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Druskininkų 
pedagogų ir jų 

auklėtinių laukia 
nauji iššūkiai

2 psl.

Druskininkai iškilmingai paminėjo Baltijos kelio 30-metį ir 
palydėjo vasarą gatvės spektaklių festivaliu „Gatvės atostogos“

Paskutinis besibaigiančios 
vasaros savaitgalis Druskinin-
kuose buvo turtingas renginių. 
Penktadienį, rugpjūčio 23-ąją, 
Minint Baltijos kelio 30-ąją su-
kaktį, ta proga kurorte organi-
zuota nemažai renginių. 

Buvo galima dalyvauti prie Tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 
prasidėjusiame šiaurietiško ėjimo 
žygyje „Baltijos laisvės žings-
niai“, apžiūrėti Viešojoje bibliote-
koje surengtą fotografijų parodą, 

skirtą Baltijos kelio 30-mečiui. 
Druskininkų bažnyčioje aukotos 
Šv. Mišios už tėvynės laisvę.

Pavakarę druskininkiečiai ir ku-
rorto svečiai gausiai susirinko į 
simbolinę akciją – sustojo į gy-
vąją atminimo grandinę Vilniaus 
alėjoje – nuo paminklo Mindaugui 
iki bažnyčios.

Vakaro kulminacija tapo prie 
Druskonio ežero parodyta tea-
tralizuota programa „Begaliniam 
kely“, kurioje dalyvavo Mikas 

Suraučius, Morta Elžbieta Bieliu-
kaitė, Druskininkų kultūros cen-
tro, Leipalingio ir Viečiūnų meno 
kolektyvai. Pramogų aikštėje su-
sirinkusieji išvydo legendinį muzi-
kinį filmą „Kažkas atsitiko“.

Šeštadienį visi buvo laukiami 
atsisveikinimo su vasara šventėje 
„Vasaros aidai“. 

Tautodailės darbų ir amatų 
mugėje savo gaminius pristatė 
geriausi Lietuvos amatininkai, 
tautodailininkai, kulinarinio ir 

Turistų skaičius 
Druskininkuose 

pasiekė neregėtas 
aukštumas

5 psl.

Vakaro kulminacija tapo prie Druskonio ežero parodyta teatralizuota programa „Begaliniam kely“/Živilės Laužikienės nuotrauka

Druskininkų 
Švietimo centre 
edukacinė vaikų 

vasaros stovykla – 
svajonių vasara

6 psl.

tautinio paveldo gamintojai. 
Buvo pasiūlyta įvairių atrakcijų 
ir pramogų vaikams, sureng-
tas gatvės spektaklių festivalis 
„Gatvės atostogos“: poezijos ir 
muzikos koncertą surengė ak-
torius, Auksinio kryžiaus laure-
atas Vladas Bagdonas, dainų 
tekstų ir muzikos autorės bei 
atlikėjos Saulė Sakalauskaitė ir 
Greta Šepliakovaitė bei režisierė 
Ieva Jackevičiūtė pristatė teatro 
„Pradžia“ interaktyvų koncertą 
šeimai „Aštuntadienis“. „Mimų 
teatras“ stebino klounų pasiro-
dymais ir gy-
v o s i o m i s 
skulptūromis, 

Druskininkiečiai ir kurorto svečiai į gyvąją atminimo grandinę Vilniaus alėjoje – nuo paminklo karaliui Mindaugui iki bažnyčios/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

5 psl.
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Baigėsi vasaros atostogos 
ir jau ateinančią savaitę pra-
sidės naujieji mokslo metai. 
Druskininkų savivaldybės 
švietimo įstaigos pasitinka 
naujus mokslo metus, tin-
kamai atlikę vasaros darbus 
ir suformulavę svarbiausius 
savo veiklos tikslus. 

Supažindiname su ugdymo 
įstaigų iškeltais uždaviniais 
ir iššūkiais bei techninėmis 
ir kitomis naujovėmis, kurias 
planuojama įgyvendinti nau-
jaisiais mokslo metais.

Įdiegtos techninės naujovės

Druskininkų „Ryto“ gimna-
zija šiais mokslo metais numato 
pagrindinį dėmesį skirti asmeni-
nei mokinio pažangai bei dialogo 
ir susitarimų kultūros vystymui, 
tobulinti pagalbos mokiniui sis-
temą, tęsti ilgalaikius tarptau-
tinius projektus: „Make a diffe-
rence – MAD“ (liet. „Pasikeisk), 
„Let‘s BET for heritage!“ (liet. 
„Vienykimės paveldo išsaugoji-
mui!“), tikslingai organizuoti ren-
ginius, skirtus ne tik dalykinių, 
bet ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymui, dalį ugdymo proceso 
laiko skirti mokinių emocinio in-
telekto lavinimui.

Druskininkų „Saulės“ pagrin-
dinėje mokykloje dalis mokytojų 
ugdymo procese pradės naudoti 
EMA elektronines pratybas – 
sudaryta elektroninės mokymo 
aplinkos EMA licencinė sutartis 
su UAB „E. mokykla“, užsakytos 
pratybos, tinkamai įrengta nauja 
kompiuterių klasė mokytojų ir 
mokinių darbui elektroninėje mo-
kymosi aplinkoje EMA, kuri leis 
mokytojams pažinti vaiką ir skirti 
individualias užduotis, atsižvel-
giant į kiekvieno vaiko žinias bei 
gebėjimus. 

Druskininkų „Saulės“ pa-
grindinėje mokykloje nuo 
mokslo metų pradžios pradės 
veikti sensorinės aplinkos kam-
barys. Sensorinė įranga – tai 
šviesų, garsų, vaizdų, muzikos 
variacijų ir skirtingoms vystymosi 
reikmėms skirta aplinka, kurioje 
galima atsipalaiduoti, padidinti 
motyvaciją kitoms veikloms ir pa-
justi teigiamą emocijų antplūdį. 
Ji skirta dviejų pagrindinių raidos 
poreikių grupių tenkinimui: emo-
cinio intelekto, socialinių įgūdžių, 
psichologinio atsparumo lavini-
mui ir akademinių žinių ir infor-
macijos pateikimui įtraukiu būdu. 

Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla šiais mokslo metais 
savitais renginiais pažymės 
75-uosius mokslo metus. Pasi-
rinkę sporto ir sveikatos ugdymo 
profilį ir džiaugdamiesi aukštais 
sportiniais rezultatais tarp šalies 
mokyklų, jie numato daug dėme-
sio skirti sveikatos ugdymo bei 
sportinei veiklai. Naujovė – nu-
matoma, kad mokykloje su jau-
nesniaisiais mokiniais dirbs kine-
ziterapijos specialistai. Mokykla, 
siekdama aukštesnių mokinių 
individualių mokymo(si) rezul-
tatų, didesnį dėmesį šiais mokslo 
metais skirs pagalbai mokytis – 
į pagalbos mokiniui specialistų 
būrį įsiliejo dvi psichologijos ma-
gistrės – Kamilė ir Greta. 

Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kykloje į bendrą gamtos mokslų 
kabinetą pertvarkyti chemijos 
ir biologijos kabinetai. Mokinių 

laukia eksperimentinės pamo-
kos, kitokios projektinės veiklos 
netradicinėse erdvėse.

Planuojamos kitokios
 ugdymo formos

Druskininkų savivaldybės Lei-
palingio progimnazijoje 2019-
2020 mokslo metais numatomas 
veiklos prioritetas – individuali 
kiekvieno mokinio pažanga. 
Ypatingas dėmesys bus ski-
riamas ne tik mokinių akade-
miniams pasiekimams, bet ir 
asmenybės brandai bei saviraiš-
kai. Daugiau veiklų numatoma 
sveikatingumo ugdymui bei fi-
ziniam lavinimui. Planuojamas 
kitokios ugdymo formos progim-
nazijos kraštotyros muziejuje – 
edukacijos, integruotos pamo-
kos, projektinė veikla. Mokyklos 

direktorės Astos Černiauskinės 
teigimu, mokyklos sėkmė – 
kiekvieno dirbančio mokykloje 
nuoširdi veikla, pasidalijimas 
lyderyste ir atsakomybe. Moty-
vacija, atremiant visus šių dienų 
iššūkius, suteikia prasmės ne-
lengvam darbui su mokiniais, 
progimnazijos bendruomenė tiki 
kiekvieno jos nario sėkme.

Druskininkų savivaldybės 
Viečiūnų progimnazijoje nau-
jais mokslo metais numatoma 
didelį dėmesį skirti individualiai 
mokinio pažangai. Mokinių lau-
kia įdomi formalųjį ugdymą papil-
danti veikla, nes mokykloje bus 
vykdomas VVG finansuojamas 
projektas. Mokinių laukia atnau-
jintas gamtos mokslų kabinetas, 
papildytas naujais nešiojamais 
kompiuteriais, įdomios ivonaty-
vios pamokos, kuriose bus nau-
dojamos IT ir kiti aktyvūs mo-
kymo metodai. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla, siekdama užti-
krinti kokybiškas ir labiau priei-
namas ugdymo paslaugas, nuo 
šių metų, planuoja plėsti savo 
veiklą ir atidaryti klases bei or-
ganizuoti neformalaus ugdymo 
užsiėmimus Druskininkų savival-
dybės seniūnijose – Leipalingio 
progimnazijoje ir ikimokyklinio 
ugdymo skyriuje „Liepaitė (pro-
gramos: dailės nuo 4 m., muzi-
kos ir choreografijos nuo 7 m.) ir 
Viečiūnų progimnazijos ikimoky-
klinio ugdymo skyriuje „Linelis“ 
(dailės ir choreografijos progra-
mos nuo 4 m.).

Padidėjo grupių skaičius 

Vaikų lopšelis-darželis „Ži-
butė“ rugsėjį pasitinka padi-
dėjusiu grupių skaičiumi, pasi-
pildžiusiu pedagogų kolektyvu, 
prasiplėtusiomis erdvėmis M. 

K. Čiurlionio meno mokyklos V. 
K. Jonyno dailės skyriaus patal-
pose, atnaujintomis lauko žai-
dimų aikštelėmis. Emociškai ir 
socialiai palankios edukacinės 
aplinkos, skatinančios vaikų pa-
tyriminį ugdymą(si), bendradar-
biaujant su tėvais, bus kuriamos 
ir per ateinančius metus. Bus 
siekiama profesinių ir asmeni-
nių darbuotojų kompetencijų to-
bulinimo per formalaus ir nefor-
malaus bendravimo renginius, 
veiklas.

Vaikų lopšelis-darželis „Bi-
tutė“ pradės ugdymo procesą 
taip pat padidėjusiu grupių skai-
čiumi (2 grupės), pradžiugins 
vaikučius ir jų tėvelius dalinai 
atnaujinta lauko žaidimų įranga. 
Darželio administracija nuo šio 
rugsėjo įstaigoje formuos ug-
dymo grupes pagal gimimo 
metus. 

Druskininkų švietimo cen-
tras pradės mokslo metus, turė-
damas dar vieną naują mokyklinį 
autobusą. Druskininkų savival-
dybėje nemokamas mokinių 
pavėžėjimas į mokyklas ir atgal 
2019-2020 mokslo metais bus 
vykdomas 8 mokykliniais auto-
busais. Tai užtikrins kokybišką 
kaimiškose savivaldybės vieto-
vėse gyvenančių mokinių ve-
žimą į Druskininkų savivaldybės 
mokyklas. 

Naujų 2019-2020 mokslo metų 
pradžios šventė Druskininkų 
savivaldybės švietimo įstai-

gose numatoma rugsėjo 2 d.: 

Druskininkų „Ryto“ gimnazi-
joje , Druskininkų „Saulės“ pa-
grindinėje mokykloje, Druski-
ninkų „Atgimimo“ mokykloje, 
Druskininkų savivaldybės Vie-
čiūnų progimnazijoje – 10 val., 

Druskininkų savivaldybės 
Leipalingio progimnazijoje – 
10.30 val.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje – 13 valandą 
bus laukiami muzikos ir cho-
reografijos mokiniai, o 15 val. 
– V. K. Jonyno dailės skyriaus 
mokiniai.

Druskininkų švietimo centre 
– 16.30 val.

Druskininkų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose mokslo 
metų pradžios: lopšelyje-dar-
želyje „Žibutė“ ir Druskininkų 
vaikų lopšelyje-darželyje „Bi-
tutė“ – 17 val. 

Druskininkų pedagogų ir jų auklėtinių laukia nauji iššūkiai

Jau ateinančią savaitę Druskininkų švietimo bendruomenę į mokyklas sukvies mokslo metų pradžią skelbiantis skambutis/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

Druskininkuose nedarbo lygis pasiekė nematytas žemumas
Tuo metu, kai daugelis savi-

valdybių skundžiasi aukštu ne-
darbo lygiu, Druskininkai gali 
pasidžiaugti – liepos mėnesį 
nedarbo lygis mūsų kurorte nu-
krito žemiau Lietuvos vidurkio. 

Pagal naujausius statistikos 
duomenis, Druskininkuose 
nedarbo lygis sumažėjo iki 7, 
8 proc., kai tuo metu Lietuvos 
nedarbo lygio vidurkis išliko 
nepakitęs ir siekia 8 proc.

Druskininkų savivaldybės ne-
darbo rodiklis yra geriausias visoje 
Alytaus apskrityje. Štai Alytaus 
mieste bedarbiai sudaro 8,9 proc. 
visų darbingų gyventojų, Alytaus 
rajone – 8,5 proc., Varėnos rajono 
savivaldybėje – 8 proc., o Lazdijų 
rajone – net 11,9 proc. 

Per devyniolika  metų nedarbo 
lygis Druskininkuose sumažėjo 
keturis kartus – nuo 30 proc. 
(2000 m.) iki 7,8 proc. (2019 m).

Akivaizdu, jog tokių gerų rezul-
tatų pavyko pasiekti, ne tik Sa-
vivaldybei bendradarbiaujant su 
verslu, sudarant Savivaldybėje 
palankias sąlygas verslui, bet ir 
dalyvaujant tikslinėse, užimtumą 
skatinančiose programose. 

