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Sveikatingumo 
parko prieigas 

papuošė atminimo 
lentos E. Levickai ir 

K. Dineikai

7 psl.

Į „The House“ 
– paragauti 
aštriausios 

Lietuvoje vištienos!

16 psl.

Tradicinių 
Mero pietų 

metu aptartos 
Druskininkų 
aktualijos ir 

perspektyvos

4 psl.

„Turizmo gurmanai“ – lazerių šviesomis nušvitęs 
K. Dineikos sveikatingumo parkas ir renginių įvairovė

Savaitgalį 
Druskininkuose – 

profesionalaus ralio 
lenktynės 

8 psl.

K. Dineikos sveikatingumo parkui nepakartojamo žavesio suteikė iki pat vidurnakčio medžius ir įvairias erdves ryškiomis spalvomis apšvietusios lazerių šviesos/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka

Pirmą kartą įspūdingomis 
lazerių šviesomis nušvitęs K. 
Dineikos sveikatingumo par-
kas, susitikimai, koncertai ir 
keturias dienas trukusių ren-

ginių įvairovė skirtingo am-
žiaus ir pomėgių žmonėms 
– tokia šiemet buvo Tarptau-
tinės turizmo dienos proga 
organizuota šventė „Turizmo 

gurmanai – į Druskininkus!“, 
sulaukusi didelio druskinin-
kiečių ir svečių susidomėji-
mo.

Ketvirtadienio pavakarę Vie-

šoji bibliotekoje organizuotu 
gydytojo Gedimino Rimdeikos 
knygos „Daktaras Jurgis Ge-
diminas Rimdeika“ pristatymu 
pradėtas šventinių renginių ci-
klas tęsėsi iki pat sekmadienio. 

Penktadienį „Grand SPA Lietu-
va“ konferencijų salėje sureng-
ta konferencija „Karolis Dineika 
– kūno ir dvasios kultūros puo-
selėtojas“, skirta 120-osioms K. 
Dineikos gimimo metinėms. 

Vilniaus alėjoje visą savaitgalį 
buvo galima apsilankyti kulina-
rijos, tautodailės ir amatų darbų 
mugėje. M. K. Čiurlionio memo-
rialinis muziejus kvietė į muzikos 
popietę „Svečiuose pas Čiurlio-
nį“. K. Dineikos sveikatingumo 
parke iškilmingai atidengtos at-
minimo lentos E. Levickai ir K. 
Dineikai, o vėliau ten surengtos 
pažintinės ekskursijos. 

Užsienio šalių ambasadų Lie-
tuvoje atstovai varžėsi 3×3 
krepšinio turnyre, surengtame 
Sporto centre. 

Pramogų aikštėje buvo gali-
ma pasiklausyti dainų autoriaus 
ir atlikėjo Virgio Stakėno ir gru-
pės „EL Quadro“ koncerto. 

5 psl.
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Druskininkuose svečiavosi projekto „Lyderių laikas 3“ komanda iš Kauno miesto 
savivaldybės

„Esate labai stiprūs“ – šiais 
žodžiais dviejų dienų stažuo-
tę Druskininkuose apibendri-
no projekto „Lyderių laikas 3“ 
Kauno kūrybinės komandos 
vadovė Dileta Tindžiulienė. 

Rugsėjo 25-26 d. aštuonioli-
ka Kauno miesto švietimo įstai-
gų vadovų dalyvavo Druskininkų 
savivaldybės parengtoje pedago-
ginėje stažuotėje „Klasės be sie-
nų“ arba kaip išvystyta miesto inf-
rastruktūra ir bendradarbiavimas 
su socialiniais partneriais pade-
da įgyvendinti šiuolaikinio ugdy-
mo tikslus“.

Praėjusio pirmadienio rytą 
svečius iš Kauno priėmė Drus-
kininkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius 
bei Švietimo skyriaus darbuo-
tojai. Mero pavaduotojas sve-
čiams pristatė Druskininkuose 
įgyvendintus, įgyvendinamus 
ir planuojamus įgyvendinti pro-
jektus. Susitikimo metu kalbėta 
apie švietimo sistemą, švietimo 
įstaigų infrastruktūrą, darbuoto-
jų poreikį. Svečiams taip pat pri-
statyta Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos kurortologijos pro-

grama, kurioje dalyvauja aštun-
tokai, bei jau antrus metus įgy-
vendinama „Jaunimo verslumo 
ugdymo ir integracijos į darbo 
rinką“ programa.

Pirmąją vizito dieną svečiai lan-

kėsi Vandens parke, kuriame 
vyko 2-ųjų klasių mokinių plau-
kimo pamokos. „Snow Arenoje“ 
stebėjo šeštokų slidinėjimo pa-
mokas, lankėsi Leipalingio dvare 
bei dalyvavo „Vilkės“ golfo aikšty-

no edukacinėje programoje.
Antrąją stažuotės dieną sve-

čiai vyko į Druskininkų „Ryto“ 
gimnaziją, „Atgimimo“ mokyklą, 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centrą, kuriame buvo pristaty-

tos Šeimos paramos centro vyk-
domas Kompleksinių paslaugų 
Druskininkų savivaldybės šei-
moms projektas bei Druskininkų 
visuomenės sveikatos biuro vei-
klos mokyklose ir vasaros stovy-
klos bei būreliai.

Apibendrindami stažuotę, švie-
timo įstaigų vadovai stebėjosi iš-
vystyta Druskininkų infrastruktū-
ra ir jos pritaikymu savivaldybės 
vaikų ir jaunimo poreikiams. 
Kaip vieną stipriausių Druskinin-
kų savivaldybės bruožų svečiai 
išskyrė socialinius tarpžinybi-
nius tinklus – organizacijų ben-
dradarbiavimą, kuriant įvairias 
paslaugas ir jas siūlant švietimo 
įstaigoms.

„Didžiuojamės, turėdami ką pa-
rodyti ir ką patarti svečiams iš 
daug didesnių savivaldybių. Ne-
abejoju, kad apsilankymas mūsų 
savivaldybėje svečiams buvo 
naudingas ir produktyvus“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius, 
nuoširdžiai dėkodamas visų įstai-
gų, kuriose lankėsi svečiai, vado-
vams ir darbuotojams už svečių 
priėmimą.

Svečius iš Kauno priėmė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius bei Švietimo skyriaus darbuotojai/Ginta-
rės Varnelienės nuotrauka

Dalyvaukite nuotraukų konkurse „Būk Druskininkų 
ambasadorius“!

Spalio 10-ąją minima Vietos 
savivaldos diena. Savivalda 
prasideda nuo bendruomenės, 
nuo kiekvieno iš Jūsų. Todėl 
kviečiame dalyvauti nuotrau-
kų konkurse „Būk Druskininkų 

ambasadorius“. Jums tereikia 
įamžinti savo miestą taip, kad 
kiekvienas norėtų į jį atvykti, 
ir iki spalio 10 dienos atsiųs-
ti nuotraukas el. paštu: info@
druskininkai.lt

Įamžinkite savo miestą taip, kad kiekvienas norėtų į jį atvykti, ir iki spalio 10 dienos at-
siųsti nuotraukas el. paštu: info@druskininkai

Laiške nurodykite savo vardą, 
telefono numerį ir miestą, iš ku-
rio esate. Nuotraukas patalpin-
sime Druskininkų savivaldybės 
Facebook paskyroje. Trijų ge-
riausių nuotraukų autoriai bus 
apdovanoti vertingais prizais: 50 
eurų vertės Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centro Aqua do-
vanų kuponu, 40 eurų vertės ku-
ponu vakarienei dviem restorane 
„Kolonada“, apsilankymu basei-
no ir SPA pirčių zonoje viešbu-
tyje „Europa Royal“. Laimėto-
jai bus paskelbti spalio 13 dieną 
vyksiančiame Vietos savivaldos 
dienai skirtame renginyje.

Reikalavimai nuotraukoms:
• turi būti fotografuotos Druski-

ninkų savivaldybėje;
• turi būti ne mažesnės raiškos 

kaip 3 megabaitų, 3456×2345 
pikselių;

• gali būti retušuojamos;
• konkurso dalyvis patvirtina ir 

užtikrina, kad pateiktos nuotrau-
kos yra originalūs jo kūriniai;

• konkurse negali dalyvauti įžei-
džiančio ar žeminančio turinio 
nuotraukos.

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Mieli verslininkai,
Druskininkų savivaldybė kreipiasi į smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pageidaujan-

čius dar 2018 metais gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto.

Papildomai kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe dar 2018 me-
tais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu 
T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintą 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonę. Pažymime, kad projektų veiklos turi būti įgyven-
dintos iki š. m. gruodžio mėn. 15 d.

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų spa-
lio 15 d. 17 val.

Paraiškų rengimo tvarką ir formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, 
adresu: www.druskininkai.lt skyriuje „Finansai ir verslas“/„Parama verslui“. 

Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nuro-
dant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druski-
ninkai.

Kontaktiniai asmenys papildomai informacijai gauti: Algirdas Svirskas, Investicijų ir turto valdymo 
skyriaus vedėjas. (8 313) 52 676 arba el. p. algirdas@druskininkai.lt

Vaiva Žagunienė, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. (8 313) 40 113 arba  
el. p. vaiva.zaguniene@druskininkai.lt 

Druskininkų savivaldybėje vykdoma 
vakcinacija nuo pasiutligės

Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, 
kad nuo rugsėjo 28 d. iki gruodžio 10 d. tęsis laukinių gyvūnų oralinės 
vakcinacijos nuo pasiutligės rudeninis etapas. Vakcinacija bus vydo-
ma pasienio teritorijose, besiribojančiose su Rusijos Kaliningrado sri-
timi, Lenkija ir Baltarusija.

Jaukai su vakcina nėra pavojingi naminiams gyvūnams, tačiau gy-
ventojams patariama jų neliesti, juos suradus reikia pranešti Druski-
ninkų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai tel. 8 693 60878. At-
vykę šios tarnybos specialistai jaukus surinks.

Druskininkų savivaldybės administracijos 
informacija apie eismo ribojimus

2018 m. spalio 5-6 d. Lietuvos automobilių ralio čempionato finali-
nio etapo „Rally Classic 2018“ metu bus ribojamas eismas.

Nuo spalio 5 d. (penktadienio) 18.00 val. iki spalio 6 d. (šeštadienio) 
21.00 val. bus draudžiamas visų transporto priemonių eismas Gardi-
no gatvės atkarpoje nuo Autobusų stoties (Gardino ir Sausosios gatvių 
sankryžos) iki Veisiejų, Baravykų ir Gardino gatvių sankryžos.

Spalio 6 dieną (šeštadienį) visų eismo dalyvių prašome vadovautis 
laikinais kelio ženklais, vykdyti pareigūnų ir ralio organizatorių nuro-
dymus, laikytis atsargumo priemonių: Vilniaus alėjoje ir joje esančio-
je Pramogų aikštėje Druskininkų mieste;

Ricielių, Guobinių, Liepiškių apylinkių keliuose; Panaros, Ulčičių, 
Gudelių apylinkių keliuose; Kaziulių, Didžiasalio, Vilkanastrų, Dul-
gininkų, Valančiūnų, Paliepio apylinkių keliuose; Leipalingio kaimo, 
Veršių apylinkių keliuose; Mašnyčių, Randamonių, Timakavo, Ker-
mušijos, Grūto apylinkių keliuose.

Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

Druskininkų savivaldybės 
administracijai reikalingas teisininkas
Reikalavimai:
1. Socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštasis 

universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, teisės bakalauro kva-
lifikacinis laipsnis.

2. Sugebėjimas rengti procesinius ir kitus teisinius dokumentus bei 
atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir 
kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

Privalumai:
1. Teisininko darbo patirtis.
2. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Gyvenimo aprašymą (parengtą pagal Europass formą) prašome 

pateikti iki 2018 m. spalio 18 d. el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt
Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti preten-

dentai.
Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės admi-

nistracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje tel. (8 313) 40 107 
arba el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt
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Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės vadovai dalyvavo socialinių partnerių susitikime
Praėjusią savaitę Alytaus te-

ritorinės darbo biržos Klien-
tų aptarnavimo departamento 
Druskininkų skyriuje organi-
zuotas socialinių partnerių 
susitikimas, kuriame dalyva-
vo Lietuvos Respublikos So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos viceministrė Eglė 
Radišauskienė, Lietuvos dar-
bo biržos direktorė Ligita Va-
lalytė, Druskininkų savival-
dybės vadovai bei socialiniai 
partneriai.

Susitikime buvo aptartos darbo 
rinkos problemos bei pilotinis pro-
jektas, kuriuo siekiama stiprinti 
savivaldybės ir Darbo biržos ben-
dradarbiavimą, sprendžiant užim-
tumo problemą regione.

„Atlikus tyrimą, kaip būtų galima 
labiausiai pažeidžiamus asmenis 
integruoti į darbo rinką, buvo nu-
spręsta pakeisti darbo su bedar-
biais modelį. Šio projekto tikslas 
ir yra integruoti žmones, kurie la-

biausiai nutolę nuo darbo rinkos“, 
– susitikime kalbėjo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos vi-

ceministrė Eglė Radišauskienė.
Įgyvendinant pristatytą pilotinį 

projektą, siekiama į darbo rinką 

integruoti darbo neturinčius žmo-
nes, ypač – ilgalaikius bedarbius 
ar asmenis, gaunančius socialinę 

paramą. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos parengtas mo-
delis yra pagrįstas nuo spalio Už-
imtumo tarnyba tapusios Darbo 
biržos skyrių ir savivaldybių ben-
dradarbiavimu bei bus įgyvendi-
namas 7 savivaldybėse. Viena iš 
jų – Druskininkų. Pagrindinis nau-
jojo modelio tikslas – suteikti pa-
galbą, atsižvelgiant į individualius 
bedarbio poreikius, didžiausią dė-
mesį skiriant ilgalaikiams bedar-
biams, kurie kai kuriais atvejais 
gauna socialinę paramą, patiria 
socialinę riziką ar turi nemažai ki-
tokių bėdų.

„Žinome, kad bus sunku įgy-
vendinti projektą, skirtą integruo-
ti į darbo rinką ilgalaikius bedar-
bius, kurie gali būti praradę ne tik 
darbo įgūdžius, bet ir motyvaci-
ją dirbti. Tačiau ieškosime būdų 
jiems padėti įsidarbinti“, – sakė 
susitikime dalyvavęs Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius.

