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Ekonomikos 
ekspertas: 

Druskininkai – 
patraukliausi ir 

užsienio, ir Lietuvos 
turistams

3 psl.

Druskininkų PSPC vizija – dėmesys pacientams ir 
darbuotojų gerovė

Druskininkų pirminės sveika-
tos priežiūros centro (PSPC) 
administracijoje – nauji veidai. 
Nuo liepos pradžios centrui va-
dovauja gydytoja Eglė Matienė, 
o direktoriaus pavaduotoju 
rugpjūtį pradėjo dirbti iš Laz-
dijų atvykęs teisininkas Jonas 
Stankevičius.

Planuose – nauji sveikatinimo 
projektai

Kaip sakė naujoji centro direk-
torė E. Matienė, rugpjūčio mėnesį 
jau pradėjo veikti pagal šiuolai-
kinius reikalavimus atnaujinta 
įstaigos interneto svetainė: „Ji, 
žinoma, dar vis pildoma. Kai infor-
macijos kėlimo darbai bus baigti, 
džiaugsimės ne tik vizualiai gra-
žesne, modernesne, bet ir daug 
patogesne naudotis pacientams 
įstaigos vizitine kortele.“ 

Planuose – nemažai projektų, 
kurių spektras tikrai labai platus: 
nuo įstaigos infrastruktūros ir 
įrangos atnaujinimo ar tuberku-
liozės valdymo iki bendradarbia-
vimo per sieną priemonės, kurią 
PSPC vykdys kartu su Gardino 
centrine poliklinika. Šis projektas 
suteiks galimybę teikti naują pa-
vėžėjimo pas gydytoją paslaugą 
mieste ir Savivaldybės teritorijoje 
gyvenantiems neįgaliesiems. Jį 

įgyvendinant, planuojama daug 
edukacinės veiklos visuomenei, 
bus organizuojami mokymai per-
sonalui, keičiamasi gerąja patir-
timi tarp šalių slaugos srityje.

„Dėmesys pacientui yra mūsų įs-
taigos prioritetas, tačiau šio tikslo 
sieksime, nepamiršdami darbuo-
tojų, kurie yra svarbiausia organi-
zacijos dalis, nuo jos daugiausia 
ir priklauso pacientams teikiamų 
paslaugų kokybė. Vienas iš la-
bai populiarių užsienio kapitalo 
įmonėse darbuotojų motyvavimo 
būdų yra papildomas sveikatos 
draudimas. Toks sveikatinantis 
projektas jau buvo kurtas ir mūsų 
poliklinikoje. Jo esmė – darbuotojų 
skatinimas daugiau judėti ir tapti 
sveikesniems, pavyzdžiui, dvira-
čiais vykti pas pacientus, daugiau 
vaikščioti pėsčiomis, nesinaudoti 
liftu, o, laimėjus, gauti ilgalaikius 
abonentus į sporto klubą ar van-
dens parką. Deja, Sveikatos ap-
saugos ministerija projektui ne-
skyrė finansavimo, tad mūsų geri 
norai persikėlė į ateitį. Bet ką nors 
panašaus, gal bendradarbiaudami 
su Visuomenės sveikatos biuru, 
mes dar sugalvosime,“ – pasakojo 
PSPC direktorė E. Matienė

Centre – naujos ir reikalingos 
paslaugos 

„Esame „pirminukai“, ne pelno 
siekianti organizacija, taigi pas-
laugų, kurios nebūtų susijusios 
su pirmine sveikatos priežiūra, 
teikti neturime galimybės. Tačiau 
planuose yra naujovių ir pato-
bulinimų, kurie leis tai, ką jau 
darome, daryti geriau, greičiau 
ir patogiau“, – mintimis dalijosi 
pašnekovai. 

Kaip vieną iš inovacijų, kurių iki 
šiol dar nebuvo, galima paminėti 
šeimos gydytojo komandos pa-
pildymą – į pagalbą, sprendžiant 
kompleksines pacientų proble-
mas, bus pasitelkiamas socia-
linis darbuotojas. Integruotos 
sveikatos priežiūros koncepcija, 
kaip siekiamybė, yra diegiama 
daugelio pažangių šalių sveika-
tos sistemose. Druskininkų PSPC 
bus pradėti taikyti pagrindiniai jos 
principai – į pacientą orientuota 
(vertinant individualią situaciją, 
visumą), tęstinė (ne tik ligos epi-
zodu) ir tarpinstituciniu bendra-
darbiavimu paremta sveikatos 
priežiūra. Pavyzdžiui, jei žmogui 
reikia tvarkytis dokumentus dėl iš-
mokų, gauti vaikštynę, organizuoti 
transportą ar panašiai, dabar jis 
yra priverstas vaikščioti po kelias 
institucijas. Informacijos trūksta, 
sugaištama daug laiko. Štai to-
kiais atvejais ir pagelbės PSPC 

Druskininkuose 
rengiami „Lynų 
kelio“ (keltuvų) 

žmonių gelbėjimo 
mokymai

6 psl.

Nuo liepos pradžios Druskininkų PSPC vadovauja gydytoja E. Matienė, o direktoriaus pavaduotoju rugpjūtį pradėjo dirbti iš Lazdijų atvykęs teisininkas J. Stankevičius/Roberto Ki-
sieliaus nuotrauka

Politiniai 
sprendimai ardo 
ne tik „Vijūnėlės 

dvaro“, bet ir 
teisinės valstybės 

pamatus

2 psl.

socialinė darbuotoja: konsultuos 
pacientą (esant poreikiui, ir jo 
šeimos narius), padės prisitaikyti 
prie sveikatos būklės ir asmens 
funkcionavimo pokyčių, socialinių 
aplinkybių pasikeitimo, netekčių ir 
mokys reikiamų socialinių įgūdžių 
bei gebėjimų pasirūpinti savimi, 
naujų pro-
blemų įvei-
kimo būdų. 5 psl.
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Politiniai sprendimai ardo ne tik „Vijūnėlės dvaro“, bet ir teisinės valstybės pamatus

Ar mūsų valstybėje visi 
prieš įstatymus lygūs? Ko-
dėl Lietuvoje taikomi dvigubi 
standartai – Preilos boteliams 
vieni, „Vijūnėlės dvarui“ – 
kiti? Kodėl problemos ne-
sprendžiamos teisinėmis 
priemonėmis? Ar gali vienas 
žmogus nuspręsti milijoni-
nės vertės pastato likimą? Ar 
Lietuva – teisinė valstybė? 
Ar esame tokie turtingi, kad 
griautume pastatus, o paskui 
iš biudžeto mokėtume kom-
pensacijas? Tokių klausimų 
kyla Druskininkų savivaldy-
bės administracijai, paskuti-
nėmis savaitėmis bandančiai 
išsaugoti visuomenės rei-
kmėms pastatą Turistų g. 13, 
Druskininkai.

„Akivaizdu, jog „Vijūnėlės 
dvaro“ problema yra ne teisinė, 
bet politinė. Tai įrodė paskutinių 
savaičių įvykiai, kai Druskininkų 
savivaldybės administracija, 
bandydama teisinėmis priemo-
nėmis spręsti šio pastato iš-
saugojimo ir perdavimo visuo-
menės poreikiams klausimą, 
susidūrė su teisiniu nihilizmu ir 
valstybės institucijų atsakingų 
darbuotojų baime bei nenoru 
priimti teisinius sprendimus, 
nes politikai viešai pasisakė 
kitaip“, – teigė Druskininkų 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė. 

Taikos sutartį sudaryti galima
Prieš porą savaičių Druskininkų 

savivaldybės administracijos 
atstovai lankėsi Teisingumo mi-
nisterijoje, kurioje norėjo gauti 
atsakymą į klausimą: „Ar galima 
„Vijūnėlės dvaro“ atveju suda-
ryti taikos sutartį, kaip tai buvo 
padaryta prieš penkerius metus 
analogišku Preilos Botelio atveju, 
kai, priėmus identišką Aukščiau-
siojo teismo sprendimą pastatus 
nugriauti, šalys sudarė taikos su-
tartį, ir boteliai Preiloje vis dėlto 
nebuvo nugriauti?“.

Teisingumo ministras E. Janke-
vičius į šį klausimą atsakė aiškiai: 
„Civilinio proceso kodeksas nu-
mato taikaus susitarimo galimybę 
bet kurioje proceso stadijoje, taip 
pat ir vykdymo procese“.

2019 metų rugsėjo 3 d. Teisin-
gumo ministerijos rašte, atsiųs-
tame Druskininkų savivaldybės 
administracijai teigiama: „Šalys 
gali laisvai naudotis joms pri-
klausančiomis procesinėmis 
teisėmis, tarp jų ir teise bet 
kurioje proceso stadijoje baigti 
bylą taikos sutartimi (CPK 140 
str. 3 dalis). Taikos sutarties su-
darymo vykdymo procese gali-
mybę įtvirtina CPK 595 straips-
nis, kuriame numatyta, kad 
vykdymo proceso metu išieš-
kotojas ir skolininkas turi teisę 
sudaryti taikos sutartį“.

Teisingumo ministerijos speci-
alistai pažymėjo, kad pagal ga-
liojantį teisinį reguliavimą taikos 
sutartį gali sudaryti tik bylos ša-
lys, o galutinį sprendimą dėl tai-
kos sutarties patvirtinimo priima 
teismas, įvertinęs, ar ji nepriešta-
rauja viešajam interesui. 

„Vijūnėlės dvaro“ atveju ginčo 
šalys yra: Nacionalinė žemės tar-
nyba, Valstybinė teritorijų plana-
vimo ir statybų inspekcija, Druski-
ninkų savivaldybės administracija 
ir pastato Turistų g. 13 savininkas. 
Šiuo atveju taikos sutarčiai turėjo 
pritarti proceso ieškovė – Gene-
ralinė prokuratūra. 

Išsigando politikų suformuo-
tos pozicijos

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija kreipėsi į visas bylos 
šalis, kviesdama aptarti taikos 

sutarties sudarymo galimybę, 
nes Aukščiausiasis teismas savo 
nutartimi apgynė valstybės vie-
šąjį interesą, neleisdamas, kad 
Turistų g. 13, Druskininkai būtų 
gyvenamoji žemės sklypo pa-
skirtis ar stovėtų gyvenamasis 
pastatas.

Praėjusią savaitę įvyko Druski-
ninkų savivaldybės administra-
cijos inicijuotas susitikimas su 
Nacionalinės žemės tarnybos ir 
Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos atsakingais 
darbuotojais, tačiau valstybinių 
institucijų atstovai buvo neryžtingi 
ir vengė kalbėti apie konkrečius 
sprendimus.

Pasitarime dalyvavusių tarnybų 
atstovai nusprendė, kad Druski-
ninkų savivaldybės administracija 
privalo gauti Generalinės proku-
ratūros pritarimą. Tik tada visos 
šalys galėtų kreiptis į Vyriausybę 
dėl darbo grupės sudarymo.

„Valstybinių institucijų vadovai 
ir teisės ekspertai pripažino, jog 
teisinis kelias pasirašyti taikos 
sutartį šiame etape tikrai yra. Ta-
čiau susitikime aiškiai nuskam-
bėjo ir tai, jog jie yra pavaldūs 
politikams, o šie savo nuomonę 
„Vijūnėlės dvaro“ klausimu yra 
viešai suformavę. Mane labai 
nustebino tai, kad argumen-
tai apie didžiulę kompensaciją, 
kurią teks sumokėti pastato 
savininkui iš valstybės ir savi-
valdybės kišenės, valstybės ins-
titucijų atstovams pasirodė visai 
nesvarbūs – jų nuomone, žalos 
atlyginti nereikės nei Aplinkos 
ministerijai, nei Nacionalinei že-
mės tarnybai. Bet ar svarbu, kuri 
valstybės institucija mokės? Juk 
tai yra valstybės, mokesčių mo-
kėtojų pinigai, didžiulė netektis 
šalies biudžetui“, – apie minėtą 
susitikimą pasakojo Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektorė V. Jurgelevičienė.

Prokurorė „gulė kryžiumi“
Druskininkų savivaldybės ad-

ministracija tuoj pat po susitikimo 
su bylos šalimis kreipėsi į Gene-
ralinę prokuratūrą, prašydama 
susitikti ir aptarti taikos sutarties 
pasirašymo galimybes. 

