėl net neabejo-
ju, kad pasiekimai ateityje tik 
gerės, užauginsime profesi-
onalias, perspektyvias krep-
šininkes. Unikalus, vienintelis 
Lietuvoje projektas, kurį Drus-
kininkų savivaldybė įgyvendina 
kartu su Lietuvos krepšinio fe-
deracija ir įmone „Agrokoncer-
nas GDP“, jau dabar pateisina lūkesčius. Žinoma, profesionalus 
sportas reikalauja laiko ir pastangų. Bet visi matome neabejo-
tiną šio projekto naudą ir jį tęsime. Džiaugiuosi, kad Druskinin-
kai yra ta vieta, kurioje nusprendėme atgaivinti moterų krepši-
nį. Tikiuosi, kad būtent čia tas atgimimas bus visavertis“, – sakė  
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. 

4 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Vos prieš pusmetį įsteigtas Druskininkų merginų krepšinio centras jau duoda pirmuosius sėkmingo darbo vaisius – BC „Deivės“ iškovojo pirmąjį titulą
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Neseniai informuota, kad 
Vyriausioji rinkimų komisija 
dėl mažareikšmių pareiški-
nių dokumentų trūkumų pa-
šalino net 19 LVŽS kandidatų 
iš 25, esančių sąraše į Drus-
kininkų savivaldybės tarybą. 
Tačiau Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas 
šį VRK sprendimą panaikino. 
Šis incidentas nemenkai su-
krėtė visą Druskininkų LVŽS 
komandą. Tačiau LVŽS kan-
didatas į Druskininkų merus 
Donatas Mizaras yra labai 
dėkingas Druskininkų ben-
druomenei už palaikymą, ku-
ris dar labiau paskatino ko-
voti už savo vertybes bei 
sutelkė komandą.

„Druskininkų LVŽS komanda 
– ne biurokratai, o tiesiog pa-
prasti mūsų miesto gyvento-
jai. Dėl to atsirado narių, kurie 
neįgyvendino neseniai pasikei-
tusių paraiškų reikalavimų, dėl 
to jos buvo atmestos. Nema-
nome, kad paprasta žmogiška 
klaida turėjo užkirsti kelią gy-
ventojams mus rinkti. Druski-
ninkiečiai sugeba patys priimti 
sprendimus. Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas tai 
patvirtino. Keista, kad VRK pati 
neįgyvendino savo pareigos lai-
ku pranešti apie tokių paraiš-
kų trūkumus. Susidaro įspūdis, 
kad gal net sąmoningai laukė 
termino pabaigos, taip užda-
rydami duris tradicinių pažiū-
rų partijai į rinkimus“, – kalbėjo 
Druskininkų LVŽS skyriaus pir-
mininkas Donatas Mizaras.

Druskininkiečių parama – 
didžiausia paskata

Įdomu tai, kad iššūkiai ne tik 
neišsklaidė komandos, bet pa-
darė ją stipresne. Vietos moky-
tojai, tarnautojai, verslininkai, 

visuomenininkai ir kiti kraštie-
čiai tvirtai pasiryžę dirbti mūsų 
savivaldybės gyventojų gero-
vei.

„Nutarėme kovoti. Ir mums pa-
vyko! Abejoju, ar tai būtų buvę 
įmanoma be miestiečių para-
mos. Buvau nustebintas ir su-
jaudintas druskininkiečių ne-
pasitenkinimu Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimu. 
Be didžiosios dalies koman-
dos ir kandidatavimas į merus 
man būtų kitoks. Niūresnis. Juk 
mieste dauguma esame pažįs-
tami, todėl žinote, kad siekia-
me būti savivaldybės tarybo-
je ne dėl paties valdžios fakto, 
o todėl, kad tai suteikia gali-
mybę daryti konkrečius poky-
čius bendruomenėje. Kol kai 

kurios partijos viduje vaidija-
si, mes ateiname kartu. Nes 
tik kartu diskutuodami ir priim-
dami sprendimus, galime išlik-
ti demokratiški. Taip geriausiai 
galime suprasti ir atliepti speci-
finius mūsų miesto poreikius“, – 
sako D. Mizaras. 

Nestandartiniai sprendimai 
šeimoms kurtis

Norime, kad kiekvienas savi-
valdybės gyventojas jaustų pri-
dėtinę vertę iš to, kas investuo-
jama į Druskininkus: į miestą 
lankančius turistus, į aplinką, 
paslaugas. 

Miesto ir gamtos resursais 
besinaudojančių turistų srau-
tai turi nešti naudą gyvento-
jams, padėti sudaryti sąlygas 

kurti visavertį gyvenimą šei-
moms bei gauti geresnius at-
lyginimus. Sprendimų tam yra, 
bet jiems priimti reikia drąsos. 
Pavyzdžiui, kodėl savivaldybė 
negalėtų statyti būstų jaunoms 
šeimoms? Tokių municipalinio 
būsto pavyzdžių, kai savival-
da brangiose turistinėse zono-
se sukuria sąlygas įsigyti turtą 
išperkamąja nuoma yra, nors ir 
ne mūsų šalyje. 

Druskininkų biudžetas tikrai 
leidžia sukurti geresnes sąly-
gas jaunoms šeimoms kurtis, o 
po to jau jos pačios kurs kultū-
rą, steigs verslus, saugos ver-
tybes, suteiks pretekstą gau-
sesnėms investicijoms.

Išsprendus sunkumus, pa-
galiau galime drąsiai pristatyti 

kandidatus ir programą. Todėl 
maloniai kviečiu mano asme-
ninėje „Facebook“ paskyroje 
bei kituose savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ numeriuose su-
sipažinti su komanda bei mūsų 
planais. Ir visada kviečiu ben-
drauti. Juk mūsų miestas yra 
per mažas atsiribojimui vie-
niems nuo kitų. Jei turite paste-
bėjimų Druskininkų vizijai, labai 
jų laukiame!

Dar kartą ačiū Druskininkams 
už mano komandos palaikymą!

Donatas Mizaras, 
kandidatas į Druskininkų 

savivaldybės merus

Druskininkų „valstiečiai“ dalyvaus savivaldybės  
tarybos rinkimuose

Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvauja ir Druskininkų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos komanda

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos PK sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-389-02

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 askyroje 
„Mano Druskininkai“!

Druskininkų pirminės sveika-
tos priežiūros centro (PSPC) 
vadovai, nuolat rūpindamiesi 
druskininkiečių gera psicho-
logine būsena, puikia psichine 
sveikata, savo darbuotojų ko-
mandą nuolat papildo kvalifi-
kuotais specialistais bei plečia 
paslaugų spektrą. 

Poliklinikos Psichikos sveikatos 
centre nauja, moderni paslauga – 
multisensorinė stimuliacija, nese-
niai darbą pradėjo nauja medici-
nos psichologė. 

Multisensorinė stimuliacija 
padeda nusiraminti

Poliklinikoje nuo praėjusių metų 
pradėta teikti masažinės kėdės 
multisensorinė stimuliacija. Šis 
multisensorinės stimuliacijos bū-
das taikomas psichoterapeuto 
konsultacijos metu.

Multisensorinė stimuliacija yra 
naujas metodas Lietuvoje, efek-
tyvus nemedikamentinis ir ne-
invazinis būdas sumažinti neu-

ropsichiatrinius simptomus tarp 
vyresnio amžiaus, kognityvinių 
funkcijų sutrikimų turinčių paci-
entų. Visame pasaulyje atlikti iš-
samūs tyrimai įrodė multisenso-
rinės aplinkos teigiamą poveikį 
asmenims su psichikos ligomis, 
lėtiniais skausmais, smegenų su-
trikimais, sutrikusiais motoriniais 
gebėjimais.

Multisensorinė stimuliacijai nau-
dojama masažinė kėdė – nein-
vazinis gydymo metodas, palen-
gvinantis sunkių somatinių ligų 
pacientų skausmą, sumažinantis 
psichiatrinių simptomų, tokių kaip 
nerimas, agresija, nuotaikos su-
trikimai, pasireiškimą.

Masažinės kėdės, lyginant su 
fizioterapija, išlaidų atžvilgiu yra 
bent 60 proc. efektyvesnė prie-
monė, galinti pagerinti pacientų 
gyvenimo kokybę, savijautą, ma-
žinti skausmą bei taikoma plates-
niam pacientų ratui. Reguliarus 
masažinių kėdžių bei vizualinės 
stimuliacijos naudojimas pacien-

tams taip pat gali padėti sumažin-
ti patiriamą stresą, normalizuoti 
kraujospūdį, pulsą.

Taip pat  kartu su masažine 
kėde taikoma vizualinė stimulia-
cija (TV ekrane), kuri turi ilgalaikį 
nemedikamentinį poveikį psichi-
kos sveikatos  gerinimui. 