Svečius iš Kauno priėmė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius bei Švietimo skyriaus darbuotojai/Ginta-
rės Varnelienės nuotrauka

Pradedamas šildymo sezonas

Spalio 2 d. Druskininkų savival-
dybėje pradėtas šildymo sezonas. 
Šildymo sezono pradžia paskelb-
ta, atsižvelgiant į esamas lauko 
temperatūras bei įvertinus meteo-
rologines prognozes. Šildymo se-
zonas pradedamas, kai vidutinė 
lauko temperatūra tris paras iš ei-
lės yra žemesnė nei +10 C. 

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus įsakymu paskelbta šil-

dymo sezono pradžia yra priva-
loma savivaldybės įstaigoms. 
Gyventojai bei kiti vartotojai turi 
teisę patys nuspręsti dėl savo 
pastatų šildymo pradžios, nepa-
žeidžiant nustatytų higienos nor-
mų. Pirmiausia šildymas bus 
įjungtas darželiuose, mokyklo-
se bei gydymo įstaigose, o vėliau 
bus pradėti šildyti ir daugiabučiai 
gyvenamieji namai.

Mieli Mok ytojai,
Kantriai ir rūpestingai žinių keliu kasdien vedate mokinius, norinčius pažinti 

mokslo tiesą. Esate kupini kūrybiškumo, jautrumo, šilumos ir meilės kiekvienam 
trokštančiam žinių, o Jūsų puoselėjamos vertybės įkvepia tobulėti. 

Sveikindami Tarptautinės mok ytojų dienos proga, dėkojame už gebėjimą da-
lintis pačiu didžiausiu turtu – savo žiniomis, už pasiaukojimą ir kantrybę. Te-
gul išmintis ir atsidavimas puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo 
dvasiniais lobiais su mokiniais. 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja Violeta Grigorienė

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas įvaizdžio formavimo 
ir viešųjų ryšių specialistas

Ieškomas komunikacijos srities profesionalas, puikiai išmanantis šiuolaikinę 
informacinę erdvę ir drąsiai žiūrintis į komunikacijai tenkančius iššūkius. 

Mes siūlome:
• Neeilinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietuvos kurorto populiarinimo;
• Galimybę realizuoti savo idėjas;
• Įdomių, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalioje, draugiškoje ir tobulėti siekiančioje komandoje;
• Profesinio tobulėjimo galimybes; 
• Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.

Veiklos sritys:
1. Formuoti įstaigos įvaizdį ir palaikyti komunikaciją tarp įstaigos ir išorės auditorijų; 
2. Inicijuoti, planuoti ir įgyvendinti viešųjų ryšių kampanijas, organizuoti renginius;
3. Nustatyti tikslines auditorijas;  
4. Užtikrinti tinkamiausių komunikacijos priemonių ir kanalų parinkimą;
5. Įgyvendinti viešųjų ryšių politiką, formuluoti tikslus ir rengti veiksmų planus;
6. Operatyviai reaguoti į žiniasklaidos paklausimus, žiniasklaidoje paskelbtą klaidinančią arba tiesos 

neatitinkančią informaciją; 
7. Nuolat skelbti ir atnaujinti informaciją apie įstaigos veiklą; 
8. Tarpininkauti įstaigos darbuotojams bendraujant su žiniasklaidos priemonėmis;
9. Atlikti žiniasklaidos monitoringą.

Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas socialinių mokslų srities, komunikacijos ir informaci-

jos krypties išsilavinimas;
2. Geri anglų ir rusų kalbos įgūdžiai;
3. Patirtis dirbant komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
4. Taisyklinga lietuvių kalba, puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti tekstus;
5. Gebėjimas dirbti MS Office programų paketu;
6. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami pasirinkti pretendentai.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal EUROPASS formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės 

administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui iki 2018 m. spalio 17 d. el. p.: zivile.s@druskininkai.lt 
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430, el. p.: zivile.s@druskininkai.lt

120-osioms Karolio Dineikos 
gimimo metinėms – konferencija

„Šis žmogus iš tikrųjų darė ste-
buklus. Svarbiausios jo stebu-
klų priemonės buvo saulė, oras, 
vanduo, kvėpavimas, judėjimas, 
masažas bei psichofizinės tre-
niruotės. Tuo galėjo įsitikinti ir 
tūkstančiai žmonių, kuriems nu-
sišypsojo laimė ilsėtis Druskinin-
kų kurorto gydomosios fizinės 
kultūros ir klimato terapijos par-
ke“, – taip 120-osioms Karolio Di-
neikos gimimo metinėms skirtą 
konferenciją pradėjo Druskinin-
kų savivaldybės asmens ir visuo-
menės sveikatos skyriaus vedė-
ja-savivaldybės gydytoja Evelina 

Raulušaitienė.
Konferencijos „Karolis Dineika 

– kūno ir dvasios kultūros puo-
selėtojas“ metu pranešimus su-
sirinkusiesiems skaitė Druskinin-
kų miesto muziejaus direktorius 
G. Dumčius, LNB Adolfo Damu-
šio demokratijos studijų centro 
vadovas V. Valiušaitis, Lietuvos 
sporto universiteto daktarė K. Vi-
sagurskienė bei šio universiteto 
docentė V. Česnaitienė. 

Konferencijos metu buvo pasi-
rašyta bendradarbiavimo sutartis 
tarp Lietuvos sporto universiteto ir 
Druskininkų savivaldybės. 

Konferencijos metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos sporto uni-
versiteto ir Druskininkų savivaldybės/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Tradicinių Mero pietų metu aptartos Druskininkų aktualijos ir 
perspektyvos

Laima Rekevičienė

Praėjusį ketvirtadienį į 
„Grand SPA Lietuva“ konferen-
cijų salėje organizuotus tradi-
cinius Mero pietus susirinko 
verslininkai, Savivaldybės va-
dovai ir specialistai, įvairių įs-
taigų ir įmonių vadovai, kaimiš-
kųjų bendruomenių atstovai. 

Renginyje aptarti aktualūs 
klausimai ir problemos, pasa-
kota apie jau įgyvendinamus ir 
būsimus projektus. 

Renginyje dalyvavo Ūkio vi-
ceministras Gediminas Miški-
nis, Seimo narė Virginija Vingrie-
nė, Vyriausybės atstovė Alytaus 
apskrityje Ona Balevičiūtė. Kau-
no apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos viršininkė Judita 
Stankienė, kiti svečiai.

Dėmesys bendruomenei svar-
biems projektams

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas prista-
tė svarbiausius projektus ir jau 
nuveiktus darbus, atsakė į susi-
rinkusiesiems aktualius klausi-
mus. Savivaldybės vadovas pa-
dėkojo bendruomenės atstovams 
už jų aktyvumą, prisidedant prie 
sėkmingo Druskininkų vysty-
mo, pasidžiaugė iniciatyviu jau-
nimu: „Džiaugiuosi, kad ir jauni-
mas ateina pas mus su naujomis 
iniciatyvomis, naujomis mintimis 
– norėčiau palinkėti jų planams 
išsipildymo. Galiu Jus patikinti, 
kad Druskininkų savivaldybė vi-
suomet ieškos galimybių padė-
ti kiekvienam, norinčiam čia imtis 
bet kokio verslo.“

R. Malinauskas pasidžiaugė, 
kad pastaraisiais metais vis dar 
išlieka turistų skaičiaus didėjimo 
tendencija, Druskininkai patrau-
klūs ne tik lietuviams, bet užsienio 
šalių gyventojams. Savivaldybės 
vadovas dėkojo verslininkams, 
sąžiningai mokantiems vietinę 
rinkliavą už naudojimąsi Druski-
ninkų kurorto viešąja turizmo ir 
poilsio infrastruktūra. Anot R. Ma-
linausko, vis daugiau privačiame 
sektoriuje nakvynės paslaugas 
teikiančių verslininkų moka šią 
rinkliavą, daugiau lėšų surenka-
ma ir iš viešbučių, poilsio namų. 
Renginio dalyviams buvo išsa-
miai pristatyta, kam yra panaudo-
jami vietinės rinkliavos pinigai.

Visiems buvo įdomu sužinoti 
apie Leipalingio ir Viečiūnų seniū-
nijų kelių infrastruktūros atnau-
jinimo planus, Druskininkų savi-
valdybės dujofikavimo projektą, 
„Atgimimo“ mokyklos stadiono ir 
erdvių atnaujinimą, Leipalingio 
mokyklos stadiono įrengimą. Pa-
sidžiaugta naujomis renginių er-
dvėmis K. Dineikos sveikatingu-
mo parke, kurios sulaukė didelio 
populiarumo. 

Visus domino informacija apie 
vieno iš svarbiausių – Kultūros 
centro projektą. Šis objektas yra 
reikalingas ir reikšmingas ne tik 
Druskininkams, bet ir visai Pietų 
Lietuvai. Jame numatoma įrengti 
daugiafunkcines erdves ir kino te-
atrą. Preliminari objekto kaina pa-
gal parengtą techninį projektą – 
27 mln. Eur. Šiuo metu vykdomas 
rangovo parinkimo konkursas. 

Kultūros centro projektą numa-
toma finansuoti Valstybės, Savi-
valdybės ir ES lėšomis. Tikimasi, 
kad Druskininkuose modernus ir 
šiuolaikiškas Kultūros centras turė-
tų būti įrengtas iki 2021 metų – tais 

metais Druskininkuose numatyta 
surengti Pasaulio lietuvių žaidynes.

Įdomu buvo išgirsti apie vykdo-
mus M. K. Čiurlionio gatvės re-
konstrukcijos darbus, prie Švietimo 
centro esančio skvero, kuriame at-
siras žaliosios erdvės, interaktyvūs 
fontanai, rekonstrukciją. 

R. Malinauskas papasakojo ir 
apie Vijūnėlės parko atnaujini-
mą – vykdomas esminis Vijūnė-
lės parko atnaujinimas: keičiamas 
gruntas, sėjama nauja pieva ir so-
dinami nauji narcizai – pavasarį 
parke sužydės net 500 tūkstan-
čių narcizų. 

Pasveikinti naujieji seniūnaičiai
Renginyje buvo pasveikinti nau-

jai išrinkti Leipalingio ir Viečiūnų 
seniūnaitijų seniūnaičiai: Ratny-
čėlės seniūnaitis Juozas Kurlavi-
čius, Ilgio seniūnaitė Jūratė Vai-

čiulionienė, Avirio seniūnaitis 
Saulius Valentukonis, Bilso seniū-
naitė Jurgita Cimakauskienė, Klo-
nio seniūnaitis Tadas Zakarackas 
ir Seiros seniūnaitijos seniūnaitė 
Agnė Adamina. 

Pasidžiaugta sėkmingomis 
iniciatyvomis

Mero pietuose dalyvavusi LR 
Seimo narė V. Vingrienė akcen-
tavo, kad kasmet Druskininkai ją 
maloniai nustebina: „Kiekvieną 
kartą, kai tenka matyti Druskinin-
kų savivaldybės mero rengiamus 
pristatymus, kurortas vis nustebi-
na naujomis idėjomis ir daugybe 
įgyvendinamų projektų“. 

LR Ūkio ministerijos viceminis-
tras Gediminas Miškinis rengi-
nio dalyviams papasakojo, kokie 
Lietuvos turizmo prioritetai gali-
mi ateityje. Su VMI: tikslais, pri-

oritetais, rezultatais supažindino 
Kauno apskrities valstybinės mo-
kesčių inspekcijos viršininkė J. 
Stankienė.

Druskininkų ligoninės direk-
toriaus pavaduotojas medicinai 
Mantas Jurkonis ir Savivaldybės 
Asmens ir visuomenės sveika-
tos skyriaus vedėja-savivaldybės 
gydytoja Evelina Raulušaitienė 
papasakojo apie Ligoninės vai-
kų skyriaus atnaujinimą. Šio sky-
riaus atnaujinimas pradėtas, va-
sarą Druskininkų ligoninės ir 
judėjimo „Už Druskininkus“ inicia-
tyva surengus akciją „Už galimy-
bę sveikti linksmiau!“. Renginio 
metu padėkota visiems, jau pri-
sidėjusiems prie akcijos ir raginta 
prisiminti, kad paaukoti lėšų gali-
ma ir dabar, jas pervedant į speci-
aliai atidarytą Druskininkų ligoni-
nės sąskaitą.

Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro direktorė Aušra Nedzins-
kienė papasakojo apie jau antrus 
metus sėkmingai įgyvendinamą 
Jaunimo verslumo programą.  A. 
Nedzinskienė pasidžiaugė progra-
mos populiarumu, pasiektais rezul-
tatais bei verslo ir jaunimo įsitrauki-
mu: „Ši programa suteikia galimybių 
jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų iš-
bandyti save darbo rinkoje ar versle, 
įgauti profesinės patirties ir, žinoma, 
patiems užsidirbti pinigų.“ 

Kadangi susitikimas buvo su-
rengtas renginių ciklo „Turizmo 
gurmanai – į Druskininkus!“ išva-
karėse, Druskininkų savivaldybės 
vyriausioji specialistė turizmui ir 
komunikacijai Aina Damkutė pa-
pasakojo, kokiuose renginiuose 
buvo galima apsilankyti visą pra-
ėjusį savaitgalį. 

Druskininkų savivaldybės mero 
iniciatyvą kasmet suburti vers-
lo bendruomenę, įvairių įstaigų ir 
įmonių vadovus ir savivaldybės 
atstovus pietums vertina ir patys 
renginio dalyviai.

Modestas Vitkauskas, svečių 
namų SAKA šeimininkas: „Be 
visų kitų pranešimų maloniausia 
buvo išgirsti, kad Savivaldybes ad-
ministracija su meru priešaky ren-
kasi šiuolaikinę rinkodarą su la-
bai inovatyviu ir, mano nuomone, 
efektyviu miesto viešinimo planu, 
renkasi aukščiausio lygio šios sri-
ties profesionalus. Miesto rinkoda-
ra skaitmenizuojama. Miestas pui-
kiai sutvarkytas ir paruoštas net 
išrankiausiems turistams, todėl la-
bai svarbu jį šiuolaikiškai pristaty-
ti. Jeigu viskas bus vykdoma nuo-
sekliai ir naudosime dabartines 
technologijas, rezultatą netolimoje 
ateityje pajausime visi: ir mažiau-
sios apgyvendinimo vietos, ir di-
dieji miesto objektai. Po mero R. 
Malinausko pristatymo ir atsakytų 
klausimų norėjosi ploti atsistojus“.