Įdomu tai, jog Generalinės 
prokuratūros vadovai taikos 
sutarties pasirašymo klausimo 
sprendimą patikėjo prokurorei 
Deimantei Nikitinienei, tai pa-
čiai, kuri 2014 metais panaikino 
savo kolegos iš Kauno apygar-
dos prokuratūros sprendimą 
netaikyti viešojo gynimo prie-
monių „Vijūnėlės dvaro“ atveju, 
nenustačius viešojo intereso 
pažeidimo. 

Sprendimo teisė dėl taikos su-
tarties buvo patikėta tai pačiai 
prokurorei, kuri ne vienerius 
metus teismuose aršiai įrodinėjo 
pastato Turistų g. 13, Druski-
ninkai statybos neteisėtumą, 
savitai interpretuodama bylos 
faktus. 

Savivaldybės administracijos 
direktorės V. Jurgelevičienės po-
kalbio su D. Nikitiniene metu dėl 
galimybės aptarti taikos sutartį, 
priminus jai analogišką teisinį 
Preilos botelių atvejį, prokurorė 
aiškiai ir kategoriškai pasakė: „Ne 
šį kartą. Ne jums. Nedėsiu jokių 
pastangų“. 

Generalinės prokuratūros Vie-
šojo intereso gynimo skyriui va-
dovaujanti D. Nikitinienė telefonu 
pažėrusi įžeidžiančių abejonių 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos ketinimų atžvilgiu, V. 
Jurgelevičienei kategoriškai pa-
reiškė nematanti galimybių suda-
ryti taikos sutartį. Šią savo pozi-
ciją – nesutikimą sudaryti taikos 
sutartį – ji išdėstė ir savivaldybei 
atsiųstame rašte.

Kodėl prokurorė neleido Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijai tenkinti viešąjį interesą, 
nesunaikinant sukurto turto ir 
sutaupant nemažas biudžeto 
sumas? Ar yra normalu, kad 
aukšto rango valstybės tarnau-
tojas atsisako problemą spręsti 
teisinėmis priemonėmis, o savo 
vienasmeniu sprendimu gali nu-
lemti milijoninio turto likimą? 

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija ir po prokurorės de-
maršo nenuleido rankų, dėl tos 
pačios problemos kreipėsi ir į ge-
neralinį prokurorą Evaldą Pašilį. 

Liko daug neatsakytų 

klausimų 
Akivaizdu, jog nugriovus Turistų 

g. 13, Druskininkai pastatą, būtų 
padaryta didelė žala, nes pastato 
savininkas yra pateikęs ieškinį 
Regionų apygardos administra-
cinio teismo Kauno rūmams dėl 
žalos atlyginimo. Teismo priteista 
suma turės būti išmokėta savinin-
kui iš Druskininkų savivaldybės ir 
valstybės biudžetų.

Šioje istorijoje lieka daug neat-
sakytų klausimų. Kodėl valstybi-
nėms institucijoms nerūpi šalies 
biudžeto taupymas? Kodėl vals-
tybei atstovaujantys pareigūnai 

ignoruoja visuomenės nuomonę, 
juk dėl pastato Turistų g. 13, 
Druskininkai išsaugojimo pa-
sisakė tūkstančiai Lietuvos pi-
liečių – jį perduoti visuomenės 
reikmėms siūlė Druskininkų sa-
vivaldybės taryba, Seimo nariai, 
kultūros ir meno bendruomenės 
atstovai, tūkstančiai druskinin-
kiečių? Kodėl aukšti valstybės 
pareigūnai atsisako ieškoti tei-
sinių problemos sprendimo 
būdų, bet priima vienasmenius 
sprendimus? Ar demokratinėje 
valstybėje ką nors lemia piliečių 
nuomonė? 

Sulaukė visuomenės palaikymo

2019 m. kovas. Druskininkų verslo klubas surinko 6,5 tūkst. 
druskininkiečių parašų, kad būtų sudaryta speciali komisija 
tirti politikų ir teisėsaugos pareigūnų poveikį, priimant spren-
dimus Druskininkų atžvilgiu.

2019 m. liepa. Druskininkų savivaldybės taryba kreipėsi 
į Vyriausybę, prašydama „Vijūnėlės dvarą“ perduoti visuo-
menės reikmėms, įkuriant ten Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos Dailės skyrių. 

2019 m. liepa. Šiam pasiūlymui pritarė tūkstančiai Druski-
ninkų ir visos Lietuvos žmonių. Naujienų portale „Lrytas.lt“ 
šią idėją palaikė per 5 tūkst. lankytojų. 

2019 m. liepa. 25 Seimo nariai kreipėsi į Premjerą Saulių 
Skvernelį, prašydami ieškoti teisinių būdų, kad būtų išspręsta 
„Vijūnėlės dvaro“ problema – perduoti pastatą visuomenės 
reikmėms, įkuriant ten Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą. 

2019 m. rugpjūtis. M. K. Čiurlionio meno mokyklos prašy-
mą – perduoti mokyklai „Vijūnėlės dvarą“ – savo parašais 
parėmė apie 3 tūkst. druskininkiečių. Parašai buvo perduoti 
Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui, taip pat Vyriausybei ir Pre-
zidentūrai. 

2019 m. rugpjūtis. Lietuvos muzikų rėmimo fondo iniciatyvą 
– pastatą Turistų g. 13 perduoti Druskininkų M. K. Čiurlionio 
mokyklai – palaikė 25 garsūs Lietuvos menininkai ir kultūros 
veikėjai. Jie savo parašus įteikė Vyriausybei, Seimui, Prezi-
dentūrai, Kultūros ministerijai. 

Prokurorės rolė 

2013 m. gruodžio 20 d. gauto skundo pagrindu dėl „Vijūnėlės 
dvaro“ atlikęs tyrimą Kauno apygardos prokuratūros prokuroras 
M. Šalčius priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso 
gynimo priemones, nes nenustatė viešojo intereso pažeidimo.

2014 m. kovo 10 d. LR Generalinės prokuratūros Viešojo in-
tereso gynimo skyriaus prokurorė D. Nikitinienė savo nutarimu 
Nr.13.1.,-23 prokuroro M. Šalčiaus nutarimą panaikino ir inicija-
vo viešojo intereso gynimą. 

2017 m. Druskininkų savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į 
generalinį prokurorą E. Pašilį pradėti ikiteisminį tyrimą D. Niki-
tinienės atžvilgiu dėl jos galimai klaidingo teismui pateiktų do-
kumentų interpretavimo, D. Nikitinienei Aukščiausiame teisme 
atstovaujant Generalinei prokuratūrai Vijūnėlės dvaro byloje.

2017 m. birželio mėnesį prokurorė D. Nikitinienė paaukštin-
ta pareigose, generaliniam prokurorui E. Pašiliui ją paskyrus 
Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus 
vadove.

2018 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu 
„Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdova-
nojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais liepos 6-osios 
– Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos 
proga (Nr. 1K-1344) prokurorė Deimantė Nikitinienė buvo apdo-
vanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio 
kryžiumi („Aktyviai prisidėjusi prie viešojo intereso gynimo funk-
cijos stiprinimo valstybėje“). 

2019 m. rugsėjo 6 d. D. Nikitinienė raštu pranešė Druskininkų 
administracijos direktorei, jog Vijūnėlės dvaro byloje „ Druski-
ninkų savivaldybės siūlomos taikos sutarties sudarymas nėra 
galimas“. 

LR Prezidentės dekretu „Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdo-
vanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga prokurorė D. Nikitinienė buvo apdovanota 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi („Aktyviai prisidėjusi prie 
viešojo intereso gynimo funkcijos stiprinimo valstybėje“)

Druskininkų savivaldy-
bės administracijos di-
rektorė V. Jurgelevičienė: 
„Akivaizdu, jog „Vijūnėlės 
dvaro“ problema yra ne tei-
sinė, bet politinė.“

„Mano Druskininkai“ informacija
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Padėka
„Sveikata – ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko.“ 
(Senovės graikų filosofas Sokratas)

Sveikata yra pats didžiausias žmogaus turtas, todėl ir žmonės, kurie pa-
deda sveikti, atgauti jėgas, verti pačių šilčiausių ir nuoširdžiausių padėkos 
žodžių.

Po reabilitacinio gydymo „Eglės“ sanatorijoje dar kartą supratau, kad 
Druskininkų kurortas siūlo aukščiausio lygio gydomąsias procedūras, čia 
dirba patys geriausi savo srities specialistai. O juk kartais ne tik vaistai ar 
procedūros gydo – sveikti padeda ir paprasčiausias žmogiškumas, dėme-
singumas, jautrumas, kantrybė. 

Nuoširdžiai dėkoju AB „Eglės“ sanatorija generaliniam direktoriui Artūrui 
Saldai ir visam jo vadovaujamos sanatorijos personalui – gydytojams, ki-
neziterapeutams, masažuotojoms, sesutėms – už rūpestį, profesionalumą, 
kvalifikuotą gydymą ir puikią priežiūrą.

Pagarbiai Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės meras

Dėmesio! Savaitgalio dienomis – eismo ribojimai

Rugsėjo 13 d. (penktadienį) Tarptautinio ralio „Aplink Lietuvą 
2019“ sportinių rungčių metu nuo 15.30 val. iki 19.30 val. bus drau-
džiamas visų transporto priemonių eismas Gardino gatve nuo Auto-
busų stoties (Gardino ir Sausoji g. sankryžos) iki Veisiejų, Gardino ir 
Baravykų g. sankryžos.

Rugsėjo 14 d. (šeštadienį) Druskininkuose vyks Tarptautinės 
sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2019“ ir Lietuvos 10 km spor-
tinio ėjimo čempionatas.

Varžybų metu nuo 10.00 val. iki 13.40 val. bus draudžiamas visų 
transporto priemonių eismas M. K. Čiurlionio gatve nuo Vytauto ir M. 
K. Čiurlionio g. sankryžos iki Druskininkų, V.Krėvės ir M. K. Čiurlionio 
g. sankryžos bei dalyje V.Krėvės gatvės. Transporto eismas bus nu-
kreiptas Vytauto ir Druskininkų gatvėmis.

Rugsėjo 15 d. (sekmadienį) Tarptautinių lenktynių dviračiais 
„Gardinas-Druskininkai 2019“ metu nuo 9.00 val. iki 12.00 val. bus 
draudžiamas visų transporto priemonių eismas Gardino gatve nuo 
Autobusų stoties (Gardino ir Sausoji g. sankryžos) iki Veisiejų, Gar-
dino ir Baravykų g. sankryžos.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Ekonomikos ekspertas: Druskininkai – patraukliausi ir užsienio, ir Lietuvos turistams
Praėjusią savaitę sostinėje su-

rengtame Lietuvos turizmo fo-
rume pateikti faktai dar kartą pa-
tvirtino, jog Druskininkai pelnytai 
gali vadintis Lietuvos turizmo sos-
tine. Ekspertų vertinimu, mūsų 
kurortas yra patraukliausia vieta 
ir Lietuvos, ir užsienio turistams.

Įvertino situaciją, pristatė 
naujoves

6-ajame Lietuvos turizmo fo-
rume buvo aptarta turizmo situa-
cija Lietuvoje, taip pat pasaulinės 
turizmo tendencijos ir jų įtaka Lie-
tuvai, pasaulio turizmo inovacijos 
ir daug kitų, su turizmo plėtra susi-
jusių, klausimų. Forume dalyvavo 
ne tik Lietuvos turizmo, ekonomi-
kos, rinkodaros specialistai, bet ir 
svečiai iš Portugalijos, Ispanijos, 
Belgijos, Vokietijos, Lenkijos.

Forumo darbe dalyvavo ir kele-
tas druskininkiečių – Turizmo ir 
verslo informacijos centro direk-
torius Rimantas Palionis, Savi-
valdybės Turizmo, komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva 
Žagunienė, taip pat Nacionalinės 
sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų 
asociacijos prezidentas Artūras 
Salda.

Turizmo forume už nuopelnus tu-
rizmo srityje Ekonomikos ir inova-
cijų ministro padėka buvo įteikta 
Druskininkų Garbės pilietei, ben-
drovės „Draugystės sanatorija“ 
vadovei Violetai Kaubrienei.

Druskininkų atstovus ypač ma-
loniai nuteikė „Luminor“ banko 
vyriausiojo ekonomisto, žinomo 
analitiko Žygimanto Maurico pra-
nešimas „Turizmo indėlis šalies 
ekonomikai. Kiek turistų pinigų 
byra į valstybės iždą, kiek – pro 
šalį.“ Šio žinomo ekonomisto pra-
nešime dažnai skambėjo Druski-
ninkų vardas. 