Druskininkuose jau trečius me-
tus vykdoma ir Savivaldybės fi-
nansuojama Jaunimo verslumo 
ugdymo bei integracijos į darbo 
rinką programa, administruojama 
Jaunimo užimtumo centro (JUC). 

„Paaugliams ir jaunimui – tai 
puiki galimybė užsidirbti, pasima-
tuoti tam tikrą profesiją, susipa-
žinti su verslo subjektais, jų ku-
riama kultūra. Verslui programa 
padeda atrasti naujus darbuoto-
jus, suteikti jiems galimybę įgyti 

darbo patirties, tobulėti bei suda-
ryti sąlygas jauniems žmonėms 
užsidirbti savarankiškų pajamų. 
Programą, atsižvelgiant į praėju-
sius metus, kasmet vis patobuli-
name, šiek tiek keičiame sąlygas 
verslui. Šiemet, kaip ir praėjusiais 
metais, Druskininkų savivaldybės 
jaunimui, įsidarbinusiam verslo 
įmonėje, kuri dalyvauja progra-
moje, kompensuojama DU da-
lis,“ – sakė JUC direktorė Aušra 
Nedzinskienė.

Pirmais metais programoje da-
lyvavo 36 verslo subjektai, o šiais 
metais užsiregistravo 64 įmonės. 
Ir jaunimo, ir verslo įmonių skaičiai 
taip pat auga. 2017 metais progra-
mos metu įdarbinti 187 jaunuoliai, 
o šiais metais iki birželio mėn. 

įdarbinta 160 jaunuolių.
Kaip teigė Savivaldybės admi-

nistracijos direktorės pavaduo-
toja Violeta Grigorienė, Drus-
kininkuose nuolat mažėjantys 
nedarbo rodikliai labai džiugina: 
„Tai, kad Druskininkų nedarbo 
lygio rodiklis yra mažesnis už 
šalies vidurkį, – puiki žinia. Toks 
geras rezultatas pasiektas pirmą 
kartą. Manau, jog jis pasiektas 
bendromis Savivaldybės, verslo 
atstovų pastangomis, dalyvaujant 
įvairiose programose, skatinant 
jaunimo užimtumą. Tokie rezul-
tatai tikrai didina Druskininkų 
patrauklumą.“

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Pagal naujausius statistikos duomenis, 
Druskininkuose nedarbo lygis sumažėjo iki 
7, 8 proc., kai tuo metu Lietuvos nedarbo 
lygio vidurkis išliko nepakitęs ir siekia 8 
proc./Asociatyvi Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Linas Urmanavičius, Drus-
kininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas:

„Pirmiausia norėčiau pasvei-
kinti visą Druskininkų švieti-
mo bendruomenę su Rugsėjo 
1-ąja. Smagu, kad visi puikiai 
pasirengė naujiems mokslo 
metams.

Kai daugelis šalies savival-
dybių nerimauja dėl mažė-
jančių moksleivių skaičiaus, 
mes džiaugiamės, kad šiemet 
Druskininkuose bus 25 pirmo-
kais daugiau nei pernai. Trimis 
grupėmis padidėjo ikimokyklinukų skaičius vaikų lopšeliuose-dar-
želiuose. 

Tai rodo, jog Druskininkuose daugėja vaikų ir jaunų žmonių, kurie 
ateityje padidins mokyklų bei gimnazijos klasių skaičių. 

Svarbus aspektas, į kurį turime atkreipti dėmesį, – moksleivių 
užimtumas. Turime pasiekti, kad vaikai kuo ilgiau būtų užimti mo-
kykloje, daugiau laiko dalyvautų būreliuose ir kitose popamokinėse 
veiklose, todėl mums priimtina Visos dienos mokyklos koncepcija.

Labai svarbu užtikrinti vaikų saugumą mokykloje. Siekiame, kad 
visi vaikai – ir neįgalieji, ir turintieji specialiųjų poreikių – mokyklo-
je jaustųsi gerai, todėl „Saulės“ pagrindinėje mokykloje atidaryta 
klasė specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams, ten įrengėme 
naują liftą.“ 
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Mieli mokiniai, gerbiami tėveliai, Druskininkų 
švietimo bendruomene, 

ir vėl ruduo, ir vėl naujos gyvenimo atkarpos pradžia! Rugsėjo 1-osios 
šventė aplanko beveik kiekvienus namus, suteikdama džiugesio ir einan-
tiems į mok yklą, ir juos palydintiems. Pasidalinę šiltais vasaros įspūdžiais, 
visi kartu žengiame prasmingu mokslo ir žinių keliu.

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena – primena mums, kad mokslas ir 
žinios yra didžiulės žmogaus gyvenimo vertybės, o mok ykla – vieta, kurioje 
šios vertybės įgyjamos bei puoselėjamos. Juk čia kiekvienas pradedame savo 
didįjį kelią į pažinimą, juo einame visą gyvenimą – tik reikia mokėti nau-
dotis tuo, ką teikia mok ykla.

Artėjančios šventės proga nuoširdžiai sveikiname Druskininkų peda-
gogus, moksleivius ir jų tėvelius. Atverkite širdis nuostabiam mokslo ir 
žinių pasauliui, dovanokite vieni kitiems džiugias bendrystės ir saviraiškos 
akimirkas!

Sėkmingų naujų mokslo metų!

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė

Mieli mokytojai ir moksleiviai,
Rudeniui užtikrintai žengiant į mūsų kiemus, miestų alėjas ir so-

dus, visi pailsėję, žvalūs, ir trykštantys nauju ryžtu, įsiliejame į mums 
įprastą, aktyvų gyvenimo ritmą.
Gyvenimas grįžta į mokyklų koridorius, išsiilgusius vaikų klegesio 

ir jaunatviškos jų gyvybės. Mokykla – tai mūsų antrieji namai, kur 
džiaugiamės, liūdime, augame ir vis geriau pažįstame save. Čia pri-
imti sprendimai ir įgytos patirtys, atskleisti kūrybiniai gebėjimai bran-
dina mus kaip asmenis, kuriais liksime visą savo gyvenimą.
Sveikindama Jus šventine Rugsėjo pirmosios proga, linkiu Jums 

visiems kuo didžiausios sėkmės ir neblėstančio žingeidumo, 
įkvėpimo mokytis ir mokyti naujaisiais mokslo metais. Tegul jie būna 
kupini naujų, vertingų patirčių, įkvepiančių iššūkių ir pačių geriausių 
rezultatų.

Lietuvos Respublikos Seimo narė
Virginija Vingrienė

Mieli moksleiviai, studentai, 
pedagogai, tėveliai,

prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo me-
tai. Tegul Rugsėjo 1-ąją peržengtas Mokslo ir 
Žinių slenkstis Jus atveda į tuos namus, kuriu-
ose išmokstama garbingai siekti pergalių, ne-
bijoma suklysti, kuriuose skatinama mąstyti, 
svajoti, kurti, kuriuose branginamas pagarbos 
ir bendrumo jausmas.
Linkiu pasitikėjimo savo jėgomis, sklandaus 

bendro darbo ir gražių pasiekimų!

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Zenonas Streikus

Ilgiausiai šalyje gyvuojanti 
socialinė akcija „Apsaugok 
mane“ šiemet pasitinka 20-tą 
rudenį. 

Visoje Lietuvoje, o taip pat 
Druskininkų savivaldybėje, 
rugsėjis skelbiamas saugaus 
eismo mėnesiu.

Nutikus nelaimei – nemoka-
mas draudimas 

Akcijos „Apsaugok mane“ ini-
ciatorė didžiausia draudimo 
bendrovė „Lietuvos draudimas“ 
kaip ir kasmet visą rugsėjį visus 
Druskininkų savivaldybės moki-
nius apdraus asmens draudimu. 

Draudimas galios visoje Lietu-
voje ištisą parą, jei mokinys ke-
liaudamas pėsčiomis nukentėtų 
eismo įvykyje. 

Kiekvienam mokiniui dovano-
jamo draudimo suma – 5 tūkst. 
eurų.  

„Draudimo apsauga moky-
klinio amžiaus vaikams įsiga-
lios automatiškai pačią pirmą 
mokslo metų dieną, o dėl to 
tėveliams nieko daryti nereikia. 

Svarbiausia, kad, nutikus ne-
laimei kelyje, jie žinotų, jog gali 
kreiptis į mus dėl patirtos žalos 
atlyginimo“, – sako „Lietuvos 
draudimo“ Dzūkijos skyriaus 
vadovė Alma Visockienė. 

Pasirūpins saugiomis 
perėjomis

Druskininkų savivaldybės įs-
taigų darbuotojai prie mokyklų 
esančias perėjas paženklins 
ryškiu „Apsaugok mane“ žen-
klu, kurį atpažįsta didžioji dau-
guma vairuotojų ir pėsčiųjų. 

„Svarbiausia mūsų, suaugu-
siųjų, rudens pamoka – apsau-
goti vaikų, mokinių keliones, 
kad namus ir mokyklą jie pa-
siektų saugūs ir sveiki. 

Mažieji eismo dalyviai, nere-
tai po ilgųjų vasaros atostogų 
išsiblaškę ir mažiau atidūs, to-
dėl visus vairuotojus tradiciškai 

kviečiame vairuoti atsargiau, o 
tėvelius – priminti vaikams, kaip 
saugiai pereiti gatvę“, – teigė 
„Lietuvos draudimo“ Dzūkijos 
skyriaus vadovė A. Visockienė.

Svarbu nedelsiant kreiptis
„Lietuvos draudimas“ apdrau-

džia visus mokinius, kurie keliauja 
pėsčiomis ar važiuoja dviračiu. 
Patekus į eismo įvykį, tėvai ar 
globėjai kviečiami apie tai iš karto 
pranešti „Lietuvos draudimui“ te-
lefonu 1828. 

Užregistravus įvykį, bendrovės 
specialistai išsamiai paaiškins, ką 
daryti toliau.

Iš viso nuo akcijos pradžios į 
„Lietuvos draudimą“ kreipėsi 93 
nukentėjusių mokinių tėvai, at-
lyginta žala siekia daugiau nei 
40 tūkstančių eurų. 

Taip pat jau trečius metus 
iš eilės „Lietuvos draudimas“ 
padovanos daugiau nei 12 
tūkstančių šviesą atspindinčių 
liemenių saugesnėms rajonų 
pradinių klasių mokinių išvy-
koms. 2017-2018 metais tokio-
mis liemenėmis buvo aprūpinti 
net 12 rajonų pradinių klasių 
mokiniai, šiemet jas gaus dar 
11 rajonų pradinukai. 

Iš viso „Lietuvos draudimas“ 
jau padovanojo daugiau nei 
34 tūkstančius šviesą atspin-
dinčių liemenių pradinių klasių 
moksleiviams. 

„Lietuvos draudimo“ inicijuo-
jama akcija „Apsaugok mane“ 
vyksta nuo 2000-ųjų ir yra ta-
pusi rudens tradicija. Skaičiuo-
jama, kad šiemet Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose specialiu 
akcijos ženklu bus paženklinta 
apie 1 tūkst. prie mokyklų esan-
čių perėjų, o „Lietuvos draudi-
mas“ iš viso apdraus daugiau 
kaip 320 tūkst. mokinių. 

Akcijos metu planuojama imtis 
ir kitų saugaus eismo priemo-
nių, kurios padėtų mažinti ava-
ringumą Lietuvos keliuose.

„Lietuvos draudimas“ apdraudė 
Druskininkų  savivaldybės mokinius

Svarbi informacija keleiviams 
Nuo šių metų rugsėjo 2 d. keičiami šių autobusų maršru-

tų eismo tvarkaraščiai:
Nr. 4 „Laisvės aikštė-Ateities“.
„Druskininkai-Stračiūnai“ autobusas iš Laisvės aikštės išva-

žiuos 18 val. darbo dienomis.
„Druskininkai-Leipalingis“.
Kitų autobusų eismo tvarkaraščiai nesikeis. Visus tvarkaraš-

čius galima surasti www.druskininkai.lt/komunalinis ūkis/trans-
portas, www.stops.lt/druskininkai, stotelėse

Druskininkų  savivaldybės informacija

Akcijos „Apsaugok mane“ iniciatorė didžiausia draudimo bendrovė „Lietuvos draudi-
mas“ kaip ir kasmet visą rugsėjį visus Druskininkų savivaldybės mokinius apdraus asmens 
draudimu/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Prie pat jūros – milijonų eurų vertės namas, valdžią įtikino, 

o žmonės išsižiojo išgirdę jo paskirtį
Milda Kuizinaitė

Kaip gauti leidimą pasista-
tyti įspūdingą namą ant jūros 
kranto Palangoje? Tereikia pa-
vadinti jį dušo kabina. Tokia 
pastato paskirtis įtikino valdi-
ninkus, bet ne kurorto gyven-
tojus. Jiems modernus namas 
nė iš tolo nepanašus į prau-
syklą. Pušyne prie jūros – 500 
kvadratinių metrų dušo pasta-
tas. Toks statinys iškilo Palan-
goje, prie pat jūros priekopės. 
Nors visą žiemą statybvietėje 
Palangos botanikos parke ka-
bėjusi lentelė skelbė, jog tai – 
dušinė su poilsio patalpomis, 
Palangoje iš to atvirai šaipo-
masi. „Kaskart su drauge eida-
mos pro šalį svarstome, galbūt 
ir mes tuose dušuose galėsime 
nusiprausti ar lovose pailsėti“, 
– statiniu stebėjosi Palangos 
gyventoja. 

Botanikos parke, prie pat pės-
čiųjų tako, išdygęs įspūdingas 
pastatas traukia ne tiktai vietos 
gyventojų, bet ir smalsių poilsiau-
tojų dėmesį. „Tai pasityčiojimas iš 
kurorto ir spjūvis į veidą visiems 
jo gyventojams“, – svarstė Bota-
nikos parko takais vaikštinėjantys 
palangiškiai. Vieno aukšto stati-
nys su mansarda ir stikline siena 
praeiviams primena gyvenamąjį 
namą. 