Jurgita Steponavičiūtė, res-
toranų „Vitaminas B12“ ir „Du 
SEL“ savininkė: „Labai šaunu, 
kad aš turėjau galimybę dalyvau-
ti Mero pietuose. Man, kaip vys-
tančiai verslą Druskininkuose, 
labai svarbu žinoti miesto stra-
tegiją, planus. Tai mums aktualu 
kasdien, todėl labai svarbu, kad 
verslo atstovai yra supažindinami 
su planuojamais pokyčiais. Tokiu 
būdu galiu prisiderinti bei planuo-
ti savo restoranų darbą, pobūdį. 
Dar vienas labai svarbus aspek-
tas – aptartos nišos, ko Druskinin-
kams trūksta, kas galėtų pritraukti 
dar daugiau turistų. Pokyčiai aki-
vaizdūs, ir smagu, kad Druskinin-
kai neatsilieka nuo naujovių bei 
supranta interneto galią bei XXI 
amžiaus privalumus, kurie pade-
da pritraukti bei populiarinti kuror-
tą ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje. Mano nuomone, vers-
las bei savivalda turėtų bendra-
darbiauti, kaip ir yra iki šiol, nes tik 
tokiu atveju galime būti sėkmingi 
ir vieningi.“

Jurgita Cimakauskienė, nau-
joji Bilso seniūnaitė: „Susitiki-
mo metu daug daugiau sužinojau 
apie Druskininkų mieste ir savival-
dybėje vykdomus projektus, taip 
pat apie tai, kad planuojama vyk-
dyti ateityje. Džiugu, kad ir toliau 
sulaukiame vis daugiau poilsiauto-
jų mūsų mieste, kad, gerinant su-
sisiekimą, tvarkomi, asfaltuojami 
labai prastos būklės keliai. Ir, aiš-
ku, labai laukiame  naujo Kultūros 
centro mūsų mieste“.

Į tradicinius Mero pietus susirinko verslininkai, Savivaldybės vadovai ir specialistai, įvairių įstaigų ir įmonių vadovai, kaimiškųjų ben-
druomenių atstovai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Renginyje dalyvavo Ūkio viceministras G. Miškinis, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje O. Balevičiūtė. Kauno apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršininkė J. Stankienė, kiti svečiai/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Renginyje buvo pasveikinti naujai išrinkti Leipalingio ir Viečiūnų seniūnaitijų seniūnaičiai/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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„Turizmo gurmanai“ – lazerių šviesomis nušvitęs 
K. Dineikos sveikatingumo parkas ir renginių įvairovė

atkelta iš 1 psl.

Penktadienio vakaro renginius 
vainikavo šviesų instaliacijos ir 
gyvos muzikos koncertas K. Di-
neikos sveikatingumo parke. Par-
kui nepakartojamo žavesio sutei-
kė iki pat vidurnakčio medžius ir 
įvairias erdves ryškiomis spalvo-
mis apšvietusios lazerių šviesos. 
Atėjusieji į parką galėjo paklau-
syti ir Tomo Čiukausko saksofo-
no melodijų, ir elektroninės muzi-
kos garsų.

Šeštadienis prasidėjo sporto 
renginiais – „Vilkės“ golfo aikš-
tyne organizuotu Golfo turnyru 
Druskininkų savivaldybės mero 
taurei laimėti, Dineikos sveika-
tingumo parke pravesta rytine 
mankšta, pasiūlyta aktyvi pramo-
ga „Išbandyk Trikke Druskinin-
kuose“ ir šiaurietiško ėjimo žygis 
„Saulės takais“. 

O Pramogų aikštėje visą šeš-
tadienio popietę karaliavo grožis 
ir maistas. Šeimos verslo įmonė 
„Medicata“ pristatė įvairius bičių ir 
medaus produktus, veido mankš-
tos trenerė Viktorija Baltramiejū-
nienė pasakojo, kaip savo pačių 
rankomis galima veide padary-
ti stebuklus ir atjaunėti bent kele-
tu metų. 

Kulinarinių knygų autorė ir tinkla-
raštininkė Renata Ničajienė pasa-
kojo skanias rudens istorijas apie 
saldžius pyragus su daržovėmis 
iš naujosios savo knygos „Sezo-
ninių skanumynų istorijos“ ir kvie-
tė į pyrago ir torto degustaciją. Di-
delio susirinkusių žiūrovų dėmesio 
sulaukė Liucina Rimgailė, kuri kar-
tu su renginio dalyviais kepė lieti-
nius ir pristatė komandos „Liu de-
sertinė“ desertus. 

Dėmesio nestokojo ir Vytaras 
Radzevičius, gaminęs ispanišką 
čioriso sriubą ir pasakojęs maisto 
istorijas. 

Druskininkų vandens parko 
II aukšto hole surengtas Julios 
Baier iš Vokietijos fotografijų par-
odos „Vandens svarba. Druskinin-
kai“, kurioje įamžinti Druskininkų 
gydyklos ir kitų sveikatinimo įstai-

gų vaizdai bei čia dirbantys ar be-
silankantys žmonės, atidarymas. 
Parodoje eksponuojamos foto-
grafijos, sukurtos 2017 m. projek-
to „ReziPro: Rezidencijos provin-
cijoje“ metu Druskininkuose. 

Druskininkų gidai visą savaitgalį 
druskininkiečius ir kurorto svečius 
kvietė į temines ekskursijas. 

Šeštadienio vakaro kulminaci-
ja tapo „Snow Arenoje“ surengtos 
„Gurmanų dūzgės“, kuriose pasi-
rodė Vilniaus kojūkininkai, Evita 
Cololo, Donatas Montvydas, DJ 
Simona Bandita ir Orijus Gasano-
vas. Vakaro metu paaiškėjo, kas 
tapo žaidimo „Turizmo gurmanai 
– į Druskininkus!“ nugalėtojai. 

Sekmadienį vėl buvo galima 
paganyti akis mugėje, Pramogų 
aikštėje išbandyti įvairias pramo-
gas ir edukacijas „Tep šlep“ dirb-
tuvėlėse, pabandyti tapyti ant 
vandens, žaisti  įvairius žaidimus 
šeimai. 

Tądien buvo galima pamaty-
ti ir „Labaiteatro“ muzikinį spek-
taklį šeimai „Aplink pasaulį 2“. 
Popietė buvo skirta senjorams – 
surengtas muzikinis projektas „Li-
thuanian trombone project &amp; 
LoretaSungailienė“. 

Sekmadienį Pasaulinei turizmo 
dienai skirtus renginius vainikavo 
kino gurmanų vakaras, kuriame 
buvo galima pamatyti unikalią, 
ranka tapytą animacinę, „Oska-
ro“ apdovanojimui nominuotą kino 
juostą „Jūsų Vincentas“.

Savaitgalį į koncertus kvietė 
„Druskininkų kolonada“, į puotą 
su Druskos karaliais – meninin-
kai Aušra  ir Tauras Česnulevičiai. 

Nemokamai apžvalginiais marš-
rutais buvo galima pasivažinėti 
ekskursiniu traukinuku. K. Dinei-
kos sveikatingumo parko kaskadi-
nių maudyklių kompleksas kvietė 
pasimėgauti naujos pirties malo-
numais ir dalyvauti specialiose 
sveikatingumo programose.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Laimos Rekevičienės, Rimutės Viniarskaitės ir Roberto Kisieliaus 
nuotraukos
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„Druskininkų vasarą su M. K. Čiurlioniu“ vainikavo Šiaulių „Dagilėlio“ koncertas

Visi, praėjusio penktadienio 
vakarą atėję į baigiamąjį XVI 
tarptautinio menų festivalio 
„Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ koncertą, patyrė ti-
krą muzikos šventę. Sureng-
tas koncertas, kuriame dalyva-
vo plačiai Lietuvoje ir užsienio 
šalyse pagarsėjęs, vienas ryš-
kiausių chorinio žanro kolekty-
vų, 12-os tarptautinių konkur-
sų laureatas Šiaulių berniukų 
ir jaunuolių choras „Dagilė-
lis“ (meno vadovas ir dirigen-
tas – Remigijus Adomaitis). 
Šiais metais kolektyvas pelnė 
„Grand PRIX“ ir absoliučiai ge-

riausio vardą V Lietuvos vaikų 
ir jaunimo festivalyje-konkurse 
„Mes Lietuvos vaikai“. 

Širdingomis žiūrovų šypsenomis 
ir audringais aplodismentais buvo 
pasitiktas ir koncerto programos 
pradžioje pasirodęs druskinin-
kiečių kolektyvas – Juozo Miko-
lainio vadovaujamas Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
pučiamųjų orkestras. Jauno, dar 
tik keletą metų gyvuojančio ko-
lektyvo pasirodymas įnešė į fes-
tivalio „Druskininkų vasara su M. 
K. Čiurlioniu“ pabaigos koncertą 
ypatingo žavesio, o kolektyvo va-
dovui J. Mikolainiui tiesiog sceno-

je teko priimti ne tik pučiamųjų or-
kestrinės muzikos gerbėjų gėles 
ir padėką, subūrus tokį kolektyvą, 
bet ir sveikinimus savo jubiliejinės 
sukakties proga.

Gyvuoja tradicija per baigiamą-
jį festivalio „Druskininkų vasara 
su M. K. Čiurlioniu“ koncertą pa-
sveikinti Druskininkų miesto gar-
bės pilietį Adelbertą Nedzelskį, 
kurio gimtadienis yra tą pačią die-
ną, kaip ir M. K. Čiurlionio, – rug-
sėjo 22-ąją. 

Šį rugsėjį druskininkiečių myli-
mas menininkas pasitiko 85-ąjį 
savo gyvenimo jubiliejų. Lietu-
vos muzikų rėmimo fondo direk-

torės Liucijos Stulgienės, festiva-
lio koncertų vedėjo muzikologo 
Vaclovo Juodpusio ir visos LMRF 
kūrybinės grupės sveikinimai A. 
Nedzelskiui buvo palydėti nuošir-
džių, gausiai į „Grand SPA Lietu-
va“ salę susirinkusių druskininkie-
čių ir kurorto svečių plojimų.

Sveikindamas susirinkusiuo-
sius į festivalio pabaigos kon-
certą, Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius padėkojo festivalio or-
ganizatoriams, Lietuvos muzikų 
rėmimo fondui už tai, kad visą va-
sarą Druskininkuose skambėjo 
klasikinės muzikos garsai, druski-

ninkiečiai ir kurorto svečiai turėjo 
galimybę apsilankyti koncertuo-
se ir renginiuose, populiarinan-
čiuose didžiojo Lietuvos meninin-
ko M. K. Čiurlionio kūrybą. LMRF 
direktorė L. Stulgienė pasidžiau-
gė, kad tradicinis festivalis „Drus-
kininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ 
yra vertinamas, kaip prasmingas 
ir reikalingas M. K. Čiurlionio at-
minimo ir jo kūrybos sklaidos Lie-
tuvoje ir užsienio šalyse pasireiš-
kimas, o Druskininkai kaskart yra 
atviri, svetingi ir geranoriškai prisi-
deda prie festivalio organizavimo.

Parengė Ramunė Žilienė

„Grand Spa Lietuva“ salėje „Nemunas“ surengta baigiamoji festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ 
šventė sulaukė gausybės klausytojų/Ramunės Žilienės nuotrauka

Festivalio pabaigos koncerte –  tarptautinių konkursų laureatas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilė-
lis“ (choro meno vadovas ir dirigentas – Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė – Daiva Šulcaitė)/Ramunės Žilie-
nės nuotrauka

Druskininkų „Bočiai“ dalyvavo Europos gimnastikos festivalyje „Aukso amžius“
Laimutė Radinienė

Rugsėjo 16-21 dienomis Itali-
joje, Pesaro mieste, organizuo-
tas 6-asis Europos gimnasti-
kos festivalis „Aukso amžius“, 
kuriame kartu su 18-os Euro-
pos šalių komandomis dalyva-
vo ir Lietuvos atstovai. Festiva-
lyje pasirodė net 1907 dalyviai. 
Gausiausia komanda, kurio-
je buvo daugiau nei pusė tūks-
tančio dalyvių, atvyko iš Nor-
vegijos. Lietuvai atstovavo 4 
komandos: Jungtinis Šiaulių, 
Joniškio, Rietavo ir Veisėjų 
šokių kolektyvas „Daisy“, Vil-
niaus šokių kolektyvas „Lady 
Dar“, Kauno šokėjų grupė „ 
With Fly“ ir Druskininkų „Bo-
čių“ linijinių šokių grupė.

Festivalis atidarytas rugsė-
jo 16-ą dieną visų dalyvių ei-
sena į centrinę miesto aikštę 
„Piaza del Popolo“. Aikštėje su-
rengtame koncerte pasirodė Ita-
lijos artistai ir gimnastai. Mies-
tas, kuriame gimė kompozitorius 
Džoakinas Rosinis, ruošiasi pa-
minėti 150-ąsias jo mirties me-
tines, tad koncerto metu skam-
bėjo šio kompozitoriaus muzika. 
Visus renginio dalyvius pasveiki-
no Tarptautinės gimnastikos fe-
deracijos prezidentas Gherardo 
Tecchi, palinkėjęs visiems pasi-
sekimo ir smagiai praleisti dienas 
Pesare.

Kitą dieną surengtos mankštos, 
praktiniai seminarai ir koncertiniai 
pasirodymai. Buvo galima rink-
tis iš 25 seminarų: salsos, tango, 
zumbos, mankštos baseine, dvi-
račių, irklavimo, šokio su kamuo-
liais, lankais, ritminės gimnasti-
kos ir kitų.

Visi vakariniai koncertai sureng-

ti trijose miesto aikštėse. „Bočiai“ 
pasirodė du kartus su šokiu „Nu-
vesk mane prie jūros“ (pagal Ire-
nos Starošaitės dainą). Mūsų 
komandą lydėjo plojimai viso pa-
sirodymo metu. Mes, linijinių šo-
kių grupės šokėjos, buvome giria-
mos už šypsenas, entuziazmą ir 
net už aprangą. O rugsėjo 20-ą 
dieną surengtame gala koncer-
te visa Lietuvos komanda sušoko 
bendrą šokį su skraistėmis pagal 
Joe Dolan‘o daina „Lady in Blue“. 
Uždarymo koncerte turėjome pa-
rodyti, ko išmokome seminarų 
metu: lietuvaitės šoko kubietišką 
salsą, šokį su kamuoliais, ritmi-
nius šokius.