Druskininkai – tarp lyderių
Lygindamas nakvynių skaičiaus 

dinamiką, Ž. Mauricas pastebėjo, 
kad Druskininkai šiuo rodikliu len-
kia beveik visus Lietuvos miestus. 
Štai 2018 metais Druskininkuose 
fiksuota 603 tūkst. užsienio turistų 
ir 560 tūkst. vietinių turistų nakvy-
nių. Tuo tarpu Kaune šie skaičiai 
daug mažesni – atitinkamai 392 
tūkst. ir 166 tūkst., o Birštone, 
palyginti su Druskininkais, dar ku-
klesni – 87 tūkst. (užsienio turistų) 
ir 340 tūkst. (vietinių). 

Ž. Mauricas konstatavo, jog 
užsieniečiams Lietuvoje yra įdo-
miausi Druskininkai ir Lietuvos 
didieji miestai. Vilniaus 1000 gy-
ventojų tenka 2303 užsieniečių 
nakvynės, o Druskininkams – net 
4555 nakvynės.

Lietuvos gyventojams, anot  Ž. 
Maurico įžvalgų, įdomiausi yra 
Druskininkai, kur 1000 gyventojų 

tenka 5086 tautiečių nakvynės 
ir  Baltijos pakrantė, čia 1000 gy-
ventojų tenka 4811 vietinių turistų 
nakvynės. 

Taigi, anot ekonomisto, Druski-
ninkai yra patraukliausi ir užsie-
nio, ir Lietuvos turistams. 

Įvardijo privalumus
Paprašytas pasidalinti savo 

įžvalgomis apie mūsų kurortą, 
„Luminor“ banko vyriausiasis 
ekonomistas Ž. Mauricas paste-
bėjo, jog šiuo metu, šalia didžiųjų 
šalies miestų, patraukliausia tu-
rizmo kryptimi yra Druskininkai. 
Jo pastebėjimu, Druskininkuose 
didesnę dalį turistų sudaro lietu-
viai, tačiau užsienio turistų skai-
čiuos nuolat didėja: „Pasiekti tą 
patį užsienio ir Lietuvos turistų 
skaičių nėra lengva, nes tam di-
delės įtakos turi kaimyninių vals-
tybių, konkrečiai – Lenkijos, gera 
ekonominė situacija ir keliama 
konkurencija.“

Paklaustas, kodėl, jo nuomone, 
Druskininkams pavyksta pri-
traukti didelius turistų srautus, 
ekonomistas teigė, jog Drus-
kininkai sugebėjo sukurti labai 
platų paslaugų spektrą, suge-
bantį tenkinti pačius įvairiausius 
turistų poreikius: „Čia yra viskas 
vienoje vietoje, ne tik SPA, sana-
torijos, „Snow Arena“, koncertai, 
aktyvaus poilsio galimybės, bet ir 
gausybė pramogų, Grūto parkas 
ir kita. Turistai čia vienoje vie-
toje gali rasti tai, ko nėra kituose 
miestuose. Kitas Druskininkų iš-
skirtinumas – puiki infrastruktūra, 

kuri nenusileidžia didmiesčiams. 
Viešbučiuose – palankus koky-
bės ir kainos santykis, o restora-
nai ir kavinės savo lygiu niekuo 
nenusileidžia Vilniui ar Kaunui.“

Mato plėtros galimybių
Paklaustas, kas galėtų dar la-

biau sustiprinti Druskininkų, kaip 
turizmo lyderio pozicijas, Ž. Mau-
ricas pastebėjo, jog būtų labai ge-
rai, jei Druskininkuose atsirastų 
kurios nors aukštosios mokyklos 
filialas, tuomet, jo nuomone, su-
stiprėtų intelektualinis kurorto 
potencialas. Ž. Mauricas kalbėjo, 
jog Druskininkuose galėtų veikti 
solidi informacinių technologijų 
bendrovė. „Čia puiki infrastruk-
tūra, gera gyvenimo kokybė, o 
nuotoliniu būdu dirbantiems IT 
specialistams Druskininkai galėtų 
tapti puikiu gyvenimo uostu“, – 
sakė Ž. Mauricas.

Jo nuomone, Druskininkai turi 
rezervų, plačiau išnaudojant ša-
lia kurorto esančių ežerų priva-
lumus. Ž. Mauricas įsitikinęs, jog 
šalia ežerų esančios infrastruktū-
ros sutvarkymas galėtų tapti dar 
viena turistų traukos dominante. 

Kalbėdamas apie tai, kas šiek 
tiek stabdo turistų antplūdį į Lie-
tuvą ir tuo pačiu į Druskininkus, 
Ž. Mauricas iškėlė šalies trans-
porto infrastruktūros problemą: 
„Reikia pripažinti, jog Lietu-
voje nėra rimto nacionalinio oro 
uosto, kuris sudarytų sąlygas 
patogiai turistams atvykti į Lie-
tuvą. Latvija – daug mažesnė už 
Lietuvą, tačiau Rygos oro uoste 

siūloma gausybė krypčių ir daug 
platesnės galimybės pasiekti La-
tviją iš viso pasaulio. Pas mus 
viskas daug sudėtingiau. Kai 
turistai su persėdimais pasiekia 
Vilnių, jiems iki Druskininkų dar 
reikia važiuoti 2 valandas. Tai 

nėra patogu.“
Kalbėdamas apie Druskininkų, 

kaip konferencijų miesto perspek-
tyvas, ekonomistas sakė, jog tam 
yra neblogos sąlygos, ypač, jei 
kurorte atsiras modernus kultūros 
centras.

Turistų nuolat daugėja
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pirmąjį šių metų 

pusmetį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, turistų skaičius 
Druskininkuose padidėjo net 7,2 proc. ir sudarė 176 tūkst. 230. Jei tokia 
pat sėkminga bus ir antroji metų pusė, Druskininkai šiemet gali sumušti 
21 metų turistų lankomumo rekordą ir sulaukti 350 tūkst. svečių.

Analizuojant turistų skaičių, atvyksiančių iš Lietuvos ir užsienio, lietuvių 
turistų skaičius padidėjo 7,6 proc., o užsieniečių – 6,3 proc., užsieniečiai 
sudarė 33 proc. visų turistų, o lietuviai – 67 proc. 

Statistikos departamento pateiktoje medžiagoje matyti, jog daugiausia 
užsienio svečių atvyksta iš Lenkijos,  jų skaičius nuolat didėja. Štai pernai 
per pirmą pusmetį mūsų kurortą aplankė 12 707 lenkų turistai, o šiemet 
per tą patį laikotarpį jų skaičius padidėjo net 13,2 proc. ir sudarė 14 385 
žmones.

Džiugina ir padidėjęs turistų iš Baltarusijos skaičius, jų šį pusmetį, lygi-
nant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 5,6 proc. 

Įdomu tai, jog pastebimai padidėjo turistų iš Izraelio skaičius, jų šį pus-
metį atvyko net 30,4 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Taip 
pat padidėjo turistų iš Vokietijos (6,4 proc.), Estijos (9,4 proc.) bei kitų pa-
saulio šalių (26,5 proc.). 

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

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, 
Lietuvos kurortų asociacijos prezidentas:

„Nors dėl ligos negalėjau dalyvauti šiame forume, tačiau labai 
džiaugiuosi, kad mūsų pastangos turizmo srityje buvo teigiamai įver-
tintos. Labai svarbu, kad apie mus gerai kalba ne tik kurorto sve-
čiai, bet ir žinomi ekspertai. Noriu padėkoti visiems, prisidėjusiems 
ir prisidedantiems prie Druskininkų klestėjimo. Tikiu, kad šią aukštai 
iškeltą kartelę mes sugebėsime išlaikyti.“

Ekonomistas Ž. Mauricas puikiai įvertino Druskininkų nuveiktus darbus turizmo srityje/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Už nuopelnus turizmo srityje Ekonomikos ir inovacijų ministro padėka buvo įteikta  
Druskininkų Garbės pilietei, bendrovės „Draugystės sanatorija“ vadovei Violetai Kaubrie-
nei/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Festivalio „Sostinės dienos 
2019“ – dėmesys Druskininkų 

kurortui

Rugpjūčio 30-rugsėjo 1-ąją die-
nomis Vilniuje surengtas tradi-
cinis tris dienas trukęs festivalis 
„Sostinės dienos 2019“. Šventės 
metu mieste netrūko įvairių pra-
mogų, koncertų ir kitų renginių. 
Po vasaros į sostinę sugrįžę gy-
ventojai ir miesto svečiai užtvindė 
šventei skirtas gatves, skverus ir 
aikštes. Gedimino prospekte įsi-
kūrusioje „Turizmo gatvėje“ buvo 
galima surasti turizmo informaci-
jos centrus iš visos Lietuvos.

Renginio metu buvo galima su-
sipažinti su įvairių miestų ir regi-
onų turizmo naujovėmis. Kartu 
su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
miestais, kitomis Lietuvos vieto-
vėmis buvo pristatomas ir Drus-
kininkų kurortas. Viešosios įstai-
gos Druskininkų turizmo ir verslo 

informacijos centro (TVIC) įreng-
toje palapinėje apsilankę šventės 
dalyviai ir svečiai aktyviai domė-
josi kurorte teikiamomis turizmo 
paslaugomis, apgyvendinimo 
galimybėmis, SPA, lankytinomis 
vietomis, kitomis naujovėmis bei 
renginiais. Ypač didelio susido-
mėjimo sulaukė rugsėjo pabai-
goje organizuojama tris dienas 
vyksianti turizmo dienų šventė 
„Turizmo gurmanai – į Druskinin-
kus!“. Daugelis susidomėjusiųjų 
žadėjo tikrai atvykti į Druskininkų 
organizuojamas turizmo dienas. 
Kaip ir kiekvienos šventės metu, 
„Druskininkų Hermis“ visus ku-
rortu besidominčius lankytojus 
vaišino mineraliniu vandeniu. 

Druskininkų TVIC informacija

Viešosios įstaigos Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) įrengtoje 
palapinėje apsilankę šventės dalyviai ir svečiai aktyviai domėjosi kurorte teikiamomis 
turizmo paslaugomis, apgyvendinimo galimybėmis, SPA, lankytinomis vietomis, kitomis 
naujovėmis bei renginiais/„We love Lithuania“ nuotraukos

„Grand SPA Lietuva“ organizuotas jau VI-asis 
grilio čempionatas

Tikėtina, kad tarp draugų, ko-
legų ar giminaičių surasite žmo-
nių, kurie yra tikri grilio meis-
trai, dalijasi receptais, rodo 
pavyzdį, kaip geriausiai grilyje 
paruošti vieną ar kitą patiekalą. 
Tai žmonės, vertinantys maisto 
kokybę, siekiantys gardžiausio 
kąsnelio. „Grand SPA Lietuva“ 
jau ne vienerius metus profe-
sionalus, gurmanus, mėgstan-
čius grilio patiekalus, kviečia 
į grilio čempionatus parodyti 
savo jėgas, pateikti naujus sko-
nius, atrasti naujų bičiulių, pri-
jaučiančių grilinimui.

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkuose organizuotame tradici-
niame VI-ajame „Grand SPA Lie-
tuva“ grilio čempionate komandos 
varžėsi dėl geriausiojo titulo. Šiais 
metais dalyviai stebino kiaulienos 
šonkaulių ir jūros ešerio patieka-
lais. Druskininkiečiai bei miesto 
svečiai galėjo stebėti grilio meis-
trų išmonę, pasmalsauti apie 
grilinimo subtilybes, ir, žinoma, 
paragauti nekasdienio skonio mė-
sos bei žuvies patiekalų. Renkant 
čempionato geriausius, komisijos 
nariai vertino bendrą patiekalo 

vaizdą, skonį, minkštumą ir sultin-
gumą bei kitus, tik tikriems grilio 
profesionalams žinomus, patie-
kalų niuansus.