Praeiviai pastebėjo, jog šiuolai-
kiško namo mansardoje jau kabo 
šviestuvai, į vidų pradėti nešti 
baldai. Ar tai iš tiesų gyvenama-
sis namas? Registrų centre jo 
paskirtis nenurodyta, bet konsta-
tuota, kad jis stovi nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorijoje ir 
1-ojoje kurorto apsaugos zonoje, 
kur naujų pastatų statyba visai 
negalima. 

Paslaugos – dar paslaptis 
Registrų centro duomenimis, 

leidimą statyboms Botanikos 
parko teritorijoje Palangos miesto 
savivaldybė išdavė 2014 metais. 
Palangos savivaldybės Juridinio 
ir personalo skyriaus vedėjas Pe-
tras Kaminskas aiškino, jog leidi-
mas buvo išduotas ne naujai sta-
tybai, o pastatui rekonstruoti. Jo 
teigimu, statybų teisėtumą tikrinę 
Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos specialistai 

jokių pažeidimų neįžvelgė. Sa-
vivaldybės Juridinio ir personalo 
skyriaus vedėjas tvirtino, kad 
žemės sklypas Botanikos parke 
– rekreacinės paskirties, o prie 
pat jūros iškilęs modernus pasta-
tas skirtas aptarnavimui. Kokias 
paslaugas ir kam jame planuo-
jama teikti, savivaldybės atstovas 
nenurodė. „Girdėjome, kad rug-
sėjį Botanikos parke planuojama 
šventė. Įdomu, kaip šį pastatą 
svečiams pristatys miesto vado-
vai? Gal visus pakvies į vidų?“ – 
svarstė su „Lietuvos rytu“ bendra-
vusios Palangos gyventojos. 

Įsigijo bevertį statinį 
Moterys dar prisimena pakeliui 

iš paplūdimio stovėjusias duši-
nes, kurioms rekonstruoti savival-
dybė ir išdavė leidimą. Nedidelės 
dušinės šioje vietoje buvo pa-
statytos dar 1975 metais. Vėliau 
valstybinė žemė buvo išnuomota, 
o 2015 metais, kai jau buvo iš-
duotas leidimas statybai, pas-
tatą įsigijo Natalija Zolotnitskaja. 
Tuomet statinys buvo įvertintas 
585 eurais. Buvusias dušines nu-
sipirkusi N.Zolotnitskaja – tik du 
darbuotojus turinčios bendrovės 

„Agroinvest“ direktorė. Ant staty-
bvietėje dar šią žiemą kabėjusios 
lentelės buvo nurodyta, kad staty-
toja – Margarita Zolotnitskaja. 

Skubėjo statyti be leidimo 
Dar 2008 metais statyti poil-

sio paskirties pastatą Botanikos 
parke veržėsi kelių Palangos 
viešbučių savininkas Kęstutis 
Gecas. Statybas jis buvo pra-
dėjęs neturėdamas tam lei-
dimo. Verslininkas nusprendė, 
jog užteks informuoti savival-
dybę, kad statybas jis pradeda 
be leidimo. Tačiau tęsti darbus 
nebuvo taip paprasta. Nelega-
liomis statybomis susidomėjo 
tuometis aplinkos ministras Ar-
tūras Paulauskas, o Palangos 
miesto apylinkės teismas Meilės 
alėjoje laikinai sustabdė statybos 
darbus. Į teismą kreipėsi ir Klai-
pėdos apskrities administracija. 
Ji įpareigojo statytoją nugriauti 
statinį ir sutvarkyti statybvietę, o 
už teismo sprendimų nevykdymą 
mokėti baudas. P.Kaminskas 
aiškino, jog ir tuomet Palangos 
savivaldybė dėl statybų Botani-
kos parke pretenzijų neturėjo. 
Teisinių ginčų buvo kilę ne tarp 

statytojo ir savivaldybės, o tarp jo 
ir Statybos inspekcijos. Įtarimai 
dėl suklastotų statybos leidimų 
buvo pareikšti tuomečiam Palan-
gos vicemerui Rimantui Garoliui, 
kuris vėliau buvo išteisintas. 

Pažeidimus mato ne visur 
Prieš dešimtmetį nelegaliomis 

pripažintos, tačiau vėl atgijusios 
statybos stebina ir šio kurorto gy-
ventojus, ir teisininkus. Palangoje 
už buvusias dušines beveik šimtą 
kartų didesnis statinys iškilo sta-
tybas draudžiančioje kurorto zo-
noje. Tuo metu Druskininkuose, 
šalia Vijūnėlės tvenkinio, pasta-
tytą gyvenamąjį namą reikalau-
jama nugriauti. 

Aukščiausiasis teismas nurodė, 
kad Vijūnėlės dvaru pramintas 
pastatas stovi antrojoje kurorto 
apsaugos zonoje, nors kai namo 
statyboms buvo išduoti leidimai, 
apie tokią nebuvo girdėjusi nė 
viena tarnyba. Griauti pasmerk-
tas pastatas stovi ne parke ir ne 
prie jūros – Vijūnėlės tvenkinys 
vietoj Druskininkų pakraštyje 
buvusios pelkės buvo iškastas 
1983 metais, o nuo 1989 metų 
šalia jo pastatytas trijų aukštų 

valčių nuomos punktas su prie-
plauka, dėl kurio niekas preten-
zijų neturėjo. 

Gyvenamuosius namus pava-
dino boteliu

Pastatyti gyvenamąjį namą, 
bet nurodyti visai kitą jo paskirtį 
– Lietuvoje ne naujiena. Bene 
garsiausias to pavyzdys – vadi-
namasis Neringos botelis. Boteliu 
laikomas viešbutis pakrantėje su 
įrengtomis prieplaukomis laivams 
ar jachtoms, skirtas laivais plau-
kiojantiems turistams. Boteliu 
vadinamas ir laivas, veikiantis 
kaip viešbutis ant vandens. Vieni 
jų nuolat būna prišvartuoti prie 
krantinės, kiti dalį laiko plaukioja. 
Daugiau nei prieš dešimtmetį 
bendrovė „Sabonio klubas ir par-
tneriai“ boteliu pavadino septynis 
dvibučius gyvenamuosius namus 
(nuotr.). Kai dalis butų juose jau 
buvo parduota, statyba buvo pri-
pažinta nelegalia, nes prieštaravo 
Kuršių nerijos planavimo sche-
mai. Aukščiausiasis teismas 2010 
metų balandį įpareigojo įmonę 
„Sabonio klubas ir partneriai“ per 
pusę metų statinius nugriauti. 

Iš karto po Aukščiausiojo 
teismo sprendimo Neringos 
bendruomenė parengė kreipi-
mąsi į prezidentą, Seimo ir Vy-
riausybės vadovus. Siekdamas 
apginti kurorto bendruomenės 
interesus ir išspręsti statybos 
problemą Kuršių nerijoje į tuo-
metę prezidentę D.Grybauskaitę 
kreipėsi tuometis Neringos savi-
valdybės meras A.Vinkus, spren-
dimą griauti pastatus pavadinęs 
psichologiniu vandalizmu. Po 
kreipimosi į įvairias institucijas 
2012 metų vasarą Vyriausybės 
nutarimu buvo patvirtintas Kur-
šių nerijos nacionalinio parko 
tvarkymo planas, kuriame suda-
ryta galimybė įteisinti pastatus 
Preiloje. Klaipėdos miesto apy-
linkės teismas 2013 metų spalio 
23 dieną patvirtino taikos sutartį, 
pagal kurią Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba atsisakė teisės 
priverstinai vykdyti Apeliacinio 
teismo bei Aukščiausiojo teismo 
nutartį ir reikalauti, kad bendrovė 
„Sabonio klubas ir partneriai“ nu-
griautų pastatus.

„Lietuvos rytas“ 2019-08-21

Pastatas iškilo nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir 1-ojoje apsaugos zonoje, kur nauja statyba negalima.

Užkandinė „Kebabery“ ieško komandos pastiprinimo
Reikalingi kebabų kepėjai, kebabų gamintojai.

Patirtis – privalumas.
Kontaktinis asmuo – Linas, tel. 8 605 31059

el. p. linas.jablonskas@gmail.com

Kavinei „City Coffee“ reikalingi 
baristos padėjėja(s) ir pagalbinis 

darbuotojas (a).
V. Kudirkos g. 37, Druskininkai

Tel. 8 647 29545

Reikalingas 
apdailininkas vidaus 

ir išorės darbams. 
Tel. 8 631 76783

Išnuomoju patalpas Vilniaus al. 10
Tel. +37064440333

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO KAMBARINEI

Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas
Susidomėjusius savo gyvenimo aprašymą prašome siųs-
ti adresu info@goda.lt iki rugpjūčio 26 d. arba tiesiogiai 

kreiptis telefonu 8 623 39998

Pigiai parduodame 
žalias pušines malkas. 

Druskininkų savivaldybėje  atveži-
mas nemokamas. 

Tel. 8 601 68651 

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676
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Turistų skaičius Druskininkuose pasiekė neregėtas aukštumas
Tai, kad Druskininkai tampa 

pačia patraukliausia vieta Lie-
tuvos ir užsienio turistams, 
patvirtina ir oficialūs Lietuvos 
statistikos departamento nau-
jausi duomenys. Pagal juos, 
pirmąjį šių metų pusmetį, ly-
ginant su tuo pačiu praėju-
sių metų laikotarpiu, turistų 
skaičius Druskininkuose pa-
didėjo net 7,2 proc. ir sudarė 
176 tūkst. 230. Jei tokia pat 
sėkminga bus ir antroji metų 
pusė, Druskininkai šiemet gali 
pagerinti 21 metų turistų lan-
komumo rekordą – sulaukti 350 
tūkst. svečių.

Analizuojant turistų, atvykstan-
čių iš Lietuvos ir užsienio, skaičių, 
mūsų šalies turistų skaičius pa-
didėjo 7,6 proc., o užsieniečių – 
6,3 proc. Užsieniečiai sudarė 33 
proc. visų turistų, o lietuviai – 67 
proc. 

Statistikos departamento pateik-
toje medžiagoje matyti, jog dau-
giausia užsienio svečių atvyksta 
iš Lenkijos, ir jų skaičius nuolat 
didėja. Štai pernai per pirmąjį 
pusmetį mūsų kurortą aplankė 12 
707 lenkų turistai, o šiemet per tą 
patį laikotarpį jų skaičius padidėjo 
net 13,2 proc. - atvyko 14 385 
žmonės.

Džiugina ir padidėjęs turistų iš 
Baltarusijos skaičius, jų šį pus-
metį, lyginant su tuo pačiu praė-
jusių metų laikotarpiu, sulaukėme 
5,6 proc. daugiau.

Įdomu tai, jog pastebimai pa-
daugėjo turistų iš Izraelio. Jų per 

pusmetį atvyko net 30,4 proc. 
daugiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį. 

Taip pat padidėjo turistų iš Vokie-
tijos (6,4 proc.), Estijos (9,4 proc.) 
bei kitų pasaulio šalių (26,5 proc.). 

Pagal pateiktą statistiką, šiemet 
sumažėjo turistų iš Rusijos (-5,1) 
proc.

Analizuojant turistų nakvynių 
Druskininkuose pokyčius, verta 
pastebėti, jog bendras nakvynių 
skaičius šių metų pirmąjį pusmetį 
padidėjo net 8 proc. – lietuvių na-
kvynių – 11,7 proc., o užsieniečių 
– 4,3 proc. Taip pat galima teigti, 
jog ilgėja turistų buvimo laikas 
Druskininkuose.

Per dvidešimt metų, kai pradėtas 

fiksuoti turistų skaičius, svečių 
Druskininkuose padidėjo beveik 
8 kartus.

Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centro direktoriaus 
Rimanto Palionio teigimu, tokių 
gerų rezultatų pavyko pasiekti, 
aktyviai ir sistemingai dirbant su 
užsienio partneriais bei Druski-
ninkų verslo bendruomene. 

Paklaustas, kodėl, jo nuomone, 
sumažėjo turistų skaičius iš Rusi-
jos, centro vadovas paminėjo tam 
tikrus politinius aspektus ir padi-
dėjusias rusų turistų galimybes 
išvykti į Turkijos kurortus.

„Mes atlikome daug rinkodaros 
veiksmų ir Lietuvoje, ir užsie-
nyje, taip pat tiesiogiai dirbome 

su kelionių organizatoriais mūsų 
šalyje ir svetur, todėl galima 

pasidžiaugti gerais rezultatais“, – 
sakė R. Palionis.

Linas Urmanavičius, 
Druskininkų mero pava-
duotojas: „Turistų srauto 
augimas maloniai nustebino. 
Džiugu, kad daugėja turistų 
iš Lenkijos, akivaizdu – jiems 
esame patrauklūs. Taip pat 
džiugina tai, kad platėja už-
sienio svečių geografija, su-
laukiame turistų iš įvairesnių 
šalių. Vis daugiau užsieniečių 
atranda Druskininkus. Norė-
čiau pasidžiaugti Druskinin-
kų verslininkų pastangomis, 
sudarant turistams palankias 
sąlygas. Jie sugebėjo nedidinti paslaugų kainų, siūlo geriausią kainą 
ir kokybės santykį, išplėtė paslaugų spektrą, pasirūpino, kad visų 
amžiaus grupių svečiai pas mus rastų įvairių pramogų. Reikia pri-
pažinti, jog tinkamai išnaudojamos Nemuno teikiamos galimybės, 
pasiūlyta kitų vandens turizmo paslaugų.“

Per pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, turistų 
skaičius Druskininkuose padidėjo net 7,2 proc./Roberto Kisieliaus nuotraukos

„Diamonds show“ užbūrė kūno 
transformacijomis. Padedami me-
nininkės Aurelijos Vilūnienės, visi 
galėjo pasigaminti teatro kaukių. 

Vakare Pramogų aikštės sce-
noje žiūrovai pamatė žiūrovų sim-
patijų pelniusio televizijos projekto 
,,Du balsai – viena širdis“ finalinin-
kus Aureliją ir Rapolą Meškaus-
kus, smagią kompozitorių dvi-
kovą „Stano prieš Zvonkų“. Alano 
Chošnau solinėje programoje 
buvo galima išgirsti jau hitais ta-
pusių dainų versijas ir naujausius 
solinius kūrinius.