Komandoje – dar viena medi-
cinos psichologė 

Prieš savaitę Psichikos sveika-
tos centro komandą papildė nau-
joji medicinos psichologė Kamilė 
Šlapikė. Ji dirbs Psichikos sveika-
tos centre ir psichikos dienos sta-
cionare.

Šiuo metu poliklinikoje dirba dvi 
medicinos psichologės – Aušra 
Liegė ir Kamilė Šlapikė.

Druskininkų PSPC direktoriaus 
pavaduotojas medicinai Jonas 
Stankevičius džiaugiasi, kad pa-
vyko surasti dar vieną medici-
nos psichologę: „Mūsų Psichikos 
sveikatos centras aptarnauja vi-
sus Druskininkų savivaldybės gy-

ventojus, todėl džiaugiamės, kad 
komandą papildė dar viena spe-
cialistė. Tokių specialistų porei-
kis itin didžiulis – daugumai poli-
klinikų regione sunku surasti šių 
specialistų“. Siekdami paslaugų 
kokybės ir didesnio prieinamu-
mo mūsų pacientams, mes sten-
giamės į mūsų centrą pasikvies-
ti geriausius specialistus, kurie 
suteiktų druskininkiečiams aukš-
čiausios kokybės paslaugas“. 

Psichologės pasirengusios 
padėti 

Apie poliklinikoje teikiamas me-
dicinos psichologo paslaugas, 
psichikos sveikatos problemas, 
šios srities specialistams kylan-
čius iššūkius, visuomenės sti-
gmas kalbėjome su medicinos 
psichologėmis Aušra Liege ir Ka-
mile Šlapike. 

Druskininkų PSPC stiprina psichologų komandą ir siūlo 
inovatyvias paslaugas

nukelta į 8 psl.
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Už profesionalios sporto bazės įveiklinimą ir aktyvų įsiliejimą į 
Druskininkų gyvenimą bronzinė „Ratnyčėlė“ įteikta Lietuvos spor-
to centro sporto komplekso „Druskininkai“ direktoriui L. Tubeliui

Už aktyvią veiklą Druskininkų verslo bendruomenėje ir skulptūros „Sū-
rutis“ idėjos įgyvendinimą bronzinė Ratnyčėlė įteikta A. Katilovskiui

Už investicijas į sveikatingumo ir SPA paslaugų plėtrą Druskininkuose 
skirtą bronzinę „Ratnyčėlę“ atsiėmė UAB „Draugystės sanatorija“ direktorė  
V. Kaubrienė

Seniūnas A. Krancevičius atsiėmė seniūnijai skirtą apdovanojimą už 
sėkmingą projekto „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinimą

Už bendruomenei reikšmingą socialinę veiklą: inovatyvius 
projektus, paslaugų bei pagalbos teikimą „Ratnyčėlė“ įteikta 
bendrijos „Druskininkų viltis“ vadovei L. Sadauskienei

Tradicinė kultūros puoselėtojo premija ir diplomas įteiktas pianis-
tei G. Gedvilaitei-Göhle

Už sumanų vadovavimą, efektyvią įmonės veiklą ir socialiai 
atsakingų iniciatyvų įgyvendinimą E. Antanaičiui skirtą „Ratny-
čėlę“ atsiėmė jo žmona Ela

Kalvis J. Kavaliauskas apdovanotas už tradicinio kalvystės 
amato išsaugojimą ir populiarinimą Druskininkų krašte

Apdovanojimai skirti Leipalingio miesteliui ir Valstybinės miškų urėdijos Drus-
kininkų regioninio padaliniui, kurių sukurtos originalios žaliaskarės pelnė lanky-
tojų ir komisijos simpatijas

Už aukštus mokinių pasiekimus konkursuose ir aktyvų dalyvavimą 
Druskininkų kultūrinėje veikloje „Ratnyčėlė“ įteikta Meno mokyklos di-
rektorei O. Olšauskienei

Meno mokyklos direktorė O. 
Olšauskienė džiaugiasi talentin-
gų ir iniciatyvių mokytojų koman-
da, kuri padeda skleistis moks-
leivių talentams ir pasiekti puikių 
rezultatų konkursuose.

Labai intensyvi ir konkursinė 
mokyklos auklėtinių veikla – ji jau 
neapsiriboja šiapus Lietuvos sie-
nų. Meno mokyklos mokiniai – 
įvairių Lietuvos ir Europos šalių 
konkursų dalyviai, laureatai ir nu-
galėtojai.

Meno mokykla organizuoja res-
publikinius ir tarptautinius mu-
zikos ir dailės konkursus, res-
publikinį chorų festivalį „Sveika, 
gražuole vasara“, prisideda prie 
didžiųjų tradicinių miesto renginių 
organizavimo.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla tapo geru star-
tu ne vienam šalyje ir už jos ribų 
pripažintam menininkui. Nors ne 
visi vaikai savo ateitį susieja su 
menu, bet meilė muzikai, dailei ir 
šokiui, įskiepyta meno mokyklo-
je, daugeliui išlieka visam gyve-
nimui.

Už bendruomenei reikšmingą 
socialinę veiklą: inovatyvius 
projektus, paslaugų bei pagal-
bos teikimą „Ratnyčėlė“ įteikta 
Loretai Sadauskienei.

Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijai „Druskininkų viltis“ 
jau 14 metus vadovaujanti Lore-
ta Sadauskienė savo veiklos pra-
džią šioje organizacijoje vadi-
na tiesiog aplinkybių sutapimu. 
Jei taip ir buvo, šiandien akivaiz-
du, kad tai buvo ne tik lemtingas, 
bet ir labai laimingas sutapimas 
ar atsitiktinumas. Visų pirma to-
dėl, kad Loretos Sadauskienės 
pedagoginiai gebėjimai, nuošir-
dumas bei kūrybiškumas yra „Vil-
ties“ ir visų viltiečių kasdienybės 
varikliukas, ašis, aplink kurią su-
kasi ir jų gyvenimas, ir organiza-
cijos veikla.

Bendrija „Viltis“ – nevyriausy-
binė organizacija, vienijanti inte-
lekto negalią turinčius vaikus ir 
jaunuolius. Ji teikia nuolatinio po-
būdžio paslaugas sutrikusio in-
telekto negalią turintiems asme-
nims neįgaliųjų dienos užimtumo, 
meninių gebėjimų lavinimo būre-
liuose, siūlo pagalbos ir atokvė-
pio paslaugą neįgaliųjų šeimos 
nariams. Organizacija šiuo metu 
sėkmingai vykdo tris socialinius 
projektus – neįgaliųjų dienos už-
imtumo, pagalbos įvairaus am-
žiaus asmenims – informavimo, 
konsultavimo, atstovavimo, paly-
dėjimo ir kitų paslaugų, darbinio 
užimtumo ir asmeninio asistento.

Juozas Kavaliauskas apdo-
vanotas už tradicinio kalvys-
tės amato išsaugojimą ir popu-
liarinimą Druskininkų krašte.

Visai šalia Leipalingio esančioje 
„Malūno kalvėje“ galima apžiūrėti 
Lietuvos ir užsienio kalvių metalo 
skulptūras, senuosius kalvystės 
ir buities įrenginius, įvairius ūkio 
padargus bei į UNESCO nema-
terialaus kultūros paveldo sąrašą 
įtrauktos kalviškosios kryždirbys-
tės dirbinių – saulučių – kolekciją.

Žmonės į „Malūno kalvę“ va-
žiuoja iš smalsumo, nes ne kie-
kvienas yra matęs besidarbuo-
jantį kalvį, juo labiau tokį, kuris 
naudojasi senovine įranga ir pa-
sakoja neįtikimas istorijas.

Kalvystė, pasak J. Kavaliausko, 
vienas iš senoviškiausių ir gilias 
tradicijas turinčių amatų mūsų 
šalyje. Pas jį atvykę lankytojai su-
žino Lietuvos kalvystės ir meta-
lo gavybos istoriją, jiems prista-
tomas vandens malūne atkurtos 
senovinės metalo apdirbimo įran-
gos veikimo procesas, supažindi-
nama su įvairiais kalvystės ir bui-
ties – taikomojo metalo įrankiais 
bei įrenginiais, ūkio padargais, 
unikalia kalviškosios kryždirbys-
tės tradicija, parodoma „saulučių“ 
kolekcija. Rengiamos pažintinės 
ekskursijos bei kalvystės ama-
to edukacijos vaikams ir suaugu-
siems.

Juozas niekada nesigailėjo, kad 
tapo kalviu, nes, jo žodžiais, kal-
vystė yra plačiausiai visas gyve-
nimo sritis apimantis amatas.