Dėl pagrindinio čempionato 
prizo rungėsi 7 komandos, kie-
kvienoje iš jų – po tris narius: 
Druskininkų sanatorija „Belorus“, 
partneriai „Sanatoriums.com“, 
(Čekija), „ABK travel“ (Vilnius), 
„Spygliai“ („Eglės“ sanatorija), 
„МЫ“ SBS Travel (Vokietija), SPA 
Travel komanda „Grill&Chill“ (Vo-
kietija), „TravelBlog Baltic“ (Es-
tija). Juos vertino profesionalių 
teisėjų komanda: Akvilija Kaza-
kevičienė – sveikatingumo centro 
Druskininkuose „UPA Medical 
SPA“ maitinimo vadovė, Stanis-
lav Kizenevič – restorano „Aqua“ 
virtuvės šefas, Remigijus Žižys – 
restorano „Velvetti“ savininkas.

„Grand SPA Lietuva“ ragino tapti 
grilio ekspertais, su kitais pasi-
dalyti išlavintu skoniu ir talentu 
ruošti grilio patiekalus, pasivar-
žyti tarp tikrų grilio virtuozų, pa-
rodyti savo galimybes ir kepimo 
įgūdžius. Komandos, kad taptų 
geriausiomis, derino priesko-
nius, padažus, varžėsi, rodydami 

puošybos elementų įgūdžius, 
paruoštais užkandžiais vaišino 
svečius. Visi susirinkusieji „Grand 
SPA Lietuva“ kiemelyje turėjo ga-
limybę paragauti kitos komandos 
patiekalo, pabendrauti su kolego-
mis ir bendraminčiais. 

I-ąją vietą iškovojo Druskininkų 
sanatorijos „Belorus“ kolektyvas. 
Laimėtojai buvo apdovanoti na-
kvynės kuponais sveikatingumo 
ir poilsio komplekse „Grand SPA 
Lietuva“, jiems įteikta vaza su 
turkio akmeniu, kurią įsteigė 
UAB „Vindrija“, taip pat – nuga-
lėtojų statulėlė. II-oji vieta atiteko 
„Eglės“ sanatorijos komandai, o 
III-oji – „TravelBlog Baltic“ koman-
dai iš Estijos. Visi čempionato 
dalyviai gavo kuponus sveikatin-
gumo ir poilsio komplekse „Grand 
SPA Lietuva“ įsikūrusios klinikos 
„INVITRO diagnostika“ kraujo ty-
rimams atlikti.

Mažųjų svečių laukė šeimos 
pramogų parko “O kas čia?” ba-
tutas! O vakaro vedėjas – cha-
rizmatiškasis Gytis Balčiūnas – 
pasirūpino svečių ir dalyvių gera 
nuotaika, konkursais bei prizais. 

Užsakymo Nr.: MDR-221-001

„Grand SPA Lietuva“ grilio čempionate paskelbti nugalėtojai: 1-ąją vietą laimėjo „Belorus“, 2-ąją – „Eglės“ sanatorijos, 3-iąją – „Travel-
Blog Baltic“ komandos/Edvardo Balčiaus nuotrauka

II-osios vietos nugalėtojai „Spygliai“, „Eglės“ sanatorija/Edvardo 
Balčiaus nuotraukaNugalėtoju pripažintas sanatorijos „Belorus“ patiekalas/Ed-

vardo Balčiaus nuotraukos

Druskininkų sanatorijos „Belorus“ komanda darbų įkarštyje/
Edvardo Balčiaus nuotrauka

 „Spa Travel komanda“ iš Vokietijos/Edvardo Balčiaus nuotrauka
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Nauji veidai paprastai vi-
suomet reiškia permainas ir 
naujoves. Kokių planų turi 
naujasis PSPC direktoriaus 
pavaduotojas J. Stankevičius?

– Kas paskatino Jus atvykti 
į Druskininkus ir imtis Drus-
kininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojo darbo?

– Man nuo mažens patiko 
Druskininkai – augantis ir kles-
tintis miestas, todėl, ieškodamas 
darbo, prioritetą teikiau būtent 
šiam kurortui. Sveikatos apsau-
gos sritis man nėra svetima. Esu 
dirbęs Lazdijų pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriumi, 
todėl, pamatęs skelbimą direkto-
riaus pavaduotojo pareigoms eiti, 
ilgai nedvejojau.

– Kokie pirmieji įspūdžiai apie 
naująją darbovietę? 

– Pirmieji įspūdžiai tikrai geri. 
Kiek spėjau susipažinti su šios įs-
taigos virtuve, matau, kad druski-
ninkiečiai ir miesto svečiai gauna 
kokybiškas, pakankamai greitai 
prieinamas paslaugas. O tai – 
svarbiausias dalykas! Manau, 
pacientai gali džiaugtis, kad šioje 
įstaigoje dirba tikrai profesionalūs 
sveikatos priežiūros specialistai.

Stiprioji šios įstaigos pusė yra 
profesionalus, darnus, stabi-
lus kolektyvas, visi – kaip vie-
nas kumštis. Taip pat galime 

pasidžiaugti bendradarbiavimu 
su nemažu kitų institucijų, kurios 
padeda teikti tikrai kokybiškas 
paslaugas mūsų pacientams, tin-
klu. Kaip pavyzdį galiu paminėti 
Valstybinį patologijos centrą, pla-
čiai ne tik Lietuvoje, bet ir užsie-
nyje žinomą įmonę, kurioje atlie-
kame citologinius tyrimus. 

Tobulėjimui ribų nėra – idėjų ir 
norų yra daug, tikiuosi, kad viską 
palaipsniui įgyvendinsime. 

– Kiekvienoje įstaigoje 

paprastai didžiausia vertybė 
būna ten dirbantys žmonės. 
Koks yra Jūsų įstaigos kolek-
tyvas? Kaip žadate motyvuoti 
specialistus ir pritraukti naujų? 

– Tikrai pritariu. Tos nuomo-
nės esame abu su direktore Egle. 
Aišku, darbuotojų motyvavimas – 
vienas iš svarbiausių tikslų, norint 
išlaikyti tai, ką turime, ir dar patobu-
linti. Kiek spėjau pastebėti, polikli-
nikos kolektyvas yra geranoriškas, 
atviras naujiems nariams, taip pat 
atsidavęs savo darbui ir pacien-
tams. Galima išskirti keletą veiks-
nių, siekiant pritraukti ir motyvuoti 
specialistus: finansinės paskatos, 
diferencijuoti darbo apmokėjimo 
metodai, profesinio tobulėjimo gali-
mybių užtikrinimas, įstaigos vidinio 
mikroklimato ir darbo sąlygų geri-
nimas. Visa tai turi daug įtakos ge-
riems darbo rezultatams ir pacientų 
pasitenkinimui. 

Siekdami pritraukti naujų darbuo-
tojų, matome, kad, renkantis Drus-
kininkus, daugeliui specialistų svar-
bios šeimos ateities perspektyvos, 
švietimo infrastruktūra, kultūrinis 
gyvenimas, galimybės integruotis į 
bendruomenę. 

– Ar Druskininkai Jums at-
rodo patrauklūs dirbti ir 
gyventi?

– Pastebime tendenciją, kad prie 
mūsų įstaigos prisirašo vis dau-
giau šeimų iš Kauno, Vilniaus 
ir kitų rajonų. Ir tai ne pavieniai 

atvejai! Manau, šis miestas turi 
puikias sąlygas kurtis jaunai 
šeimai ir turėti ramią senatvę 
senjorams. Druskininkuose labai 
jauku, gražu, daugybė įvairaus 
spektro paslaugų ir pramogų. To-
dėl žmonės nori čia gyventi, kurti 
šeimą, leisti laisvalaikį. 

– Kokius matote Druskininkų 
poliklinikos pranašumus?

– Manau didžiausias pranašu-
mas – įstaigos įvairiapusišku-
mas. PSPC pacientai gauna visą 
pirminę pagalbą vienoje vietoje, 
nes čia po vienu stogu dirba ne 
tik šeimos gydytojai, bet ir odon-
tologai, psichologai, akušeriai gi-
nekologai bei chirurgai. 

Įstaigoje galima atlikti labora-
torinius tyrimus, gauti vairuotojo 
sveikatos patikrinimo ir kitas 
pažymas, pasiskiepyti. Džiau-
giamės, kad pagrindinis įstai-
gos pastatas yra geroje vietoje, 
miesto širdyje, nes tai yra labai 
patogu mūsų pacientams.

– Šiais laikais visose srityse 
diegiamos naujos technologi-
jos, juntamas techninis pro-
gresas, įstaigų veikla nušvie-
čiama interneto svetainėse ir 
socialiniuose tinkluose. Kokių 
planų šioje srityje turi Druski-
ninkų PSPC? 

– Planuose – naujausių techno-
logijų diegimas įstaigoje: integra-
cinių sąsajų plėtimas su kitomis 
įstaigomis. Greitai pacientai galės 

mūsų veiklą matyti (sekti) soci-
aliniuose tinkluose „Facebook“ 
ir „Instagram“, atnaujintoje inter-
neto svetainėje. Pacientai galės 
nuolatos matyti aktualiausią in-
formaciją, susijusią su sveikatos 
priežiūra, jausti mūsų įstaigos 
vidinį „pulsą“, išgirsti sveikatos 
patarimų ir panašiai.

– Kaip sekasi užmegzti dia-
logą su Druskininkų savival-
dybe? Ar jie palaiko siūlomas 
idėjas, projektus?

– Jaučiame ne tik Druskininkų 
savivaldybės nuolatinį palaikymą, 
bet ir skatinimą dalyvauti kuo įvai-
resnėse veiklose, įgyvendinti pro-
jektus, generuoti naujas idėjas. 
Tarpinstitucinis bendradarbiavi-
mas ir dialogo užmezgimas visada 
duoda vaisių. Esant galimybei, 
stengsimės įsijungti į visus pacien-
tams aktualius projektus, veiklas.

– Savo ateitį siejate su 
Druskininkais? 

– Artimiausiu metu svarstome 
galimybę persikelti į Druskininkus 
ir tapti šio miesto dalimi.

– Didžiausia svajonė nauja-
jame darbe?

– Įgyvendinti visus numatytus ir 
būsimus projektus. Antra svajonė 
– palikti matomą žymę įstaigos 
metraščiuose.

Parengė Laima Rekevičienė

Druskininkų PSPC vizija – dėmesys pacientams ir darbuotojų gerovė

J. Stankevičius: „Mūsų įstaigoje dirba 
tikrai profesionalūs sveikatos priežiūros 
specialistai, druskininkiečiai ir miesto 
svečiai gauna kokybiškas, pakankamai 
greitai prieinamas paslaugas.“/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

atkelta iš 1 psl.

Centrui  „Dainava“ kavinėje „Širdelė“  nuolatiniam 
darbui, savaitgaliais,  reikalingas padavėjas (-a) 

dirbti 0,5 etato.  Informacija tel. 8 650 85493

UAB „Kautros keltuvai“ siūlo darbą 
Lynų kelių operatoriui(-ei)

Darbo vieta: Druskininkai

Darbo pobūdis: 
• su gera nuotaika ir šypsena veide aptarnauti kurorto 
svečius pageidaujančius keltis Lynų kelio keltuvu; suteik-
ti jiems visą informaciją apie paslaugą, jos teikimo specifi-
ką, parduoti bilietus, atlikti keleivių įsodinimą į gondolas ir 
jų pasitikimą, išlipant; valdyti keltuvą ir stebėti jo techninį 
veikimo procesą pagal nustatytą tvarką; prižiūrėti tvarką ir 
švarą keltuvo zonoje. Lynų kelias dirba kiekvieną dieną be 
poilsio dienų, todėl aptarnaujančio personalo darbas or-
ganizuojamas pagal slenkantį darbo grafiką.

Reikalavimai:
• mandagiai, paslaugiai ir su gera nuotaika aptarnauti ke-
leivius;
• greitai orientuotis ir priimti reikalingus sprendimus;
• turėti išlavintą komunikabilumą bendrauti su pavieniais 
arba grupe žmonių;
• gerai mokėti lietuvių kalbą, aiškiai ir suprantamai dėsty-
ti mintis; 
• žinoti ir mandagiai, bet principingai vykdyti visus saugu-
mo reikalavimus;
• gerai mokėti kompiuteriu atlikti nesudėtingas operacijas 
(bilietų kasos sistemos ar pan.);
• gebėti dirbti kelių darbuotojų grupėje, sukuriant gerą 
atmosferą joje; 
• gebėti minimaliai bendrauti su klientais paslaugos teiki-
mo tema anglų, lenkų ir rusų kalbomis;
• sąžiningai atlikti savo pareigas ir pavestas atskiras už-
duotis;
• darbo metu dėvėti tarnybinę uniformą ir darbuotojo ski-
riamuosius ženklus.
• tobulinti savo darbo ir saugumo įgūdžius. Dalyvauti orga-
nizuojamuose mokymuose.