Sekmadienio vakarą meloma-
nai rinkosi Pramogų aikštėje žiū-
rėti romantinę komediją „Knygų 
klubas“. 

Druskininkai jau palydėjo va-
sarą, tačiau renginių netrūks iki 
pat didžiųjų metų švenčių.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkai iškilmingai paminėjo Baltijos kelio 30-metį ir palydėjo vasarą gatvės 
spektaklių festivaliu „Gatvės atostogos“

Roberto Kisieliaus, Luke Gallagher ir Laimos Rekevičienės nuotraukos

atkelta iš 1 psl.
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Druskininkų Švietimo centre edukacinė vaikų vasaros stovykla – svajonių vasara

Vasaros metu, kai vaikai nori 
patirti daugybę įspūdžių, ke-
liauti, pramogauti, atrasti naujų 
draugų, o tėveliai bei kiti arti-
mieji dirba, tikru išsigelbėjimu 
tampa vaikų vasaros stovyklos 
ir ten siūlomos programos.

Stovyklose – veiklų įvairovė
Druskininkų kurorte vasaros 

atostogų metu vieši daug svečių, 
tarp jų – ir didmiesčiuose gyve-
nančių buvusių druskininkiečių 
su šeimomis, žmonių, atvykusių 
iš svetur. Atsižvelgus į gyventojų 
prašymus ir poreikį, Druskininkų 
savivaldybės Druskininkų švie-
timo centre organizuota stovykla. 

Dienos užimtumo stovykloje 
kiekvieną darbo dieną liepos-rug-
pjūčio mėnesiais nuo 8.30 iki 17 
val. stovyklautojai pramoginei, la-
vinamajai, kūrybinei, edukacinei, 
sportinei veiklai turėjo galimybę 
naudotis šio centro įstaigų pa-
talpomis, „Atgimimo“ mokyklos 
aikštynu, jiems organizuotos pa-
žintinės ekskursijos po K. Dinei-
kos sveikatingumo, Grūto, Vijūnė-
lės parkus, išvykos į gražiausias 
apylinkes. Vaikai susipažino su 
gamtos grožiu, lankėsi pramogų 
objektuose, noriai dalijosi įspū-
džiais ir laukė naujos stovyklos 
dienos. Suburta 16 stovyklautojų 
grupelė vis didėjo, stovyklautojų 
vis daugėjo. Stovykla, pradėta or-
ganizuoti prieš keletą metų, tapo 
labai populiari ir pritraukia vis 
daugiau naujų stovyklautojų. 

„Vasara yra metas, kai tėvai 
nerimauja dėl vaikų užimtumo ir 
nori, kad šie kuo turiningiau pra-
leistų poilsio laiką. Šioje stovy-
kloje buvo užtikrintos vienodos 
galimybės smagiai pramogauti 
– apsilankyti Vandens parke, 
sporto salėje „Aqua Gym“, „Snow 
Arena“ žaidimų kambaryje, „One“ 
nuotykių, Grūto parkuose, zoolo-
gijos sode, M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje, amatų 
centre „Menų kalvė“, boulinge, 
susipažinti su miesto istorija, da-
lyvauti edukacinėje programoje 
„Plepi ponia“, plaukti garlaiviais, 
žiūrėti kiną, ragauti sūrių ir ma-
tyti, kaip jie gaminami, vykti į 
pasieniečių užkardą, policijos 
komisariatą, gaisrinę: susipažinti 
su kinologais, išvysti tarnybinius 
šunis, ginklus, pažinti skirtingas 
profesijas, vykti į ekskursijas, pi-
etauti gryname ore, žaisti stalo 
žaidimus, sportuoti“, – pasakojo 

stovykloje dirbusi mokytoja Aida 
Balčiūnienė.

„Visas šis laikas ir buvimas su 
vaikais tapo tikra dovana. Buvo 
gera matyti jų draugystes, patirtis, 
įspūdžius, gražias emocijas. Ne-
buvo monotonijos – tik daugybė 
puikių emocijų, kasdien pasikrau-
nant gyvenimo džiaugsmo. Pui-
kūs tėvelių atsiliepimai ir paska-
tinimai taip pat augina sparnus, 
motyvuoja. Jie džiaugėsi turininga 
ir ypatinga vaikų vasara, edukaci-
jomis, net ir per miesto pažinimo, 
istorijos prizmę“, – įspūdžiais dali-
josi jos kolegė mokytoja Žydrūnė 
Baležentienė. 

Abi stovyklos vadovės džiau-
gėsi, matydamos klegančius, 
čiauškančius vaikus ne tik gim-
tąja, bet ir užsienio kalbomis, ap-
linkiniai vaikai taip pat klausėsi, 
mokėsi, bandė kalbėti, kai kurie 

turėjo galimybę gilinti turimas 
žinias. 

 „Diena, savaitės, mėnesiai pra-
bėgo akimirksniu. Juolab, turint 
tokią puikią mokytojų komandą, 
džiaugiamės gimnazistėmis-pa-
dėjėjomis, kurios labai padėjo, 
buvo atsakingos ir rūpestingos. 
Net ir toje pačioje pramogų vie-
toje mažesniesiems galėjome pa-
siūlyti vieną, vyresnėliams – kitą 
programą, nes vaikučių amžius 
svyravo nuo 6 iki 12 metų“, –  pa-
sakojo mokytojos. 

Stovykla labai patiko
„Negaliu atsidžiaugti vaikų patir-

tomis emocijomis, įspūdžiais, ke-
lionėmis. Rekomenduoju visiems 
savo draugams! Ši stovykla – 
vaikų svajonių vasara, kiekviena 
diena – naujas nuotykis, gera, 
kad tokios stovyklos pralenkia net 

„Ypatingai džiaugiamės, kad ši 
stovykla sujungė ne tik Druski-
ninkų tėvelių vaikus, bet ir atvy-
kusius iš kitų miestų ar sugrįžu-
sius iš svetur. Galime pristatyti 
Druskininkus, parodyti jų grožį, 
išvystytą infrastruktūrą ir gyveni-
mo kokybę. Vasaros laikotarpiu 
įdarbiname ir mokytojus, kuriems 
atostogos prailgsta, bei jaunus 
žmones, kurie svajoja apie mo-
kytojo profesiją. Gera girdėti 
tokius puikius atsiliepimus, kad 
viskas pavyko sklandžiai, atsi-
žvelgiant į tėvelių pageidavimus. 
Stengsimės pateisinti lūkesčius, 
tęsti pradėtus darbus, būti lyde-
riais, vaikams suteikti viską, kas 
geriausia“, – sakė Švietimo cen-
tro direktorius Vytautas Gintutis.

Stovyklos vadovės  A. Balčiūnienė ir Ž. Baležentienė džiaugiasi puikiais vaikų bei tėvelių 
atsiliepimais/Justino Kygos nuotrauka

didmiesčių pasiūlą. Kadangi buvo 
daug skirtingų vaikų, atvykusių 
ir iš svetur, vaikai galėjo mokytis 
kalbėti užsienio kalba“, – pasa-
kojo stovyklautojų Ignės ir Evijos 
mama Nijolė Bazienė. 

„Stovykloje daug pamačiau, ke-
liavau, atradau, patyriau, buvo 
labai smagu susipažinti su kitais 
vaikais. Kiekviena stovyklos diena 
buvo labai įdomi, norėjosi greičiau 
grįžti atgal“, – dalijosi įspūdžiais 
stovyklautoja Ignė Bazytė.

„Labai džiaugiuosi, kad galėjau 
tiek nuveikti ir pamatyti kartu su 
sese, esame labai laimingos“, – 
antrino jos sesutė Evija.

„Iš Nojaus girdėjau tik pačius 
geriausius atsiliepimus – būta 
daug naujų veiklų, potyrių, 

draugų, jis nekantriai laukdavo vis 
kitos dienos įspūdžių. Sūnus su-
tiktus naujus draugus dar pamokė 
ir užsienio kalbos“, – šypsojosi 
stovyklautojo Nojaus mama Inga 
Fiodorovienė.

„Esame labai patenkinti. Dukra 
Aistė visos stovyklos metu kartu 
su kitais vaikais laiką leido labai 
aktyviai. Kiekviena diena – nauja 
kelionė, edukacijos. O mokytojos 
visada buvo šalia, duodavo puikių 
gyvenimiškų patarimų, ne tik kartu 
dalyvavo veiklose, prižiūrėjo, bet 
ir mokė tolerancijos, akcentuoda-
mos patyčių temą. Jos tapo vaikų 
autoritetais. Šią stovyklą mielai ir 
džiugiai rekomenduosiu kitiems“, 
– įspūdžiais dalijosi Aistės mama 
Jurgita Šimoniūtienė.

Mažiesiems stovyklautojams pasiūlyta veiklų įvairovė/Druskininkų švietimo centro 
nuotraukos
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„Grand SPA Lietuva“ – čia rasite viską, kad pasijustumėte sveikas ir laimingas!

„Grand SPA Lietuva“ puo-
selėja ilgametes poilsio bei 
sveikatinimo tradicijas ir yra 
vienas iš populiariausių Drus-
kininkų objektų. Įstaigoje nuo-
lat pasiūloma įvairių naujovių, 
renginių, didelis dėmesys ski-
riamas teikiamų paslaugų ko-
kybei, stengiamasi, kad klien-
tai sugrįžtų dar ne kartą.

UAB „Grand SPA Lietuva“ 
generalinis direktorius Vla-
dimir Ščiupakov sako, kad 
įstaigoje daroma viskas, kad 
žmogus pasijustų sveikas ir 
laimingas. 

– „Grand SPA Lietuva“ yra 
vienas iš populiariausių 
Druskininkų objektų, kuriuos 
poilsiui renkasi kurorto sve-
čiai. Kaip Jums pavyksta to 
pasiekti?

– Manau, kad sėkmė, kaip atsi-
tiktinumas, versle neegzistuoja. 
Tai – ilgas ir nuoseklus darbas, 
žinojimas, kur eini, ko sieki ir 
su kuo sėkmės/suklupimų ke-
lyje pasieksi užsibrėžtų tikslų. 
„Grand SPA Lietuva“ stiprybė 
– augantis ir tvirtėjantis pre-
kės ženklo žinomumas, platus 
nuolatinių, išskirtinių paslaugų 
asortimentas, aukštas aptarna-
vimo lygis ir teikiamų paslaugų 
kokybė. Taip pat konkurencinėje 
rinkoje reikia nuolat būti „ant 
pulso“, domėtis savo sritimi, 
bendrauti su kitais tos pačios ir 
gretimų sričių atstovais. O svar-
biausia – nepamiršti, kad verslą 
kuria žmonės. Mūsų poilsio ir 
sveikatingumo komplekso sė-
kmė tiesiogiai priklauso būtent 
nuo darbuotojų. Vertiname ir 
gerbiame juos. Sėkmingai lai-
komės balanso tarp mūsų paty-
rusių „senų“ darbuotojų ir naujų 
savo srities specialistų. 

– Kodėl svarbu, kad po vienu 
stogu klientas rastų įvairiau-
sių paslaugų – nuo apgyven-
dinimo, sveikatinimo, vandens 
pramogų iki gydomųjų. Kaip 
tai vertina patys jūsų svečiai?

– Pastebėjome, kad ir šeimos, 
ir poros, ir individualiai poilsiau-
jantys, besisveikatinantys klien-
tai itin vertina ramų, kokybišką, 
patogų poilsį. Paslaugos po 
vienu stogu yra viena iš mūsų 
komplekso stiprybių.

– Praeiviai, vaikščiojantys 
šalia „Grand SPA Lietuva“, pa-
stebi, kad žolę pjauna robotu-
kai. Kuo jie ypatingi? Taip pat 
teko girdėti ir apie Jūsų kom-
plekse įrengtus antialerginius 
kambarius.

– Siekdami, kad svečiai jaus-
tųsi patogiai, sustiprintų sveikatą 
ir kuo geriau pailsėtų, įdiegėme 

„Grand SPA Lietuva“ generalinis direktorius V. Ščiupakov pabrėžė, kad šio poilsio ir sveikatingumo komplekso sėkmė tiesiogiai priklauso būtent nuo darbuotojų, todėl jie vertinami ir gerbiami/„Grand SPA Lietuva“ archyvo 
nuotrauka

„Grand SPA Lietuva“ generalinis direk-
torius V. Ščiupakov sako, kad įstaigoje 
daroma viskas, kad žmogus pasijustų 
sveikas ir laimingas/„Grand SPA Lietuva“ 
archyvo nuotrauka

Komplekse yra įrengti specialūs antialerginiai kambariai, išsiskiriantys tuo, kad juose 
minimizuota galimybė „susidurti“ su labiausiai šiais laikais paplitusiais alergenais/„Grand 
SPA Lietuva“ archyvo nuotrauka

Šeimos pramogų parkas „O kas čia?“ itin mėgstamas mažųjų „Grand SPA Lietuva“ 
svečių, vaikučių iš Druskininkų, Vilniaus, Alytaus, Varėnos ir kitų miestų/„Grand SPA Li-
etuva“ archyvo nuotrauka svečių.

Žaliąja veja rūpinasi išmanieji septyni robotai-vejapjovės, kurios labai patinka vaikams. 
Akumuliatorinė technika veikia tyliai, tad svečių poilsio netrikdo triukšmas/„Grand SPA 
Lietuva“ archyvo nuotrauka

ekologinių aptarnavimo naujovių, 
kurias jau puikiai įvertino svečiai, 
ne iš nuogirdų žinantys, kas yra 
alerginiai susirgimai. 

Tokiems svečiams mūsų poilsio 
ir sveikatingumo komplekse yra 
įrengti specialūs antialerginiai 
kambariai, išsiskiriantys tuo, kad 
juose minimizuota galimybė „su-
sidurti“ su labiausiai šiais laikais 
paplitusiais alergenais. Kambarių 
grindys padengtos specialia an-
tialergine danga, užuolaidos – iš 
antialerginės, nedegios medžia-
gos, baldai – iš italų gamintojų 
sukurto antialerginio pluošto. Pa-
togios lovos, patalynė – užpildyta 
specialiomis antialerginio sinte-
pono granulėmis, todėl joje nėra 
alergizuojančių dulkių erkučių. 
Komplekse ir skalbiniai skalbiami 
sertifikuotomis skalbimo mašino-
mis, naudojamos tik ekologiškos 
skalbimo priemonės, todėl sve-
čius nuolat supa viešbučio švara, 
gaiva ir jaukumas.

