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Druskininkai padėkojo talentingam 
jaunimui ir palinkėjo fantastiško skrydžio 

Druskininkų savivaldybė tęsia gražią tradiciją kasmet surengti abiturientų, baigusių mokyklą su pagyrimu ir išlaikiusių egzaminus pačiais aukščiausiais įvertinimais, pagerbimo šven-
tę – šiemet iškilmingas renginys organizuotas K. Dineikos sveikatingumo parko erdvėse/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laimutis Genys

Jau tapo gražia tradicija kas-
met, pasibaigus abiturientų 
brandos egzaminams, viešai 
pagerbti geriausius Druskinin-
kų abiturientus ir padėkoti pe-
dagogams už auklėtinių pa-
siektus rezultatus. 

Nors šiemet prieš egzaminus 
jie susidūrė su karantino barje-
ru, tačiau tai nesutrukdė drus-
kininkiečiams pasiekti puikių 
rezultatų – jie savo miestui pa-
dovanojo net dvylika aukščiau-
sių brandos egzaminų įvertini-
mų – šimtukų.

„Ryto“ gimnazijos abiturien-
tės surinko vienuolika šimtukų, o 
Druskininkų geriausiųjų rezultatų 
kraitį papildė praėjusių metų lai-
dos tos pačios gimnazijos abitu-
rientas, šiemet Švietimo centre 
perlaikęs matematikos egzaminą, 
kuris buvo įvertintas šimtuku, šie-
met turinčiu ypatingą svorį.

Susirinkusius į geriausiųjų abitu-
rientų pagerbimo šventę pasveiki-
nęs Savivaldybės mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius sakė, 
kad jaunųjų talentų pasiektais re-
zultatais didžiuojasi visa Druski-
ninkų bendruomenė. „Pasirengti 
brandos egzaminams per pan-
demiją buvo didelis iššūkis, bet 
dabar aiškiai matyti, jog gabių ir 
darbščių gimnazistų rezultatams 
karantinas įtakos neturėjo“, – sakė 
L. Urmanavičius.

Daugiausia šimtukininkų išaugo 
„Ryto“ gimnazijos 4 a klasėje, ku-
rios auklėtoja Lina Dudulienė per 
šventę originaliai pristatė kiekvie-
ną iš savo auklėtinių – devynias 
merginas, kurių žinios buvo įver-
tintos šimtukais. 

Viena iš šios klasės auklėtinių 
– Aistė Dagytė – surinko net du 
šimtukus. Aukščiausiu balu buvo 

įvertintos jos lietuvių ir anglų kal-
bų žinios. Savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ žurnalistų paklaus-
ta, ar ji tikėjosi gauti du šimtukus 
ir ar tokį tikslą ji buvo sau išsikė-
lusi, mergina sakė apie tai negal-
vojusi: „Neturėjau jokių konkre-
čių planų, tiesiog daug mokiausi 
ir norėjau kuo geriau išlaikyti eg-
zaminus“.

Paklausta, kaip ji save įsivaiz-
duojanti po dešimties metų, Aistė 
atsakė: „Gyvenimas yra toks ne-
prognozuojamas, kad apie tai net 
nepagalvojau. Manau, kad būsiu 
ten, kur ir turėčiau būti“.

Druskininkietis Tomas Padegi-
mas – žmogus, mokantis siek-
ti savo tikslų ir sugebantis įrodyti 
savo vertę. Pernai, baigęs gimna-
ziją, Tomas nebuvo patenkintas 
per egzaminus gautu savo mate-
matikos žinių įvertinimu, jam ne-
pavyko įgyvendinti savo svajonės 
– pasirinkti architektūros studijas. 
Vaikinas visus metus tobulino ma-
tematikos žinias, šiemet vėl laikė 
matematikos egzaminą ir šįkart jo 
žinios buvo įvertintos šimtuku. 

Toks įvertinimas ypač vertin-
gas, žinant, jog trečdalis Lietuvos 
abiturientų apskritai nesugebė-
jo įveikti matematikos egzamino 
barjero. 

„Mano sėkmės istorijos esmė ta, 
kad užsibrėžiau konkretų tikslą ir 
jo kryptingai siekiau“, – sakė To-
mas. Vaikinas planuoja studijuoti 
įspūdingą specialybę – aviacijos ir 
kosmoso inžineriją. 

Visi geriausieji abiturientai buvo 
apdovanoti Druskininkų savivaldy-
bės mero pasirašytomis padėko-
mis, o jas įteikęs jo pavaduotojas 
L. Urmanavičius pacitavo Ričardo 
Malinausko linkėjimą: „Linkiu rasti 
savo pašaukimą“. 