Turėjome ir laisvo laiko pabū-
ti prie jūros, pasimaudyti šiltame 
ir nepaprastai skaidriame Adrijos 
jūros vandenyje. Šiauliečiai atvy-
ko autobusu, tad jie maloniai pa-
kvietė visus dalyvauti ekskursi-
jose. Aplankėme San Mariną, 

Rafaelio gimtąjį miestelį Urbiną, 
kurio pilis yra įtraukta į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. Visus 
sužavėjo senovinė miestelio ar-
chitektūra, siauros gatvelės, Ra-

faelio paveikslas „Dama tamsio-
mis pavargusiomis akimis, kurios 
nebeteko spindėjimo“. Džiugino 
draugiška mūsų komanda ir jos 
vadovas Tomas Vaitkus. Mums 
viešint Pesare, kiekvieną vakarą 
buvo rengiami teminiai vakarėliai 
su šokiais ir dainomis. Visi buvo 
sužavėti Lietuvos komandos pri-
sistatymu pirmame vakarėlyje, 
kai Tomas mokė visus šokti lie-
tuvių liaudies šokius ir sutarti-
nai dainavome „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos“. 

Paskutiniame uždarymo vaka-
rėlyje, kuriame buvo galima lai-
mėti 3 prizus, mus pradžiugino 
maloni staigmena: bronzinį prizą 
laimėjo slovakė, sidabrinį – suo-
mė, na, o auksinį – lietuvaitė – 
mūsų „Bočių“ buhalterė ir šokė-
ja Genovaitė Puidokienė! Genutė 
per du mėnesius išmoko italų kal-
bą ir daug dirbo, kad mūsų kelio-
nė įvyktų sklandžiai. Todėl visa 
komanda negalėjome atsidžiaug-
ti, kad auksinis prizas teko būtent 

jai. O tai reiškia, kad kitais metais 
Pesare ji turės galimybę visą sa-
vaitę poilsiauti dviese. Taigi italų 
kalbą ji mokėsi ne veltui!

Dienos Pesare prabėgo vienu 
mirksniu. Esame dėkingos Lietu-
vos asociacijos „Gimnastika vi-
siems“ viceprezidentei Redai 
Baublienei, kad pakvietė dalyvau-
ti šiame festivalyje. Gaila, kad dėl 
nemažų išlaidų kelionei, registra-
cijai, viešbučiams, dalyvavome 
tik 6 šokėjos. 

Dėkojame ir generalinei sekre-
torei Vilmai Povilionienei, kuri 
vadovavo mums Pesare ir rū-
pinosi, kad viskas vyktų sklan-
džiai. Esame pakviestos dalyvau-
ti ir 7-ajame festivalyje, kuris vyks 
2020-ais metais Graikijoje, Kre-
tos saloje. 

Reikia tikėtis, kad, sportuojant 
ir šokant, mūsų sveikata tai leis. 
Labai to lauksime, nes užburian-
ti festivalio dvasia, muzika, jude-
sys, dienos, praleistos su bendra-
minčiais, liko visam gyvenimui.

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių grupės šokėjos iš Pesaro grįžo kupinos neišdildomų 
įspūdžių/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti  ikimokyklinio amžiaus  
grupėje 1 etatu

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal  darbo sutartį
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę; puikūs bendra-

vimo įgūdžiai su vaikais; gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus 

ikimokyklinukais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti ko-
mandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.
Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos duomenis:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečia-

mi pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 09.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiųsti elektroniniu paštu: koriukas@gmail.com
Telefonas pasiteirauti: (8313)53816
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Europos kalbų diena „Saulės“ mokykloje
Rita Zubienienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Šiuolaikiniame globaliame 
pasaulyje kasdienis gyveni-
mas jau tampa neatsiejamas 
nuo užsienio kalbų mokėji-
mo, gebėjimo bendrauti ke-
letu kalbų. Europos Tarybos 
iniciatyva nuo 2001 metų rug-
sėjo 26-tąją minėti kalbų die-
ną – puiki proga plačiau in-
formuoti apie didelę Europos 
kalbų įvairovę ir paraginti bet 
kokio amžiaus žmones mo-
kytis kalbų. Šios šventės mi-
nėjimo tikslas – skatinti to-
leranciją kitų šalių ir kultūrų 
atžvilgiu, gerbti kalbų įvairo-
vę, skatinti daugiakalbystę ir 
saugoti nykstančias kalbas.

Kasmet užsienio kalbų moky-
tojų iniciatyva ši diena pažymi-
ma ir mūsų mokykloje. Bet kuris 
tą dieną sutiktas vyresnių klasių 
mokinukas galėjo pasakyti, kuo 
ypatinga ta diena, o nežinan-
čiam informacijos suteikė I-ojo 
aukšto fojė įrengti reklaminiai 
stendai. Įdomiausius faktus apie 
kalbas šiais metais papildė ir 
pastatytas maketas, nuspalvin-
tas žemyno šalių vėliavų spalvo-
mis ir kvietęs įsiamžinti, „dėvint“ 

tokį puošnų apdarą. Nusišypso-
ję ir nusifotografavę, keliavome 
toliau. Net laipteliais kildami į II-
ąjį aukštą, galėjome kas žings-
nelį skaityti dailiai mokinių už-
rašytas sentencijas apie kalbas, 
jų grožį ir mokymosi svarbą. Tą 
dieną į mokyklą užsukęs užsie-
nietis tikrai nebūtų  pasiklydęs, 
nes ant kabinetų durų puikavosi 
užrašai ne tik lietuvių, bet ir an-
glų, rusų bei vokiečių kalbomis.

Pasižvalgius po mokyklos er-
dves, prisirinkus informacijos, 
žinias jau galima buvo pasiti-
krinti aktų salėje organizuoto-
je 7-8 klasių mokinių viktorinoje. 
Dėl prizų ir garbingų vietų run-
gėsi net 5 komandos. Visų jė-
gos buvo lygios, nes pagrindi-
nė informacija buvo „paslėpta“ 
įvadiniame pranešime, užfiksuo-
tame skaidrėse – tereikėjo ati-
džiai skaityti ar klausytis. Nuo-
taikingiausios užduotys buvo, 
kai reikėjo atspėti išgirstos dai-
nos kalbą. Muzika ir žodžiai pui-
kiai pakėlė nuotaiką, o žiūrovus 
privertė ir palinguoti. 

Sunkiausiai sekėsi atsakyti į 
klausimus, koks kūrinys yra ES 
himnas ar kokiai kalbų šeimai 
priklauso dauguma Europos kal-
bų. Lengviausiai visoms koman-
doms sekėsi atpažinti Europos 

valstybių vėliavas. Žiūrovai taip 
pat neliko pamiršti. Kol garbin-
ga komisija skaičiavo balus, jie 
rinko spalvotus prizus, atsakinė-
dami į pateiktus klausimus. Ar 
visi žinote, kad ilgiausias lietu-
viškas žodis susideda iš 43 rai-
džių? Kuria kalba rašoma iš de-
šinės į kairę? Nuobodžiauti tikrai 
nebuvo kada. 

Šventė baigėsi, prizai įteikti, 
nugalėtojai paskelbti, smagiau-
sios akimirkos įamžintos nuo-
traukose ir liko mūsų širdyse. Ir 
pralaimėjusių nebuvo, nes kie-
kvienas kuo nors praturtėjo – 
kas išgirstu nauju žodžiu, kas 
įdomiu faktu. Kiti tiesiog pasi-
džiaugė draugo sėkme ar pasi-
dalino šypsena. Užsienio kalbos 
tam ir reikalingos, kad bendrau-
tume, draugautume, pažintu-
me pasaulį, jo tautas ir kultūras, 
siektume žinių. 

Tai buvo maloni geroji patir-
tis, suteikusi galimybę moki-
niams pažinti atradimo, bendra-
vimo džiaugsmą. Belieka laukti 
kitų tokių informatyvių renginių 
ir nuosekliai, kantriai mokytis 
svetimų kalbų. Žinoma, nepa-
mirštant ir savosios, nes, pasak 
kalbininko Jono Jablonskio, kal-
ba yra didis, tautos statytas pa-
minklas.

Užsienio kalbų žinias buvo galima pasitikrinti aktų salėje organizuotoje viktorinoje/Do-
nato Savulionio nuotraukos

Sveikatingumo parko prieigas papuošė atminimo lentos E. Levickai ir K. Dineikai

K. Dineikos sveikatingumo 
parke praėjusį penktadienį iš-
kilmingai atidengtos atmini-
mo lentos parko įkūrėjai, lenkų 
gydytojai, dirbusiai Druskinin-
kuose, populiarinusiai sveikos 
gyvensenos idėjas Eugenijai 
Levickai (1896-1931) ir ilgame-
čiam tuometinio Druskininkų 
gydomosios fizinės kultūros 
ir klimato terapijos parko ve-
dėjui, gydomosios kūno kultū-
ros specialistui Karoliui Dinei-
kai (1898-1980).

Parkas – istorinė vieta
Per atminimo lentų atidengimo 

ceremoniją Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Malinaus-
kas sakė, jog parkas Druski-
ninkams yra labai svarbi vieta: 
„Džiaugiuosi, kad, atidengda-
mi atminimo lentas Eugenijai Le-
vickai ir Karoliui Dineikai, kartu 
įprasminame dviejų Druskinin-
kams ypač svarbių asmenybių at-
minimą. Druskininkiečiams norė-

čiau padėkoti už tai, kad maždaug 
prieš penkiolika metų, kai profe-
sinės sąjungos buvo nuspren-
dę parką privatizuoti, mes, mies-
to žmonės, išsaugojome parką 
ir šiandien turime tokią istoriškai 
svarbią Druskininkams vietą.“

Iškilmingoje ceremonijoje da-
lyvavo druskininkiečiai, kon-
ferencijos, skirtos K. Dineikos 
120-osioms gimimo metinėms 
dalyviai, kurorto svečiai, poil-
siautojai, turistai. Šventinu ren-
ginio akcentu tapo nuotaikinga, 
žavi Druskininkų kultūros cen-
tro kolektyvo „Opus“ (vad. Joli-
ta Kielienė) šokėjų atlikta kom-
pozicija.

Šiemet minimų 120-ųjų K. Di-
neikos gimimo metinių sukakties 
proga Druskininkuose tądien su-
rengta ir konferencija „K. Dinei-
ka – kūno ir dvasios kultūros puo-
selėtojas“, kuri prasmingai įsiliejo 
į Pasaulinei turizmo dienai skirtų, 
Druskininkuose šį savaitgalį orga-
nizuotų renginių ciklą.

Įkūrė ir išgarsino E. Levicka
Per atminimo lentų E. Levickai 

ir K. Dineikai atidengimo ceremo-
niją buvo prisiminta, kad Druski-
ninkuose gydomoji fizinė kultū-
ra turi senas tradicijas. Pirmasis 
gydomosios fizkultūros skyrius, 
kaip Gydyklų filialas, Nemuno 
upės pakrantėje įsteigtas dar XIX 
a. pabaigoje. O į dabartinę vietą 
parkas perkeltas po Pirmojo pa-
saulinio karo. Parką įkūrė ir išgar-
sino gydytoja E. Levicka, atvykusi 
čia dirbti 1924-aisiais. Per aštuo-
nerius metus gydytoja Druskinin-
kuose parodė visą savo energiją: 
įsteigė čia naujovišką saulės, oro 
ir mankštos procedūrų gydyklą, 
kūrė gydomosios mankštos bazę, 
sudarė gydomosios kūno kultūros 
metodikas. Tais laikais tai buvo la-
bai inovatyvūs, tiesiog revoliuci-
niai metodai. E. Levicka sportavo 
pati, skatino tuo pavyzdžiu sekti ir 
besigydančiuosius. Druskininkuo-
se, jos rūpesčiu, įrengtas basei-
nas, paplūdimių, kortų aikšteles 

Atminimo lentas E. Levickai ir K. Dineikai Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas atidengė drauge su K. Dineikos anūkėmis  
I. Matulaitiene ir K. Dineikaite/Roberto Kisieliaus nuotrauka

ir vietos gimnastikai. Parke veikė 
vyrų, moterų ir vaikų sektoriai: kie-
kviename dirbo gydytojas ir gydo-
mosios kūno kultūros instruktoriai, 
vadovaujantys grupėms bei indivi-
dualioms pratyboms.

Atkūrė ir išpuoselėjo K. Dineika
Parko atgimimas prasidėjo nuo 

1952-ųjų, kai jam pradėjo vado-
vauti gydomosios kūno kultūros 
specialistas, Lietuvos fizinio lavi-
nimosi sąjungos, gimnastikos ir 
sporto federacijos kūrėjas, peda-
gogas, žurnalistas K. Dineika. Jis 
– ir daugkartinis Lietuvos teniso 
čempionas, tuomečio Kūno kul-
tūros instituto prorektorius, krep-
šinio žaidimo Lietuvoje pionierius; 
1937-1939 metais jis vadova-
vo Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nei, tapusiai Europos čempione. 
Druskininkuose K. Dineika pra-
leido didžiąją savo gyvenimo dalį, 
atkūrė ir išpuoselėjo tuometį Gy-
domosios fizinės kultūros ir klima-
to terapijos parką.

Padėkojo anūkės
Atminimo lentų E. Levickai ir K. 

Dineikai ceremonijoje dalyvavo K. 
Dineikos anūkės – Kunigunda Di-
neikaitė ir Ilona Matulaitienė. Jos 
su savaitraščio „Mano Druskinin-
kai“ skaitytojais pasidalino minti-

mis apie emocijas ir išgyvenimus, 
susijusius su K. Dineikos atmini-
mu: „Esame labai dėkingos Drus-
kininkams – už konferenciją, skir-
tą K. Dineikos 120-osioms gimimo 
metinėms, už atidengtus barelje-
fus. Širdyje – panašūs jausmai, 
gražios emocijos, kaip ir prieš ke-
letą metų, važiuojant į Druski-
ninkus, rekonstruoto K. Dineikos 
sveikatingumo parko atidarymą... 
Senelio nepažinojau: jis mirė, 
aš gimiau, bet man didžiulė gar-
bė nešioti Dineikaitės pavardę“, – 
sakė K. Dineikaitė. Ji pridūrė, jog, 
skaitant K. Dineikos knygas, stebi-
na, kad jau prieš tiek metų jis rašė 
apie tokius sveikatinimo būdus, 
kurie šiandien vis labiau populia-
rėja ir yra tokie aktualūs.