Jis neišskiria nė vieno savo kū-
rinio, kaip paties geriausio, visi jie 
yra unikalūs ir saviti. Ryškiausi 
monumentalieji jo kalvystės dar-
bai praturtina Druskininkų savi-
valdybės viešąsias erdves. Leipa-
lingio miestelio centre pastatyta 
Leipalingio herbą simbolizuojanti 
„Liepa“, Jovaišių bendruomenės 
namų fasadą puošia „Vilkė“, Vie-
čiūnų gyvenvietės centre į dan-
gų stiebiasi kinetinė kompozici-
ja „Vėjas“, o atvykstančiuosius į 
Grūto kaimą pasitinka monumen-
tali skulptūra „Saulės vartai“ su 
kalviška kinetine viršūne.

Už parodytą begalinę drąsą ir 
išgelbėtas gyvybes apdovano-
tas Druskininkų policijos ko-
misariato pareigūnas Giedrius 
Goberis, kuriam trys žmonės 
yra dėkingi už išgelbėtas gy-
vybes.

2021-ųjų kovo 28-osios pava-
karę Alytaus policijos budėtojas 
gavo pranešimą apie Neravų kai-
me, tvenkinyje įlūžusį ir skęstan-
tį vyrą. Kai į įvykio vietą pirmasis 
atskubėjo Druskininkų policijos 
pareigūnų ekipažas, buvo aiš-
ku, kad įlūžusio vyro jėgos sen-
ka ir nelaimėlį reikia gelbėti ne-
delsiant. Kol vienas iš policijos 
pareigūnų iš tarnybinio automo-
bilio išėmė gelbėjimo virvę, Gie-
drius, bėgdamas tvenkinio link, 
nė sekundės nesudvejojęs, šoko 
į ledinį vandenį. Giedriui laužiant 
ledą, teko prasibrauti prie skęs-
tančiojo ir tiesiog išpešti jį iš mir-
ties gniaužtų.

G. Goberis šio savo poelgio 
nė kiek nesureikšmino. Sakė – 
„Nesu didvyris, tik atlikau savo 
pareigą. Taip būtų pasielgęs kie-
kvienas.“ Kaip sako pats Gie-
drius, svarbiausia jam yra parei-
ga – „Ginti! Saugoti! Padėti!“

Ir tai ne pirmas atvejis, kai Gie-
drius iš mirties gniaužtų išgelbėjo 
įlūžusį žmogų. 2009-ųjų balandį, 
prieš pat Velykas, šis pareigū-
nas, nedvejodamas šoko į ledinį 
vandenį Alkos tvenkinyje. Lauž-
damas ledą, brisdamas ir plauk-
damas, priartėjo prie skęstančio 
vyro ir jį išgelbėjo.

1995-ųjų žiemą, būdamas vos 
septyniolikos, Giedrius, eida-
mas iš mokyklos pastebėjo Ra-
tnyčėlės upelio užtvankoje nuo 
betoninės pakrantės nuslydusią 
ir į vandenį įlūžusią aštuonmetę 
mergaitę, kuri pati išsigelbėti ne-
begalėjo. Jam pavyko sugrieb-
ti mergaitę ir ištraukti ją į krantą.

Tradicinėje padėkos šventėje – išskirtinis dėmesys  
labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms 
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Ramūno Danisevičiaus, Dianos Sinkevičiūtės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos 

Giedrius, atrodytų, kuklus, visad 
besišypsantis, nestokojantis humo-
ro jausmo, kolegų įvardijamas kaip 
patikimas, visad žmogui norintis 
padėti bendradarbis, tiesiog geras 
draugas. Ir jam jau pavyko išgelbė-
ti net tris gyvybes!

Už sumanų vadovavimą, efek-
tyvią įmonės veiklą ir socia-
liai atsakingų  iniciatyvų įgy-
vendinimą „Ratnyčėlė“ įteikta 
Edmundui Antanaičiui. Apdova-
nojimą atsiėmė jo žmona.

Jau 15 metų Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centrui AQUA va-
dovaujantis Edmundas Antanaitis 
didžiuojasi, kad 2006 m. pradė-
jęs veikti unikalus objektas – Drus-
kininkų vandens parkas – išaugo 
iki didelio, kelis objektus jungian-
čio komplekso ir šiandien yra sė-
kmingiausiai dirbanti savivaldybės 
įsteigta įmonė.

Prijungus „Snow Areną“, teikiamų 
paslaugų paketas dar labiau padi-
dėjo, o kartu – ir įmonės generuo-
jamos pajamos. Kaip sakė centro 
„Aqua“ direktorius E. Antanaitis, 
paslaugų kiekio, jų kokybės ir kai-
nos santykis leidžia veikti pelnin-
gai ir išlikti didžiausiu kurorto trau-
kos objektu.

2022 m. įmonės pardavimo paja-
mos pasiekė 16 mln. eurų, kai 2019 
m. jos buvo apie 14 mln. Eurų. 2020 
m. ir 2021 m. dėl karantino sustab-
džius įmonės veiklą, metinės paja-
mos siekė 8 mln Eur.

2022 metais centras AQUA su-
teikė 93 804 nakvynes ir surinko 
71 258 Eur kurorto rinkliavos mo-
kesčių. Vandens parko paslaugo-
mis naudojosi 384 tūkst. lankyto-
jų, „Snow Arenoje“ parduota per 32 
tūkst. slidinėjimo bilietų ir sulaukta 
4 tūkst. sportininkų iš įvairių pasau-
lio šalių, o gydyklose suteikta be-
veik 143 tūkst. procedūrų ir sveika-
tingumo kompleksų.

2022 m. gruodžio 31 d. duome-
nis, „Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centre AQUA“ dirbo 396 
darbuotojai. Per 2022 metus į dar-
bą buvo priimta 10 ukrainiečių.

Įvairiausių paslaugų spektrą po 
vienu stogu siūlantis Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centras, kuris 
jau 16 metus išlieka sėkmingiau-
siu kurorte veikiančiu objektu ir di-

džiausiu traukos centru, jau daugelį 
metų patenka į Lietuvos didžiausių 
mokesčių mokėtojų „TOP 500“ są-
rašą. Pagal VMI pateiktus duome-
nis 2022 I-III ketvirtį bendrovė su-
mokėjo 857 tūkst. Eur gyventojų 
pajamų mokesčio, o Druskininkų 
savivaldybėje pagal VMI sumokė-
tus mokesčius ir kitas įmokas „TOP 
50“ sąraše bendrovė užima 2-ąją 
vietą (2022 m. I-III ketv. sumokėtų 
mokesčių suma 1,8 mln Eur).

Pragmatiškas ir sumanus centro 
„Aqua“ vadovas E. Antanaitis sako 
negalvojantis vien apie šiandieną, 
o žvelgia į ateitį – kad įmonės vei-
kla būtų konkurencinga ir sėkmin-
ga dar ne vieną dešimtmetį. 

Pagerbtos metų iniciatyvos

Tradicinė kultūros puoselėtojo 
premija ir diplomas įteiktas pia-
nistei Guodai Gedvilaitei-Göhle 
– už reikšmingą, aktyvią ir kūrybin-
gą veiklą puoselėjant ir skleidžiant 
profesionalųjį meną Druskininkų 
kurorte, kuriant menines progra-
mas, inicijuojant ir rengiant nova-
toriškus profesionaliosios kultūros 
projektus druskininkiečiams bei ku-
rorto svečiams, už jaunųjų Lietuvos 
talentų globą, už Lietuvos ir Drus-
kininkų vardo garsinimą pasaulyje.

Praėjusių metų gruodį jau de-
šimtąjį kartą Druskininkų senų-
jų gydyklų parką papuošė origina-
lios vietos bendruomenės sukurtos 
eglutės. Gyventojai ir kurorto sve-
čiai galėjo balsuoti ir taip išrinkti ori-
ginaliausią parko eglutę. Dar vieną 
eglutę išrinko komisija. Šiais me-
tais apdovanojimai atiteko Leipalin-
gio miestelio ir Valstybinės miškų 
urėdijos Druskininkų regioninio pa-
dalinio sukurtoms originalioms ža-
liaskarėms.

Smagaus Druskininkų bendruo-
menės renginio dalyviams nuobo-
džiauti neleido Kauno muzikinio 
teatro solistai Kristina Siurbytė, Ža-
nas Voronovas, Akvilė Garbenčiū-
tė, šoko baleto solistai Justina Vit-
kutė ir Gintaras Visockas, grojo 
Guoda Gedvilaitė, pasirodė „Dia-
monds Show“, „Viduramžių LT“ (la-
zermenas) ir Kastytis Kerbedis. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija



2023 m. vasario 2 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3898

Druskininkų savivaldybė ir 
Druskininkų savivaldybės So-
cialinių paslaugų centras kvie-
čia tapti vaikų globėjais ir 
suteikti galimybę vaikams už-
augti jais besirūpinančioje bei 
mylinčioje šeimoje.