Už kiekvieną šimtuką abiturien-

tai gavo ir materialinį paskatinimą 
– po 235 eurų. 

Šventėje nebuvo pamiršti ir pe-
dagogai, kurių auklėtiniai pasiekė 
geriausių rezultatų. 

Padėkų sulaukė anglų kalbos 
mokytoja ekspertė Birutė Juodze-
vičienė, išugdžiusi septynis šimtu-
kininkus. Padėkota ir ilgametei 4 a 
klasės auklėtojai, lituanistei Linai 
Dudulienei, 4b klasės auklėtojai 
Aldonai Brasevičienei, anglų kal-
bos mokytojams Daiva Miškinie-
nei bei Nerijui Plūkiui.

Tėvų vardu kalbėjusi Lina Čakie-
nė tryško gera energija, kvietė į 
viską žiūrėti pozityviai ir abiturien-
tams palinkėjo po egzaminų pail-
sėti ir puikiai praleisti laiką. 

„Linkiu visiems turėti tikslą, ne 
tik studijoms, atskiriems etapams, 
bet visam gyvenimui, kol plaks šir-
dis“, – kalbėjo L.Čakienė. 

Šiemečių šimtukininkų gar-
bės lenta: Evija Buraitė, Aistė 
Dagytė (2 šimtukai), Eivilė Ča-

kaitė, Emilija Kravčenko, Karo-
lina Matekonytė, Viktorija Pra-
vednaja, Guoda Pronckutė, 
Ieva Sutkutė, Giedrė Zdanavi-
čiūtė, Aistė Marcinonytė ir To-
mas Padegimas.

T. Padegimas – visus metus tobulino ma-
tematikos žinias, šiemet pakartotinai lai-
kė matematikos egzaminą ir gavo šimtuką/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Aukščiausiu balu buvo įvertintos A. Da-
gytės lietuvių ir anglų kalbų žinios/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka
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Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkų savivaldybės vado-
vai ir administracijos spe-
cialistai susitikime su UAB 
„Druskininkų vandenys“ di-
rektoriumi Mindaugu Jaske-
levičiumi aptarė bendruome-
nei svarbius vandentvarkos 

klausimus, 2020 metų įmo-
nės projektų įgyvendinimą 
bei perspektyvas.

Pasitarimo pradžioje aptar-
ti įmonės pirmojo pusmečio fi-
nansiniai rezultatai –  dėl ka-
rantino pastarieji nedžiugina, 
tačiau įmonė dirba visu pajė-

gumu, įgyvendina suplanuotus 
projektus, darbuotojams nerei-
kia būti prastovose. Atkreiptas 
dėmesys, kad pirmojo pusme-
čio rezultatams įtaką padarė 
trims mėnesiams nutraukta ju-
ridinių asmenų veikla. Didie-
ji sveikatinimo ir poilsio centrai 
savo veiklą atnaujino tik birže-
lio pabaigoje, o būtent jie ir yra 
pagrindiniai vandens vartotojai. 
Metiniai įmonės rezultatai pri-
klausys nuo to, kaip toliau sek-
sis suvaldyti pandemiją.

M. Jaskelevičius Savivaldy-
bės vadovams pristatė atliktus 
ir planuojamus geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo tinklų įrengimo darbus sodų 
bendrijose „Dainava“ ir „Rai-
gardas“, Baltašiškės kvartale, 
nuotekų tinklų įrengimą Kuror-
to, M. K. Čiurlionio g., vanden-
tiekio ir nuotekų tinklų įrengimą 
Sodžiaus g., Kaštonų g. ir kitus 
svarbius darbus.

Pasitarime pasidžiaugta šiais 
metais atliktais darbais: van-
dens gerinimo įrenginių rekons-
trukcija Druskininkų miesto III-

oje vandenvietėje, įgyvendintu 
projektu „Vandens gerinimo 
įrenginių Švendubrėje statyba“.

Jau pradėta tvarkyti nuotekų 
siurblinė prie lenkto Ratnyčė-
lės tiltelio. Pasitarimo metu pa-
brėžta, kad būtina nedelsiant 
spręsti ne tik pastato estetikos 
klausimus, bet ir iš siurblinės 
sklindančius kvapus, nes ku-
rortui šie klausimai itin svarbūs. 
Tam planuojama įsigyti naujus 
modernius filtrus.