Na, o žaliąja veja rūpinasi iš-
manieji septyni robotai-vejapjo-
vės, kurios labai patinka vaikams. 
Akumuliatorinė technika veikia 
tyliai, tad svečių poilsio netrikdo 
triukšmas. 

– Kokį savo svečią 
įsivaizduojate?

– Šiuolaikinis klientas – išma-
nus, reiklus, žino, ko nori, do-
misi sveika gyvensena. Taigi ir 
mes prisitaikome prie jo poreikių. 
Mūsų siekiamybė ir didžiausia 
dovana – sugrįžtantis klientas. 
O didžiąja dalimi kliento pasiten-
kinimą lemia aptarnavimo, pas-
laugų kokybė. Nuo to, kaip žmo-
gus bus pasitiktas, kaip jam bus 
suteikta paslauga, priklausys, ar 
jis norės dar kartą grįžti. Pirmas 
įspūdis turi didelę galią! 

– Kokių išskirtinių paslaugų 
turite, kurių nesiūlo kiti?

Druskininkiečiams ir kurorto 
svečiams siūlome išmėginti neu-
rofizinę treniruotę Huber 360 
(angl. Neuro Physical Training) 
– laikysenos ir koordinacijos žai-
dimą, jungiantį fizinius ir kognity-
vinius įgūdžius. Per vieną seansą 
sustiprinamas jūsų lankstumas, 
jėga, pusiausvyra ir atsparumas.

Dar siūlome procedūras su 
„LPG Alliance“ aparatu – naują 
patentuotą technologiją. Pirmą 
kartą dvi technologijos suderin-
tos, kad būtų pasiekti neprilygs-
tami  rezultatai ir poveikis figūrai, 
tuo pat metu taikant lieknėjimo ir 
senėjimo stabdymo procedūras. 
Po procedūrų oda tampa stan-
gresnė, sušvelninama apelsino 
žievelės išvaizda.

„Grand SPA Lietuva“ siūlo 
išmėginti ir „OXYjet“ – injek-
ciją be adatų. Koncentratai su 

veikliosiomis medžiagomis, spe-
cialiai sukurti individualiems odos 
poreikiams, dedami ir giliai įlei-
džiami į odą, veikiant pulsuojan-
čio deguonies slėgiui. Aktyviosios 
medžiagos kaupiasi gilesniuose 
odos sluoksniuose, užpildo odą 
ir užtikrina greitai matomus 
rezultatus.

– „Grand SPA Lietuva“ neuž-
miršta ir pačių mažiausiųjų. 
Kaip sekasi naujajam pramogų 
kompleksui „O kas čia?“

– Šeimos pramogų parkas „O 
kas čia?“ – mūsų kūdikis. Vis 
sparčiau mokomės vaikščioti, 
augame, stiprėjame ir palaips-
niui įsitvirtinsime Druskininkų rin-
koje. Šis objektas itin mėgstamas 
mūsų komplekso, Druskininkų, 
Vilniaus, Alytaus, Varėnos ir kitų 
miestų svečių. Dėkojame Druski-
ninkų savivaldybei, Alytaus, Varė-
nos  mokyklomis ir darželiams už 
bendradarbiavimą bei palaikymą. 
Pažadame ir ateityje stebinti iš-
skirtinėmis gimtadienių, krikštynų 
šventėmis, stovyklomis, popamo-
kine ir kita įdomia veikla.

– „Grand SPA Lietuva“ garsėja 
ir išskirtiniais renginiais, pa-
vyzdžiui, grilio čempionatais. 

– Ir šiemet rugsėjo 6 d. organi-
zuojamas  tradicinis, jau VI-asis 
grilio čempionatas, kuriame var-
žysis ne tik mūsų, bet ir kitų sana-
torijų, mūsų partnerių iš Lietuvos 
ir užsienio komandos. Bus įdomi 
programa ir pramogų žiūrovams. 
Naudodamasis proga, kviečiu 
miesto gyventojus ir svečius nuo 
17 val. dalyvauti šioje šventėje.

– Koks yra Jūsų įstaigos 
moto?

– „Laiminga šeima – laimingas 
TU!“, „Laiminga šeima – sveika 
šeima!“

Užsakymo Nr. MDR-219-01

www.grandspa.lt, 
Tel. +370 313 51200
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Automobilių servisui reikalingi auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Restorano-vyninės „Sicilia“ kolektyvas kviečia prisijungti 
konditerį (-ę). Užmokestis – 900 Eur atskaičius mokesčius. 

Tel. 8 698 72997

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia viešą konkursą 
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo (vyriausiojo finansininko) 

pareigoms eiti

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba 
siųsdami registruotu laišku dokumentų kopijas. Jei registruotu paštu pateiktos dokumen-
tų kopijos nepatvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti dokumentų 
originalus):
– prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu – raštu ar elektroni-
niu paštu informuoti apie atitiktį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldy-
bių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamiems kvalifikaciniams rei-
kalavimams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 
10 d. įsakymu Nr. V-574
– asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
– gyvenimo aprašymą;
– valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius 
dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
– privačių interesų deklaraciją;
– papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami viešojoje įstaigoje Druskininkų ligoninės administracijoje 
(Sveikatos g. 30, Druskininkai, 209 kab.) 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo viešo-
sios įstaigos Druskininkų ligoninės interneto tinklapyje, įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną 
(konkursas paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 23 d.).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 59 134, el. p. k.buciene@druskligonine.lt; 
www.druskligonine.lt

Su Apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo (vyriausiojo finansininko) pareigine instruk-
cija, su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžeti-

nių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamais kvalifikaciniais reikala-
vimais bei su VšĮ Druskininkų ligoninės viešų konkursų pareigas užimti organizavimo 

nuostatais galima susipažinti ligoninės interneto svetainėje www.druskligonine.lt

Picerija Druskininkuose kviečia prisijungti prie komandos 
picų kepėją

Mes jums siūlome:
*Pastovų darbą draugiškame kolektyve, 
*Laiku išmokamą atlyginimą,
*Visas socialines garantijas,
*Nemokamą maitinimą. 
Darbo patirtis būtų privalumas, nemokančius apmokome.

Tel. 8 655 67953
UAB Druskų miestas nuolatiniam darbui 

ieško virėjo (-os). Tel. 8 615 34147

Mokslo ir žinių dienos šventė Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijoje vyks rugsėjo 2 d. 10 val.

Šv. Mišios už mokytojus, mokinius ir jų tėvelius Drus-
kininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažny-

čioje bus aukojamos 12 val.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

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 ben-

dravimo 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 dokumentus: 
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 kvie-

čiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiųsti elektroniniu paštu: koriukas@gmail.com

Reikalingas mechanikas 
nenuolatiniam darbui

 remontuoti elektrinius 
dviračius, triračius, 

keturračius. 

Tel. 8 698 40430

Mieli mano buvę mokiniai, mokytojai, 
kolegos, gerbiama švietimo bendruomene, 
Rugsėjo 1-oji visų mūsų visų širdyse ir mintyse buvo, yra 

ir liks ypatinga šventė. Juk kiekvienas rugsėjis atveria vis 
naują knygą, kurią visiems kartu tenka pripildyti gyvybės, 
džiaugsmo ir kūrybingų minčių. 

Mokslo ir žinių dienos proga visiems linkiu sveikatos, 
sėkmingos ir prasmingos pažinimo kelionės. Lai šiame kelyje 
lydi smalsumas ir žingeidumas! Kelkite sau naujus iššūkius, 
nenustokite tyrinėti, nuolat judėkite pirmyn ir siekite geriausių 
rezultatų. 

Tegul nauji tikslai ir idėjos lydi Jus visus mokslo metus!

Visada Jūsų, Julius Matulevičius 

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus-
sąmatininko. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis  

telefonu (8 313) 51405
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Gydytojas G. Zinovjevas: „Viskas, ką dovanoja gamta, kas nugula ant žemės, 

gali būti panaudota žmogaus gydymui ir sveikatai“
Ne kartą visiems yra tekę 

girdėti, kad mūsų sveikata – 
mūsų rankose. Tai kartoja ir 
tradicinės, ir netradicinės me-
dicinos atstovai. Druskininkie-
tis, Karių reabilitacijos centro 
gydytojas Genadijus Zinovje-
vas, praktikuojantis ir netra-
dicinę mediciną, patyręs taš-
kinio plaštakų ir pėdų masažo 
specialistas, šį posakį vartoja 
ir tiesiogine prasme. Jis iš-
mano, kaip, spaudžiant tam 
tikrus delnų taškus, veikiami 
tam tikri organai. „Viskas, ką 
dovanoja gamta, kas nugula 
ant žemės, gali būti panau-
dota žmogaus gydymui ir svei-
katai. Svarbiausia – išmanyti, 
kaip tai padaryti. Ir geriausia, 
kai žmogui gydyti pasitelkiami 
ir tradicinės, ir netradicinės 
medicinos gydymo būdai“, 
– įsitikinęs gydytojas, turin-
tis patirties gydyti ir iš karo 
zonų  (Ukrainos) atvykusius 
žmones.  

Juntama Kinijos dvasia 
Jeigu žmogus jaučiasi prastai, 

tradicinė medicina jam nenustato 
ligos, tikrai galima išmėginti ir gy-
dytojo G. Zinovjevo gydymo me-
todiką. Sužinoti ligos priežastį ir 
ieškoti tinkamo gydymo būdo.

Jo privačiame kabinete juntama 
Kinijos dvasia. Čia daug kinų me-
dicinoje naudojamų masažo, aku-
punktūros instrumentų – adatėlių, 
akmenų, gydomųjų žolelių rinki-
nių, lazerių, prožektorių ir daugy-
bės kitų, žmogaus kūno sandaros 
maketai su pažymėtais aktyviai-
siais taškais, skamba kinų mu-
zika. Čia ir daugybė knygų, vertin-
gos literatūros įvairiomis kalbomis 
apie kinų mediciną, kurią kruopš-
čiai išstudijavo G. Zinovjevas. Kai 
kurios – itin retos, jomis gydytojas 
labai didžiuojasi. 

Medikas, nuo jaunystės pradėjęs 
domėtis kinų medicina, puoselė-
jęs svajonę pasisemti žinių iš pa-
čių jos ištakų, prieš daugiau nei 10 
metų turėjo galimybę pažinti ją iš 
labai arti – Šanchajaus karo me-
dicinos universitete jis visus metus 
studijavo tradicinę kinų mediciną, 
gilinosi į jos paslaptis ir subtilybes. 

Šiandien jis savo kabinete sė-
kmingai taiko tradicinės kinų 
medicinos, manualinės terapijos, 
akupunktūros, dėlių terapijos, tai-
komosios kineziologijos, homeo-
patijos ir aparatinės fizioterapijos 
metodus. 

Kinijoje įgytas žinias medikas 
sėkmingai taiko jau daugiau kaip 
dešimtmetį, nuolat jas tobulina, 
dalyvaudamas garsiausių šios 
srities specialistų vedamuose 
kursuose. Apie tai byloja kabineto 
sienas puošiantys diplomai. 

G. Zinovjevas sako, kad alterna-
tyviosios medicinos atstovas turi 
daugiau pranašumų prieš, tar-
kime, terapeutą: „Atimkite vais-
tus iš terapeuto – ir kaip jis tada 
padės alpstančiam pacientui? 
O netradicinės medicinos gydy-
tojas turi daugiau galimybių – jis 
gali padėti žmogui, naudodamas 
tik savo pirštus ir taikydamas taš-
kinio delnų masažo sistemą Su 
džok. Tereikia žinoti tam tikrus 
energetiškai aktyvius taškus. 
Jeigu žmogus alpsta, galima pa-
spausti tašką, esantį nosies apa-
čioje, ir jis atsigaus. Galima adata 
ar kitu aštriu daiktu pabadyti 
pirštų pagalvėles ir taip suakty-
vinti smegenų veiklą.“

Gydytojas pasakojo, kad ne 

kartą jam, pavyzdžiui, dirbant 
greitosios medicinos pagalbos 
gydytoju, teko pasinaudoti ir ne-
tradicinės medicinos metodais. 

Netradicinė medicina vis labiau 
populiarėja. Ji prasideda nuo dia-
gnostikos, o, nustačius sutrikimą, 
netradicinė medicina gydo prie-
žastis, o ne pasekmes. Gydytojui 
tereikia atidžiai stebėti žmogų – ne-
galavimus gali išduoti eisena, veido 
išraiška, sėdėsena, balsas. G. Zi-
novjevas sako, kad, vien žiūrėda-
mas į žmonių veidus, jis gali daug 
pasakyti apie jų sveikatą. Padėti 
diagnozuoti sveikatos sutrikimus 
gali ir raumenų testas. Efektyvi dia-
gnostika pagal delnus ir pėdas. Juk 
visi kūno organų, stuburo, sąnarių 
ir kiti taškai yra mūsų delnuose ir 
pėdose – žmogaus kūne yra net 
apie 2 tūkstančius akupunktūrinių 
taškų. Tereikia juos žinoti. Kinų 
medicinoje labai svarbi dieta, pro-
duktai, kuriuos valgome. Pasak gy-
dytojo, burokėlis, išaugintas krašte, 
kuriame žmogus gimė, tikrai bus 
naudingesnis, nei apelsinas iš 
Maroko. 

„Svarbūs ir mankštos pratimai, 
ir gydomosios žolės – jų mišiniai 
taip pat efektyviai gydo. Mūsų 
regione yra apie 80 vaistinių au-
galų, kurių mišiniai gali būti nau-
dingi mūsų sveikatai ir kartais pa-
keisti kiniškas žoles“, – pasakojo 
G. Zinovjevas, pridurdamas, kad 
jis visada pirmiausia įvertina, ar 
žmogui tikslingiausias būtų gy-
dymas žolelėmis, ar vaistiniais 
preparatais, ar akupunktūra, ar 
akupresūra.