Druskininkų savivaldybėje šiuo 
metu globojami (rūpinami) 34 
tėvų globos netekę vaikai, kurie 
auga 29 globėjų (rūpintojų) šei-
mose, tačiau globėjų (rūpintojų) 
poreikis nuolat didėja...

Kas gali tapti globėju (rūpin-
toju): 
• asmenys nuo 21 iki 65 metų 

amžiaus; 
• asmenys, kurie nebuvo teisti už 

tyčinius nusikaltimus ir kitas nu-
sikalstamas veikas; 

• vaiką globoti (rūpintis) norintis 
asmuo turi turėti tinkamas sąly-
gas vaikui augti ir ugdytis; 

• vaiką globoti (rūpintis) norintis 
asmuo nebūtinai turi būti susi-
tuokęs ar turėti nuosavą būstą.

Norint tapti vaiko globėju (rū-
pintoju) Jums reikia: 

• savo gyvenamosios vietos Tar-
nybos teritoriniam skyriui pa-
teikti prašymą, savo ir kartu 
gyvenančių vyresnių kaip še-
šiolikos metų asmenų medici-
ninius pažymėjimus (forma Nr. 
046/a), kartu gyvenančių vyres-
nių kaip šešiolikos metų asme-
nų rašytinius sutikimus;

• lankyti mokymus pagal glo-
bėjų GIMK programą (globė-

jų (rūpintojų), budinčių globoto-
jų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 
globos namų darbuotojų mo-
kymo ir konsultavimo progra-
mą, patvirtintą Valstybės vai-
ko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos di-
rektoriaus 2018 m. birželio 1 d. 
įsakymu Nr. BV-66. Mokymus 
sudaro 7 užsiėmimai po tris va-
landas, dažniausiai – vieną kar-
tą per savaitę) ir gauti teigiamą 
išvadą.

Kas priklauso, tapus globėju 
(rūpintoju)?

• Nemokama nuolatinė globos 
centro specialistų pagalba ir pa-
slaugos (psichologinės, teisinės 
ir kitos).

• Kiekvienam globojamam (rūpi-
namam) šeimoje vaikui globos 
(rūpybos) laikotarpiu kas mė-
nesį mokama: globos (rūpybos) 
išmoka: vaikui iki 6 m. – 254,8 

Eur/mėn., vaikui nuo 6 iki 12 m. 
– 294 Eur/mėn., vaikui nuo 12 iki 
18 m. – 318,5 Eur/mėn., globos 
(rūpybos) išmokos tikslinis prie-
das 196 Eur/mėn., išmoka vaikui 
(vaiko pinigai) 85,75 Eur/mėn. 
pagalbos pinigai, kurie yra už 1 
vaiką – 3 BSI (147 Eur/mėn.), už 
2 vaikus – 5 BSI (245 Eur/mėn.), 
3 ir daugiau vaikų 8 BSI (392 
Eur/mėn.).

2023 m. vasario mėn. prasi-
deda nauji parengiamieji glo-
bėjų (rūpintojų) mokymai, to-
dėl Jūsų labai laukiame! 

Detalesnė informacija tei-
kiama Druskininkų savivaldy-
bės Socialinių paslaugų cen-
tro globos centre: Veisiejų g. 
17, Druskininkai, „Facebook“ 
– Druskininkų Globos centras, 
tel. 8 655 15504, 8 699 95564, 
raminta.mitrikeviciene@drus-
kininkuspc.lt, egle.vasiliaus-
kiene@druskininkuspc.lt 

Kviečia tapti vaikų globėjais

Druskininkų SPC Globos centro komanda / Asmeninio archyvo nuotrauka

„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų 
berniukų. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu 
mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man 
tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje.“  
(Antoine de Saint-Exupéry, „Mažasis princas“)

– Ar jaučiate mūsų visuome-

nės dar neįveiktą stigmą, kad 

į psichologą kreipiasi tik tie, 

kam „nuvažiavo stogas“?

Kamilė: „Matome tendenciją, 

kad žmonės į psichologą kreipia-

si vis dažniau, kai kurie jau net 

žino skirtumą tarp psichologo ir 

psichiatro. Pastebima, jog jauni 
žmonės labiau linkę teikti dėme-
sio savo psichinei sveikatai, kar-
tais tiesiog ateina, norėdami ge-
riau suprasti save.

Stigma, tikėtina, išlikusi tarp tų, 
kurie turėję labai prastą patirtį toli-
moje praeityje, arba yra iš kaimy-
no žmonos pusseserės draugo 
girdėję, „kad ten visus bepro-
čiais padaro“. Smagu matyti, kad 
žmonės teikia daugiau dėme-
sio savo psichinei sveikatai, ima 
kreiptis dar problemoms neįsive-
šėjus, stengiasi siekti gyvenimo 
pokyčių, daryti net ir sudėtingus 
sprendimus geresnės ateities la-
bui“.

– Kokie požymiai praneša 
apie tai, kad žmogui reikia psi-
chologo konsultacijos?

Aušra: „Greičiausiai esmi-
nis požymis yra tas, kad sutrin-
ka žmogaus kasdienis funkcio-
navimas (dėl kažkokių stresinių 
aplinkybių, pokyčių), ir ilgesnį lai-
ką jam tampa jau nemalonu ir ne-
bemiela gyventi toje situacijoje, 
pavyzdžiui, darosi sunku atlikti 
įprastas veiklas, užsiimti mėgsta-
ma veikla, žmogus jaučiasi pris-
lėgtas, vargina nuolatinės nera-
mios mintys ir rūpesčiai, įvairios 
baimės, nerimas, panikos prie-

puoliai ir pan. Ypač naudinga 
būtų kreiptis pas psichologą, kai 
žmogus išgyvena kokią nors psi-
chologinę krizę ir jaučia, jog netu-
ri vidinių resursų su tuo susitvar-
kyti pats. 

Dėl to, reikia ar nereikia psi-
chologo konsultacijos, greičiau-
siai apsisprendžia pats žmogus. 
Vis dėlto džiugu, jei artimieji, šei-
mos gydytojas, psichiatras ar ki-
tas specialistas, esant kokiam 
nors sunkumui, tiesiog paskatina 
ar rekomenduoja žmogui kreiptis 
į psichologą, o šis tą rekomenda-
ciją priima palankiai.“

– Kuo praėjęs laikotarpis – 
pandemija, karantinas, karas 
Ukrainoje – ypatingas mūsų 
visuomenės psichinės sveika-
tos prasme? Ar tiesa, kad po jo 
žmonėms ypač reikia psicho-
logo pagalbos?

Aušra: „Dėl pandemijos, ka-
rantino, karo Ukrainoje dauge-
lis žmonių patyrė ar vis dar pa-
tiria stresą, o kai kurių žmonių 
emocinė sveikata dėl to pastebi-
mai pablogėjo – jie daugiau ne-
rimauja, jaučia baimę ir nuolati-
nę įtampą, sunku prisitaikyti prie 
besikeičiančių gyvenimo sąlygų ir 
gyventi neapibrėžtume.

Kai kuriems žmonėms dėl to 

ypač reikia psichologo pagalbos, 
norint padėti įsisąmoninti ir priimti 
jiems kilusias emocijas toje situa-
cijoje, padėti prisitaikyti prie naujų 
aplinkybių, siekiant nukreipti jų tu-
rimus vidinius resursus į tai, ką jie 
gali padaryti dabar (pavyzdžiui, 
stiprinti savo emocinę sveikatą, 
psichologinį atsparumą ar pan., 
o ne eikvoti energiją nerimavimui 
apie tai, kas jau įvyko, arba kas 
dar gali įvyki ateityje)“. 

– Kokie Jūsų patarimai, kai 
žmonėms atsiranda vienišu-
mo, komunikacijos trūkumo, 
nežinomybės jausmas?

Aušra: „Kartais jausti vienišu-
mą, komunikacijos trūkumą ar 
nežinomybės jausmą yra visai 
normalu, bet jei tai žmogui pra-
deda trukdyti, užsitęsia, ir jis pats 
neranda būdų, kaip pagerinti 
savo būseną, arba turimi metodai 
neveikia,  siūlyčiau kreiptis pagal-
bos į psichologą, kuris padės su-
prasti, kokios yra tokios jam ne-
priimtinos būsenos priežastys ir 
kokios būtų efektyvios veikimo 
strategijos, siekiant norimo rezul-
tato“. 