Įmonė siūlo: 
• darbą draugiškame ir nedideliame kolektyve;
• geras ir nustatyta tvarka sertifikuotas darbo sąlygas;
• kvalifikacijos kėlimo mokymus įmonės sąskaita;
• nemokamą maitinimą vieną kartą per pamainą;
• mėnesinį atlygį nuo 600 Eur (atskaičius mokesčius). 

Tel. 8 612 49855, el. p. info@lynulelias.lt

Aktyvi vasaros krepšinio stovykla

Druskininkų jaunimas (2003-
2005) šią vasarą turiningai ir 
aktyviai leido vasarą krepšinio 
stovykloje, kuri buvo dalinai fi-
nansuota Druskininkų savival-
dybės lėšomis pagal neforma-
liojo vaikų švietimo programą 
atostogų metu. Krepšinio sto-
vykla organizuota dviem eta-
pais: pirmasis etapas – birželio 
1-9, o antrasis – rugpjūčio 19-
27 dienomis. 

Pirmojo etapo stovyklos dalyviai 
keliavo į Biržus ir ten kovėsi tur-
nyre su Kupiškio, Biržų ir Kinijos 
regiono rinktinėmis. Šiame tur-
nyre Druskininkų sporto centro 
krepšininkai tapo nugalėtojais ir 

buvo apdovanoti turnyro taure 
bei medaliais. Geriausiu turnyro 
žaidėju tapo Aistis Lukoševičius, 
o naudingiausiu komandos žai-
dėju – Eimantas Žūkas. Gustas 
Virbalis, vienas iš jauniausių ko-
mandos žaidėjų, susitikime su Ki-
nijos regiono rinktine pelnė net 39 
taškus. Turnyro pabaigoje stovy-
klos dalyviai aplankė gražiausias 
Biržų krašto vietas. 

Antrasis stovyklos etapas orga-
nizuotas Druskininkuose. Krep-
šininkai čia sužaidė draugiškas 
rungtynes su Vilniaus krepšinio 
mokyklos auklėtiniais. Krepšinin-
kai vyko ir į Daugus, ten dar kartą 
susitiko su Vilniaus krepšinio 

mokyklos jaunaisiais krepšinin-
kais. Grįžę į Druskininkus, vaiki-
nai dalyvavo atvirame 3x3 jau-
nimo turnyre „Druskininkai 2019“. 
Nugalėtojai ir prizininkai buvo ap-
dovanoti asmeniniais prizais. 

Po stovyklos pabaigoje organi-
zuoto apsilankymo Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centre 
„Aqua“ stovyklautojai dalyviai 
džiaugėsi ten patirtais įspūdžiais.

Prie sportininkų vasaros užim-
tumo, organizuojant išvykas į Bir-
žus ir Daugus, prisidėjo ir moks-
leivių tėveliai.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Jaunieji krepšininkai šią vasarą turėjo galimybę aktyviai ilsėtis krepšinio stovykloje/Druskininkų sporto centro archyvo nuotraukos

Rugsėjo 14-15 dieno-
mis Druskininkų mieste 
ir savivaldybės teritorijo-
je rengiamos KASP Dai-
navos apygardos 109 PK 
Lauko taktikos pratybos, 
kurių metu bus naudoja-
ma karinė technika ir imi-
tacinės priemonės.
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Druskininkuose ateinantį trečiadienį rengiami „Lynų kelio“ (keltuvų) 
žmonių gelbėjimo mokymai

UAB „Kautros keltuvai“ in-
formuoja, kad ateinantį trečia-
dienį, rugsėjo 18 dieną, bus 
vykdomi planiniai „Lynų kelio“ 
(keltuvų) žmonių gelbėjimo 
mokymai. 

„Mums svarbu, kad bet kokioje 
situacijoje ne tik personalas, bet ir 
gelbėtojai galėtų tinkamai ir greitai 
padėti susitvarkyti su kilusiais ne-
sklandumais. Siekiame kokybės ir 
keleivių palankumo, todėl regulia-
riai planuojame galimų gelbėjimo 
darbų mokymus, kad, esant rei-
kalui (jeigu keltuvas neplanuotai 
sustotų ir nebūtų techninės gali-
mybės grąžinti gondolas į stoteles 
avariniu dyzeliniu varikliu), keltuvų 
lankytojams nekiltų bereikalingo 
streso, o gelbėjimo tarnybos tiks-
liai ir organizuotai galėtų padėti 
žmonėms. Mokymai organizuo-
jami, kad iš anksto pasiruošę per-
sonalas ir gelbėtojai bet kokioje 
situacijoje galėtų tinkamai ir grei-
tai padėti susitvarkyti su kilusiais 
nesklandumais. Mokymų metu 
atnaujinti įgūdžiai ir įgyta nauja 
patirtis daro mūsų paslaugą sau-
gesne ir patikimesne. Gerbiame 
mūsų klientus ir norime, kad jie 
mumis pasitikėtų, būdami tikri, kad 
mes žinosime, kaip elgtis bet ko-
kioje situacijoje“, – pasakojo UAB 

„Kautros keltuvai“ direktorius Gin-
tautas Pakusas. 

„Lynų kelyje“ svarbiausia 
– saugumas 

„Lynų kelio“ gondolų valdymas 
yra automatizuotas, o sistema 
– kompiuterizuota. „Lynų kelio“ 
įrangą sumontavo Šveicarijos 
įmonė „Bartholet Maschinenbau 
AG“, kompiuterinės įrangos bran-
duolį – Italijos įmonė „Nidec“. 

Druskininkuose ateinantį tre-
čiadienį organizuojamų „Lynų 
kelio“ (keltuvų) žmonių gelbėjimo 
mokymų tikslai – supažindinti 
priešgaisrines gelbėjimo tarny-
bas ir keltuvo darbuotojus (da-
lyvius) su objektu ir jo veikimo 
tvarka, o mokymų dalyvius – su 
galimais objekto gedimo scena-
rijais ir jų šalinimo procesu. Mo-
kymų dalyviai bus supažindinti 
su keltuvo turima gelbėjimo iš 
aukščio įranga (jos laikymo vieta, 
komplektacija ir naudojimo bei 
priežiūros reikalavimais), su gel-
bėjimo operacijomis iš aukščio 
(įvairios gondolų sustojimo vie-
tos, patekimo į gondolas būdai 
bei keleivių evakuacijos metodai). 
Bus pristatytas objekto gelbėjimo 
planas (dokumentas). 

UAB „Kautros keltuvai“ direktorius 

G. Pakusas priminė, kad šveicarai, 
dar projektuodami, numatė visas 
įmanomas avarines situacijas, to-
dėl „Lynų kelio“ bei gondolų prie-
žiūrai skiriama itin daug dėmesio. 
Sistemos suprojektuotos taip, kad 
keleiviams nieko nenutiktų net tuo 
atveju, jei nukristų lynas: kiekviena 
atrama turi savo saugos sistemą. 
Nutikus bet kokiam incidentui, su-
veikia stabdžiai, ir gondolos su-
stoja. Yra kelios stabdžių sistemos, 
todėl baimintis nereikia. Juolab, 
kad kiekvieną dieną, prieš prade-
dant darbą, atliekamos nuodugnios 
apžiūros.

Mokymų dalyviams teks atlikti 
dvi praktines gelbėjimo situaci-
jas tam, kad jie įtvirtintų gautas 
žinias ir ugdytų įgūdžius gelbė-
jimo darbus atlikti kokybiškai. 
Bus aptartos priešgaisrinių gel-
bėjimo tarnybų galimybės gauti 
bei palaikyti tinkamą kompeten-
ciją atlikti gelbėjimo operacijas 
objekte (gelbėtojų mokymai ir 
sertifikavimas, gelbėtojų periodi-
nės pratybos). 

Bus vykdomi du žmonių gelbė-
jimo scenarijai: „Gondolų sustoji-
mas virš Nemuno upės“ ir  „Gon-
dolų sustojimas virš sausumos“. 

G. Pakusas patikino, kad žmo-
nėms nerimauti nereikia: „Lynų 

kelias veikia sklandžiai ir sėkmin-
gai – mes dirbame ir mokomės 
žmonių, kurie naudojasi mūsų 
paslaugomis, labui. Ateinantį 
trečiadienį bendrovės „Kautros 
keltuvai“ ir „Montis magia“ orga-
nizuojamuose mokymuose da-
lyvaus Druskininkų „Lynų kelio“ 
darbuotojai, Druskininkų ugniage-
siai gelbėtojai, Vilniaus apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
(APGV) atstovai, bus pasitelktas 
autokeltuvas iš Alytaus ir Druski-
ninkų ugniagesių gelbėtojų valtis. 

Druskininkų priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos pareigūnai jau 
yra dalyvavę panašiose praty-
bose, dabar vėl turės progą pato-
bulinti įgūdžius. 

Kaip sakė Druskininkų prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas Jonas Jurčiukonis, 
planiniai „Lynų kelio“ (keltuvų) 
žmonių gelbėjimo mokymai, kurių 
pratybose kartu dalyvauja ugnia-
gesiai, „Kautros keltuvų“ dar-
buotojai ir aukštalipiai, suteikia 
galimybę tobulinti veiksmus, ko-
ordinuoti bendrą darbą. „Patirties 
per daug tikrai nebus. Manome, 
kad šie mokymai bus tikrai nau-
dingi, juk mums visiems svarbiau-
sias yra žmonių saugumas. Svar-
biausia yra sukoordinuoti veiksmų 
planą, kad kiekvienas žinotų, kas, 
atsižvelgiant į situaciją, už ką yra 
atsakingas, ką pirmiausia turi da-
ryti viena ar kita tarnyba“, – sakė 
J. Jurčiukonis

UAB „Kautros keltuvai“ 
informacija

„Lynų kelio“ (keltuvų) žmonių gelbėjimo mokymų tikslas – supažindinti priešgaisrines gelbėjimo tarnybas ir keltuvo darbuotojus (da-
lyvius) su objektu ir jo veikimo tvarka, o mokymų dalyvius – su galimais objekto gedimo scenarijais ir jų šalinimo procesu/„Lynų kelio“ 
archyvo nuotrauka

Mokymų dalyviams teks atlikti ir praktines gelbėjimo situacijas tam, kad jie įtvirtintų 
gautas žinias, ugdytų įgūdžius gelbėjimo darbus atlikti kokybiškai/„Lynų kelio“ archyvo 
nuotrauka

Parduodami du plastikiniai vitrininiai langai, 
1740 * 2300, 1280 * 2370 cm. 

Tel. 8 682 61203
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TARSI BASAS parduotuvė 
(Taikos g. 7, Druskininkai,)

jau prekiauja nauja Rudens kolekcija.
Parduotuvė dirba: 

Pirmadienis -  nedirba     
Antradienis  -  nedirba                          
Trečiadienis   11:00-18-00
Ketvirtadienis 11:00-18:00
Penktadienis  11:00-18:00
Šeštadienis    11:00-18:00
Sekmadienis -  nedirba                           

 Nuo 14:00 iki 15:00  –  pertrauka

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO ADMINISTRATORIUI (-EI):

Darbo aprašymas:
• Malonus viešbučio svečių sutikimas;
• Viešbučio svečių įregistravimas ir išregistravimas;
• Rezervacijų priėmimas bei jų administravimas viešbučio sis-

temoje;
• Įvairios informacijos teikimas ir malonus bendravimas su svečiais;
Užsienio kalba – privalumas.

Susidomėjusius, savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti 
adresu info@goda.lt arba tiesiogiai kreiptis telefonu 

8 623 39998
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Užsakymo Nr.: MDR-221-002

Šeimininkai nori, kad „Kebabery“ užkandinę pamėgtų ir vietiniai, ir miesto svečiai, kad visi žinotų, jog čia galima skaniai, nebrangiai 
pavalgyti

Užkandinė „Kebabery“ Druskininkuose kviečia susipažinti dar kartą
Jeigu nesate prisiekęs ve-

ganas ar vegetaras, ko gero, 
kad bent kartą esate ragavę 
kebabų, kurie, regis, jau tampa 
nauju lietuvių nacionaliniu 
maistu. Sotus, skanus ir daug 
nekainuojantis patiekalas dau-
geliui yra vienas iš mėgsta-
miausių užkandžių.