I. Matulaitienė patikino, jog labai 
malonu, kad jos senelis K. Dinei-
ka vėl prisimintas: „Jis labai mylė-
jo anūkus, bendravo. 

Pamenu, vaikystėje, kai pradė-
jau piešti, senelis mane ragino 
sekti savo vaizduote, piešiniu kur-
ti savo istorijas“, – sakė K. Dinei-
kos anūkė. Jos žodžiais, taip K. 
Dineika skatino išnaudoti kūrybiš-
kumo versmes ne plaukiant „prieš 
srovę“, o išnaudojant tos srovės 
greitį.

Parengė Ramunė Žilienė

K. Dineikaitė ir I. Matulaitienė su Turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi R. 
Palioniu aptarė tolimesnius K. Dineikos atminimo puoselėjimo projektus Druskininkuose/
Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Veikianti psichoterapinė savęs pažinimo ir asmeninio augimo grupė kviečia 
prisijungti visus norinčius:

    • geriau suprasti savo santykius su artimaisiais ir 
aplinkiniais;
    • išsiaiškinti problemas ir rasti sprendimo kelius;
    • susigaudyti savo mintyse ir jausmuose;
    • pradėti teigiamus pokyčius savo gyvenime.
Prieš grupės užsiėmimus vyks įvadiniai pokalbiai.

Grupė dirba pirmadienio vakarais. 
Grupinių užsiėmimų trukmė – 1,5 val.

Grupės vedančioji – gydytoja-psichoterapeutė G. Šiaučiulienė
Tel. + 370 615 73749

Krepšinio turnyre rungėsi užsienio šalių ambasadų atstovai

Tarptautinio užsienio šalių ambasadų Lietuvoje 3x3 krepšinio turnyro nugalėtojų apdovanojimo akimirka/Gintaro Grigo nuotrauka

Praėjusį savaitgalį Druskininkų 
sporto centre Tarptautinės turiz-
mo dienos proga pirmą kartą su-
rengtas tarptautinis užsienio šalių 
ambasadų Lietuvoje 3x3 krepši-
nio turnyras. Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas pasveikino visus turnyro 
dalyvius, palinkėjo gerų rezultatų, 
įteikė kiekvienam dalyviui atmini-
mo medalius ir pakvietė dažniau 

atvykti į Druskininkus.
Prasidėjus atkaklioms kovoms, 

nekantriai laukta, kas taps turny-
ro nugalėtoju. Dėl III vietos kovoję 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
krepšininkai, nugalėjo Didžiosios 
Britanijos diplomatų komandą. 
Turnyro nugalėtojais tapo Jungti-
nių Amerikos Valstijų diplomatai, 
kurie po įtemptos kovos įveikė at-
kakliai pasipriešinusią užsienio 

reikalų ministerijos komandą. 
Nugalėtojus apdovanojus taurė-

mis bei Turizmo ir verslo informa-
cijos centro suvenyrais, visi pasi-
vaišino restorano B12 pagamintais 
cepelinais ir išskubėjo artimiau su-
sipažinti su Druskininkais bei daly-
vauti kituose renginiuose.

Druskininkų sporto 
centro informacija

Savaitgalį Druskininkuose – profesionalaus ralio lenktynės 
Naktiniai greičio ruožai Lie-

tuvos ralyje itin retas reiški-
nys dėl nesunkiai paaiškina-
mos priežasties: vasarą ar 
ankstyvą rudenį, kai vyksta di-
džioji dalis čempionato etapų, 
paprasčiausiai sunku sulaukti 
saulėlydžio. Todėl „Rally Clas-
sic“ viena nedaugelio galimy-
bių pamatyti, kaip pilotų greitį 
koreguoja aklina tamsa.

Spalio 6-ąją, kai Druskininkuo-
se vyks paskutinės šio sezono 
profesionalaus ralio lenktynės, 
diena oficialiai baigsis kelios 
minutės iki šeštos vakaros, to-
dėl, kai 19 val. 30 min. sportinės 
technikos karavanas pajudės į 
paskutiniuosius GR, be žibin-
to, greičiausiai, nebus įmanoma 
matyti net ištiestos rankos pirštų. 
Ralio taisyklės leidžia ant kovinio 
automobilio sumontuoti šešis pa-
pildomus žibintus, kurie įprastas 
kasdienėse transporto priemo-
nėse šviesos tiesiog nokautuoja. 
Deja, visų nakties problemų net 
tai neišsprendžia.

„Greitai važiuoti galima tada, 
kai gerai matai kelio konfigūraci-
ją. Naktį tą padaryti visuomet ge-
rokai sunkiau, nes ir efektyviau-
si žibintai apšviečia trumpesnę 
greičio ruožo atkarpą, nei norė-
tųsi, todėl susikaupimo ir atidu-
mo reikia gerokai daugiau. Vie-
nintelis „priešnuodis“ tamsai 
– itin tiksli stenograma ir idea-
lus ekipažo narių tarpusavio su-
pratimas“, – naktinių greičio 
ruožų ypatumus aiškina bene so-
lidžiausią lenktyniavimo patirtį 
Lietuvoje turintis Ramūnas Čap-
kauskas. 

Kad čia net ir nedidelės klai-

dos gali dramatiškai pakoreguoti 
rezultatą prieš dvejus metus itin 
akivaizdžiai iliustravo paskutinia-
jame „Rally Classic“ GR įvykusi 
Giedriaus Notkaus ir Janio Vo-
robjovso dvikova. Prieš paskutinį 
ilgiausią (25,8 km) ir sudėtingiau-
sią greičio ruožą, „pasiskolintą“ 
iš 2014-aisiais Lietuvoje viešėju-
sio WRC programos, realiausius 
pretendentus į čempiono sostą 
skyrė apie 18 sekundžių. Tačiau 
Giedriui tąkart šios persvaros iš-
saugoti nepavyko – vejamas di-
džiulės įtampos, tamsoje jis pra-
čiuožė vieną sankryžą, užgesino 
variklį, o, bandydamas sugrįžti 
į trasą, ištaškė visą laiko rezer-
vą. Latvijos ralio veteranas tokių 
klaidų nedovanojo ir, aplenkęs 
panevėžiečius beveik 9 sekun-
dėmis, pakilo į trečią vietą, to pa-
kako pergalei galutinėje čempio-
nato įskaitoje.

Ruošdamiesi šių metų ralio fi-
nalo naktiniam egzaminui, kiti 
geriausi pilotai akcentavo, kad 
būtinybė žaibiškai prisitaikyti 
prie važiavimo tamsoje pareika-
lauja itin daug energijos bei ner-
vų ir yra vienas sudėtingiausių 
dalykų, su kokiais tik tenka su-

sidurti varžybų metu. Kad ir kaip 
efektyviai dirbtų LED šviesų „pa-
trankos“, abejonės ar tikrai ma-
tai viską, ką privalu matyti no-
rint saugiau lėkti dideliu greičiu, 
neapleidžia nuo starto iki pat fi-
nišo. Savisaugos instinktas tam-
soje prabunda ir nori nenori kore-
guoja važiavimo tempą. 

Vienas nedaugelio sportininkų, 
mėgstančių startuoti tamsoje, 
teigė esąs Benediktas Vanagas.

„Man asmeniškai važiuoti to-
kiomis sąlygomis netgi patogiau, 
nes natūraliai negauni nereika-
lingos informacijos ir nematai 
įvairių dirgiklių. Jei turi kokybiš-
kus ir teisingai sureguliuotus pa-
pildomus žibintus, gali judėti iš 
esmės tokiu pat tempu, kaip ir 
dieną“, – sakė B. Vanagas.

Šių metų „Rally Classic“ pro-
gramoje visiškai sutemus teks 
įveikti du greičio ruožus: 11 GR 
„Grūtas“ ilgis 8,75 km, o 12 GR 
„Mašnyčios“ – net 20,18 km. 
Bendras „tamsos egzamino“ ilgis 
beveik 29 km arba trečdalis visų 
„greitų“ kilometrų. 

Organizatorių informacija ir 
nuotrauka
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Tobulinimasis kardiologinės echoskopijos 
srityje – daugiau galimybių plačiau ir detaliau 

diagnozuoti širdies bei kraujagysių ligas 
Sugrįžę iš Austrijoje organi-

zuotų tarptautinių kursų, į ku-
riuos buvo susirinkę lektoriai 
iš JAV ir pagrindinių Europos 
universitetų, Druskininkų šei-
mos klinikos gydytojai džiau-
giasi įgiję naujų ir naudingų ži-
nių bei patirties kardiologijos 
srityje. 

Technologijos kardiologijos sri-
tyje sparčiai tobulėja. Atsiran-
da inovatyvių širdies raumens 
(miokardo) ištyrimo būdų – mio-
kardo išilginės deformacijos ver-
tinimas, „speckle tracking“ meto-
dika, padedanti tiksliau nustatyti 
širdies raumens pakitimus. Šios 
metodikos pasaulyje plačiai tai-
komos sportuojantiems žmo-
nėms, vertinant jų staigios mir-
ties riziką, taip pat jos padeda 
nustatyti kardiomiopatijas, išemi-
nę širdies ligą. 

Plečiama ir ultragarsinių įren-
ginių sfera: pasaulyje atsiradusi 
naujiena – portatyvinis ultragarsi-
nis daviklis, jungiamas prie mobi-
laus ryšio telefono – pagerina šio 
tyrimo prieinamumą pacientams.

Džiaugiamės, kad įgytos žinios 
ir patirtis bus naudojama, tiriant 
Druskininkų savivaldybės gy-
ventojų sveikatą, o naujausios 
pažangios įrangos naudojimas 
palaikys aukštą ištyrimo koky-
bės lygį.

Druskininkų šeimos klinikoje gy-
dytojai kardiologai išsamiai išti-
ria širdies ir kraujagyslių sistemą, 
nustato širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligų riziką, konsultuoja pa-
cientus, sergančius arterine hi-
pertenzija, širdies ritmo ir laidumo 
sutrikimais (ekstasistolija, prie-
širdžių virpėjimu ir kitais susirgi-
mais), išemine širdies liga, širdies 
nepakankamumu, dislipidemija. 

Kardiologai stebi ligonius po 
miokardo infarkto, vainikinių ar-
terijų stentavimo ar apeinamųjų 

jungčių suformavimo operacijos, 
koreguoja gydymą, kad minėtos 
ligos neprogresuotų. Druskininkų 
šeimos klinikoje dirbantys gydy-
tojai kardiologai turi sukaupę ne-
mažą darbo VUL Santaros klini-
kose patirtį.

Klinikoje atliekami širdies echo-
kardiografiniai tyrimai su doplero-
grafija, kaklo kraujagyslių echos-
kopijos su doplerografija tyrimas, 
veloergometrija (dozuoto fizi-

nio krūvio mėginys), kraujagyslių 
standumo tyrimas, kulkšnies – 
žasto indekso nustatymas, 24 
val. arterinio kraujospūdžio ir 24-
72 val. EKG Holterio monitoravi-
mo tyrimai. Taip pat čia galima at-
likti daugelį laboratorinių tyrimų.

Gydytojų kardiologų konsulta-
cijai galima registruotis iš anksto 
klinikos tel. +370 623 49997.

Užsakymo Nr. MDR-175-01

Druskininkų šeimos klinikos gydytoja kardiologė J. Burca džiaugiasi įgijusi naujų ir nau-
dingų žinių bei patirties kardiologijos srityje/Asmeninio archyvo nuotrauka 

Lopšelis-darželis „Žibutė“ siūlo darbą pagalbiniam 
darbininkui

Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingas darbuotojas pa-
galbinio darbininko pareigoms (0,5 etato). 
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 51816, 
el. p.: drs.zibute@gmail.com

Neįgaliųjų vietoje – konservatoriaus 
Viliaus Semeškos automobilis

Praėjusio ketvirtadienio vakarą 
druskininkiečiai negalėjo patikėti 
savo akimis –viešoje erdvėje nuo-
lat moralizuojantis ir kitus „skai-
draus“ ir „etiško“ elgesio mokan-
tis politikas, konservatorius Vilius 
Semeška, tikriausiai labai nusi-
dirbęs ir pavargęs, bet vis kupi-
nas „nesugriaunamo noro stiprin-
ti mūsų Valstybę ir dirbti Tėvynės 
labui“, savo automobiliu įriedėjo į 
didžiausio Druskininkų prekybos 
centro aikštelę, pastatė jį neįga-
liesiems skirtoje vietoje ir kuo ra-
miausiai nuėjo apsipirkinėti. 

Ne vietoje paliktą VW GOLF 
druskininkiečiai nufotografavo ir 
nuotrauką atsiuntė į redakciją. 

Galima tik numanyti, ką būtų 
daręs ir kaip aršiai būtų kovojęs 
konservatorius, jei, sakykime, ne-
įgaliųjų vietoje būtų radęs kito po-
litiko mašiną?..

A) Būtų iškvietęs policiją...
B) Būtų iškvietęs Danauskienę 

ir Sadauską ar net KAKADU...
C) Būtų surengęs piketą, pilieti-

nę akciją ir piknikėlį...
Pats veikėjas, paklaustas, kodėl 

automobilį paliko neįgaliesiems 

skirtoje vietoje, teisinosi neva tai 
išsiblaškymu: „Atsiprašau viešai, 
vakar per nepasižiūrėjimą – išsi-
blaškymą, ne iš piktos valios pa-
stačiau automobilį netinkamo-

je – neleistinoje vietoje. Kaltas, 
nepastebėjau, nesiteisinu. Pats 
įspėju kitus veikėjus, kurie tai el-
giasi, tad dar kartą atsiprašau, 
būsiu atidesnis! V. Semeška“.

Pastebėjimas
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Druskininkų savivaldybės teritorijoje 
restauruoti ir atstatyti keturi kryžiai

Rugsėjo 10-14 dienomis 
Druskininkų kultūros centras 
įgyvendino projektą „Medžio 
drožėjų pleneras „Lietuviško 
ąžuolo pasaka“. 