Pagal Druskininkų PSPC 
informaciją parengė  

Laimutis Genys 

Atkelta iš 5 psl.

Druskininkų PSPC stiprina psichologų komandą ir siūlo 
inovatyvias paslaugas

Šiuo metu poliklinikos Psichikos sveikatos centre dirbančios dvi medicinos psichologės 
A. Liegė (kairėje) ir K. Šlapikė siūlo išmėginti ir naują paslaugą – multisensorinę stimulia-
ciją / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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RENGINIAI
Vasario 16 d. nuo 12 iki 16 val. Druskininkų miesto muziejus ir 
Galerija lankytojus priims NEMOKAMAI!

Vasario 16 d. 13 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. 
Čiurlionio g. 59) kviečia į dirbtuvėles „Pasidaryk Druskininkų 
knygelę“. Registracija tel. (8 313) 51024 arba el. p. edukacija@
druskininkumuziejus.lt

Vasario 16 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija 
(M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į šešėlių teatrą „Kokius padavi-
mus apie Druskininkus kužda šešėliai?“. Registracija tel. (8 313) 
58007 arba el. p. edukacija@druskininkumuziejus.lt

PARODOS
Iki vasario 18 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37) veiks Rolano Stankūno personalinė paroda 
„Šešėlių žaismas“.

Iki vasario 23 d. Druskininkų miesto muziejuje veikia fotografijų 
paroda iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių 
„Pirmoji Lietuvos Respublika 1918-1940 m.: didieji pasiekimai“.

Iki vasario 24 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės 
skyriaus 8-12 m. mokinių tapybos darbų paroda ,,Žiemos va-
karais‘‘( mokytoja A. Kalėdienė)

Iki vasario mėn. 26 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) ek-
sponuojama Jūros Vaškevičiūtės personalinė keramikos ir tapy-
bos darbų paroda „paSTEBĖJIMAI“ 

Iki vasario 28 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
Teresės Šikšnelienės fotografijų paroda ,,Švendubrės ąžuolas“ 

Iki kovo 22 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) eksponuojama L. Fedosejevos karpinių paroda 
„Mano Čiurlionis“ 

Iki kovo 31 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks 
tautodailininkės Daivos Stoncelienės paroda „Aukso viduriukas 
ir taškas“

SPORTO RENGINIAI
Vasario 3 d. 15.30 val. Druskininkų sporto centre vyks 2022-
2023 m. Lietuvos jaunimo U19 merginų (gim. 2004 m.) rankinio 
čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Kauno SM „Gaja“

Vasario 3 d. 19.15 val. Druskininkų sporto centre vyks Nostra.lt – 
RKL „B” diviziono rungtynės: Druskininkų „Druskininkai“ – „Rytas“ 
MRU

Vasario 4 d. 12 val. Druskininkų sporto centre (M. K. Čiurlionio 
g. 97-2) vyks Lietuvos MKL jaunimo U19 vaikinų (gim. 2004 m.) 
krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Kauno KM 
„Perkūnas“

Vasario 4 d. 14 val. – „Druskininkų SC“ –„Seniai“, 15 val. „Snow 
Kart FC“ – „Komanda X“, 16 val. „Druskininkų SC - 2“ - „Drus-
kininkai“

Vasario 4-5 d. 18.30 val. – LSC sporto komplekse „Druskininkai“ 
(M. K. Čiurlionio g. 115A) 2023 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas 
ir pirmenybės 

Vasario 5 d. Druskininkų sporto centre (M. K. Čiurlionio g. 97-
2) – 2022/2023 m. Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio 
čempionatas (M. K. Čiurlionio g. 97-2): 12 val. „Planas“ – „Alėjos 
Ąžuolas“, 13.30 val. „Klastūnynas“ – „Techpro“, 15 val. „DSC-1“ 
– „DSC-2“
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PADĖKA

Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo.  
(R. V. Emersonas)

Kartais gyvenime viskas susiklosto taip, kad be 
aplinkinių pagalbos negalime išsiversti. Dėl rimtų 
sveikatos problemų mūsų Mamai teko gydytis Vilniuje, 
Santaros klinikose. Iš ten reikėjo grįžti į Druskininkus, 
tačiau nejudančiam žmogui be gerų žmonių pagalbos 
tai padaryti būtų buvę labai sunku.

Laimė, paskambinus Druskininkų socialinių 
paslaugų centro direktorei Žanetai Jagelavičienei, 
iš karto sulaukėme didelio supratingumo ir greitos 
pagalbos. Buvo pasirūpinta neįgaliesiems pritaikytu 
transportu, vežimėliu, kad kuo operatyviau pasiektume 
Druskininkus. 

Už profesionalumą, empatiją, žmogiškumą ir 
atsidavimą savo darbui dėkojame Socialinių paslaugų 
centro direktorei Ž. Jagelavičienei, darbuotojui 
Kęstučiui Kaupiniui. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Olgitai Mackalovei, 
kuri visada buvo šalia ir dalijosi širdies šiluma, siūlė 
pagalbą.

Svetlana Tankelevičienė,  
dukra Neringa ir anūkė Vakarė

Patalpų įgarsinimo sistemos

Priešgaisrinės apsaugos sistemos

Kompiuteriniai tinklai

Techninė įranga

www.teleneda.lt              +370 698 73337

VAIZDO STEBĖJIMO  
SISTEMOS

Išmaniųjų namų sprendimai vienose rankose!

Restauruoju, remontuoju, 
kūrybiškai renovuoju baldus.

Tel. 8 601 93274, 
www.rebarta.com

Perkame apaugusią 
savaiminiais medeliais 

žemę už didžiausią kainą. 
Tel. 8 668 48558 

Stogų dengimas ir 
renovacija. Senų 

medinių namų 
rekonstrukcija. Tel. 

+37062761359

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško Ekologo (-ės) 
(Atliekų tvarkymo specialisto (-ės))
Darbo pobūdis:
- Įmonės veiklai reikalingų aplinkosaugos, atliekų tvarkymo leidi-
mų ruošimas ir administravimas.
- Įmonės veiklos atitikimo aplinkosaugos ir atliekų tvarkymą regla-
mentuojančių reikalavimų vykdymo užtikrinimas ir kontrolė.
- Atliekų apskaitos organizavimas, kontrolė.
- Pakuočių tvarkymo apskaitos vykdymas.
- Konsultavimas ir dalyvavimas rengiant įmonės veiklą reglamen-
tuojančius dokumentus ar jų projektus.
Reikalavimai darbuotojui:
- Aukštasis išsilavinimas (aplinkosaugos srities privalumas).
- Panašaus darbo patirtis (privalumas), gali būti studentas pasku-
tinio kurso.
- Išmanyti LR įstatymų ir teisės aktus, reglamentuojančius atliekų 
tvarkymo veiklą bei antrinių žaliavų ir pakuotės tvarkymo veiklą.
- Vairuotojo pažymėjimas.
- Atsakingumas ir sumanumas. 
Atlyginimas – nuo 800 Eur/mėn. į rankas.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 616 04212  

arba el. p. info@dku.lt

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško Šiukšliavežės 
vairuotojo
Darbo pobūdis:
- Sunkiasvorės transporto priemonės vairavimas.
- Antrinių žaliavų ir buitinių atliekų konteinerių surinkimas iš klientų.
- Atliktų darbų fiksavimas elektroninėje laikmenoje.
- Darbas komandoje su pagalbiniu darbininku.
- Darbo grafikas derinamas pokalbio metu.
Reikalavimai darbuotojui:
- „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
- „CE“ kategorija ir 95 kodas, hidromanipuliatoriaus pažymėjimas 
(privalumas).
- Darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį.
Atlyginimas – nuo 700 Eur/mėn. į rankas
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu  8 616 04212 

arba  el. p. info@dku.lt

`

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.

Reikia statybinės medienos?
Skambinkite +370 659 32055

„LEIPAMEDIS“
Pjauna ir parduoda statybinę medieną

Gamina sienmedžius rąstinių namų statybai / Stato rąstinius namus
Gaminius atvežame ir iškrauname!
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Užuojautos

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

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

Į Amžinybę išėjus Tėveliui, nuoširdžius užuojautos 
žodžius skiriame Tadui Volungevičiui. 

DNSB „Pastogė“ gyventojai

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

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

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Ireną Česaitienę.

Politinių kalinių ir tremtinių choro vadovė ir choristai

Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Mirus mylimam broliui Juozui Stankevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame Ireną Česaitienę.