Gydytojas G. Zinovjevas sako, 
jog akupunktūra veiksmingai gy-
domi nugaros, galvos skausmai, 
migrena. Ji gali padėti pagerinti 
miego kokybę, darbingumą bei 

bendrą emocinę būklę: „Jeigu 
žmogui šąla kojos ir rankos, že-
mas jo kraujospūdis, jaučiami 
įvairūs skausmai, jį pirmiausia rei-
kia energetiškai sušildyti, taikant 
klasikinę akupunktūrą arba Su 
Džok terapiją. Kartais net ūmius 
atvejus galima pagydyti adatų 
terapija.

Akupunktūra turi kelių tūkstan-
čių metų istoriją. Taigi jau tikrai 
išmėginta ir patikima metodika. 
O kiek metų gyvuoja aspirinas  –  
100-150? Turbūt mažai kas žino, 
kad yra keletas garsių aspirino 
gamintojų. Ir visi tie aspirinai skir-
tingai veikia, nes vaistams naudo-
jami skirtingi komponentai. Vieni 
naudoja krakmolą, kiti – kreidą. 
Būtent nuo to priedo poveikis jau 
gali būti kitoks. O man svarbiau-
sia – gerai pratestuoti žmogų ir 
nustatyti diagnozę, tik tada imtis 
gydymo. Reikia nustatyti priežastį 
ir ją gydyti.“ Pasak gydytojo, pa-
vyzdžiui, galvos skausmo prie-
žasčių gali būti net septyniolika 
variantų, nugaros skausmų – dvi-
dešimt keturi. Ir kiekvienas vari-
antas turi savo gydymo metodiką.

Mokėsi iš geriausiųjų
„Ačiū Dievui, kad turėjau labai 

gerus mokytojus. Žinias gilinau 
pas dėstytojus iš 9 šalių, o juk 
kiekviena šalis turi savą specifiką. 
Pavyzdžiui, Su Džok mokiausi 
pas patį šios terapijos autorių 
prof. Pak Dže Vu“, – pasakojo G. 
Zinovjevas. 

Gydytojas sako, kad naudinga 
gali būti ir taikomoji kineziologija 
– mokslas ir praktika, „prakalbi-
nanti“ žmogaus kūną: „Kiekvie-
nas pacientas – unikalus, todėl 
ir jo gydymas, pagalbos meto-
dai turi būti taikomi individualiai. 

Svarbu, kad gydytojas ir pacien-
tas bendrautų ir bendradarbiautų. 
Kai ateina pacientas, sėdime 
trise – aš, pacientas ir liga. Jeigu 
mes su pacientu suteksime jė-
gas, ligą įveiksime. O darbas su 
emocijomis gali padėti pasiekti 
geresnį rezultatą, nei psichologo 
konsultacijos.“

Paklaustas, kada tikslinga kreip-
tis į netradicinės medicinos spe-
cialistą, G. Zinovjevas sako, kad į 
jį gali kreiptis įvairiais susirgimais 
besiskundžiantys žmonės, išsky-
rus sergančius onkologinėmis li-
gomis – tai draudžiama. 

„Pagrindinis kinų medicinos 
principas – rasti priežastį. Jei ją 
žinai, gali padėti. O padėti ga-
lima praktiškai visais atvejais, 
– patikina gydytojas. – Užtenka 
apsilankyti vieną kartą, kad kon-
krečiam pacientui būtų atlikta 
konsultacija, diagnostika ir pa-
skirta gydymo metodika. Vienam 
– homeopatija, kitam – akupunk-
tūra. Homeopatija labai veiks-
minga įvairiausių ligų gydymui. 
Net gripą, naudodamas išmė-
gintą Su Džok metodiką arba ho-
meopatinius preparatus, galiu iš-
gydyti per vieną dieną. Kai kuriais 
atvejais kitą dieną gali tekti kursą 
pakartoti. Žmogus ir pats gali ne-
tikėti, bet poveikis yra“, – sako G. 
Zinovjevas, juokaudamas, kad 
pats iš namų niekada neišeina be 
akupunktūrai naudojamų adatų.

Norint užsiregistruoti konsultaci-
jai, gydytojui G. Zinovjevio galima 
paskambinti telefonu ir suderinti 
laiką. Į konsultaciją užtenka atsi-
nešti rentgeno nuotraukas. 

Gydytojas G. Zinovjevas, 

paklaustas, kaip pats atstato jė-
gas, sako, kad geriausia pailsi.... 
darbe: „Mėgstu savo darbą, jis 
mane gydo!“

Gydytojo Genadijaus Zinov-
jevo kabineto adresas: Pušų 
g. 20, Neravų k., Druskininkų 
sav., tel. +370 611 92020, el. p. 
genadijz@mail.lt

Užsakymo Nr.: MDR-219-02

G. Zinovjevas, nuo jaunystės pradėjęs domėtis kinų medicina, turėjo galimybę pažinti ją iš 
labai arti – Šanchajaus karo medicinos universitete jis visus metus studijavo tradicinę kinų 
mediciną, gilinosi į jos paslaptis ir subtilybes/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kinijoje įgytas žinias medikas sėkmingai taiko jau daugiau kaip dešimtmetį, nuolat jas tobu-
lina, dalyvaudamas garsiausių šios srities specialistų vedamuose kursuose – apie tai byloja 
kabineto sienas puošiantys diplomai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

GUA SHA terapija atliekama su specialiais akmenėliais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Diagnostikai naudojamas švytuokles gydytojas G. Zinovjevas vadina „melo detektoriais“/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Iš Kinijos parsivežtas muliažas su pažy-
mėtais visais akupunktūriniais taškais/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka
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Rugsėjo 11 d.12 val. vyks ortopedo konsultacija. 
Smulkesnė informacija tel. 8 614 54082. Reikia turėti šeimos gydytojo siuntimą.

Atnaujinti „Snow Arena“ restoranai nuolatiniam darbui ieško:

barmeno (-ės), kasos operatoriaus (-ės);
padavėjo (-os);

pamainos virėjo (-os).

Gyvenimo aprašymą siųsti info@samplebox.eu,  tel. 8 670 22226

Druskininkų sporto centras 
sveikina visus su 

artėjančiais mokslo metais!

Kviečiame aktyviai leisti laiką po 
pamokų ir pasirinkti sporto šakas, 
kurios padės jums tapti sveikes-
niems, stipresniems ir labiau pa-
sitikintiems savimi. Profesionalūs 
sporto centro treneriai laukia Jūsų!

Papildomai priimame į šias spor-
to šakų grupes:

Tinklinio: 2009-2011 m. gimę 
berniukai

Rankinio: 2010-2012 m. gi-
musios mergaitės; 2009-2011 m. 
gimę berniukai

Kalnų slidinėjimo 2009-
2012 m. gimę mergaitės ir berniu-
kai

Laisvųjų imtynių 2008-
2011 m. gimę mergaitės ir berniu-
kai

Lengvosios atletikos 
2006-2008 m. gimę mergaitės ir 
berniukai

Futbolo 2005-2012 m. gimę 
berniukai

Krepšinio 2002-2010 m. gimę 
berniukai

Jūsų sporto centras!
Tel. (8 313) 58054, 

el. p. sportocentras@
druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
(VSB), skatindamas ugdymo 
įstaigų bendruomenių fizinį 
aktyvumą bei stiprindamas 
bendradarbiavimą su švietimo 
įstaigomis, rugpjūčio 26 d., or-
ganizavo baidarių žygį Balto-
sios Ančios upe.

Žygyje dalyvavo Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus, „Ryto“ gimnazijos, 
„Atgimimo“ mokyklos, Leipalingio, 
Viečiūnų progimnazijų, lopšelių-
darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“ bei 
Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuro atstovai.

Žygio pradžioje įsiamžinę ben-
droje fotografijoje ir susipažinę 
su saugaus elgesio taisyklėmis 
vandenyje, visi sėdo į baidares ir 
pajudėjo Baltosios Ančios upe. 

Įveikę nelengvą 8 kilometrų 
trasą, baidarininkai pasiekė sto-
vyklavietę, kurioje jiems buvo 
paruoštos įvairios užduotys. Kie-
kviena komanda turėjo sukurti 
savo sveikatos receptą bei varžy-
tis estafetėse.

Švietimo įstaigų atstovams įvyk-
džius visas užduotis ir susuma-
vus taškus, paaiškėjo, kad, kaip 
visada, nugalėjo draugystė.

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras džiau-
giasi aktyviu bendradarbiavimu 
su ugdymo įstaigomis.

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Druskininkų švietimo bendruomenę subūrė 
kasmetis baidarių žygis 

Druskininkų švietimo bendruomenę Druskininkų savivaldybės VSB pakvietė į kasmetį bai-
darių žygį/ Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui  reikalingas maisto produktų sandėlininkas (-ė). 
 Informacija tel. (8 313) 59091
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Užuojautos

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

Likimas renkasi geriausius. 
Jis nepaklaus, ar nori tu keliauti ten, 

kur baltos dausos, sėdėt po angelo sparnu… 
Likimas toks negailestingas. 

Išeina tie, kuriems diena atrodė saulėta, prasminga. 
Sutemo – jo jau nebėra…. 

Dėl mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučia 
Adelę Kudarauskienę. 

Rima ir Linas Slapikai, 
Rima ir Saulius Kuzminskai

Mirus mylimam broliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Adelę Kudarauskienę. 

D. ir J. Dambauskai, D. Mikelionienė ir 
M. ir V. Juktoniai

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias,
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios,
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. 

(B. Brazdžionis)

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
užjaučiame Algį Bolį. 

DNSB „Statyba“  gyventojai

Renginiai
Rugpjūčio 29 d. 17 val. naujų 

knygų pristatymas „Atrask savo 
knygą“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugpjūčio 30 d. 21.00 val. 
lauko kino maratonas. Filmas 
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo 
žmona“ (Druskininkų pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24)

Rugpjūčio 31 d. 12 val. 
nemokama ekskursija lietuvių 
kalba po M. K. Čiurlionio 
memorialinį muziejų, įsigijus 
muziejaus lankymo bilietą. (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 31 d. 14 val. 
nemokama ekskursija rusų kalba 
po M. K. Čiurlionio memorialinį 
muziejų, įsigijus muziejaus 
lankymo bilietą (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 31 d. 16 val. pianistų 
Linos Žutautaitės (Lietuva) ir 
Vincenzo De Martino (Italija) 
koncertas M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje. 
Programoje: M. K. Čiurlionio, J. 
S. Bacho, L. van Bethoveno, F. 
Listo, S. Rachmaninovo kūriniai. 
Koncertas mokamas (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 31 d. 21 val. lauko 
kino maratonas. Filmas „Dar kartą, 
iš naujo“ (Druskininkų pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24)

Rugsėjo 3 d. 15 val. konferencija 
„Mineraliniai ir kiti Druskininkų 
vandenys“. Dalyvaus geologas, dr. 
Jonas Satkūnas bei keliautojas ir 
žurnalistas Vytaras Radzevičius. 
(Druskininkų miesto muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 59)

Rugsėjo 4 d. 11 val. edukacinis 
užsiėmimas Šešėlių teatras: 
„Legenda apie Nemuno sūriuosius 
šaltinius“ (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Rugsėjo 4 d. 15 val. edukacinis 
užsiėmimas: „Piešimas ant 
vandens.“ (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Rugsėjo 6 d. 20.30 val. lauko 
kino maratonas. Filmas „NON-
STOP“ (Druskininkų pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24)

Rugsėjo 7 d. 20.30 val. lauko 
kino maratonas. Filmas „Užburtas 
ratas“ (Druskininkų pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24)

Parodos

M. K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje eksponuojama 
menininkų grupės „Penktadienis 
13“ paroda „Čiurlionis – pirmasis 
Lietuvių kosmonautas“ (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

V. K. Jonyno namuose-galerijoje 
eksponuojama Lilijos Valatkienės 
paroda „Išrinktieji“. (V. K. Jonyno 
namai-galerija, Turistų g. 9)

V. K. Jonyno namuose-
galerijoje eksponuojama Eglės 
Gandos Bogdanienės paroda 
„Pasveikinimas“. (V. K. Jonyno 
namai-galerija, Turistų g. 9)

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „1000 druskinių“ iš 
Muziejaus rinkinių. (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 59)

Iki rugsėjo 1 d. veiks Dianos 
Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės 
karpinių paroda „Medžio 
gyvenimas“ (Druskininkų amatų 
centras „Menų kalvė“, M. K. 
Čiurlionio g. 27)

Iki rugsėjo 1 d. veiks Ugnės 
Vitonytės ir Eglės Vitonienės 
kūrybinė paroda „Kartu – saldu“. 
(Druskininkų amatų centras „Menų 
kalvė“, M. K. Čiurlionio g. 27)

Fotografijų paroda, skirta Baltijos 
kelio 30-mečiui (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)
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2019.08.31 d.
Šeštadienis

2019.08.30 d.
Penktadienis

2019.09.01 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos. 
13:00 Ypatingas būrys. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Greiti ir įsiutę.
01:10 Komisaras Reksas.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:35 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis 3“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS 

„Piršlybos“.
23:45 „Lemtingas posūkis 6“.
01:25 „Laukinė“.
03:25 „Greitis 2: laivo užgrobimas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Pašėlęs 

Maksas. Įtūžio kelias.
23:20 Griaustinio dienos.
01:20 Baubas.
02:55 Programos pabaiga. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
00.30 „Mentalistas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00„ Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Keršto valanda. Teisingumas.
23:25 Paskutinis reisas. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis.lt.

07:30 Premjera. Pagrobta princesė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gi-

braltaras – laukinių gyvūnų namai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ su Martynu Starkumi.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų dainos. 
22:40 Aukšta klasė.
00:35 Greiti ir įsiutę.
02:45 Pasaulio dokumentika. Gi-

braltaras – laukinių gyvūnų namai.
03:35 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
04:25 Džesika Flečer. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Premjera. Du ančiukai ir žą-

sinas.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Žirafa. 