Plenero metu Druskininkų sa-
vivaldybės medžio drožėjai res-
tauravo ir atstatė savivaldybės 
teritorijoje esančius 4 kryžius. 
2015 m. Lietuvos liaudies dai-
lės konkurso „Aukso vainikas“ 
laureatas Gintautas Akstinas ir 
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 
mokytojas Jonas Dudulis atkū-
rė Pališkiavės koplytstulpį. Lie-
tuvos liaudies dailės konkurso 
„Aukso vainikas“ regioninio turo 
laureatas, skulptūrų ir poilsio 
parko naujasodės kaime įkūrė-
jas Antanas Česnulis – Randa-
monių kaimo koplytstulpį. Šiam 
koplytstulpiui Rūpintojėlį atkūrė 
tautodailininkas, keramikas Eu-
genijus Paukštė. Leipalingio se-
niūnijos Liepiškių ir Kamorūnų 
kaimų kryžius restauravo tauto-
dailininkai Vytautas Dabrukas ir 
Vidmantas Kaminskas.

Plenero organizatoriai dėko-
ja Druskininkų paslaugų ūkio 
direktorei Birutei Janušauskie-
nei, Viečiūnų seniūnui Alvydui 
Varaniui ir Leipalingio seniūnui 
Antanui Krancevičiui už pagal-
bą pastatant kryžius. Projektą iš 
dalies finansavo Lietuvos kultū-
ros taryba.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Viešojoje bibliotekoje – G. Rimdeikos knygos sutiktuvės
Rugsėjo 27 dieną Druskinin-

kų savivaldybės viešojoje bi-
bliotekoje surengtas gydytojo 
Gedimino Rimdeikos knygos 
„Daktaras Jurgis Gediminas 
Rimdeika. Bibliografija“ pri-
statymas.

Gausiai į renginį susirinkusiems 
druskininkiečiams ir kurorto sve-
čiams pristatydama autorių, 
Druskininkų savivaldybės viešo-
sios bibliotekos direktorė Laima 
Žėkienė sakė: „Susidariau įspūdį, 
kad jūs, kaip gydytojas, kaip va-
dovas, – kruopštus, atsakingas 
ir nuveikėte daug gražių darbų, 
apie kuriuos knygoje galės kie-
kvienas paskaityti.“

G. Rimdeika knygoje rašo: 
„1965 metais, baigęs Kauno me-
dicinos institutą, tuomečio svei-
katos apsaugos ministro Vytau-
to Kleizos ir instituto rektoriaus 
paskatintas, nuvykau dirbti į 
Druskininkus – Gydomosios fizi-
nės kultūros parką. Čia parašiau 
savo pirmąją knygelę apie par-
ke taikomus gydymo metodus, 
kartu su Karoliu Dineika sukūrė-
me naują lėtinių stuburo susirgi-
mų gydymo metodiką vertikalio-
je vonioje. Ši gydymo metodika 
buvo plačiai pritaikyta Lietuvoje 
ir taikoma iki šiol – jau penkias-
dešimt metų. Taigi laikas, pats 

negailestingiausias  ir objekty-
viausias vertintojas, patvirtino 
šio gydymo metodo veiksmin-
gumą.“

G. Rimdeika Druskininkų savi-
valdybės viešajai bibliotekai pa-
dovanojo savo knygos egzem-
pliorius. Jis padėkojo Druskininkų 
savivaldybės bibliotekos kolekty-
vui už sklandų, nuoširdų renginio 
organizavimą, susirinkusiems bi-
čiuliams ir druskininkiečiams – už 
jaukią susitikimo atmosferą.

Tikimasi, kad knyga patrauks-
daugelį druskininkiečių, besido-
minčiųjų autoriaus sąsajomis su 
Druskininkais bei tuomečiu Res-
publikiniu gydomosios fizinės kul-
tūros ir klimatoterapijos centru, 
kuris buvo pirmoji G. Rimdeikos 
darbovietė, Gydomosios fizinės 
kultūros, dabar – Karolio Dinei-
kos sveikatingumo parku.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Daktaras J. G. Rimdeika, pristatydamas bibliografinę knygą, prisiminė ir savo dar 1965-aisiais 
Druskininkuose prasidėjusį bendradarbiavimą su K. Dineika/Ramunės Žilienės nuotrauka

Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų greitosios medicinos pagal-
bos komandai – Nijolei Sarafinaitei ir Ričardui Tamuliui, kurie 
praėjusio ketvirtadienio naktį labai operatyviai ir profesionaliai 
atliko savo darbą, tuo išgelbėdami mano gyvybę. 

Asta Vienažindienė 

Druskininkų ligoninės veiklos 
auditas: pokyčiai būtini

Druskininkų ligoninėje už-
baigtas keturis mėnesius tru-
kęs auditas, tyręs ne tik li-
goninės veiklą, bet ir pačios 
įstaigos reikšmę savivaldy-
bei. Oficialus veiklos įvertini-
mas identifikavo problemines 
sritis ir tobulinimo galimybes.

Druskininkų ligoninės direkto-
rius Viktoras Meižis išreiškė tvir-
tą tikėjimą sveikatos priežiūros 
įstaigos perspektyvomis: „Ligo-
ninės ateitis didele dalimi pri-
klauso nuo to, kaip efektyviai 
ir greitai ji geba prisitaikyti prie 
šiandienos iššūkių, o reikalavi-
mai padaryti daugiau ir kokybiš-
kiau su tuo pačiu finansavimu tik 
didėja. Sparčiai į priekį žengian-
čios technologijos ir gebėjimas 
jas įsisavinti padeda išlikti su ki-
tomis sveikatos priežiūros įstai-
gomis konkurencinga ligonine, 
tačiau dabartiniams iššūkiams 
priimti reikalingi ne tik nauji, pa-
žangūs sprendimai, bet ir dides-
nis darbo efektyvumas. Šian-
dien mums kaip niekad svarbi 
tampa energinga, darbšti ir, 
svarbiausia – kompetentinga ko-
manda, nebijanti prisiimti atsa-
komybės“, – teigia jis.

Dabar turime oficialų ligoninės 
veiklos vertinimą, aiškias pro-
blemines sritis ir tobulinimo ga-
limybes, todėl galime imtis ryž-
tingų sprendimų. Tik pati įstaiga 
gali susitvarkyti savo viduje, to-
dėl pokyčiai, kurie jau vyksta, 
yra būtini. Mes norime išsaugoti 
Druskininkų ligoninę su jos sta-
tusu, darbo vietomis ir misija rū-
pintis kiekvieno druskininkiečio 
ir miesto svečio sveikata, tačiau 
tam reikalingos visų darbuotojų 
pastangos.

V. Meižio teigimu, artimiau-
sios ligoninės veiklos prioritetai 
yra efektyvesnė Priėmimo-sku-
bios ir konsultacinės pagalbos 
padalinio veikla, gerinant pas-
laugų prieinamumą ir kokybę, 
Vaikų ligų skyriaus rekonstrukci-
ja bei ekonomiškai efektyvių, to-
kių kaip Dienos chirurgijos pas-
laugų plėtra, mažinant nebūtiną 
ilgalaikę hospitalizaciją. Su šiais 
tikslais susiję darbai, anot direk-
toriaus, yra planuojami arba jau 
vykdomi. V. Meižis taip pat pasi-
džiaugė, kad šių metų pabaigo-
je pacientams, kenčiantiems dėl 
išsiplėtusių venų, ligoninė galės 
suteikti pagalbą, naudojant vie-
ną pažangiausių technologijų 
šioje srityje – endoskopinę venų 
abliaciją lazeriu.

Šiandienos situacija nėra len-
gva, tačiau tvirtai tikime ligoni-
nės ateitimi ir žinome, ką reikia 
daryti, esame išsikėlę aiškius il-
galaikius tikslus ir tvarkingai su-
sidėlioję prioritetus, o darbai jau 
vyksta. Todėl stabilus pagrindas 
siekti geriausio rezultato jau su-
kurtas. „Esu tikras, kad siste-
mingas veiklos planavimas, su-
reguliuota vidinė teisinė bazė, 
gera organizacinė struktūra ir 
kultūra, darbuotojų profesiona-
lumas, kompetencija ir darbo 
patirtis sudarys sąlygas Drus-
kininkų ligoninei išlikti patrau-
klia ne tik mūsų savivaldybės, 
tačiau ir visos Lietuvos bei už-
sienio svečiams. Juk kiekvienas 
supranta, kad geras gyvenimas 
prasideda nuo geros sveikatos“, 
– sakė V. Meižis.

Druskininkų ligoninės 
informacija 

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės sklypus 
nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708
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Užuojautos
Čia būta mano lūpų ir akių, 
čia mano rankų klaidžiota. 

Po žodžiais ir po tyla gyventa. 
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 

Tą vakarą, kada manęs nebus, 
brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu. 

(Justinas Marcinkevičius)

Dėl mylimos Mamos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Astą Slidziauskienę.

Druskininkų savivaldybė 

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Renginiai
Spalio 6 d. 12.30 val. tapybos par-

odos „Pro angelo langą“ atidarymas, 
kuriame dalyvaus darbų autorius Ma-
rius Abramavičius Neboisia (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Spalio 7 d. 14 val. Rudens pramo-
gos Viečiūnuose. Daugiau informaci-
jos: www.druskininkukulturoscentras.lt 
(prie Viečiūnų bendruomenės centro)

Vietos savivaldos dienai  
skirti renginiai:

Spalio 10 d. 11-17 val. Atvirų durų 
diena. Kviečiame aplankyti Miesto 
muziejų nemokamai ir pamatyti nau-
jus eksponatus (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Spalio 10 d. 10.30-19 val. Akcija 
„Nemokamas skaitytojo bilietas“ (nau-
jai užsiregistravusiems vartotojams 
skaitytojo bilietas bus išduodamas ne-
mokamai) (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)

Spalio 10 d. 9-11 val. Akcija „Suži-
nok ir keiskis sveikatos labui“, kurios 
metu žmonės galės nemokamai pasi-
tikrinti gliukozės ir cholesterolio kiekį 
kraujyje bei pasimatuoti arterinį krau-
jo spaudimą (privaloma atvykti neval-
gius ir negėrus) (Druskininkų pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras, 104 
kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 82)

Spalio 11 d. 16 val. Broniaus Kaše-
lionio knygos „Dainavos krašto par-
tizanai“ pristatymas. Dalyvaus kny-
gos autorius B. Kašelionis, Merkinės 
krašto muziejaus direktorius M. Čer-
niauskas ats. plk. A. Dudavičius. Kon-
certuos „Bočių“ mišrus ansamblis, 
vadovaujamas V. Dancevičiaus (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Spalio 12 d. 10 val. Labdaros ir pa-
ramos fondo „Švieskime vaikus“ kny-
gų dovanojimo šventė „Vaikų bibliote-
kėlė 2018“. Renginio metu labdaros ir 
paramos fondo savanoriai dovanos 
vaikiškų knygų rinkinius visoms Drus-
kininkuose esančioms įstaigoms, ku-
riose yra vaikiškų knygų bibliotekos 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Spalio 13 d. 13 val. Savivaldos die-
nos šventė „Mūsų bendruomenės die-
na“ Druskininkų savivaldybės meno 
kolektyvų koncertas, savivaldybės įs-
taigų, miestelių ir kaimų bendruome-
nių veiklų pristatymas, rudens gėry-
bių mugė, nuotraukų konkurso „Būk 
Druskininkų ambasadorius“ laimėtojų 
apdovanojimai (Pramogų aikštė)

Spalio 13 d. 17.30 val. „Atgimimo“ 
mokyklos aktų salėje koncertuos Če-
kijos respublikos Olomouc miesto 
etnografinis ansamblis „Tinčiane“ ir 
Druskininkų „Bočių“ meno kolektyvai. 
Įėjimas nemokamas

Parodos
Adelberto Nedzelskio kūrybos dar-

bų paroda „Dar čia pat“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės sky-
riaus mokytojos O. Zakarienės mo-
kinių darbų paroda „Spalvotos dailės 
dienos“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

J. Monkutės-Marks grafikos paroda 
„Dovana Tėviškei“ (V. K. Jonyno gale-
rija, Turistų g. 9)

Iki spalio 5 d. – Stasio Eidrigevi-
čiaus paroda „Hommage a Čiurlionis“ 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 35, 

Paroda „Dr. Juozo Petro Kazicko 
gyvenimo istorija“ (V. K. Jonyno gale-
rija, Turistų g. 9)

Žemėlapių paroda „Druskininkai per 
šimtmetį“ (Druskininkų miesto muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. Jie lieka gyventi 
gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo, meilėje, kurią jie atnešė 

į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)

Dėl skaudžios netekties, iškeliavus į Amžinybę 
seseriai Danutei, nuoširdžiai užjaučiame Joną Tertelį 

bei visus artimuosius.

Druskininkų krašto klubo nariai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka....

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Navicką 
dėl brangiausios Mamytės mirties.

DNSB „Gojus“ bendruomenė

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, 
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės. 

Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas 
pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. 

(B. Brazdžionis)

Nuoširdžiausias AČIŪ „Ryto“ gimnazijos mokiniams ir 
mokytojams, „Grand SPA Lietuva“, „Eglės“ sanatorijos, R. 
Pankevičienės įmonės kolektyvams, laidojimo namams „Nu-
trūkusi styga“. AČIŪ draugams, artimiesiems, kaimynams, 
visiems, užjautusiems ir padėjusiems mums skaudžią netek-
ties valandą, žuvus mylimam sūneliui, broliui, anūkui Karo-
liui Juškevičiui.

Mama, sesė, brolis ir močiutė

Mirus Viliui Vaškevičiui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Merkinės g. 6 namo gyventojai

Buvai mums visiems reikalingas, 
svarbus, geras, linksmas. Besišypsantis ...

Išliksi širdy mūs kiekvieno, 
kaip nuostabus žiedas, 
išsiskleidęs ant medžio, 

kuriam lemta buvo nulūžt...

Nuoširdžiai užjaučiame Karolio Juškevičiaus artimuosius.

„Ryto“ gimnazijos 4F klasės 
mokiniai ir auklėtoja

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės vidaus ligų 
skyriaus vedėjai Nijolei Šavelskienei ir visam šio skyriaus 
personalui už nuoširdų rūpestį. AČIŪ artimiesiems, kaimy-
nams, draugams, Liškiavos klebonui ir visiems, užjautu-
siems bei padėjusiems mums skaudžią netekties valandą, 
mirus mylimai mamai, močiutei ir promočiutei Onai Aldonai 
Žėkienei.