Druskininkų „Bočiai“

UAB „Druskininkų vandenys“ informuoja, kad pagal 
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 

2022-01-12 išduotą Leidimą Nr. LM-6/22 bendrovė 2023 
m. vasario-kovo mėn. vykdys vandentiekio bei nuotekų 

vamzdynų apsaugos zonose tarp sklypų Užugirio g. 
30C, 30D, Neravų k., Druskininkų sav., ir Veisiejų g. 
46, Druskininkuose, esančių želdinių valymo darbus. 

Detalesnė informacija suinteresuotiems asmenims 
(sklypų savininkams) apie numatomų vykdyti darbų 

vietą patalpinta bendrovės interneto svetainėje adresu: 
https://www.drusvand.lt /naujienos/uab-druskininku-

vandenys-informacija-suinteresuotiems-asmenims-sklypu-
savininkams/ arba teikiama  

tel. +370 (313) 51322, el. paštu info@drusvand.lt

Sausio 25-ąją Druskininkų 
savivaldybės viešojoje biblio-
tekoje karaliavo ne tik knygos. 
Kaip dažnai atsitinka šioje įs-
taigoje, čia vienu metu susipy-
nė net kelios menų rūšys. Žy-
mūs švendubrėnai Teresė ir 
Juozas Šikšneliai tądien su-
vienijo literatūrą, fotografiją ir 
skulptūrą. Buvo atidaryta Te-
resės Šikšnelienės fotografijų 
paroda „Švendubrės ąžuolas“, 
pristatyta Juozo Šikšnelio 
naujausioji knyga „Jautrumo 
slenkstis“, eksponuojamas 
šio rašytojo literatūrinis krai-
tis bei šio kūrėjo išdrožtos me-
džio skulptūros. Druskininkų 
bendruomenė taip pat turė-
jo progą iš arčiau susipažinti 
su garbiais bibliotekininkais, 
bibliotekinio darbo žinovais: 
Juozas Šikšnelis daugelį metų 
vadovavo Klaipėdos apskrities 
Ievos Simonaitytės viešajai bi-
bliotekai, o šio kūrybinio vaka-
ro moderatorius Algis Petras 
Zurlys, dabar jau druskininkie-
tis, – Vilniaus apskrities Ado-
mo Mickevičiaus viešajai bibli-
otekai. 

Politinis trileris „Jautrumo 
slenkstis“ – jau dvidešimt septin-
toji knyga J. Šikšnelio bibliografi-
jos sąraše. Jos siužetą, kurį ins-
piravo realus drastiškas įvykis 
– Švendubrės kapinių išniekini-
mas – autorius išplėtojo iki lietuvių 
ir lenkų tarpvalstybinio konflikto, 
istorinių nuoskaudų nagrinėjimo. 
Stebėtina, kad šio 2021 m. išleis-
to ir dėl pandemijos suvaržymų 
tik dabar pristatomo trilerio intriga 
netikėtai susitapatina ir su nūdie-
nos aktualijomis: priešiškais kai-
myninių tautų santykiais, hibridi-
niu karu prieš Europos Sąjungą. 
Knygoje narpliojamas įtemptas 
makabriškas planas, emocijų la-
birintai ir kulminacija, pakelta iki 
jautrumo slenksčio, sužavi ir kla-
sikinio detektyvinio žanro mėgė-
jus.

„Detektyvo rašymas – man yra 
tarsi apsėdimas. Kai rašau, būnu 
visiškai laisvas, atsipalaiduo-

ju. Rutuliodamas siužetą, atsidu-
riu paraleliniame pasaulyje, ben-
drauju su keliomis dešimtimis 
herojų, gyvenu jų gyvenimą. Lai-
mingas būnu tik kurdamas, o ne 
sukūręs. Kai darbą užbaigiu, su-
siduriu su problema: o kurgi dėti 
tą kūrinį?“ – prisipažino rašytojas. 

Tačiau kuklintis nevertėtų – Lie-
tuvos rašytojų sąjungos nario J. 
Šikšnelio kūryba net 9 kartus yra 
pelniusi premijas ir apdovanoji-
mus. Paminėtinos Žemaitės, Ga-
brielės Petkevičaitės-Bitės, Ievos 
Simonaitytės literatūrinės premi-
jos, pastaroji buvo paskirta net du 
kartus. Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalų ministerija premijo-
mis yra įvertinusi J. Šikšnelio de-
tektyvinius kūrinius. Šio rašytojo 
kūryba yra išversta į anglų, lenkų, 
slovėnų, rusų kalbas. Už kultūros 
puoselėjimą bei sklaidą J. Šikš-
nelis 2019 m. buvo apdovano-
tas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu. Įvertin-
ta ir profesinė veikla: J. Šikšnelis 
buvo pripažintas geriausiu Lietu-
voje bibliotekos direktoriumi, už 
reikšmingą indėlį įgyvendinant 
valstybinę kultūros politiką jam 
įteiktas Klaipėdos apskrities gar-
bės ženklas. 

Pagrindinį savo darbo įrankį 
kompiuterį J. Šikšnelis dažnai iš-
keičia į pjūklą, kirvuką, plaktuką, 
skaptuką ar kaltą. Daugelį akme-
ninių skulptūrų menininkas išri-
kiavo tėviškės sodelyje Švendu-
brės kaime. Dar tuomet, kai dirbo 
Klaipėdoje, skulptūromis papuo-
šė Ievos Simonaitytės viešosios 
bibliotekos kiemelį ir kitas patal-
pas. J. Šikšnelio drožyba buvo 
eksponuota daugiau nei pusšim-
tyje parodų šalyje ir užsienyje. O 
dabar, T. ir J. Šikšnelių kūrybos 
vakare, renginio dalyvius džiu-
gino keliolika nedidelių medžio 
skulptūrėlių. Išradingas drožė-
jas, pliauskoje įžvelgęs įdomias 
formas, sukūrė medinius perso-
nažus ir kiekvienam jų suteikė iš-
skirtinį charakterį. „Pirmiausia įsi-
žiūriu į medį, patikrinu, ar Motina 
Gamta yra jame ką nors užkoda-

vusi. Renkuosi tokį, kuris man pa-
šnibžda, kokią figūrą iš jo galė-
čiau išgauti“, – kūrybinės virtuvės 
paslaptis geranoriškai atskleidė 
J. Šikšnelis ir prasitarė, kad šiuo 
metu jau baigia skobti kaukių se-
riją.

Dzūkijos medžiai domina ir Te-
resę Šikšnelienę. O ypač – Šven-
dubrėje, Raigardo slėnio pa-
kraštyje, prieš T. ir J. Šikšnelių 
sodybos langus dunksantis vie-
nišas plačiašakis ąžuolas, kuriuo 
galima grožėtis įvairiais metų lai-
kais. Gausių stebėjimų rezultatus 
T. Šikšnelienė užfiksavo nuotrau-
kose. Vertingiausios sugulė į ci-
klą, kuriame didingojo ąžuolo gy-
venimas parodomas visais metų 
laikais. Bibliotekoje eksponuoja-
ma fotografijų paroda atskleidžia, 
kaip ilgaamžis medis galiūnas 
džiaugiasi vaiskia pavasario ža-
luma, vasarą gėrisi pagauta vai-
vorykšte, kovoja su žvarbiais ru-
dens vėjais, snaudžia speiguotą 
žiemą. „Labiausiai man patinka 
nuotrauka, kurią dariau naktį“, – 
prisipažino autorė.

Meilę fotografijai T. Šikšnelie-
nė, tikriausiai, yra paveldėjusi iš 
savo tėvo Konstantino Bužoko. 
Jis buvo žymus Žemaitijos fo-
tografas. Teresė dažnai stebė-
davo, kaip tėtė ryškina nuotrau-
kas, o netrukus ir pati pabandė 
užfiksuoti buitinius vaizdus. Vė-
liau buvo matematikos studijos 
Vilniaus universitete, mokytojos 
darbas Klaipėdoje. Dėmesys me-
ninei fotografijai sugrįžo prieš ke-
letą metų. Taip gimė nuotraukų 
ciklai „Ąžuolas“, „Tekstūra, faktū-
ra“ ir „Migloje“.

Renginio dalyviai gausiais ploji-
mais padėkojo ne tik vakaro „kalti-
ninkams“, bet ir Trečiojo amžiaus 
universiteto moterų vokalinio an-
samblio „Vakarėjant“ (vadovė Vir-
ginija Šedienė) dainininkėms, su-
rengusioms koncertą.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Žymūs švendubrėnai J. ir T. Šikšneliai bibliotekoje suvienijo literatūrą, fotografiją ir skulptūrą, o šio kūrybinio vakaro moderatorius buvo 
A. P. Zurlys (dešinėje) / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Bibliotekoje susipynė trys meno rūšys:  
literatūra, fotografija ir skulptūra

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

 Tel.: 8 687 66440,  8 682 20383
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2023.02.04 d.
Šeštadienis

2023.02.03 d.
Penktadienis

2023.02.05 d.
Sekmadienis

2023.02.06 d.
Pirmadienis

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

06:50 „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.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Ričardas 
Džiuelas.
23:45 Seksas ir miestas.
02:35 Karštas plienas.
04:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:10 Programos pabaiga.