Susipažinkime iš arčiau.
13:50 Mis Marpl.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Premjera. Džimas Saga ir ma-

šinistas Lukas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Šlagerių festivalis „Palanga 

2019“. 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Premjera. Toks gyvenimas! 
00:25 Ani Hol.
02:00 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
02:50 Pasaulio dokumentika. Žirafa. 

Susipažinkime iš arčiau.
03:45 Šventadienio mintys. 
04:10 Klausimėlis.lt.
04:25 Mis Marpl. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija .

09.00 „Neprijaukinti“.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Laikykitės ten. Pokalbiai“. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte . 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui 2.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 Nusikaltimas ir bausmė. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
03.40 „Pagrindinis įtariamasis“.
05.10 Nusikaltimas ir bausmė. 
05.50 „Pasaulio turgūs“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
10:00 „Maisto kelias“. 
10:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Angola 
– Serbija.

12:30 „Undinė“.
14:40 „Netikra vienuolė 2“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Garfildas 2“.
21:10 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Iksmenai. Apokalipsė“.
00:05 „Žmogus žmogui – vilkas“.
01:50 „Apgaulinga aistra“.
03:45 „Piršlybos“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Simpsonai“.
09:30 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Keliauk išmaniai“. 
10:25 „Krepšinio namai“. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Ūkio šefas“. 
08:20 „Maisto kelias“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „Na-

mas“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 NAUJAS SEZONAS „Kobra 

11“.
00:00 „Įrodytas nekaltumas“.
01:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Imperija“.
03:35 „Įrodytas nekaltumas“.
04:25 „Naujakuriai“.
05:15 „Svotai“.

06:45 „Tomas ir Džeris“.
07:15 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Pelėdų ka-

ralystės sargai.
11:30 Prakeikimas.
13:05 Aukštyn kojom.
15:15 Tas beprotiškas, beprotiškas, 

beprotiškas pasaulis.
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Monstrų ratai.
21:30 Paskutinės atostogos.
23:45 PREMJERA Penkiasdešimt 

tamsesnių atspalvių.
02:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio ke-

lias.
03:50 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo... Iki... 
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti 

reikalai 2“ 
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Svetingi namai.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Pinigų monstras.
03:00 Programos pabaiga. 

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-

kai. Vaidutis Kučinskas“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Inspektorius Luisas“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
19.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30„ Pamiršk mane”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Karo merginos“.
02.15 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
03.45 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
04.30 „Žmogus be praeities“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Ant bangos“.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
17.00 2019 m. „Formulės-1“ čempio-

nato Belgijos apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 

06:05 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė - 
Europos rinktinė. 

10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 Ginkluoti gyvūnai.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
13:50 „Policijos akademija“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:05 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:00 „Nusikaltimų miestas“.
18:30 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Pagirios 

Las Vegase.
00:15 AŠTRUS KINAS Sapnų de-

monai.

06:30 Galiūnai. Lietuvos 
rinktinė - Europos rinktinė.

07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 Deividas Atenboras. Kiauši-

nių stebuklas.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „PREMJERA Džeimis gami-

na Italijoje“.
13:55 „Policijos akademija“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Šuo“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:40 „PREMJERA Sostų karai“.
23:50 Sapnų demonai. 

06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:20 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:50 „ „Nickelodeon“ va-

landa.  Monstrai prieš ateivius“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Misija 

„Karvės“.
11:15 Lesė.
13:10 Keistas penktadienis.
15:05 Artūras, svajonių milijonierius.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios. 
19:30 PREMJERA Šokio revoliucija. 
21:35 PREMJERA Tarp mūsų, mer-

gaičių. 
23:25 Pinigų monstras.
01:20 Pinigų kalba.
02:55 Paskutinės atostogos.
04:40 Programos pabaiga. 

04.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-
pinu. 

05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

2019.09.02 d.
  Pirmadienis

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. Visuomenės aktuali-

jų programa. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

10:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas 2019. Kanada 
- Australija. 

12:25 „Krepšinio namai“. 
12:30 „Seni vilkai“.
14:25 „Krepšinio namai“. 
14:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Sene-
galas - Lietuva. 

16:25 „Krepšinio namai“. 
16:30 „Havajai 5.0“.
17:25 „Už Kaukazo“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų 
namai“.

22:00 VASAROS VAKARO KINO 
TEATRAS „Kartą Venecijoje“.

23:55 „Iksmenai. Apokalipsė“.
02:35 „Komando“.
04:10 „Rouzvudas“.
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06:35 „Mentalistas“.
07:30 „Pragaro virtuvė“.
08:25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Pagrobtas gyvenimas.
23:10 Pagirios Las Vegase.
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:00 „Sostų karai“.
02:50 „Akloji zona“.

2019.09.04 d.
Trečiadienis

2019.09.05 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Dingę be žinios.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. Programa 

apie sveikatą. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai. 
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimo spalvos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bankas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo meilės nepabėgsi“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „Gero 

vakaro šou“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Keleiviai“.
22:25 „Vikinglotto“. 
23:55 „Įrodytas nekaltumas“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Imperija“.
03:25 „Įrodytas nekaltumas“.
04:15 „Naujakuriai“.
05:05 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Pasaulio vyrų krepšinio čem-

pionato apžvalga“.
10:25 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
10:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Kanada 
– Senegalas. 

12:25 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“. 

12:30 „Pažadėtoji“.
14:25 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
14:30 Pasaulio vyrų krepšinio čem-

pionatas 2019. Lietuva – Australija. 
16:25 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „Farai“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Pavojingasis Bankokas“.
00:00 „Įrodytas nekaltumas“.
01:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:45 „Imperija“.
03:30 „Įrodytas nekaltumas“.
04:25 „Naujakuriai“.
04:50 NAUJAS SEZONAS „Nauja-

kuriai“.
05:15 „Rouzvudas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 PREMJERA Šiandien. Po 

metų. 
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti 

reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS 2:22.
00:25 „Antrininkas“.
01:30 Išžudyti visus.
03:05 Programos pabaiga. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00  „Mentalistas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. 
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
9.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00  „Mentalistas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Mentalistas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Dėmesio centre su Edmundu 

Jakilaičiu. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00  „Mentalistas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

06:20 „Mentalistas“.
07:15 „Pragaro virtuvė“.
08:10 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:10 „Teisingumo agentai“.
10:10 „Kobra 11“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Niekada nepasiduok.
23:00 Pagrobtas gyvenimas.
01:05 „Akloji zona“.

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.

06:40 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Techninis nokautas.
22:50 Išlaipinimo zona.
00:50 „Akloji zona“.

2019.09.03 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Užverbuotas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Pasaulio vyrų krepšinio čem-

pionato apžvalga“.
10:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Austra-
lija – Senegalas.

12:30 „Pažadėtoji“.
14:25 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
14:30 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Lietu-
va – Kanada. Rungtynių pertrau-ko-
je - „Krepšinio namai“.

16:25 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-
galba“. 

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „Prieš 

srovę“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Juodas vanduo“.
00:10 „Įrodytas nekaltumas“.
01:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Imperija“.
03:40 „Įrodytas nekaltumas“.
04:25 „Naujakuriai“.
05:15 „Rouzvudas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 „PREMJERA Galiu rytoj“.
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti 

reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Išžudyti visus.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Svetingi namai.
02:55 Programos pabaiga. 

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

01.00  2019 m. „Formulės-1“ čempi-
onato Belgijos apžvalga 

02.05 „Šviesoforas”.
02.35„ Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Laikykitės ten. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Dingę be žinios.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Išlaipinimo zona.
23:00 Niekada nepasiduok.
01:00 „Akloji zona“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“.

09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 NAUJAS SEZONAS Valanda 

su Rūta. 
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti 

reikalai 2“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Nudegęs.
00:30 „Antrininkas“.
01:35 2:22.
03:10 Alchemija. VDU karta. 
03:40 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:10 Programos pabaiga. 
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-
no dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji.

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

Kokybiškai atliekami visi buto remonto darbai. 
Tel. 8 607 38627

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės patalpos 
Pramonės gatvėje: 2 kabinetai po 16 kv. metrų. Tel. 8 687 35435

Siūlomas darbas su traktoriumi, javų kombainu arba miško 
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

„Mosso“ restorane ieškomi  
kolektyvo nariai. 

Siūlome ilgalaikį darbą: 
Padavėjo (-os), barmeno (-ės)
Dėl detalesnės informacijos 

tel. 8 607 68826 
Mus rasite - Šv. Jokūbo g. 1, Druskininkai. Nekilnojamojo turto brokerio paslaugos Vilniuje, Druskinin-

kuose, Pietų Lietuvoje. Tel.  8 698 07320 nuo 8 iki 17 val.

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

Išnuomojame 20-30 m² 
ploto biurų patalpas 

 M.K. Čiurlionio g. 75, 
Druskininkuose.

Kreiptis tel. 8 618 21306
 el. p. 

jonasgra@yahoo.com

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Parduotuvė „Cinamonas“ ieško pardavėjos(o). 
Tel. 8 658 52 420

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Reikalingas meistras, galintis remontuoti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Šildymo sistemos, grindinio šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos darbai. Tel. 8 656 21154.
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Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Gardino g. 56G prie Alkos I 
tvenkinio. Tel. 8 687 37575.

 Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 
9/9 aukšte Ateities g. Kaina – 38 
500 Eur. Tel. 8-68737575

Parduodamas Merkinės g. 2 butas, 
67 m2, 3 kamb. butas, 1 a.  
Tel. 8 612 97432

Parduodamas dviejų kambarių 
butas, Antakalnio g. 48, 50 kv. m, 
renovuotame name.  
Tel. 8 621 92956

Druskininkų sav. Ricielių kaime 
parduodami 10 arų ir 22 arų namų 
valdos sklypai. Kaina – 1aras/600 
Eur. Tel. 8 698 48621

Mardasavo kaime, miško apsuptyje 
parduodama sodyba. Sklypas – 28 
arai. Kaina – 19 000 Eur  
Tel. 8 698 48621

2 kamb. 41 kv. m. butas 2-ame 
aukšte. Kaina – 30 500 Eur  
Tel. 8 698 48621

Druskininkų sav. Barzdžiūnų kaime 
parduodama sodyba. Sklypas – 2, 
3 ha iš jų 1, 04 ha miškas. Gręži-
nys, kanalizacija, su baldais. Kaina 
– 28 000 Eur. Tel. 8 623 67409

Skubiai parduodamas 26 a namų 
valdos  sklypas Gailiūnuose.  
Tel. 8 622 58037

Varėnos r., Marcinkonių kaime 
parduodama sodyba. Tinkama 
gyventi. Sklypas – 27 arai, 81 kv. 
m. Kaina – 19 999 Eur  
Tel. 8 698 48621

Viečiūnuose, bendrabutyje parduo-
damas kambarys, yra balkonas, 1 
aukštas. Kaina – 5500 EUR.  
Tel. 8 622 38944

Parduodamas trijų kambarių butas, 
esantis Viečiūnų miestelyje. Kaina 
– 32 900 Eur. Tel. 8 622 40980

Parduodamas 2 k. butas, 52 m2, 
Ateities g. 6. Kaina – 37 500 Eur. 
Tel. 8 620 80577

1 kambario 31 kv. m. butas Veisiejų 
g. 10, 5 aukštas (5 aukštų name). 
Kaina – 22 tūkst. Eur. Tel. 8 655 
22098 ir (8 313) 45818

21 a namų valdos sklypas su pa-
matais prie Baltojo Bilso ežero. Yra 
geodeziniai matavimai, pamatai. 
Tel:. 8 694 24955, 8 680 23134

2 k. butas M. K. Čiurlionio g.  
Tel. 8 646 16041

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su ga-
ražu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.Gera 
kaimynystė, šalia – miškelis.  
Tel. 8 685 57045

Parduodamas 2 aukštų 126 kv. m 
įrengtas gyvenamasis namas su 
ūkiniu pastatu ir garažu 10,6 a že-
mės sklype Sakų g., Druskininkuo-
se, besiribojančiame su pušynu, 
arba keičiamas į butą Druskinin-
kuose ar Kaune. Kaina – 83 000 
Eur. Tel. 8 600 80228

37 a namų valdo sklypas Didžia-
salyje, kaina – 22000 Eur, elektra, 
privažiavimas asfaltuotas.  
Tel. 8 602 28830

247 arų namų valdos sklypas miš-
ke, 9 km nuo Druskininkų, elektra, 
privažiavimas geras, kaina – 40 
000 Eur. Tel. 8 602 28830

Parduodamas 2 aukštų namas 
Druskininkuose, dalinai įrengtas, 
apšildymas kietu kuru, yra vietinis 
vandentiekis, kanalizacija prijungta 
prie miesto, garažas, 6 arų skly-
pas. Kaina – 55 000 Eur.  
Tel. 8 696 10088

Parduodami įvairių dydžių namų 
valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 
120, šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, elektra, miesto komuni-
kacijos. Tel. 8 602 10802

2 aukštų gyvenamasis namas, 9 
arų sklype Ratnyčios g. 2 už 105 
000 Eur arba keičia į butą Vilniuje. 
Tel. 8 602 10802

2 kamb. butas, miesto centre Tai-
kos g. Kaina – 56 000 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Gyvenamasis namas, Leipalingyje, 
70 m2. Sklypas – 7, 13 arų. Kaina – 
15 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodami du 1 kamb. butai, 17 
m2 ir 24 m2, Gardino g. 2 a.  
Tel. 8 671 59773.

Parduodamas sklypas Neravų g. 
35I (12a., namų valda, miesto ko-
munikacijos, elektra, prie pat mies-
to ribos). Kaina - 22 000Eur. 
Tel. 8 672 27300

Parduodamas sklypas Mildos g.  
(9a., namų valda, miesto komuni-
kacijos, elektra, kraštinis sklypas, 
šalia Nemuno). Kaina - 70 000Eur.
Tel. 8 672 27300

Parduodamas 16m2 kambarys 
Šiltnamių g. Reikalingas remontas . 
Kaina – 7400 Eur. Tel. 8 686 42499 

2 kamb. butas 4 a su baldais, Gar-
dino g. Kaina – 24 500 Eur.  
Tel. 8 607 36078. 

Garažas Ratnyčioje, su duobe, 
elektra. Kaina – 3150 Eur.  
Tel. 8 607 36078.