Tik kaip išsirinkti kebabinę, jei 
jų mieste yra bent keletas? Kur 
kebabai skaniausi? Ko dar galima 
paragauti, užsukus į kebabinę?

Druskininkuose veikiančios 
užkandinės „Kebabery“ vienas 
iš šeimininkų Linas Jablonskas 
sako, kad čia daugiausia dėme-
sio skiriama maisto šviežumui, 
kokybei ir aplinkos jaukumui. 
„Kebabery“ siūlo paragauti ke-
babų su natūralia vištiena „Hal-
lal“. „Mums svarbu, kad mūsų už-
kandinėje maistas būtų šviežias, 
o aplinka – švari, tvarkinga. Ke-
babų mėsos stengiamės nešil-
dyti – ji turi būti šviežia, čia pat, 
kliento akivaizdoje pjaustoma 
ir patiekiama. Tai jau įvertino ir 
mūsų lankytojai, kurie pas mus 
užsuka būtent dėl užkandžių 
kokybės. 

Kebabai užkandinėje „Keba-
bery“ gali būti patiekiami lėkštėje 
ir lavaše. Nors daugelis turi susi-
kūrę stereotipus apie kebabines 
ir jų aplinką, mes norime pakeisti 
šį įsitikinimą ir parodyti, kad ir 
kebabinė gali būti patraukli vieta 
greitai užkąsti gražioje aplinkoje“, 
– pasakojo L. Jablonskas.

O „Kebabery“ galima paragauti 
ne tik gardžiausių kebabų, bet ir 
įvairių užkandžių ir kitų greitai pa-
ruošiamų patiekalų.

„Norėjome, kad „Kebabery“ būtų 
greito maisto užkandinė, kurioje 
galima paragauti ne tik kebabų, 

kurie yra pagrindinis patiekalas, bet 
ir kitų patiekalų, kuriuos žmonės 
labai mėgsta. Viena iš naujienų 
– Spinner pizza, čeburekai, kepti 
koldūnai su pasirinktais padažais 
arba be jų, vištienos kepsneliai, 
vištienos sparneliai, pateikiami su 
traškiomis šviežiomis daržovėmis 
ir bulvytėmis fri bei skaniais, vie-
toje gaminamais padažais pagal 
kiekvieno svečio skonį. Siūlome 
svogūnų žiedus, traškias krevetes, 
o spring rolls su daržovėmis, įvai-
rūs gruzdinto sūrio užkandžiai tikrai 
maloniai nustebins ir aštrių užkan-
džių mėgėjus. Visus dešrainių mė-
gėjus pradžiuginsime dviem nau-
jais – amerikietišku ir prancūziški 
– dešrainiais, jų nuo šiol galėsite 
rasti ne tik degalinėje, bet ir mūsų 
užkandinėje. 

Norime, kad kebabinę pamėgtų 
ir vietiniai, ir miesto svečiai, kad 
visi žinotų, jog čia galima ska-
niai, nebrangiai pavalgyti. Daug 
dėmesio skiriame ir aptarnavimo 
kokybei. „Kebabery“ turi būti ma-
loni vieta užsukti, kurioje žmonės 
neabejoja, kad valgo kokybišką 
maistą“, – sakė L. Jablonskas.

Užkandinė veikia nuo šių metų 
balandžio. Iš pradžių buvo pa-
sirinkta viena jos veiklos kon-
cepcija, o dabar šeimininkai nori 
pakviesti žmones iš naujo atrasti 
„Kebabery“ užkandinę. Pokyčiai 
– akivaizdūs, užkandinė pakeitė 
įvaizdį. Dabar ji erdvesnė, šiuo-
laikiškesnė, lankytojai gali valgyti 
viduje, patiekalus užsisakyti arba 
šiltuoju metų laiku jais mėgautis 
jaukioje terasėlėje. 

„Niūru kieme? Užeikite į „Keba-
bery“! Čia Jums garantuojame 
skanų maistą bei gerą nuotaiką“, 
– maloniai kviečia užkandinės 
šeimininkai.
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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

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

Tel. 8 698 72997

Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės) 
darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 

(8 313) 52378

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640
DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE ORGANIZUOJAMI INTENSYVŪS ANGLŲ, 

VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIETUVIŲ  VALSTYBINĖS KALBOS KURSAI

-Registracija iki 2019-09-26 
-Tel. (8 313) 51178 arba el. paštu snieguole@dscentras.lt 
-Vieta – Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80
-Trukmė – 40 akad. valandų (2 kartus per savaitę po 2 akad. val.)
-Kursai mokami (3 Eur/1 akad. val.)
-Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai
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Šių metų gegužės 31 dieną prie parduotuvės „Maxima“ 
(Veisiejų g. 31, Druskininkai) esančio taromato rasti pini-
gai. Rugpjūčio 24 dieną prie Vijūnėlės tvenkinio rasti vaikiš-
ki drabužiai, sportiniai bateliai ir gertuvė. Taip pat yra ras-
tų telefonų.

Dėl pamestų daiktų prašome kreiptis į Druskininkų polici-
jos komisariatą adresu Vytauto g. 41.

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 
ieško ūkvedžio nuolatiniam darbui.

Darbo pobūdis: smulkūs remonto darbai ir 
pastatų ūkio priežiūra.

Tel. 8 679 24503.

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Lik sveika, vasara!

Viečiūnų vaikų dienos centro mokiniai smagiai ir turiningai praleido vasaros atostogas, dalyvaudami įvairiausiose veiklose/Jolitos 
Miliauskienės nuotraukos

Angelė Krištopaitienė,
Viečiūnų vaikų dienos centro 

pedagogė 

Viečiūnų vaikų dienos centro 
mokiniai nekantriai laukė vasa-
ros. Ir ne veltui! Ją pradėjome 
kelionėmis. 

Daug gražių įspūdžių vaikams 
paliko pažintinė-edukacinė-po-
ilsinė išvyka į Metelių regioninį 
parką, prie didžiausio Dzūkijos 
ežero Dusios. Nuo apžvalgos 
rato stebėjome apylinkių krašto-
vaizdį, Lankytojų centre apžiū-
rėjome interaktyvią ekspoziciją. 
Pietums ant laužo kepėme dešre-
les, zefyrus, o daržovės, vaisiai ir 
saldumynai papildė šventinį pietų 
stalą gamtoje. Žinoma, visą likusį 
išvykos laiką maudėmės šiltame 
Dusios ežere. Šiek tiek pavargę, 
bet geros nuotaikos sugrįžome 
namo.

Didžiausią įspūdį vaikams ir jų 
tėveliams paliko išvyka į Klaipėdą, 
prie Baltijos jūros. Ilga kelionė, 
kėlimasis keltu, susipažinimas 

su jūros vartais, laivų stebėjimas 
jūroje ir uoste, maudynės jūroje 
didelei daliai vaikų buvo pirmoji 
tokia patirtis. Jie sužinojo, kur yra 
Kuršių marios ir kur Baltijos jūra. 
O daugiausia džiaugsmo, tei-
giamų emocijų, neišdildomų įspū-
džių suteikė delfinų pasirodymas.

Atostogų pabaigą vaikai šventė 
gamtoje. Grūto parke grožėjosi 
zoologijos sodo gyventojais, ste-
bėjo eksponatus, žaidė, o prie 
Ilgio ežero kepė dešreles, duo-
nelę, valgė šventinius pietus ir 
maudėsi.

Vasarą buvo daug laisvo laiko, 
todėl vaikai jį leido su edukato-
riais. Visų vaikų bendroje Gimta-
dienių šventėje jie linksminosi su 
katinu Silvestru, o kūrybinis pro-
cesas su menininku Deividu atpa-
laidavo ir leido emocijas bei meni-
nius gebėjimus perteikti piešinyje. 
Kartu su mokytoja Aurelija vaikai 
gamino sapnų gaudykles, vardi-
nius magnetukus. Savo rankomis 
pagaminti meno kūriniai papuošė 
jų pačių namus. Saldi edukacija 

Jolantos ir Algio Milių bitininkys-
tės ūkyje papildė vaikų žinių ba-
gažą apie bites. Vaikai susipažino 
su bitininkystės įrankiais, bičių 
produktais, degustavo skirtingų 
skonių medų, liejo žvakes. 

Dalį laisvalaikio vaikai skyrė 
Lietuvos istorijos pažinimui: iš 
trispalvės juostelės gamino žen-
kliukus, kuriuos dalino kaimo 
bendruomenės žmonėms. Pa-
sipuošę vėliavėlėmis ir kaspinė-
liais, giedojo šalies himną, daly-
vavo Valstybės dienos šventėje. 
Baltijos kelio 30-mečio šventei 
vaikai padarė kardelių ženkliukus, 
kuriais pasipuošė ,,Avilio“ šokių 
kolektyvo šokėjai. Stalo, judrūs, 
loginiai ir lauko žaidimai, filmų 
žiūrėjimas – toks buvo Viečiūnų 
vaikų dienos centro aktyvus lais-
valaikis. O smagi popietė su au-
gintiniu pradžiugino ir tuos, kurie 
jų neturi. 

Vasara prabėgo turiningai, pras-
mingai, įdomiai ir linksmai. Pro ru-
dens vartus vaikai vėl skuba žinių 
keliu. Sveikas, rugsėji! 
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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

Į Amžinybę – rudenėjančiais miškais
ir saulės nekaitrios švelniais dar spinduliais...
Tik ar galės paguosti miškas, saulė ir dangus,

kai mums brangaus žmogaus šalia jau nebebus...

Editą Grigienę dėl Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučia 
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų 

centro kolektyvas

Susimąstai prie amžinybės slenksčio, 
ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome... 

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Antaną Naujalį dėl sesers mirties.

Kaimynai

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Atliekame kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros 

darbus pagal klientų 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979, 
8 624 12901

Mes visi esame bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojau-
ta norime palengvinti praradimo skausmą...

Mirus mylimai seseriai, užjaučiame Janiną Vaškevičienę.

Draugės, kaimynės

Viešbučio „De Lita“ kolektyvas kviečia prisijungti naujus 
darbuotojus.

Ieškome kūrybingo ir atsakingo:
- viešbučio administratoriaus (-ės),
- barmeno (-ės)- padavėjo (-jos).
CV siųsti el. paštu: direktore@delita.lt arba skambinti tel. 8 

698 00716. 
Prisijunk prie mūsų entuziastingos komandos!

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

telefonu (8 313) 51405

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 

staklėmis (CNC), apmokome.
 Tel.: 8 685 46006, 

8 659 13031

Renginiai
Rugsėjo 13 d. 16 val. ekskursija „Pa-
slaptingi vandenys“ M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35)

Rugsėjo 13 d. 16 val. literatūrinė popietė 
vaikams „Lašelio kelionės istorija“, skirta 
Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms 
gimimo metinėms paminėti (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Rugsėjo 14 d. nuo 12 iki 15 val. edu-
kacinis užsiėmimas dideliems ir mažiems 
„Tapyba ant vandens“ M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Rugsėjo 17 d. 17 val. Ni-
dos Gaidauskienės knygos 
„Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: 
modernėjančios savimonės kontūrai“ 
pristatymas. Koncertuos Rokas Zubovas 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugsėjo 20 d. 17 val. Parodos 
„Čiurlionio keliais-Krymas“ atidarymas 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugsėjo 22 d. XVII tarptautinio menų 
festivalio „Druskininkų vasara su  M. 