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. 

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Vandens policija“.

09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Vandens policija“.
16:00 Daviso taurės teniso susitiki-
mas. Lietuva – Pakistanas. Tiesiogi-
nė transliacija
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis.
23:20 Kikboksininkas.
02:30 Programos pabaiga.

06:05 „Deksterio laboratorija“.
06:35 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
07:05 „Žvėrelių būrys“.

07:35 „Obuolys ir Svogūnas“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 KINO PUSRYČIAI Šuniškas 
pokštas.
10:55 Transformeriai.
13:50 Šėtoniškas sandėris.
15:40 Paskutinės atostogos.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 Karatė vaikis.
22:20 Mano mamos meilužis.
00:20 Nenuspėjami.
02:20 Ričardas Džiuelas.
04:35 Programos pabaiga.

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.
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. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
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. J. Kuncevičius. 
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Povandeninė visata“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 „Lenktynės aplink pasaulį“.
10:15 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
11:25 „Povandeninė visata“.
12:00 Daviso taurės teniso susitiki-
mas. Lietuva – Pakistanas. 
16:00 „Iškvietimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Jo-
navos „CBet“ - Vilniaus „Rytas“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS Muzikinė 
kaukė. Muzikinis šou. 
22:00 Kovos menų šou „Blade Fights“. 
00:00 Bastilijos diena.
01:50 „Amerikietiškos imtynės“.
03:50 Snaiperis. Atgimimas.
05:30 Programos pabaiga.

06:00 „Deksterio laboratorija“.
06:30 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.

07:30 „Obuolys ir Svogūnas“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 KINO PUSRYČIAI Tintino nuoty-
kiai. Vienaragio paslaptis.
11:15 Šunų viešbutis.
13:20 Laukinių žmonių medžioklė.
15:25 Mano super buvusioji.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. 
21:50 Plėšriosios paukštės ir fantastiš-
koji Harlė Kvin.
00:05 Baudėjas.
02:30 Mano mamos meilužis.
04:20 Programos pabaiga.

06.00  „Neišsižadėk“ .
06.59 Programa.
07.00 „Neišsižadėk”.
08.00 Kuriantys Lietuvą. Pa-

meistrystė.
08.30 Kaimo akademija. 
09. 00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje. 
10.30 Gyvenimas versle.
11.00 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 Susikirtimo linijos. 
22.00 Pusvalandis su Valatka. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pėdsakas“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50  „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos mūsų pergalės.

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

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Pasaulio komandinė taurė 2022“. 
10:05 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
11:20 „Povandeninė visata“.
12:30 „Lenktynės aplink pasaulį“.
13:50 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.

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

06:50 „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 VAKARO SEANSAS Įtūžęs.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Plėšriosios paukštės ir fantastiš-
koji Harlė Kvin.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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

TV3 2023.02.03, PENKTA-
DIENIS
06:00 „Didvyrių draugužiai“.
06:25 „Monstrų viešbutis“.

06:55 „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“.
13:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Meilė ir pinigai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS „Rio“. 
21:20 VAKARO KINO TEATRAS 
„Sniego traukinys“.
23:55 „Apsimeskime farais“.
02:05 „8 jūrų laivyno būrys. Už priešo 
linijos“.
04:00 „Valentinas už 2rų“.

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“.
12:40 PREMJERA „Meile tikiu“.
15:05 „Netikra vienuolė“.
17:20 „Įsikūnijimas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VA-
KARAS „Žalioji knyga“.
00:05 „Paktas 2“.
01:55 „Pagrobimas“.
03:50 „Apsimeskime farais“.

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“. L
12:00 „Geriausi gyvūnų tėvai“.
13:10 „Laris Kraunas“.
15:10 „Dar nebučiuota“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS „Pa-
nelės Peregrinės ypatingų vaikų na-
mai“.
22:00 „Brangus krovinys“.
23:55 „Sniego traukinys“.
02:25 „Aš žudau milžinus“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kasagrandes“.
07:00 „Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas“. 

07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:05 „Rio“. 
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 „Savo akimis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Konanas barbaras“.
00:50 „Čikagos ugniagesiai“.
01:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:50 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.
03:55 „Goldbergai“.
04:20 „Čikagos ugniagesiai“.
05:15 „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 Lietuvos olimpiečiai. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vidurinių Rytų gamta. 
13:00 Nacionalinė ekspedicija. Nerimi 
per keturias Lietuvos sostines.
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 Premjera. 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. Intelektinis žai-
dimas. 
22:45 Paguodos kvantas.
00:30 Apie kūną ir sielą.
02:25 Vidurinių Rytų gamta.
03:20 Kas ir kodėl?
 03:50 Euromaxx.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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

nės. 
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Mano daina. 
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 Gyvūnai genijai.
12:55 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
13:45 Jaunasis Morsas.
15:15 Euromaxx.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokal-
bių programa. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 2023. „Eu-
rovizijos“ nacionalinė atranka.
22:50 Man esi viskas.
00:25 Pilis Italijoje.
02:05 Paguodos kvantas.
03:50 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:15 Lietuvos olimpiečiai. 
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 Premjera. Gyvybės metai Afri-
koje.
12:55 Florida. Saulėtoji valstija.
13:55 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika.
16:45 Duokim garo.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 

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 Egiptas iš paukščio skrydžio.
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 Alpių detektyvai.
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.

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. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“ .
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 00 „Reali mistika“.
02.30 „Gelbėjimo tarnyba 9“.
02:55  „Neišsižadėk”.
03.40 Laisvės TV valanda. 
04.25 Pusvalandis su Valatka. 
04.50 „Pėdsakas“.

18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Trolių ferma. 
21:55 3 minutės iki kino. 
22:00 Operacija „O2“. 
23:45 Nevykėliai.
01:20 Man esi viskas.
02:55 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
03:25 Florida. Saulėtoji valstija.
04:20 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.

17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Pa-
nevėžio „7Bet-Lietkabelis“ - Šiaulių 
„Šiauliai“. 
21:45 Kas juoksis paskutinis?
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Sumažinti žmonės.
02:15 Bastilijos diena.
04:00 Programos pabaiga.
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2023.02.07 d.
Antradienis

2023.02.08 d.
Trečiadienis

2023.02.09 d.
Ketvirtadienis

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

08:25 „Vandens policija“.
09:25 „Iškvietimas“.
11:25 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
12:20 „Kalnietis“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Vandens policija“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus „Wolves“ - Kauno „Žalgiris“. 
21:00 Mirties apsas.
22:50 „Gyvi numirėliai“.
23:50 Sumažinti žmonės.
02:25 „Ekstrasensų mūšis“.
04:05 Programos pabaiga.

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

06:50 „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.
22:20 Sportas.
22:30 Keršto įstatymas.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Įtūžęs.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.29  Programa
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. Informacinė publi-
cistinė laida.
20.40 Sportas.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00  Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Paranormalūs atvejai. 911“.
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“.
08:25 „Vandens policija“.

09:25 „Šuo“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Vandens policija“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išlaipinimo zona.
23:05 Mirties apsas.
00:55 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.
02:00 „FTB. Ieškomiausi“.
02:55 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
03:50 Programos pabaiga.

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

06:50 „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.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou.
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:50 Keršto įstatymas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 Programos pabaiga.

05.30  Nauja diena. 
06.30 „Reali mistika“.
07.30  „Azija 360“.

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

08:25 „Vandens policija“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Vandens policija“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Amerikietis.
23:10 Išlaipinimo zona.
01:15 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.
02:15 „FTB. Ieškomiausi“.
03:05 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
04:10 Programos pabaiga.

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

06:50 „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 Susikaupk.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. 2010 m. Kultūrinė pu-
blicistika. 
05:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. Ciklas „Menininkų por-
tretai“
05:30 Programos pabaiga.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Vandens policija“.

09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Vandens policija“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „FTB. Ieškomiausi“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Asas.
22:55 Amerikietis.
01:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.
02:10 „FTB. Ieškomiausi“.
03:05 „Iškvietimas“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:35 „Kasagrandes“.
07:10 „Tegyvuoja karalius Žiul-
jenas“.

07:45 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:35 „Kasagrandes“.
07:10 „Tegyvuoja karalius Žiul-
jenas“.