Automobiliai ir jų dalys

Mazda 5, 2006 m. 2, 0 l dyzelis. 
TA iki 2019 m. spalio mėn. geros 
būklės. Kaina – 1300 Eur.  
Tel. 8 602 10802

Peugeot 206: 2006 m. be TA, 
benzinas, rida – 97 000 km. Kaina 
– 400 Eur. Tel.: 8 685 09665, 8 699 
01167

„Toyota Corolla, 1998 m. TA iki 
2021 m. Kaina – 900 Eur. Tel. 8 
682 98506.

Renault Scenic: 2002 m, 1, 6 l ben-
zinas, tik ką iš Olandijos, puikus 
stovis. Kaina – 1280 Eur.  
Tel. 8 675 32463

Audi A6 Quattro: 1998 m., 2, 5 l 
variklis, 110 kW. Tel. 8 698 11430

Parduodama a/m Mersedes Benz: 
C 270, 2004 m. Odinis salonas, 
rida – 283000 km, visi privalumai. 
Kaina – 2350 Eur Tel. 8 698 48621

Parduodama AUDI A6: 2008 m. 
Kaina – 6900 Eur Tel. 8 687 91181

Nissan X-Trail, 2004 m. tamsiai 
mėlyna, dyzelis, mechaninė, TA iki 
2021-07, kaina – 2800 Eur, 2200 
cm3, 100 kW. Tel. 8 698 02370

Parduodama Mazda 6  (2009m., 
2,2 l dyzelinas, hečbekas, baltos 
spalvos, labai geros būklės). Kaina 
- 4500 Eur. Tel. 8 672 27300

Kiti daiktai

Buitinė technika: šaldytuvas „Snai-
gė“ A klasė, 60 Eur, šaldytuvas 
„Ardo“ A klasės, 40 Eur. Skalbyklė 
„Candy“ AA klasė, 60 Eur. Tel. 8 
650 87433

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

Dovanoja

Radijo imtuvą VEF.  
Tel. 8 630 87652

Lygumų senas slides.  
Tel. 8 654 35497

4 durų spintą ir stiklinį, kavos sta-
liuką. Tel. 8 610 49930

Rašomąjį stalą, pasiimti patiems. 
Tel. 8 650 25067

Sofa—lova, du fotelius.  
Tel. 8 655 93327

Gal kas gali padovanoti šaldytu-
vą ir mikrobangų krosnelę, duris 
70*80 cm? Tel. 8 675 61036

Reikalinga

Ieškoma buto tvarkytoja.  
Tel. 8 659 72353 (rašyti SMS)

Reikalingas žmogus, galintis iš-
lyginti ir pasėti žolę, 6 arų sklype. 
Tel. 8 682 75376, 8 620 15817

Perka

Pirkčiau 10 arų sklypą Švendubrė-
je Užugone. Tel. 8 657 95042

Pirkčiau butą Druskininkų mieste, 
siūlyti įvairius variantus. Ateities g. 
ir Gardino g. nedomina. 862137087 

Pirkčiau juostinį magnetofoną 
(Rostov, Orbita, Sojuz ir t.t.) arba 
kasetinį japonų gamybos. 
 Tel. 8 687 98870

Pirkčiau 1-2 kambarių butą pirma-
me-trečiame aukšte miesto centre. 
Gardino g. nesiūlyti.  
Tel. 8 687 53826

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035.

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 698 39795

Druskininkų sav. Ricielių kai-
me parduodama 2, 06 ha 
miško. Kaina – 7000 Eur                                   
Tel. 8 698 48621

Varėnos r., Marcinkonių kaime par-
duodamas 1, 99 ha iš jų 0, 5 ha miš-
kas, sklypas prie pagrindinio kelio. 
Per sklypą teka upelis, šalia elektra, 
atlikti kadastriniai matavimai. Kaina 
– 3400 Eur. Tel. 8 698 48621

Pušinės, skaldytos sausos malkos. 
Tel. 8 682 58164

Parduodamos malkos: sausos, 
skaldytos. Tel. 8 650 75560

Žemės ūkio produkcija

Traktorius MTZ 82UK, kaina – 
6000 Eur, mėšlo kratytuvas ROU6, 
kaina – 1100 Eur, žolės smulkintu-
vas – 1700 Eur, plotis – 2 m. Len-
kiška šienapjovė, plotis – 1, 85 m, 
kaina – 800 Eur ir kitus padargus. 
Tel. 8 696 55972

Parduodamos presuoto šieno kit-
kos, avižų-miežių mišinys.  
Tel. 8 629 00250

Parduodami valyti rugiai, tinkami 
sėklai. Lėkštinis skutikas. Tel. 8 
672 49828

Parduodami kviečiai, avižos, kvie-
trugiai, miežiai, rugiai. 50 kg – 8 
Eur. Tel. 8 698 50782

Panaudotos dvi lovos 2*1, 5 m, 
naujas dviratis, slidinėjimo kom-
pleksas, 46 dydis, vyriškos striukės 
(2 vnt.), 48 dydis. Tel. 8 609 80184

Parduodu suaugusiųjų sauskelnes 
ENA M-2 DYDIS, 5 vnt. Kaina – 10 
Eur. Tel. 8 696 19327

Parduodamas „Ryto“ gimnazijos 
berniuko švarkas, 1 m 70 cm ūgiui, 
puikios būklės, kaina – 15 Eur.  
Tel. 8 627 18866

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.  
Tel. 8 656 38881

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su vari-
kliu. Tel. 8 656 38881

Akselinė ir kuliamoji mašina.  
Tel. 8 682 87568

Elektrinio pjūklo ašis.  
Tel. 8 682 87568

Lenkiškai bulviakasiai kratomosios 
žvaigždutės. Tel. 8 682 87568

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Sausa statybinė mediena, viengu-
bo pjovimo lentos – 6 ir 8 m ilgio, 
0, 32 ir 0, 25 storio. Balkiai – 14x4 
cm, 6 ir 8 m ilgio. Beržiniai ir dre-
buliniai brusai tripusio pjovimo – 10 
cm storio, 2, 5 m ilgio. Beržinės ir 
drebulinės lentelės – 2 cm storio, 
2, 5 m ilgio. Grindinės lagis, lentos 
tvoroms ir kt. Tel. 8 610 70955 

Gelžbetonines surenkamas per-
dangos plokštes PTK 60-15 (6 vie-
netai). Vieneto kaina - 200 Eur.  
Tel. 8 610 22885.

Teniso stalas, įvairių dydžių vinys, 
mašinos keltuvas, šamotinės, sili-
katinės plytos, kokliai, staklių pjū-
klai, elektrinis siūlų verpimas, su-
kimas, didelis elektrinis lygintuvas, 
ąžuolo lentos, naujas senovinis 
parketas, naujas kristalo šviestu-
vas, šachmatų stalas su dideliais 
šachmatais, žigulių keltuvas, elek-
trinė kvarco lempa, vandens šildy-
tuvas VKE-1, ultravioletinė lempa, 
du samovarai, fotoaparatas „Ze-
nit-ET“, mašinos dulkių siurblys, 
dažai. Tel. 8 676 07794

Centralinis katilas – 200 Eur, boi-
leris ir dušo kabina – 50 Eur, me-
diniai langai ir durys, televizoriai, 
lovos, stalas, spintos, dviračiai, 
trimeris žolei pjauti, minkštas kam-
pas. Tel. 8 616 48116

Parduodamas juodas tvarkingas 
pianinas „Belarus“, kaina – 150 
Eur. Tel. 8 620 75012

Parduodama nauja sofa-lova, 200 
Eur. Tel. 8 682 99968

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, 
mažai naudotas čiužinys, ąžuolo 
šakos. Tel. 8 680 23134, 8 694 
24955

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, 
„Ceragin“ masažinė lova, „Atgimi-
mo“ vidurinės mokyklos berniuko 
uniforminis megztinis su emblema, 
36 dydis. Tel. 8 688 80976

Parduodama nauja medinė svies-
tamušė. Kaina – 30, 00 Eur. 
Tel. 8 673 33314

Parduoda akmenis (riedulius) 22 t, 
Baltašiškėje. Tel. 8 698 88162

Siuvimo mašina, pakabinami švies-
tuvai, televizorius su priedėliu, 
vežimėlis ant ratukų maistui vežti, 
naminės austos lovatiesės.  
Tel. 8 630 87652

Salono staliukai, televizorius su 
priedėliu, 2 sulankstomos kėdės, 
šildytuvas-ventiliatorius.  
Tel. 8 630 36440 

Nuoma

Išnuomojamas 2-jų kambarių butas 
Druskininkų g. už 200.00 EUR/
mėn. + mokesčiai nuo 09.15 d.  
Tel. 8 675 77948, 8 612 47556.

Ilgam laikui išnuomojamas 1 kamb. 
butas, Liškiavos g. Kaina – 150 
Eur+komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 621 23704

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, centre, Taikos g. 3.  
Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas renovuotame name, 
puikus butas, ką tik po remonto: 
su naujais baldais, technika, M. K. 
Čiurlionio g. 76, kaina – 300 Eur. 
Tel. 8 698 78040

Išnuomojamas butas M. K. Čiurlio-
nio g. 54, gyvūnai nepageidaujami.
Tel. 8 615 58 278

Ilgam laikui nuomojamas 1 k. 40 
m2 įrengtas butas naujos statybos 
name prie „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos. Kaina – 200  Eur/mėn + 
mokesčiai. Tel. 8 604 10907

Ilgam laikui nuomojamas 1 kamb. 
butas Leipalingyje: 40 m2, 2 a. re-
novuotame name. Tel. 8 652 33055

Dirbanti, tvarkinga mergina ieško 
buto ilgalaikei nuomai. 
Tel. 8 622 72219 

Ieško darbo

Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 629 17171

Moteris, turinti 10 m. patirtį, gali 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones, 
ligonius. Tel. 8 672 20567

24 m. vyras iš Varėnos rajono ieš-
ko darbo, dirbęs Lentpjūvėje pagal 
individualią veiklą miško darbus. 
Tel. 8 607 74522

Elektrikas ieško darbo, kategorija 
AK, iki 10 kW. Tel. 8 605 94812

45 m. vyrui reikia bet kokio darbo. 
Tel. 8 657 88639

Parduodami gyvuliai, pieno, mė-
sos produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Ožka. Tel. 8 671 87082

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 

mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

Meistras stato 
pavėsines, nedidelius 
karkasinius pastatus, 

terasas. 
Tel. 8 605 95721
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Rugpjūčio 16 dieną Drus-
kininkuose pradėjęs kelionę 
motociklu, Karolis Mieliauskas 
toliau keliauja aplink pasaulį. 
Ir nors pervažiuoti Rusiją ga-
lima beveik vienu keliu tiesiai, 
jis jau ketvirtą kelionės dieną 
nusuko nuo pagrindinio kelio, 
panorėjęs aplankyti toli nuo 
namų gyvenančius lietuvius. 

Motociklininkas nuo Kazanės 
nusuko link Permės, kurioje gy-
vena druskininkiečiai Tomas 
ir Simas. Jie – gerbiami vietos 
verslininkai, gerai įsitvirtinę, su-
kūrę šeimas. Kaip patys juokavo, 
būtent meilė čia ir atvedė. Tačiau 
tautiečiai išlaikė lietuvybę, ją ver-
tina. Vaikai kalba lietuviškai. 

„Susitikome su Tomu ir Simu. 
Labai malonu, būnant taip toli nuo 
Lietuvos, sutikti lietuvių. Jiems 
tikriausiai irgi smagu sulaukti 
lietuvių namuose, mat sutiko su 
puota. Pas juos tautiečiai į Permę 
užklysta retai. Dar smagiau, kad 
jie – druskininkiečiai, kasmet bent 
po mėnesį ar du praleidžiantys 
Druskininkuose. Vakaras nepra-
ilgo“, – prasiminė Karolis. 

Jis įgyvendino savo pažadą ir 
pakvietė Tomą su Simu su šei-
momis atvykti į žaidynes Druski-
ninkuose po dviejų metų. Tačiau, 
užuot palinksėję galvomis, lietu-
viai sakė planuojantys, vos tik pa-
sitaikys patogi galimybė, grįžti gy-
venti į Druskininkus visam laikui 

su šeimomis. 
Praėjus daugiau nei savaitei nuo 

starto Druskininkuose, Karolis 
pasiekė Krasnojarską ir apsistojo 
pas ten gyvenantį lietuvį Antaną. 
Jis – vienas iš tremtinių palikuo-
nių, taip ir negrįžęs gyventi at-
gal į Lietuvą. Lietuviškai vis dar 
kalba puikiai, domėjosi, kaip se-
kasi gimtajai šaliai, tačiau jis jau 
susikūrė sau gyvenimą Krasno-
jarske. Ir ten gyvena ne vienin-
telis Antanas. Tenykštėje lietuvių 
bendruomenėje – apie 300 narių. 
Jų istorijos panašios. Lietuvoje 
nebeturėjo kur grįžti, tai įleido ša-
knis Rusijoje.

K. Mieliauskas susitiko su lietu-
vių bendruomene, surinko ten bu-
vusių druskininkiečių parašus ant 
Druskininkų vėliavos ir įteikė jiems 
kvietimą 2021 metais atvykti į Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynes. 

Antradienį Karolis nakvojo prie 
Baikalo ežero ir jame išsimaudė. 
Nuo Druskininkų jis jau nuvažiavo 
apie 7 tūkstančius  kilometrų. 

Šios savaitės pabaigoje keliau-
tojas turėtų pasiekti Vladivostoką. 
Iš ten jis lėktuvus skris į Los An-
dželą ir savo kelionę tęs Šiaurės 
Amerikos keliais. 

Karolio Mieliausko į Druskinin-
kus laukiame sugrįžtant per Tu-
rizmo dienas. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Aplink pasaulį keliaujantis 
Karolis Mieliauskas jau baigia 

pervažiuoti Rusiją

Susitikimas su Krasnojarsko lietuvių bendruomene/Asmeninio archyvo nuotrauka

Karolis susitiko su Permės lietuviais/Asmeninio archyvo nuotrauka