M. Jaskelevičius pristatė ben-
drovės pasitelktą modernią už-
sienio praktiką ir įgyvendinamą 
aplinkosauginę eksperimenti-
nę priemonę, skirtą dumblo ma-
žinimui – nuo gegužės į nuote-
kų tinklus pilamos specialios 
bakterijos, mažinančios dum-
blo kiekį. Dumblo rezervuarai 
skleisdavo intensyvų kvapą, o 
dabar jaučiamas ir dumblo, ir 
kvapų sumažėjimas. „Važiavo-
me į Rumuniją, šios šalies įmo-
nės praktiškai taiko šią priemo-
nę . Įsitikinome jos nauda bei 
efektyvumu ir pirmieji Lietuvoje 
pradėjome ją taikyti“, – sakė M. 

Jaskelevičius.
Pasikonsultuoti dėl šios nau-

jovės į Druskininkus jau buvo 
atvažiavę ne tik Lietuvos, bet 
ir Latvijos įmonių atstovai. M. 
Jaskelevičius pažymėjo, kad ši 
priemonė naudojama dar labai 
trumpa. Nors akivaizdus teigia-
mas rezultatas matomas jau da-
bar, tačiau plačiau apie jų naudą 
ir poveikį bus galima papasako-
ti, kai praeis daugiau laiko.

Pasitarime dalyvavusi Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė pasidžiaugė, kad 
Druskininkuose tiekiamas ko-
kybiškas vanduo, o jo kaina yra 
viena iš mažiausių visoje Lie-
tuvoje: „Visos daromos inves-
ticijos yra labai svarbios ir rei-
kalingos, kiekvieną atsakingai 
įvertiname. Dėl ateities projek-
tų ir perspektyvų pradėtas reng-
ti labai reikšmingas dokumen-
tas – ilgalaikis Vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruk-
tūros plėtros specialusis pla-
nas, kuriuo plėtra bus suplanuo-
ta bent 10-čiai metų.“

Druskininkų  savivaldybės informacija

Aptarti bendruomenei svarbūs vandentvarkos klausimai

Aptartos Druskininkų ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 
bendradarbiavimo galimybės

Druskininkų savivaldybė in-
formuoja, kad iki 2020 m. rug-
sėjo 15 d. priimamos bičių lai-
kytojų paraiškos paramai už 
papildomą bičių maitinimą gauti:

- bičių laikytojams iš dalies at-
lyginamos išlaidos, tiesiogiai su-
sijusios su papildomu bičių mai-
tinimu (įprastinio, ekologiško 
cukraus arba invertuotojo cu-
kraus sirupo įsigijimo išlaidos), 
bet ne daugiau kaip 5,79 Eur 
už bičių šeimą arba ne daugiau 
kaip 11,58 Eur už ekologinės 
gamybos ūkio sertifikuotą bičių 
šeimą ir ne daugiau kaip už 10 
kg cukraus/ekologiško cukraus 
arba ne daugiau kaip už 15 l in-
vertuotojo cukraus sirupo vie-
nos bičių šeimos papildomam 
bičių maitinimui;

- bičių laikytojas, pavėlavęs 
pateikti paramos paraišką dėl 
svarbios priežasties (nenugali-

ma jėga, sunki liga ir kt.), gali ją 
pateikti iki einamųjų metų rug-
sėjo 29 d., kartu su prašymu ją 
priimti ir vėlavimo priežasties 
pagrindimo dokumentu. Savi-
valdybės administracija, pripaži-
nusi vėlavimo priežastį pateisi-
nama, priima rašytinį sprendimą 
dėl pavėluotai pateiktos para-
mos paraiškos priėmimo. Para-
mos paraiškos ir prašymai, pa-
teikti po einamųjų metų rugsėjo 
29 d., nepriimami;

- bičių laikytojui mirus, įpė-
dinis, gavęs paveldėjimo do-
kumentus (paveldėjimo teisės 
liudijimą, nuosavybės teisės liu-
dijimą ar panašiai) ir atitinkan-
tis taisyklių reikalavimus gauti 
paramą, pateikia savivaldybės 
administracijai pagal gyvena-
mąją vietą arba buveinės adre-
są laisvos formos prašymą dėl 
paramos priskyrimo kartu su 

paveldėjimo fakto patvirtinimo 
dokumentų kopijomis, nurodo 
banko pavadinimą, kodą ir sąs-
kaitos bei valdos numerį.

Bičių laikytojas turi atvyk-
ti į savivaldybę pagal gyvena-
mąją vietą arba buveinės adre-
są ir pateikti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, Išlai-
dų apmokėjimo įrodymo doku-
mentų sąrašą ir išlaidų apmo-
kėjimo įrodymo dokumentus 
(kasos aparato kvitas, sąskaita 
faktūra kartu su kasos aparato 
kvitu, mokėjimo nurodymas, pi-
nigų priėmimo kvitas, kasos pa-
jamų orderio kvitas ir kiti doku-
mentai, kuriuose yra informacija 
apie prekės pavadinimą, pirki-
mo datą, mokėjimo sumą ir ku-
riais įrodoma, kad pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentus buvo 
atliktas mokėjimas), atsiskaito-
mosios sąskaitos numerį banke. 