Dukros Julė, Elvyra ir sūnus Valdas

IN MEMORIAM

Kiekviena sekundė,
kiekvienas žingsnis,
kiekvienas mostas...

Tai dar viena „kažko“ pabaiga, 
su kuria niekas nesibaigia...

2018 m. rugsėjo 30 d. užgeso Zelmos Tamulevičienės gyvybė. Zel-
mutė, taip ją vadino dauguma jos kolegų, bendradarbių, pažįstamų.

Nuo 1975 m. rugpjūčio 1 d., kai tik baigė Klaipėdos medicinos mo-
kyklą ir, gavusi paskyrimą, atvyko į Druskininkus, Z. Tamulevičienė 
su dideliu atsidavimu dirbo Druskininkų miesto ligoninėje. 

Nuo 1975 m. rugpjūčio 1 d. ji dirbo Chirurgijos skyriuje medicinos 
seserimi, nuo 1980 m. gegužės 1 d. ėjo Ortopedinio-neurologinio-re-
abilitacijos skyriaus procedūrinio kabineto medicinos sesers parei-
gas, o nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. – Vaikų ligų skyriaus vyr. medicinos 
sesers pareigose.

Ištikimybė pareigai ir meilė žmogui buvo jos gyvenimo moto. Nuo-
širdus darbas ir ryšys su žmonėmis suteikė jėgų įveikti gyvenimo 
sunkumus ir pasidžiaugti nuveiktų darbų sėkme. Sunku atsisveikin-
ti, bet šviesa lieka...

Druskininkų ligoninės kolektyvas

ZELMA TAMULEVIČIENĖ
1957-06-29/2018-09-30

Išnuomojamas 10 ha 
žemės ūkio paskirties 

sklypas Leipalingio seniū-
nijoje. Tel. 8 687 89766

Parduodu (4 vnt.) univer-
salias padangas R15 su 

metaliniais ratlankiais, tin-
ka automobiliui „Toyota 
Auris“. Tel. 8 687 89766
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2018.10.06 d.
Šeštadienis

2018.10.05 d.
Penktadienis

2018.10.07 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
08:50 Adolfo Ramanausko-

Vanago valstybinės laidotuvės. Velionio 
palaikų atvežimas į Vilniaus universiteto 
Šv. Jonų bažnyčią. Tiesioginė transliacija.

10:30 Nematomas frontas  .
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Rokis Balboa.
00:30 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Karališka drąsa“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

„Bėgantis labirintu“.
23:35 PREMJERA „1303 butas“.
01:15 „12 galimybių“ (k.).
03:10 „12 galimybių 2. Perkrauta“ (k.).
04:50 „Rouzvudas“.
05:35 „Naujokė“ 

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvūnų policija. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Ugnies žiedas.
23:30 Absoliutus blogis. Išnykimas.
01:20 Naktinis pasivažinėjimas.
03:00 Vidury vandenyno (k). 

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 „Patriotai“. 

07.50 „Gluchariovas“.
09.00 Nuoga tiesa. 
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 
10.40 Gyvenimo būdas.
11.20 „Ant bangos“. 
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 PREMJERA. „Mentų karai: 

Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
21.00 „Adomo obuolys“. 
22.00 Reporteris. 
23.00 „Ant bangos“. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Iššūkis“.
03.00 „Moterų daktaras“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Reali mistika“. 
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena. 
21:00 Trintukas.
23:20 Aukšta įtampa (k).
01:15 „Kortų namelis“.
02:10 „Reali mistika“ (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gimę tą pačią die-
ną (k.).

07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Premjera. Patrakėliai futboli-

ninkai. Legenda gyva.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Adolfo Ramanausko-Vanago 

valstybinės laidotuvės. Atsisveikini-
mo ceremonija.

Tiesioginė transliacija iš Šv. Jonų 
bažnyčios.

13:00 Adolfo Ramanausko-Vanago 
valstybinės laidotuvės. Šventos Mi-
šios. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos.

14:00 Adolfo Ramanausko-Vanago 
valstybinės laidotuvės Antakalnio ka-
pinėse. Tiesioginė transliacija.

16:13 Loterija „Keno Loto“.
16:15 Žinios. 
16:30 Nenugalimas. 
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“.
22:40 Premjera. Antikvariato pa-

slaptys 7. Žudymo menas.
00:10 Rokis Balboa (k.).
01:50 Nematomas frontas (k.).
03:20 Nenugalimas (k.).
04:20 Dainos Lietuvai.
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Bal-

tuolė ir Rožytė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Stebu-

klingi metų laikai. Svalbardas.
13:00 Pasaulio dokumentika. Sin-

gapūras – klestintis atogrąžų rojus. 
Žmogaus ir gamtos santarvė.

13:55 Puaro.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Rūta. 
22:30 Premjera. Maksas.
00:20 Premjera. Žaidimas.
02:30 Pasaulio dokumentika. Stebu-

klingi metų laikai. Svalbardas (k.).
03:25 Pasaulio dokumentika. Singa-

pūras – klestintis atogrąžų rojus. Žmo-
gaus ir gamtos santarvė (k.).

04:15 Puaro (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.

09.00 Šiandien kimba.
10.00 „24 valandos Žemėje“. 
11.10 Ekovizija. Laida, skirta aplin-

kos apsaugai. 
11.20 „Neprijaukinti. Aliaska“. 
11.55 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
14.00 „Baltoji vergė“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Gyvenimo sparnai. 
18.00 Žinios.
18.30 „Namas prie šaltinio“.
20.00 Žinios.
20.25 „Namas prie šaltinio“ (tęs.). 
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“.
00.45 „Širdies plakimas“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.10 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Juodosios katės“.
05.30 Grilio skanėstai. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“. 

07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Mokytis niekada nevėlu“. 
11:00 „Misija: dirbame sau“. 
11:30 „Inoekspertai“.
12:00 „Nevykusi diena“.
13:55 „Nuleist periskopą!“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO 

TEATRAS „Veidrodėli, veidrodėli“.
21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Geras melas“.
23:55 „Kaltinamoji Keisė Antony“.
01:40 „Bėgantis labirintu“ (k.).
03:35 „1303 butas“.
05:05 „Rouzvudas“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“. 

07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“. 
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 PREMJERA „Fiksikai. Didžio-

ji paslaptis“.
13:00 PREMJERA „Aldabra“.
14:30 „Apsaugoti princesę“.
16:10 „Mergina iš Alabamos“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kartą Venecijoje“.
23:55 „12 galimybių 3. Padėtis be 

išeities“ (k.).
01:35 „Geras melas“ (k.).
03:35 „Kaltinamoji Keisė Antony“ (k.).
05:05 „Rouzvudas“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).

08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Kobra 11“.
23:00 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Blogas policininkas“.
00:05 „Nuodėmių daktaras“.
01:00 „Kaulai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:35 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:50 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:40 „Naujokė“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:10 „Riterių princesė Nela“. 

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Kaip Liveta pasakys. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Opera-

cija „Salazaras“.
00:40 „Akloji zona“.
01:35 Pinigų monstras (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Ant bangos“. 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.
15.25 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
15.55 Europos vartotojų centras 

pataria. 
16.00 Žinios.
16.20 „Čempionai“.
16.50 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk “ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.25 „Šėtono medžioklė“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šėtono medžioklė“ (tęs.). 
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 „Neprijaukinti. Afrika“. 
04.50 „Iššūkis“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

05.55 Programa
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte.
06.50 Šiandien kimba. 
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „24/7“. 
10.00 „Šėtono medžioklė“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Japonijos GP apžvalga.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
03.00 „Moterų daktaras“.

06:15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (k).

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Galiūnų mačas Lietuva – Pa-
saulio rinktinė. 2018 m. 

10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Katės ar šunys? Kas geresnis“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“. 
12:50 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:50 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:30 Raudona linija. 
17:00 LKL čempionatas. Nevėžis - 

Šiauliai. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:35 MANO HEROJUS 10 000 

metų prieš Kristų.
23:45 AŠTRUS KINAS Demonas 

viduje.
01:35 „Strėlė“ (k).
02:20 „Kortų namelis“ (k).
03:15 Dainuok mano dainą (k). 

06:05 Lietuvos galiūnų čem-
pionato etapas (k). 2017 m. 

07:10 „Katės ar šunys? Kas 
geresnis“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Rykliai“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:50 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Nusikaltimų miestas“. 
16:30 Raudona linija. 
17:00 LKL čempionatas. Rytas - 

Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Dvylika kėdžių.
22:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
23:45 „Gyvi numirėliai“.
00:45 Trintukas (k).
02:45 Demonas viduje (k).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:10 „Riterių princesė Nela“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 KINO PUSRYČIAI Asteriksas 

Britanijoje.
11:00 Kumba.
12:40 Agentas Kodis Benksas. Už-

duotis Londone.
14:40 Netikra vienuolė.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Aklosios per-

klausos. 
22:00 PREMJERA Pinigų monstras.
23:55 Išvarymas.
02:00 Prekybos centro kietuolis (k).

03.50 „40 plius, arba jausmų geo-
metrija“.

04.45 „Iššūkis“.
05.35 „Neprijaukinti. Norvegija“. 
05.58  Pasaulis iš viršaus“. 
06.25 „Nuostabūs pojūčiai“. 
06.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 

08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:15 „Ponas Bynas“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Peliukas 

Stiuartas Litlis.
11:20 Sidnė Vait.
13:30 Agentas Kodis Benksas.
15:30 Mamos eina į trasą.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Monstrų ratai.
21:35 Prekybos centro kietuolis.
23:25 PREMJERA Bernvakaris 

Australijoje 2.
01:10 Absoliutus blogis. Išnykimas (k). 

2018.10.08 d.
  Pirmadienis

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).
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2018.10.10 d.
Trečiadienis

2018.10.11 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau! 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Smaragdo miestas.
23:45 Klausimėlis.lt. 
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 UEFA „Tautų lygos“ futbolo 

turnyras. Lietuva – Rumunija. Tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus.

23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Prieš srovę“  (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Persekiojama daktaro. Sugrįžimas“.
22:25 „Filmo pertraukoje - „Vikin-

glotto““.
22:30 TĘSINYS „Persekiojama 

daktaro. Sugrįžimas“.
23:55 „Nuodėmių daktaras“.
00:50 „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:20 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:10 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:35 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:25 „Rouzvudas“ (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Dredas“.
23:50 „Nuodėmių daktaras“.
00:50 „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:20 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:10 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:35 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:20 „Rouzvudas“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Kaip Liveta pasakys. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Piktas 

vairuotojas.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 13 valandų. Slaptieji Benga-

zio kariai (k). 

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Nusikal-

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Čempionai.
06.50 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi. 
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 Adomo obuolys. 
10.00 „Namas prie šaltinio“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Patriotai“. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Nuoga tiesa. 
00.30 Čempionai. 
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
05.35 „Neprijaukinti. Australija“. 

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Vantos lapas. 

07.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu.

07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „Patriotai“. 
10.00 „Neišsižadėk“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
23.00 „Patriotai“. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Už-

puolikai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Už-

puolikai“.
05.35 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. 

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Kaimo akademija.

07.20 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „Ant bangos“. 
10.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 
10.10 „Širdies plakimas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Namas prie šaltinio“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
05.35 „Neprijaukinti. Naujoji Zelan-

dija“. 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20:30 Info diena. 
21:00 Specialistas.
23:15 Žvaigždžių kelias į begalybę (k).
01:30 „Kortų namelis“.
02:25 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20:30 Info diena. 
21:00 Įsakymo vykdymas.
22:55 Apgaulė (k) (.
00:45 „Kortų namelis“.
01:35 „Nusikaltimų miestas“ (k).

2018.10.09 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Mokytis niekada ne-

vėlu“ (kart.)
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Džiunglės“.
00:15 „Nuodėmių daktaras“.
01:15 „Kaulai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:45 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:00 „Nuodėmių daktaras“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20:30 Info diena. 
21:00 Žvaigždžių kelias į begalybę.
23:20 Dvylika kėdžių (k).
02:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
03:10 „Gyvi numirėliai“ (k).

03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
05.35 „Neprijaukinti. Turkija“. 

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Kaip Liveta pasakys. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS 13 va-

landų. Slaptieji Bengazio kariai.
01:20 „Akloji zona“.
02:15 Operacija „Salazaras“ (k). 

pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
20:30 Info diena. 
21:00 Apgaulė.
22:50 Specialistas (k).
01:00 „Kortų namelis“.
01:55 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

tėlių šalis.
00:35 „Akloji zona“.
01:30 Piktas vairuotojas (k).
03:50 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383
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Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be poilsio dienų.

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Siūlome darbą transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 

Druskininkų sav. Teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano 
dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 699 43005

Brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 100 g), 
sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

Kasame tvenkinius, tvenkinius, kūdras. 
Darbus at l iekame greitai  ir  kokybiškai. 

Konsultuojame visais susijusiais klausimais. 
Tel.  8 602 21748

MB „Mileipas“:
Parduoda įvairią statybi-

nę medieną.
Stato rąstinius namus.
Pjauna medieną mobiliu 

gateriu.
Veža krovinius sunkveži-

miu (iki 5 t) su kranu.
 

Tel. 8 659 32055

Parduodame 
juodžemį, galime 
pristatyti į vietą.  
Tel. 8 698 72320

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspedito-
riams. Tel. 8 687 93693

Įmonių, superkančių grybus, dėmesiui! Perkamos džiovintos 
musmirės (lot. amanita muscaria). Tel. 8 618 52595

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Akcija kačių 
mylėtojams!

Visą spalio mėnesį 
šeštadieniais – 20% 

nuolaida: 

sterilizacijai, kastracijai, burnos higienai, skiepams, pašarams. 
Jurgitos Jauneikienės veterinarijos klinika: Sodžiaus g. 18, 

Neravai. Išankstinė registracija telefonu: 8 699 35788

UAB „PARAMA“ siūlo nuolatinį darbą MECHANIKUI
 Reikalavimai:
• Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
• Kelių statybinių mašinų , mechanizmų bei  autotransporto 

remonto,  priežiūros ir darbo organizavimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Pareigingumas.