K. Čiurlioniu“ pabaigos renginiai, 
skirti 144-osioms M. K. Čiurlionio 

gimimo metinėms:

12 val. M. K. Čiurlionio memorial-
iniame muziejuje. Muzikos popietė 
„Svečiuose pas Čiurlionį“ (Varėnos Jad-
vygos Čiurlionytės menų mokyklos meno 
kolektyvai, solistai)

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje. Druskininkų 
savivaldybės mokyklų moksleivių dailės 
konkurso „Čiurlioniška paslaptis vaikų 
kūryboje“ laureatų darbų paroda, dailės, 
rašinių konkursų ir muzikinės viktorinos 
laureatų apdovanojimas, Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių 
ir mokytojų koncertas

18 val. „Grand SPA Lietuva“ salėje 
„Nemunas“ – festivalio „Druskininkų 
vasara su M. K. Čiurlioniu pabaigos 
koncertas. Festivalio pabaigos reng-
inyje populiarią klasiką dainuos Olesia 
Mamonenko (lirico-spinto sopranas, 
Italija), Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro solistai Julija Stupnianek 
(sopranas), Juozas Janužas (tenoras), 
Arūnas Malikėnas (baritonas). Akom-
panuos Lina Giedraitytė, dalyvaus 
Vaclovas Juodpusis (muzikologas), 
Druskininkų studijos „Mikutis“ pučiamųjų 
instrumentų orkestras (vadovas Juozas 
Mikolainis). Dalyvauja Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų 
orkestras. Programoje – M. K. Čiurlionio, 
J. Gruodžio, J. Naujalio, G. Savinienės, 
A. Vivaldžio, G. Verdi, Ch. Gounod ir kitų 
kompozitorių kūriniai

Spalio 1d. 14 val. SPA Vilnius rengiama 
Trečiojo amžiaus universiteto Mokslo 
metų pradžios šventė. Kviečiami visi, 
kurie pageidauja dalyvauti TAU veikloje

Parodos
Iki rugsėjo 26 d. V. K. Jonyno namu-
ose-galerijoje eksponuojama Lilijos 
Valatkienės paroda „Išrinktieji“ ir Eglės 
Gandos Bogdanienės paroda „Pasvei-
kinimas“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų 
g. 9)
Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje eksponuojama 
menininkų grupės ,,Penktadienis 13“ 
paroda „Čiurlionis – pirmasis Lietuvių ko-
smonautas“ (M. K. Čiurlionio g. 35)
Iki rugsėjo 18 d. veiks Lietuvos 
respublikinio kalviškosios kryždirbystės 
konkurso „Lietuvos kalvių kalvis 2019“ 
paroda (Druskininkų amatų centras 
„Menų kalvė“, M. K. Čiurlionio g. 27)
Iki rugsėjo 19 d. veiks fotografijų 
paroda, skirta Baltijos kelio 30-mečiui 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bibli-
oteka, V. Kudirkos g. 13)
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2019.09.14 d.
Šeštadienis

2019.09.13 d.
Penktadienis

2019.09.15 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 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 Dingęs pasaulis. Juros perio-

do parkas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
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 „Farai“. 
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Meilės simfonija“.
10:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
11:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Pusfina-
lis. Rungtynių pertraukoje – „Krepši-
nio namai“.

12:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

13:00 „Pažadėtoji“.
14:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
15:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Pusfina-
lis. Rungtynių pertraukoje – „Krepši-
nio namai“.

16:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

17:00 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis. Susidūrimas“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kingsman. Aukso ratas“.
00:10 „Vizijos“.
01:45 „Pavojingasis“.
03:20 „Paskutiniai riteriai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:50 „Mirtinas ginklas“.
10:50 „Supermamos“.
11:25 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Žudikų brolija.
23:10 Operacija „Baltosios pupytės“.
01:15 57 keleivis.
02:40 Apgaulės meistrai.
04:40 Programos pabaiga.

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

08.00 Reporteris.
09.00 Šauliai. Tėvynės labui.
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 3/30. 
16.00 Reporteris. 
16.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 

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 Absoliutus blogis. Išnykimas.
23:30 Grėsmė po vandeniu. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07:15 Bebė ir Tina. Beviltiškai užkerėti.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Di-

džiųjų kačių žaidynės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
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 Gana juokinga istorija.
00:20 Dingęs pasaulis. Juros perio-

do parkas.
02:25 Pasaulio dokumentika. Di-

džiųjų kačių žaidynės.
03:10 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
04:00 Klausimėlis. 
04:25 Džesika Flečer. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Ypatingas būrys. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
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. Slėpi-

ningi Amazonės miškai.
13:50 Mis Marpl.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Vairavimo pamokos.
24:00 Prisiminimai apie žvaigždžių 

dulkes .
01:30 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta.
02:20 Pasaulio dokumentika. Slėpi-

ningi Amazonės miškai .
03:15 Klausimėlis.lt .
03:30 Šventadienio mintys. 

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.
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“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

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

09.00 2019 m. „Formulės-1” čempi-
onato Italijos GP apžvalga

10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 
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.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „24/7“. Savaitės aktualijų 

analizė ir komentarai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
03.40 „Pagrindinis įtariamasis“.
05.10 „24/7“. 
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 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Būk sveikas!“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Laimingas nelaimėlis“.
13:10 „Spąstai tėvams“.
15:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Keliauk Lietuvoje“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Širdys“. 
23:20 „Stounas“.
01:30 „Universalus karys. Atpildo 

diena“.
03:25 „Vizijos“.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
11:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Rungty-
nės dėl 3 vietos. Rungtynių pertrau-
koje – „Krepšinio namai“.

12:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

13:00 „Tūkstantis žodžių“.
14:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.
15:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionatas 2019. Fina-
las. Rungtynių pertraukoje – „Krepši-
nio namai“.

16:55 „Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato apžvalga“.

17:25 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Universalioji korta“.
23:50 „Lemiamas tyrimas“.
02:00 „Stounas“. 

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

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „La Maistas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
21:52 „TV3 sportas“. 
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Ekstraordinarių džentelmenų lyga“.
01:10 „X mutantai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Imperija“.
03:45 „Kobra 11“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

07:05 „Tomas ir Džeris“.
07:35 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:05 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:30 „Riterių princesė Nela“.
09:00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Monstrų 

biuras.
11:55 Padangių gimnazija.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Mirtinas ginklas“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Priešnuodis gyvenimui.
01:20 „Antrininkas“.
02:20 Karo šunys.
04:10 Programos pabaiga.

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

kai. Vladas Zulkus“ . 
07.55 „Pasaulio turgūs“.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Grilio skanėstai. 
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. Erikas Pavlovičius“.
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 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
18.57 Rubrika „Verslo genas“.

06:05 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 „Varom!“.
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:30 „Didžioji žydrynė“.
11:50 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimis gamina Italijoje“.
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Degantis 

žmogus.
01:00 AŠTRUS KINAS Juodasis lietus.

06:30 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 

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

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 „Bero Grilso kelionės po Bri-

taniją“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Džeimis gamina Italijoje“.
13:50 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „PREMJERA Rivjera“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:40 „Sostų karai“.
00:15 Absoliutus blogis. Išnykimas.
01:55 Juodasis lietus.

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

Nuotykių ieškotojai“.
07:30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „“Nickelodeon“ valanda. 

Monstrai prieš ateivius“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:15 KINO PUSRYČIAI Jūros ko-

manda.
11:05 Šnipų vaikučiai.
12:50 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės.
16:20 Sveikatos namai. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 PREMJERA Karo šunys.
23:55 Kiečiausi Spartos vyrai.
01:25 Naujokas.
03:25 Programos pabaiga.

16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šeimininkė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
00.30 „Beveik negyvas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 „Karo merginos“.
04.30 Šauliai. Tėvynės labui.
05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu 3/25. 

2019.09.16 d.
  Pirmadienis

13:55 Keistuolis Deivas.
15:45 Išleistuvės.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Dagas iš akmens amžiaus.
21:10 Naujokas.
23:35 Mano kaimynė – pornožvaigž-

dė.
01:35 Žudikų brolija.
03:20 Programos pabaiga.

04:00 Tėčio reikalai. 
04:25 Mis Marpl.



2019 m.  rugsėjo 12 d.                                                      Savaitraščio  Nr. 22113

06:40 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:25 „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 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Patriotų diena.
23:40 Degantis žmogus.
02:20 „Juodasis sąrašas“.
03:00 „Sostų karai“.
04:20 „Mirtinas ginklas“.

2019.09.18 d.
Trečiadienis

2019.09.19 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. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.

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“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
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 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kryžminė ugnis“.
22:25 „Vikinglotto“. 
23:55 „Įrodytas nekaltumas“.
00:55 „X mutantai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Imperija“.
03:30 „Įrodytas nekaltumas“.
04:20 „Naujakuriai“.
05:10 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Horizontas“.
23:50 „Rezidentas“.
00:50 „X mutantai“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Imperija“.
03:20 „Rezidentas“.
04:10 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Mirtinas ginklas“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Ateities 

pasaulis.
00:15 „Antrininkas“.
01:15 Samdomas žudikas. Nuodė-

mių atleidimas.
02:50 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Mirtinas ginklas“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Ameri-

kos gangsteris.
01:30 „Antrininkas“.
02:25 Ateities pasaulis.
03:50 Alchemija. VDU karta. 
04:20 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika.
04:50 Programos pabaiga.

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 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Reporteris. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

2019 09 18 Trečiadienis
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 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 Reporteris. 
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 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 Šviesoforas.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.05 „Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Reporteris. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

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

grupė“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:35 „Kobra 11“.
10:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:05 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Smūgio banga. Akimirka iki 

katastrofos.
22:50 Patriotų diena.
01:20 „Mirtinas ginklas“.

06:40 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:10 „Kijevo operatyvinė 
grupė“.

09:10 „Teisingumo agentai“.
10:10 „Kobra 11“.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“.

06:15 „Mentalistas“.
07:10 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Įsakymo vykdymas.
22:55 Beverli Hilso policininkas.
00:50 „Pavojingi kaimynai“.

2019.09.17 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. Gyvenimo būdo žur-

nalas. 
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. Programa 

apie sveikatą. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
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 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Rytoj viskas prasideda iš naujo“.
00:25 „Įrodytas nekaltumas“.
01:20 „X mutantai“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:00 „Imperija“.
03:50 „Įrodytas nekaltumas“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:10 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
09:55 „Mirtinas ginklas“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Galiu rytoj“.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Samdo-

mas žudikas.
00:30 „Antrininkas“.
01:30 Priešnuodis gyvenimui.
03:50 Programos pabaiga.

19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.05„ Šviesoforas”.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Reporteris. 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.20 „Rojus“.

01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Dingę be žinios.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Beverli Hilso policininkas.
23:05 Smūgio banga. Akimirka iki 

katastrofos.
00:50 „Pavojingi kaimynai“.

Parduodamas butas renovuotame name 
Šiltnamių g. 30, 52 kv. m. 4 a. 

Renovacija – apmokėta. 
Kaina – 45 000 Eur. 

Tel. 8 611 81107

Įvairūs statybos darbai: 
pamatų liejimas, sienų 

mūrinimas, stogų dengimas ir kt. 

Tel. 8 693 99456
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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

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 
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie 

prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-

butano 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

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

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

Išnuomoju patalpas Vilniaus al. 10
Tel. +37064440333

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės 
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

Atliekame žemės sklypų geodezinius matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Informuojame, kad buvo atlikti žemės sklypo (kad.Nr. 1501/0001:30), esančio Mizarų g. 
7, Druskininkų m., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo sklypo (kad.Nr. 1501/1:48) 
paveldėtojus iki 2019-10-14 atvykti į M.K.Čiurlionio g.75, Druskininkai susipažinti su 
žemės sklypo ribomis.

Matavimus atlieka: IĮ“Žemata“, M.K.Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel Nr.8-676-02621, 
el.p.zemata.lt@gmail.com.

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

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

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO KAMBARINEI

Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas
Susidomėjusius savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti 

adresu info@goda.lt arba tiesiogiai kreiptis 
telefonu 8 623 39998

UAB „Akvavita“ ieško gamybos vadovo. 
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina inžinerinis).

Gyvenimo aprašymus siųsti į info@akvavita.lt

Automobilių servisui 
reikalingi 

auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057
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Asmeniniai skelbimai
Buitinė technika: šaldytuvas 
„Snaigė“ A klasė, 60 Eur, šaldy-
tuvas „Ardo“ A klasės, 40 Eur. 
Skalbyklė „Candy“ AA klasė, 60 
Eur. Tel. 8 650 87433

Parduodamos suaugusiųjų saus-
kelnės SENA 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

Akselinė ir kuliamoji mašina.  
Tel. 8 682 87568

Elektrinio pjūklo ašis.  
Tel. 8 682 87568

Lenkiškai bulviakasiai kratomo-
sios žvaigždutės.  
Tel. 8 682 87568

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Sausa statybinė mediena, vien-
gubo pjovimo lentos – 6 ir 8 m 
ilgio, 0, 32 ir 0, 25 storio. Balkiai 
– 14x4 cm, 6 ir 8 m ilgio. Berži-
niai ir drebuliniai brusai tripusio 
pjovimo – 10 cm storio, 2, 5 m 
ilgio. Beržinės ir drebulinės len-
telės – 2 cm storio, 2, 5 m ilgio. 
Grindinės lagis, lentos tvoroms ir 
kt. Tel. 8 610 70955

Gelžbetoninės surenkamos 
perdangos plokštės PTK 60-15 
(6 vienetai). Vieneto kaina - 200 
Eur. Tel. 8 610 22885.