Jei ūkis ekologinis, bičių laiky-
tojas savivaldybės administra-
cijos darbuotojui turi pateikti 
sertifikavimo institucijos išduo-
tą sertifikatą ir ekologiško cu-
kraus kokybės įrodymo doku-
mentus. Duomenis apie turimą 
bičių šeimų skaičių bičių laikyto-
jai turi būti atnaujinę teritorinia-
me Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos skyriuje prieš 
teikdami paramos paraišką.

Už pateiktos informacijos tei-
singumą atsako ją pateikę bičių 
laikytojai.

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad Druskininkų krašto 
bičių laikytojai gali gauti finansi-
nę paramą pagal Savivaldybės 
žemės ūkio rėmimo programą. 
Bičių laikytojai gali investuoti ir 
vykdyti bitynuose varozės kon-
trolę, kad galima būtų sumažinti 
bičių šeimų sergamumą varoze 

(parama skiriama tik laikantiems 
iki 10 bičių šeimų ir tik savivaldy-
bei pateikusiems paraiškas pa-
ramai už papildomą bičių maiti-
nimą 2020 m. gauti).

Savivaldybei bitininkai tei-
kia paraišką ir veterinarinių pre-
paratų varozei gydyti įsigijimą 
(PVM sąskaita faktūra) bei ap-
mokėjimą patvirtinančius doku-
mentus. Bitynui, priklausomai 
nuo laikomų bičių šeimų skai-
čiaus, skiriama iki 35 eurų pa-
ramos suma per kalendorinius 
metus.

Išsamesnę informaciją teikia 
ir paraiškas priima Ūkio ir turto 
valdymo skyriaus vedėjo pava-
duotojas Alvydas Vengrauskas 
(Vasario 16-osios g. 7, Drus-
kininkai), tel. 8 614 25 826, el. 
paštas alvydas.vengrauskas@
druskininkai.lt

Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai su UAB „Druskininkų vandenys“ 
direktoriumi M. Jaskelevičiumi aptarė bendruomenei svarbius vandentvarkos klausi-
mus, 2020 metų įmonės projektų įgyvendinimą bei perspektyvas/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka

Liepos pabaigoje Druski-
ninkų savivaldybėje apsilan-
kęs Lietuvos neįgaliųjų spor-
to federacijos prezidentas 
Anatolijus Čupkovas su Sa-
vivaldybės vadovais apta-
rė bendradarbiavimo galimy-
bes.

Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius papasakojo, kokie dar-
bai padaryti, pritaikant kurorto 
infrastruktūrą judėjimo negalią 
turintiems žmonėms. 

Mero pavaduotojas atkrei-
pė dėmesį, kad Druskininkuo-
se siūlomos pramogos – Van-
dens parkas, „Snow Arena“, 
„Lynų kelias“ – taip pat pritaiky-
tos žmonėms su negalia. 

„Mes siekiame, kad kurorte 
laisvalaikio praleidimo galimy-
bėmis ir pramogomis galėtų pa-
sinaudoti visi, be jokių išimčių. 

Jei federacija organizuos spor-
to renginius, tikrai džiaugsimės 
ir palaikysime“, – sakė L. Urma-
navičius.

A. Čupkovas susitikime ak-
centavo, kad labai norėtų, kad 
Druskininkuose atgytų neįgalių-
jų sporto klubo veikla. Jis pažy-
mėjo, kad Druskininkai – prak-
tiškai labiausiai neįgaliesiems 
pritaikytas miestas Lietuvoje, 
todėl Lietuvos neįgaliųjų spor-
to federacija norėtų kurorte or-
ganizuoti daugiau renginių, var-
žybų, sporto treniruočių, skirtų 
judėjimo negalią turintiems 
žmonėms: „Mūsų pagrindinis 
tikslas – kad kuo daugiau žmo-
nių sportuotų. Judėjimo nega-
lią turintys žmonės gali žaisti te-
nisą, krepšinį ar pasirinkti daug 
kitų sporto šakų, o Druskininkai 
tam labai tinka. 

Norime populiarinti ir integruo-
tą sportą, kai neįgalieji žaidžia 
kartu su sveikaisiais.“

Po susitikimo savivaldybėje 

Lietuvos neįgaliųjų sporto fe-
deracijos prezidentas išvyko į 
Sporto centrą, Sportininkų ren-

gimo ir reabilitacijos centrą, ap-
lankė sportui pritaikytas erdves.