CV siųsti  el. p.: info@alytausparama.lt 
arba registruotis tel.:  8 615 14 903

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200
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Asmeniniai skelbimai
25 kv. m malkomis šildomas 
garažas Neravų g. Kaina – 3000 
Eur. Tel. 8 693 56292

Garažas prie JUC.  
Tel. 8 620 11235

Skubiai sodo sklypas Jaskonių 
k., Miglos g.  
Tel.: 8 699 39047, 8 603 24414

Sodas SB „Raigardas“, tinka gy-
venti žiemą. Kaina – 22000 Eur. 
Tel. 8 606 04614

Sodas Viečiūnuose, tinka gyventi 
žiemą. Kaina – 40000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Peugeot 206 SW 2004 m. TA iki 
2020-05. HDI 1,4 L. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 600 38413

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„VW Sharan“ 1999 m., 1.9 L dy-
zelinas, TA iki 2020.09. Kaina – 
850 Eur. Tel. 8 620 86187

9 protokolų auto diagnostikos 
skeneris (variklių diagnostikai). 
Tel. 8 650 66517

„Nissan X-Trail“ 2005 m., 2,2 
L dyzelinas, 100 kW, TA iki 
2019.10.09, gera būklė.  
Tel. 8 620 49009

„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 
81 kW, 7 vietos, iš Vokietijos. 
Kaina – 1500 Eur.  
Tel. 8 612 93980

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 685 50393

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Beržinės skaldytos sausos mal-
kos. Atvežu, iškraunu. Kaina – 7 
m/290 Eur. Tel. 8 698 86506

Parduodame pušines malkas. 
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Smulkios bulvės. Kaina – 50 kg/3 
Eur. Tel. 8 618 73522

Maistinės bulvės, pašarinės bul-
vės, moliūgai. Tel. 8 648 92746

Maistinės bulvės „Vineta“ (Drus-
kininkai, Sodų g. 37). Kaina – 1 
kg/0,2 Eur. Tel. 8 699 43921

Parduodami įvairūs daiktai

Katilas „Viadrus“, boileris, benzi-
ninė žoliapjovė, dviračiai, televi-
zoriai. Tel. 8 616 48116

Trifazis suvirinimo aparatas su 
kabeliais už 150 Eur; naujas 
skysto kuro šildymo katilas už 
160 Eur; trifazis „kreizas“ su ob-
liavimo stalu už 250 Eur.  
Tel. 8 670 71386

Gero išplanavimo sukomplektuoti 
triušių narvai ir mediniai langų rė-
mai su stiklais. Tel. 8 686 08616

Telefonas „Samsung E7“ (yra 
mažas skilimas) už 45 Eur; tele-
fonas „Samsung S6 Edge Plius“ 
su visu komplektu už 185 Eur; 
LCD televizorius „Orion“ (81 cm 
įstrižainė) už 120 Eur; nešioja-
mas kompiuteris „Acer“ už 150 
Eur; WiFi kamera, galimybė tele-
fone stebėti realų vaizdą namuo-
se už 45 Eur. Tel. 8 623 53377

Odinis miegamasis kampas, 
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko 
tualetas, ketaus krosnis, lauko 
baldai, malkinės sandėliukas.  
Tel. 8 656 38881

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Dviračiai: vyriškas „Vortex“ už 
85 Eur; vyriškas „Conway“ už 85 
Eur; moteriškas „Kattler“ už 95 
Eur; elektrinis dviratis „Gazelle“, 
8 Nexus pavaros už 460 Eur; 
moteriškas BBF už 170 Eur.  
Tel. 8 623 53377

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 ir 72 cm įstrižainė); pul-
teliai nuo 12 Eur; SCART laidai. 
Tel. 8 686 43600

Geltonžiedė sedula (valgoma), 
mandžiūriniai riešutmedžiai, at-
sparūs šalčiams vynmedžiai.  
Tel. 8 672 41091

Dvejų durų spintos, senovinės 
austos lovatiesės, lininis siūlas, 
užuolaidos. Tel. 8 600 38695

Perka

3-4 kambarių butą Druskinin-
kuose, netoli centro. Gali būti be 
remonto. Tel. 8 628 75156

Butą arba sodą (10 km aplink 
Druskininkus). Tel. 8 623 53377

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Ieško darbo

38 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 623 43434

58 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas 2 aukšte iš 3, 
Antakalnio g. Tel. 8 687 13513

1 kambario butas Vytauto g.  
Tel. 8 685 48849

1 kambario 36 kv. m butas 4 
aukšte iš 5, M. K. Čiurlionio g. 
Kaina – 38500 Eur.  
Tel. 8 606 04614

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

2 kambarių 50 kv. m butas Vei-
siejuose. Tel. 8 698 48621

2 kambarių 46 kv. m butas 1 
aukšte iš 4, M. K. Čiurlionio g. 
Kaina – 56000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

2 kambarių butas 1 aukšte iš 5, 
Gardino g. su priestatu (po juo 
įrengtas garažas, rūsys ir kitos 
patalpos). Tel. 8 620 27058

2 kambarių 34 kv. m butas 3 
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina – 
39000 Eur. Tel. 8 687 37575

Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 36700 Eur.  
Tel. 8 694 52629

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kietu 
kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklypas. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

6 a žemės sklypas Jaskonyse, 
Miglos 8-oji g. Kaina – 5990 Eur. 
Tel. 8 686 66153

Sodyba Lazdijų rajone su 2,5 ha 
žemės ir 850 a beržyno.  
Tel. 8 624 95469

Gyvenamas 70 kv. m namas Lei-
palingyje su 8,4 a sklypu.  
Tel. 8 616 48116

Sodo sklypas Jaskonyse. Yra 
veikiantis gręžinys, elektra, namo 
pamatai, šalia autobusų stotelė. 
Kaina – 10000 Eur. Galima derė-
tis. Tel. 8 655 58194

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 8990 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

Pjūklininkas ieško darbo miške. 
Tel. 8 627 03336

Nuoma

2 asmenų šeima nebrangiai 
išsinuomotų 1 kambarį ar sodo 
namelį, tinkantį gyventi žiemą.  
Tel. 8 679 04226

Nuo 11.01 išnuomojamas 34 kv. 
m butas renovuotame name prie 
M. K. Čiurlionio muziejaus (bal-
konas, internetas, baldai). Kaina 
– 150 Eur +komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 679 57867

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Leipalingyje. Tel. 8 611 52249

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika Vei-
siejų g. Kaina – 200 Eur + komu-
naliniai  mokesčiai.  
Tel. 8 611 48844

Kiti

Šeštokei mergaitei ieškome mo-
kytojo padėjėjo (-os), galinčio 
padėti mokytis lietuvių kalbos ir 
ruošti namų darbus.  
Tel. 8 605 81723

Reikalingas žmogus, galintis su-
pjauti ir sukapoti malkas, patvar-
kyti langus ir grindjuostes.  
Tel. 8 634 54310

Išnuomojamas 34 kv. m butas 
renovuotame name prie M. K. 
Čiurlionio muziejaus (balkonas, 
internetas, baldai). Kaina – 150 
Eur +komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 679 57867

Dovanojame labai gražų šuniuką 
(2,5 mėn.). Tel. 8 687 72754

Dovanoju šuniukus. Mama – vo-
kiečių aviganė, tėvas – Sibiro 
laika. Tel. 8 686 08616

Reikalingas žmogus, galintis 
sutvarkyti namo viduje laiptus ir 
kamino įdėklą. Tel. 8 670 17807

Pamestas klausos aparatas.  
Tel. 8 652 98051

Sanatorija „Belorus“ 
Druskininkuose skelbia 

kasmetinę rudeninę akciją 
baseino ir pirčių komplekso 

bei treniruoklių salės 
abonementams įsigyti. 

Nuolaidos – net iki 40%. 

Išsami informacija telefonu: 8 697 23622 arba 
www.belorus.lt  
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Į „The House“ – paragauti aštriausios Lietuvoje vištienos!
Druskininkiečių ir kuror-

to svečių pamėgtas restora-
nas „The House“ kviečia pa-
bėgti nuo rudeninės žvarbos: 
sušilti, mėgautis bendravi-
mu ir skaniais patiekalais. Į 
„The House“ – vėlyvųjų pie-
tų, ar – ankstyvosios vaka-
rienės? O gal... paragauti aš-
triausios Lietuvoje vištienos? 
Restorano naujoves pristato 
„The House“ vadovas Linas 
Jablonskas.

– Restorano viduje atsirado 
dvi naujos interjero detalės – 
varpai. Kodėl juos pakabinote?

– Varpas jau tampa „The Hou-
se“ populiarumo ir palankaus kli-
entų dėmesio simboliu. Mums la-
bai svarbus grįžtamasis ryšys su 
klientais. Patenkinti patiekalais 
žmonės mielai įsitraukia į žaidi-
mą „Skaniai pavalgei? Skambink 
varpu!“; personalas dėkoja klien-
tams už įvertinimą, vieni kitiems 
negaili aplodismentų, tad visiems 

būna smagu. Prieš metus pra-
dėta tradicija „Skaniai pavalgei? 
Skambink varpu!“ iš terasos „per-
sikėlė“ į restorano vidų, restorano 
holą: norime, kad varpą girdėtų ir 
virtuvės personalas. Kas jau kas, 
o virėjai, visas virtuvės persona-
las tai jau tikrai nusipelno girdė-
ti klientų padėkas. Virtuvės per-
sonalas išsakė norą, kad taip pat 
norėtų girdėti ir varpą, ir klientų 
plojimus. Na, o antrasis varpas – 
prie baro. Kaip žinia, pagal seną 

tradiciją – prie baro suskambėju-
sio varpo garsas praneša, kad kai 
kas „stato“ – vaišina visus!

– Kokia ryškiausia sezono 
naujovė „The House“?

– Pradėjome gaminti aštrią – 
manyčiau, aštriausią Lietuvoje – 
vištieną. Tai vištienos blauzdelės, 
pagardintos kelių rūšių pipirais: 
piripiri, žaliaisiais, aitriaisiais rau-
donaisiais pipirais, tabasco pada-
žu ir dar kai kuo. Visi prieskoniai 
bei prieskoninės žolelės – natū-
ralios, be skonių stipriklių, tačiau, 
patikėkit – karščio vienetų taip 
paruoštose vištienos blauzdelė-
se tiek, kad... bus „nejuokingai“ 
aštru! Kadangi patiekalas savo 
skoniu labai išskirtinis, kaskart 
klientą, užsisakantį šį patiekalą, 
paprašysime užpildyti ir tam tikrą 
dokumentą – anketą, kuriuo infor-
muojama, kad patiekalas yra ypa-
tingai aštrus, ir patvirtinama, kad 
klientas prisiima visą atsakomy-
bė dėl rizikų savo sveikatai. Už-
sisakęs ir suvalgęs aštriąsias viš-
tienos blauzdeles, klientas gaus 
simbolinę dovaną – „The House“ 
marškinėlius. 

– Kodėl gimė mintis pagamin-
ti būtent tokį patiekalą?

– Atsižvelgėme į pačių mūsų 
klientų, restorano lankytojų, po-
reikius: ne taip jau mažai klien-
tų prašo pagaminti „aštriau“ arba 
gardina patiekalus geru žiupsniu 
pipirų. Buvo kilusi mintis gaminti 
„aštriausius kiaušinius“ – bet ne-
siryžome, nes tokios rūšies pipi-
rų, kurių reikia šiam patiekalui, 
Lietuvoje net ir nėra.

– „The House“ garsėja kaip 
vieta, kurioje jauku susitikti su 
draugais – papietauti ar kavos...

– O dabar, druskininkiečiams, 
kurie pasivėlino papietauti die-

ną, kurorto svečiams, poilsiauto-
jams ar turistams siūlome susitikti 
ir vėlyvųjų pietų arba ankstyvo-
sios vakarienės. Kasdieniniai, ne-
įmantrūs, tačiau skanūs ir sveikai 
pagaminti patiekalai pateikiami 
nuo 16.30 val. iki 18. 30 val.

– Daug dėmesio skiriate „The 
House“ komandos suvieniji-
mui. Kas motyvuoja restorano 
personalą dirbti, padeda palai-
kyti draugišką atmosferą, dar-
bingą nuotaiką?

– Pinigai nebūtinai yra pagrin-
dinis akcentas žmogui, kuris myli 
savo darbą ir nori jį atlikti gerai. 
Pirmiausia, personalą, ypač vir-
tuvės, labai motyvuoja geras kli-
entų žodis, padėka. Būna, kad 
skaniai pavalgę, žmonės pa-
dėką virtuvei perduoda per pa-
davėją, arba, išeidami, stabteli 
virtuvės tarpdury, kad galėtų pa-
sakyti „ačiū“ pačiam virėjui. Ma-
nau, mums visiems, dirbantiems 
„The House“, padeda tai, kad 
kalbamės: pokalbių, ir bendrų, 
ir individualių, kolektyve neven-
giu. Jei matau, kad darbuotojas 
prastos nuotaikos – stengiamės 
bendrauti ir padėti vieni kitiems, 
o jei yra galimybė – drauge iš-
spręsti iškilusias problemas. Kal-
bamės ir apie restorano tikslus, 
apie tai, ko siekiame, ką pasie-
kėme, kokie esame visame ben-
drame aptarnavimo ir maitinimo 
sferos Druskininkuose konteks-
te, aplinkoje. Nuolat akcentuoju 
teisingą personalo požiūrį į mais-
tą, patiekalo gaminimą – netu-
ri būti atmestinumo, abejingu-
mo savo darbui. Manau, kad tokį 
mano požiūrį bei nuostatas kole-
gos gali realiai įvertinti ir tada, kai 
pats gaminu, darbuojuosi resto-
rano virtuvėje.

Užsakymo Nr. MDR-175-02

Restorano „The House“ vadovas L. Jablonskas kviečia restorane paragauti ir aštriausios Lietuvoje vištienos/„The House“ archyvo nuotrauka

Aštriaisiais prieskoniais pagardintos vištienos blauzdelės pradėtos gaminti, atsižvelgus į „The House“ restorano lankytojų poreikius/
„The House“ archyvo nuotrauka

Užsisakęs ir suvalgęs aštriąsias vištienos blauzdeles, klientas gaus simbolinę dovaną – „The House“ marškinėlius/„The House“ archy-
vo nuotrauka

Naujos-senos tradicijos restorane: varpas jau tampa „The House“ populiarumo ir klientų 
palankumo simboliu/„The House“ archyvo nuotrauka