Teniso stalas, įvairių dydžių 
vinys, mašinos keltuvas, šamo-
tinės, silikatinės plytos, kokliai, 
staklių pjūklai, elektrinis siūlų 
verpimas, sukimas, didelis elek-
trinis lygintuvas, ąžuolo lentos, 
naujas senovinis parketas, nau-
jas kristalo šviestuvas, šachmatų 
stalas su dideliais šachmatais, 
žigulių keltuvas, elektrinė kvarco 
lempa, vandens šildytuvas VKE-
1, ultravioletinė lempa, du samo-
varai, fotoaparatas „Zenit-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 
kampas. Tel. 8 616 48116

Siuvimo mašina, pakabinami 
šviestuvai, televizorius su priedė-
liu, vežimėlis ant ratukų maistui 
vežti, naminės austos lovatiesės. 
Tel. 8 630 87652

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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 70 kv. m. gyvena-
mas namas su 24 a namų valda, 
4 ūkiniais pastatais ir šalia 1 ha 
dirbamos žemės, Rusingės gy-
venvietėje, 18 km nuo Druskinin-
kų. Atlikti geodeziniai matavimai, 
yra trifazis. Kaina – 14 500 Eur, 
Tel. 8 614 54171

Parduodu 2 kambarių butą Liš-
kiavos g. 5/5. Kaina – 38000 Eur. 
Tel. 8 676 19374 

Parduodamas 21 arų namų val-
dos sklypas su namo projektu 
prie Ratnyčėlės upelio, 14 metrų 
pakrantės. Kaina- 14 000 Eur. 
Tel. 8 686 42499 

BE TARPININKŲ parduodamas 
6 a sodo sklypas SB „Raigardas“. 
Kampinis, privažiuojamas iš trijų 
pusių, netoli miškas. Kaina – 
9500 eurų. Tel. 8 657 67 375

Parduodamas 2 aukštų namas 
Druskininkuose, dalinai įrengtas, 
apšildymas kietu kuru, yra vie-
tinis vandentiekis, kanalizacija 
prijungta prie miesto, garažas, 
6a sklypas. Kaina – 55 000 Eurų. 
Tel. +370 696 10088

2 kamb. butas 2 a su baldais 
Gardino g. Kaina – 28 000 Eur. 
Tel. 8 618 27887 

Parduodamas 2 kambarių butas 
Kalviškių mikrorajone, Liškiavos 
gatvėje. 1 aukštas, 53 kv. m. 
Kaina – 40 000 Eur. Tel.: 8 656 
29324 arba 8 682 48478 

Parduodamas 3 kamb. butas 
Merkinės g. 2, 67 kv. m, 1 a. kai-
na – 38 000 Eur. Tel. 8 612 97432

96 a žemės ūkio paskirties skly-
pas, po apribojimų, galima kurti 
ūkininko sodybą, Raigardo slėny-
je, 40 m Nemunykščio pakrantės. 
Kaina – 90 000 Eur.  
Tel. 8 602 28830

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

 Parduodamas 3 k. 67,43 kv. m 
butas 9/9 aukšte Ateities g . Kai-
na 38 500 Eur. Tel. 8 687 37575

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

Sodas miesto ribose, SB „Raigar-
das“, Rasos g. 19. Namas – 94 
kv. m su rūsiu, tinka gyventi žie-
mą. Tel. 8 613 71749

Parduodamas žemės ūkio paskir-
ties sklypas, Snaigupėje, 2 tven-
kiniai, 24 arai. Tel. 8 682 87568

Parduodamas 2,55 ha  sklypas 
Vilkininkų km (apie 4 km nuo 
Leipalingio),  apie 150 metrų iki 
2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Tel. 8 617 62483

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

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

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

2 metų juoda Zanino veislės ož-
kutė. Tel. 8 671 87082

Reikalinga

Meistras, kuris sugebėtų nušli-
fuoti parketą savo arba nuomoja-
mu įrenginiu. Tel. 8 618 67244 

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

Miškas, mediena, malkos:

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

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035

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

Kiti daiktai

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.  
Tel. 8 656 38881

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

Automobilinė vaikiška kėdutė, iki 
1 m. vaikui.  Kaina – 25 Eur.  
Tel. 8 654 17888

Suaugusiųjų sauskelnės, TENA, 
M dydis, sauskelnės.  
Tel. 8 666 73577

Parduodamas pianinas.  
Tel. 8 662 89816

Krosnelė (buržuikė).  
Tel. 8 624 25449

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

Parduodamas dujų balionas, kai-
na – 15 Eur. Tel. 8 607 08213

Viečiūnuose, bendrabutyje par-
duodamas kambarys, yra bal-
konas, 1 aukštas. Kaina – 5500 
EUR. Tel. 8 622 38944

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

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

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

Nuoma

Iki 2020 m. gegužės 1 d. išnuo-
mojami 3 kambariai (4 kamb. 
bute, be šeimininkų), Ateities g. 
2 a. Šalia darželis, mokykla, par-
duotuvė. Mokesčiai iki 150 Eur/
mėn. Tel. 8 614 54171

Išnuomojamos 70 kv. m. komer-
cinės patalpos Ateities g. 6, 1 
aukšte, su 2 atskirais įėjimais, 3 
balkonai. Šalia autobusų stotelė 
ir automobilių stovėjimo aikštelė. 
Tel. 8 614 54171

Išnuomojamas butas M. K. Čiur-
lionio g. 54, gyvūnai nepageidau-
jami. Tel. 8 615 58 278

Išnuomojamas butas.  
Tel. 8 622 08046

Išnuomojami 2 kamb. 3 kamb. 
bute be šeimininkų, 100 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 673 03404

Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą (pageidautina su 
baldais) ilgalaikei nuomai. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 678 78681

Išnuomojamas 1 kambario butas 
2 merginoms. Tel. 8 686 57621

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 659 71488

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

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

Išnuomojamas renovuotame 
name, puikus butas: su naujais 
baldais, technika, M. K. Čiurlionio 
g. 76, kaina – 260 Eur.  
Tel. 8 698 78040

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

Automobiliai ir jų dalys

Parduodamas Toyota Corolla 
Verso, 2006 m. 2. 2 dyzelis, iš 
Vokietijos, 7 vietų, 1 šeimininkas, 
ideali būklė. Tel. 8 602 28830

Parduodamas automobilis Nis-
san X Tray, 2003 m. TA iki 2021-
07 m.  Tel. 8 614 06001, skam-
binti po 18 val.

Parduodami automobiliai: AUDI 
100, 1997 m.  2,5 TDI, kaina – 
550 Eur, Volkswagen Passat, 
1994 m. 1, 9 TD, kaina – 500 
Eur, Renault lieti ratlankiai, R-15, 
kaina – 70 Eur. Tel. 8 624 25449

Renault Scenic: 2002 m, 1, 6 l 
benzinas, tik ką iš Olandijos, pui-
kus 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

Žemės ūkio produkcija

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

Ieško darbo

Ieško ūkvedžio arba kiemsargio 
darbo. Tel. 8 629 64511

Pensinio amžiaus moteris ieško 
kambarinės, valytojos darbo.  
Tel.  8 688 84674

Elektrikas ieško darbo, kategorija 
AK, iki 10 kW. Tel. 8 612 83558

Dovanoja

4 durų, tamsiai rudą spintą su 
antrosolėmis. Tel. 8 676 34510

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

Tel. 8 686 94982

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 

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Opeliukai Druskininkuose. 
Vežame pigiausiu tarifu. 
Pigiausias TAXI 
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599, 

8 650 89866, 8 678 19907

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

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

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

Tel. 8 647 29545
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motociklu jau skrieja 
Amerikos keliais

Prieš tris savaites iš Drus-
kininkų į kelionę aplink 
pasaulį išlydėtas Karolis 
Mieliauskas sustojo Los 
Andžele. Kol amerikiečių 
muitinė laikė jo „KTM 790 
Adventure“, Karolis laiką 
leido su ten gyvenančiais 
lietuviais motociklininkais. 
Po dviejų savaičių kelyje 
druskininkiečio kelionė 
aplink pasaulį kelioms die-
noms sustojo.

Motociklas Vladivostoke 
buvo supakuotas ir paliktas 
krovinių terminale, kuriame jo 
logistika rūpinosi „Hoptrans“, o 
Karolis per Seulą skrido į Los 
Andželą. „Keista, iš ryčiausio 
Rusijos didmiesčio nėra tiesio-
ginių skrydžių į vakarinę JAV 
pakrantę, Los Andželą. Tad 
teko skristi su persėdimu per 
Seulą. Po daugiau nei paros 
kelionių mes jau buvome Ame-
rikoje. Laiko juostų pokyčiai 
vargino visos kelionės metu, 
nes kas dieną ar dvi dingdavo 
po vieną ar dvi valandas. Va-
žiuodamas per visą Rusiją 
praradau iš viso 7 valandas“, 
– kalbėjo K. Mieliauskas.

Los Andželas Karolį pasitiko 
dideliu karščiu, lyginant su Ru-
sijos temperatūromis, – 35-iais 
laipsniais šilumos. Dvylikos 
milijonų gyventojų megapolyje 
yra tik vienas metų laikas – va-
sara. Kai temperatūra žiemą 
nukrinta iki 25 laipsnių šilu-
mos, vietiniai jau burba, kad 
šalta. 

Natūralu, kad tokiame tautų 
katile, kokiu laikomas Los 
Andželas, yra ir lietuvių. Jų 
bendruomenę Los Andžele 
sudaro apie 2000 išeivių iš 
mūsų šalies. Karolis laisvą 
dieną neleido laiko veltui ir 
susitiko su Martynu, kuris ten 
turi verslą kino industrijos sri-
tyje. Labai norėjo, daug dirbo 

ir įsitvirtino. Lietuviui patinka 
tai, kad Los Andžele yra ab-
soliučiai visko. Kad ir kalbant 
apie gamtą: už poros valandų 
kelio nuo centro, kalnuose ga-
lima slidinėti, o, grįžus atgal, – 
maudytis šiltame vandenyne. 
Kadangi čia visada geras 
oras, tai yra puiki vieta važi-
nėti motociklu. O Martynas – 
taip pat užkietėjęs motocikli-
ninkas, tad su Karoliu greitai 
rado bendrą kalbą. 

„Martynas kasdien važi-
nėja su motociklu. Nors turi 
šeimą, turi ir automobilį, pats 
po miestą dažniausiai ma-
lasi motociklu, mat spūstys 
Los Andžele – košmariškos. 
Kalifornijos įstatymai leidžia 
motociklininkams važinėti 
tarp juostų, todėl taip sutau-
poma daug laiko. O ir stovėti 
spūstyse, sėdint ant balno, 
tokiame karštyje būtų iššūkis“, 
– Martyno patarimais dalijosi 
Karolis. 

„Per dieną Los Andželą ap-
žiūrėjau tiek, kiek reikia. Dideli 
dangoraižiai centre, garsiausi 
pasaulio teatrai Holivude. 
Tiesą pasakius, iš išorės Ho-
livudas man atrodė daug pa-
trauklesnis. Dabar ta „Walk 
of fame“ gatvė savo spalvin-
gumu, prekyba ir turistų kie-
kiu primena Basanavičiaus 
gatvę Palangoje. Smagu čia 
praleisti kelias valandas, bet 
jau noriu judėti toliau“, – sakė 
K. Mieliauskas. Vos atgavęs 
savo motociklą, druskininkie-
tis išlėkė į naują starto vietą 
– Santa Monikos paplūdimį, 
nuo kurio oficialiai prasideda 
„Route 66“ greitkelis.

Karolis turės pasiekti Čikagą, 
vėliau – Niujorką, o iš ten – 
skrydis į Londoną. Iš ten – per 
Europą iki Druskininkų, kur jo 
lauks šiltas sutikimas Turizmo 
dienų renginiuose. 

K. Mieliauskas Los Andžele susipažino su išeiviu iš Lietuvos Martynu/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka