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas A. Čupkovas (penktas iš kairės) su Savivaldybės vadovais aptarė bendradar-
biavimo galimybes/Archyvo nuotrauka

Priimamos bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti
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Liepos 30 d. Druskinin-
kų savivaldybėje susirinku-
si Europos Sąjungos teritori-
nio bendradarbiavimo tinklo 
URBACT projekto „Turizmui 
draugiški miestai“ Druskinin-
kų URBACT vietos grupė ap-
tarė minėto projekto II-jo eta-
po eigą, komunikacijos planą 
ir išskyrė 10 kriterijų, kuriais 
remiantis, galima būtų toliau 
kalbėti apie darnų turizmą.

Buvo pristatyti birželio 25-26 
d. surengto dešimties miestų – 
projekto partnerių – nuotolinio 
susitikimo rezultatai, pasidalin-
ta kovos su Covid-19 patirtimi. 
Partneriai iš Ispanijos (Kasere-
so), Italijos (Genuja, Venecija) ir 
Portugalijos (Braga) nuo viruso 
sukeltų socialinių ir ekonominių 
padarinių nukentėjo labiausiai.

Druskininkų vietos grupė-
je – Savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
Administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė, 
Savivaldybės specialistai, vie-
tos verslo ir bendruomenės at-

stovai.
Projektu „Turizmui draugiš-

ki miestai“ siekiama pagerin-
ti miestų partnerių gebėjimus 
spręsti su darniu turizmu susiju-
sius iššūkius.

Druskininkų savivaldybė pro-
jekte kartu su kitais 8 miestais 
dalyvauja partnerio teisėmis. 
Pareiškėjas yra Genujos (Italija) 
savivaldybė ir kiti 8 partneriai: 
Kasereso (Ispanija), Venecijos 
(Italija), Dan Lerė-Ratdauno (Ai-
rija), Krokuvos (Lenkija), Bragos 
(Portugalija), Rovaniemio (Suo-
mija), Utrechto (Nyderlandai), 
Dura-Dubrovnikas (Kroatija) sa-
vivaldybės.

Druskininkų  savivaldybės informacija

Projektas „Turizmui draugiški miestai“ padės išspręsti su darniu turizmu 
susijusius iššūkius

Nuo rugpjūčio 17  dienos vie-
šasis transportas važiuos pagal 

įprastinius tvarkaraščius 
Informuojame, kad nuo rug-

pjūčio 17 dienos viešasis 
transportas Druskininkų savi-
valdybėje važiuos pagal įpras-
tinius  tvarkaraščius. 

Viešojo transporto tvarkaraš-
čius rasite tinklapyje https://www.
stops.lt/druskininkai/

Išsamią informaciją apie Druski-
ninkų savivaldybės viešąjį trans-
portą, jo tvarkaraščius, elektroni-
nį bilietą ir kitą aktualią informaciją 
galite rasti Savivaldybės interneto 
tinklapyje www.druskininkusa-
vivaldybe.lt, skiltyje Komunalinis 
ūkis/Transportas

Druskininkų savivaldybėje susirinko Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tinklo URBACT projekto „Turizmui draugiš-
ki miestai“ Druskininkų URBACT vietos grupė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio (valdos) dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba pagal darbo sutartį ar ne, gali 
gauti vienkartinę arba periodinę išmoką/Asociatyvi nuotrauka

Informacija dėl vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino 
laikotarpį smulkiems ūkininkams

Kurie ūkininkai gali gauti iš-
mokas ir kokio jos dydžio?

Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio 
(valdos) dydis mažesnis nei 4 
EDV, priklausomai nuo to, ar dir-
ba pagal darbo sutartį ar ne, gali 
gauti vienkartinę arba periodinę 
išmoką. Taigi, asmeniui bus ski-
riama viena iš šių dviejų išmokų.

Vienkartinė išmoka priklauso, 
kai individualią žemės ūkio vei-
klą vykdantis žmogus karan-
tino laikotarpiu nedirbo pagal 
darbo sutartį. Sąlygos šiai iš-
mokai gauti yra tokios:

1. turi ūkį, kuris pagal 2019 m. 
duomenis yra mažesnis nei 4 eko-
nominio dydžio vienetai (EDV);

2. už 2019 m. deklaravęs žemės 
ūkio naudmenas ir kitus plotus (iš-
skyrus deklaravusius vien tik ga-
nyklas, pievas arba daugiame-
tes žoles Žemės ūkio naudmenų 
ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP 
ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės 
ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo 
deklaruotos, turi ne mažiau kaip 
vieną sąlyginį gyvūną, apskai-
čiuotą per 2019 m. laikotarpį;