07:45 „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 „Savo akimis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Šnipas, kuris mane išdūrė“.
00:55 „Čikagos ugniagesiai“.
01:55 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:55 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.
03:55 „Goldbergai“.
04:25 „Čikagos ugniagesiai“.
05:15 „Gerasis daktaras“. 

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:35 „Kasagrandes“.
07:10 „Tegyvuoja karalius Žiul-
jenas“. 

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

06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Leipcigo kriminalinė policija.
09:40 Alpių detektyvai.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Egiptas iš paukščio skrydžio.
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 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Nerimi 
per keturias Lietuvos sostines.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Vikingai.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Čia mano sodas. Programa apie 
sodininkavimą. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Nerimi 
per keturias Lietuvos sostines.
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. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. 
08:55 Leipcigo kriminalinė policija.
09:40 Alpių detektyvai.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Neregėtas Iranas.
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 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vikingai.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Langas į valdžią. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Mano pasas meluoja. 
04:30 Čia mano sodas.
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. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Leipcigo kriminalinė policija.
09:40 Alpių detektyvai.
10:30 Paskutinis pėdsakas.
11:15 Premjera. Lietuvos olimpiečiai. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neregėtas Iranas.
13:00 Tai kur toliau? 
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 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Kandidatų į merus debatai 2023.
19:30 Svečiuose Nomeda.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nuomonę ant stalo! Diskusijų 
programa.
22:30 Dviračio žinios. 
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 Nuomonę ant stalo! 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

05.29 Programa
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 Susikirtimo linijos. Užsienio ak-
tualijų apžvalga.
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“.

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“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17. 00 Laisvės TV. 
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Susikirtimo linijos. Užsienio ak-
tualijų apžvalga.
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 Laisvės TV. Laikykitės ten.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Susikirtimo linijos. 
02:55  Laisvės TV. Laikykitės ten.
03.40 24/7.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Neatrasta Rusija“.
05.15  Kaimo akademija.

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 „Prieš srovę“. 
21:00 „Savo akimis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Anapus horizonto“.
00:45 „Čikagos ugniagesiai“.
01:45 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:45 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.
03:50 „Goldbergai“.
04:20 „Čikagos ugniagesiai“.
05:10 „Gerasis daktaras“.

08.00 „Neišsižadėk“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 1800 kampu.
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 Klausimėlis. 
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. 911“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30  Klausimėlis. 
02:55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Neatrasta Rusija“.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Pėdsakas“.

07:45 „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“.
16:27 „TV3 orai“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Farai“. 
21:00 „Savo akimis“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Skundikas“.
00:50 „Čikagos ugniagesiai“.
01:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
02:50 „Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai“.
03:55 „Goldbergai“.
04:25 „Čikagos ugniagesiai“.
05:15 „Gerasis daktaras“.



2023 m. vasario 2 d.                                                          Savaitraščio Nr. 38914

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

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

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

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 – 

lietuviška, svilinta, kaina – 3,45 Eur/kg, puselė sveria 

apie 40-60 kg. Pateikiame kokybės sertif ikatą, kad mėsa 

lietuviška. Atvežimas nemokamas. Parduodame sėklines 

bulves „VINETA LAURA“, kaina – 0 ,65 Eur/kg. 

Tel. 8 607 12690 

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

Išnuomojamos 3 kabinetų patalpos biurui  
adresu: Pramonės g. 5, Druskininkai, antras aukštas.

Bendras plotas – 65,84 kv. m.  
Tel. pasiteirauti – +370 699 43005

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

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

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

Remontuoju visų tipų 
automatines skalbimo 
mašinas, atvažiuoju 
į namus, atliktiems 
darbams suteikiu 

garantiją.  
Tel. 8 610 75472  
ir 8 315 75445

sergejasxabad@
gmail.com 

Plytelių klijavimas.
Tel. 8 610 66734

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje. Garažas su duo-
be, elektra ir antresole. Mėn. 
nuomos kaina – 50 Eur.  
Tel. +37060019611

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

Parduoda įvairius daiktus

Nauji moteriški lapės kailio 
kailiniai (ilgi ir trumpi). Kalnų 
dviratis su amortizatoriais (21 
pavara), automatinė kėdutė 
vaikui vežioti, mašininė. Su-
lankstoma lova, nauja sulčias-
paudė, sulankstoma lovelė 
miegojimui (nenaudota), paka-
binami šviestuvai (mažai nau-
doti). Tel. 8 630 87652

Parduodamos vidaus durys 
(2 x 0, 9), rausvos su stakto-
mis, apvadais, spynos. 2 ma-
žai naudotos lovos – 2 x 0, 
9. Minkštas kampas su mie-
gamojo dalimi, stalai, kėdės, 
spintelės, siuvimo mašina su 
spintele „Veritas“, vokiška. 
„Vektra ir KO“ skalbimo maši-
na, maža, dar supakuota, viso 
– 100 Eur. Mažas šaldytuvas, 
kaina – 20 Eur, vyriškas dvira-
tis su bėgiais, kaina – 80 Eur, 
statinė skystam kurui laikyti, 
viso – 15 Eur. Tel. 8 616 48116

Šviesi sekcija (nauja), išmata-
vimai – 2 m 10 cm aukštis su 
spintomis, yra vietos TV, šoni-
nės stiklo dalys su lentynomis.  
Tel. 8 676 04263

Perka įvairius daiktus

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

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

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Kvietrugiai. Tel. 8 672 98540

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

Kviečiai, kvietrugiai, avižos, ru-
giai ir lubinai. Tel. 8 672 49828

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

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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

Ligoninės g. parduodamas ga-
ražas su duobe. Plotas – 21, 
53 kv. m. Yra lubos, lentynos.
Tel. 8 698 48621

Parduodamas 6 arų skly-
pas Jaskonyse. Yra atvesta 
elektra. Kaina – 10 000 Eur.  
Tel. 8 620 86409

Parduodamas 8,6 ha sklypas 
prie ežero. Suprojektuotas ūki-
ninko ūkis, yra leidimas staty-
boms. Tel. 8 698 48621

Sodų bendrijoje „Dainava“ 
parduodamas sodo namas.  
Tel. 8 698 48621

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 59756

Ieško pirkti 1-2 kambarių, 
nebrangų butą Druskinin-
kuose su visais patogumais.  
Tel. 8 623 43972

Perka garažą. Tel.  
8 600 90308 

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

Nuoma

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

M. K. Čiurlionio g. išnuomoja-
mas 1 kambario butas su bal-
dais, buitine technika. Kaina 
– 250 Eur ir komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 616 57237

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 3 kambarių butas (70 
kv. m), Ateities gatvėje. Butas 
su visais reikalingais baldais 
ir buitine technika. Mėne-
sio nuomos kaina – 250 Eur 
ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 656 86466

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

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

Parduoda alksnines, berži-
nes, pušines kapotas malkas.  
Tel. 8 650 20402 ir 8 636 76029

Parduoda pušines malkas 
supjautas kaladėmis. Atveži-
mas nemokamas. Kaina – 40 
Eur/1 m. Papildomai teikiama 
malkų skaldymo paslauga.  
Tel. 8 616 17840

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

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduodama priekaba „MAZ“ 
lengvajam automobiliui, TA, 
draudimas galioja iki 2014 
m., kaina – 400 Eur. Taip pat 
pripučiama, guminė, dvivietė, 
irklinė valtis, kaina – 150 Eur. 
Tel. 8 639 14658

4 vnt. „NOKIAN“ padangos su 
lietais ratlankiais, tinka „BMW 
X5 modeliui“, 235-65 R17, kai-
na – 100 Eur. Skambinti po 18 
val. Tel. 8 671 23879

Parduodama tvarkinga, eko-
nomiška „ HONDA FR-V“, 6 
vietų, 2007 m., dyzelinas. Tel. 
8 627 21409

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka nenaudojamą automo-
bilį. Tel. 8 627 21409

Ieško darbo

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

53 m. moteris ieško dar-
bo, gali padėti buityje. Tel.  
8 677 86431

Moteris ieško slaugės darbo, 
7 metų darbo patirtis. Gali pa-
dėti namų ruošoje. Tel. 8 644 
84291

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

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

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

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:

Buitinių dujų balionų keitimas bei pildymas. Prekyba 
naujais 3 ir 11 kg dujų balionais bei 8 l angliarūgštės, 

argono ir mix balionais. Prekyba techninėmis, maistinėmis 
dujomis ir kvėpavimo deguonimi. Tarpininkaujame dėl 

suvirinimo, pjovimo įrangos bei jų eksploatacinių medžiagų 
įsigijimo. Esame Elme Messer Gass atstovai Druskininkų 

savivaldybėje. 
Dirbame nuo 8.00val.iki 15.00 val. darbo dienomis. 

 Tel.+370 699 43005
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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.

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“!