3. karantino laikotarpiu buvo de-

klaravęs gyvenamąją vietą kai-
mo vietovėje, kurioje gyvenamąją 
vietą deklaravusių gyventojų skai-
čius 2020 m. kovo 16 d. duome-
nimis neviršija 6 tūkst. gyventojų 
(gyvenamąją vietą deklaravusių 
asmenų skaičius, pateikusio pra-
šymą asmens gyvenamojoje teri-
torijoje, bus nustatomas pagal VĮ 
Registrų centro duomenis š. m. 
kovo 16 d.);

4. karantino laikotarpiu nedir-
bo pagal darbo sutartis arba ne-
turėjo darbo santykiams prilygin-
tų santykių;

5. karantino laikotarpiu negavo 
nedarbo socialinio draudimo iš-
mokos;

6. negauna fiksuotos išmokos 
dirbantiesiems savarankiškai.

Periodinė išmoka už karantino 
laikotarpį priklauso, jeigu individu-
alią žemės ūkio veiklą vykdantis 
žmogus karantino laikotarpiu dir-
bo dar ir pagal darbo sutartį. Są-
lygos šiai išmokai gauti yra tokios 
pat, kaip ir vienkartinei išmokai, 
tik keičiasi ketvirtasis punktas:

– karantino laikotarpiu dirbo pa-
gal darbo sutartį arba turėjo darbo 
santykiams prilygintų teisinių san-

tykių, tačiau priskaičiuotas dar-
bo užmokestis per karantiną buvo 
ne didesnis kaip minimali mėnesi-
nį alga (607 eurai bruto per mėne-
sį). Vertinamas atitinkamą karan-
tino mėnesį priskaičiuotas darbo 
užmokestis.

Vienkartinė išmoka mokama vie-
ną kartą už karantino laikotarpį ir 
siekia 200 eurų. Periodinė išmo-
ka už vieną visą karantino mėne-
sį taip pat siekia 200 eurų. Kadan-
gi karantinas truko nuo kovo 16 
iki birželio 16 d., ūkininkai, atitin-
kantys sąlygas, už balandį ir ge-
gužę gaus po 200 eurų, o už kovą 
ir birželį – maždaug po pusę šios 
sumos (po 100 eurų). Periodinė 
išmoka bus išmokama taip pat vie-
nu mokėjimu.

Jei ūkininkas atitiko sąlygas visą 
karantino laikotarpį, iš viso kaip 
periodinę išmoką jis gaus apie 
600 eurų. Periodinių išmokų suma 
gali būt ir mažesnė, pavyzdžiui, 

dėl to, kad kai kuriuos karantino 
mėnesius asmuo uždirbo didesnį 
nei minimali mėnesinė alga atlygį. 
Išmokos paskyrimu ir išmokėjimu 
rūpinsis „Sodra“.

Kur kreiptis ir ką pateikti?

Reikia kreiptis į savivaldybės, de-
klaruotos pagal gyvenamąją vietą, 
administraciją ir užpildyti nustaty-
tos formos prašymą. Prašymo for-
ma bendra – tokią pačią pildys ir 
norintieji gauti vienkartinę bei pe-
riodinę išmoką. Prašymą pildo ir 
pateikia visas sąlygas atitinkantis 
asmuo – ūkininkas ir valdos par-
neris, kiekvienas atskirai.

SVARBU! Prašymą reikia pa-
teikti ne vėliau kaip 2020 m. gruo-
džio 11 d.

Ir vienkartinės išmokos, ir perio-
dinės išmokos ūkininkus pasieks 
iki š. m. gruodžio 31 d. Tiksles-

nis išmokėjimo grafikas paaiškės 
gruodį, „Sodrai“ paskelbus išmokų 
mokėjimo kalendorių.

Prašymus priima Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos Leipa-
lingio seniūnijos specialistė Irena 
Pavolienė (Alėjos g. 30, Leipalin-
gio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 
313) 56 407, el. paštas irena.p@
druskininkai.lt) ir Viečiūnų seniū-
nijos vyresnioji specialistė Laima 
Ražienė (Jaunystės g. 17-2, Vie-
čiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. 
(8 313) 47 919, el. paštas laima.r@
druskininkai.lt) bei Ūkio ir turto val-
dymo skyriaus vedėjo pavaduoto-
jas Alvydas Vengrauskas (Vasa-
rio 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 
8 614 25 826, el. paštas alvydas.
vengrauskas@druskininkai.lt).

Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į nurodytus specialistus.
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Naktis vasaros miške: subtili genijaus kūrybos transformacija 
gamtos misticizmo fone

Atsidėkodamas už kūrėjo do-
vanas, Čiurlionio miestas šįmet 
suskambės aukščiausiomis na-
tomis – menininko gerbėjų lau-
kia visas ciklas jo 145-osioms gi-
mimo metinėms skirtų ypatingų 
renginių, atskleisiančių vis nau-
jas genijaus daugialypės kūry-
bos puses. Vienas iš ryškiausių 
ir įspūdingiausių, išsiskiriantis 
savo turiniu, režisūriniais spren-
dimais ir atlikimu, – 2-jų da-
lių muzikos ir etiudų spektaklis 
„Vasaros naktis miške“ pagal Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio 
(toliau – Čiurlionis) simfoninę po-
emą „Miške“, žiūrovus pakvies 
jau rugpjūčio 21-ąją.

Muzikinės impresijos Druski-
ninkų miške

„Kaskart, vaikščiodama po Dinei-
kos parką, svajojau surengti kon-
certą parko scenoje. Šita vieta, kaip 
ir visas parkas, dvelkia tokia ramy-
be, grožiu ir paslaptimi. Labai nu-
džiugau, kai mano idėją ir pasiūlymą 
priėmė Druskininkų kultūros centro 
darbuotojai. Kartu pradėjome fan-
tazuoti, ir taip atsirado ypatingas, 
fantastiškas, magiškas koncertas-
spektaklis „Vasaros naktis miške“, 
– sako garsi pianistė, iš Druskininkų 
kilusi Guoda Gedvilaitė.

Naktinės klajonės po didįjį Drus-
kininkų mišką, kosmoso begalybė, 
linguojančių pušų šnaresiai ir kitos 
neįtikėtinai subtilios gamtos apraiš-
kų pajautos savitai transformavosi 
Čiurlionio kūryboje, lengvais potė-
piais išsiliedamos drobėse, įsilieda-
mos į jo muziką ir įamžindamos tą 
akimirką kilusį įspūdį, gamtos gy-
vastį.

„Simboliška, kad Čiurlionio mu-
zika skambės miške, lydima vėjyje 
linguojančių pušų ritmo, mėnesie-
nos šešėlių kalbos, šviečiant Zodia-
ko žvaigždynams – aplinkoje, kurią 
taip mylėjo menininkas,“ – renginio 
detalėmis dalinasi jo režisierė, Drus-
kininkų kultūros centro direktorė Ri-
mutė Viniarskaitė. Anot jos, iš pirmo 
žvilgsnio tradiciniai kūriniai persipins 
su šiuolaikinėmis technologijomis, 
netradicinės erdvės pasirinkimu bei 
išskirtiniu apipavidalinimu: atskiras 
koncerto dalis sujungs vaidybiniai 
etiudai, atspindintys Čiurlionio vai-
kystę, smėlio piešinių improvizaci-
jos, šiuolaikinio šokio choreografi-
nės kompozicijos, o šviesos ir vaizdo 
režisierių kūryba sustiprins įspūdį, 
panardindama į neaprėpiamo meni-
ninko vaizduotės pasaulio pajautas.

Simfoninė poema – fortepijonu
Dvi simfoninės poemos – M. K. 

Čiurlionio „Miške“ ir Ottorino Res-
pighi „Romos pušys“ bus atliekamos 
neįprastai – fortepijonu keturiomis 
rankomis. Jas atliks du talentingi, 
ryškiomis muzikinėmis idėjomis ir 
neįprastais, efektingais muzikiniais 
eksperimentais bei unikaliu jų atliki-
mu garsėjantys Lietuvos muzikantai 

– pianistė Guoda Gedvilaitė-Göhle 
ir akademinės bei džiazo muzikos 
virtuozas Motiejus Bazaras kartu su 
broliais Mykolu ir Benediktu.

Išradingi menininkai publikai ruo-
šia įdomią staigmeną – visą kon-
certą atliks neįprasta akustinių bei 
elektroninių instrumentų sudėtimi, 
o 2-oje dalyje skambėsiančio sudė-
tingos klasikinės muzikos bei nuo-
taikingo Antonio Vivaldi ciklo smui-
kui bei kameriniam orkestrui „Metų 
laikai“ džiazo aranžuotės, atlieka-
mos G. Gedvilaitės ir Bazarų Trio 
suskambės ypatingai ir nepamirš-
tamai.

Guodos Gedvilaitės muzikiniai 
ieškojimai

G. Gedvilaitė-Göhle – daugelio 
tarptautinių konkursų, tarp jų ir M. 
K. Čiurlionio pianistų ir vargoninin-
kų, laureatė, koncertavusi žymiau-
siuose tarptautiniuose renginiuose 
Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje, kartu su smuikininku V. 
Čepinskiu debiutavusi „Weill Recital 
Hall at Carnegie Hall“ Niujorke. Atli-
kėjos programos – visuomet origina-
lios ir naujos, o interpretacijos – pil-
nos fantazijos bei laisvės. Pianistė 
mielai eksperimentuoja ir meta iššū-
kį nusistovėjusioms klasikinės muzi-
kos taisyklėms. Jos scenos partne-
riai – ne tik žymūs klasikos muzikai, 
bet ir aktoriai, baleto artistai bei džia-
zo muzikantai.

– Guoda, esate druskininkie-
tė, pirmuosius muzikos žings-
nius žengėte Druskininkų muzi-
kos mokykloje, vėliau studijavote 
M. K. Čiurlionio menų gimnazijo-
je, 1995 m. tapote tarptautinio M. 
K. Čiurlionio konkurso nugalėto-
ja. Kada ir kaip įvyko pirmoji pa-
žintis su šiuo genialiu kompozi-
toriumi?

– Man labai pasisekė, kad gimiau 
Druskininkuose, nes tai – Čiurlionio 
miestas, kurio gatvelėmis vaikščio-
jo, su miškais ir ežerais bendravo, 
muziką kūrė ir tapė genialusis kom-
pozitorius. Čia tvyro Čiurlionio dva-
sia. Lygiai po šimto metų gimiau aš, 
ir tai turbūt kažkaip magiškai lėmė 
mano meilę muzikai. O pirmuosius 
žingsnius žengiau kartu su savo 
abiem tėveliais, kai „organizuoda-
vau” koncertinį ir kultūrinį gyvenimą 
Druskininkuose, po kiekvieno pro-
fesionalų koncerto lipdavau į sceną 
„pademonstruoti“ savo gebėjimus. 
Muzikos mokslus Druskininkų muzi-
kos mokykloje pradėjau nuo pirmos 
klasės su mokytoja Olga Skairiene. 

– Ar į Jūsų repertuarą dažnai 
įtraukiami M. K. Čiurlionio kūri-
niai?

– Mano repertuare yra gera dešim-
tis Čiurlionio preliudų, Fuga b-moll ir 
simfoninė poema „Miške“ keturioms 
rankoms. Viską labai mielai skambi-
nu ir namie, ir koncertuose.

– Kaip Čiurlionio muziką priima 
klasikos mėgėjai užsienyje? Ar 

užsienio muzikantai noriai į savo 
programas įsitraukia Čiurlionio 
kūrinius?

– Manau, kad Čiurlionio melan-
choliškų spalvų muzika yra geriau-
siai suprantama mums, lietuviams. 
Mes ją geriausiai pajaučiame, nes 
žinome, koks buvo Čiurlionis. In-
terpretuodami, galime giliai prasi-
skverbti į kompozitoriaus vidinį pa-
saulį. Čiurlionio vardą, jo muziką ir 
dailę pasaulyje garsiname būtent 
mes – lietuvių atlikėjai. Be abejo, yra 
ir užsienio atlikėjų, kurie nuostabiai 
jaučia ir atlieka Čiurlionio kūrinius, 
pavyzdžiui, Rusijos įžymybė, Gne-
sinų muzikos akademijos profesorė 
Vera Nosina.

– Garsėjate kaip klasikinių mu-
zikos standartų „laužytoja“, ieš-
kote naujų pateikimo formų, eks-
perimentuojate su kitų muzikinių 
žanrų atlikėjais. Rugpjūtį irgi me-
tate iššūkį: Čiurlionio simfoninę 
poemą atliksite fortepijonu, ke-
turiomis rankomis kartu su džia-
zo muzikos virtuozu Motiejumi 
Bazaru, irgi garsėjančiu nestan-
dartinėmis improvizacijomis. Ko-
dėl pasukote tokiu keliu?

– Ne, klasikinės muzikos standar-
tų „nelaužau“ ir „nesprogdinu“, daž-
niausiai groju visiems gerai žinomus 
klasikinius fortepijoninius rečitalius. 
Tačiau tenka pripažinti, kad man 

dažnai norisi kažko naujo, todėl ieš-
kau naujų muzikos išraiškos formų, 
eksperimentuoju, rizikuoju, atran-
du ir dalinuosi. Taip atsirado mano 
„Klaros Šuman salonai“, kuriuose 
susitinka 19 a. kompozitoriai – atlikė-
jai. Didelį džiaugsmą ir įkvėpimą jau-
čiau, dirbdama su vaikais, studen-
tais, taip pat su aktoriais, šokėjais 
bei klasikinės bei džiazo muzikos 
kolegomis. Taip gimė mano režisuoti 
koncertai-spektakliai apie Čiurlionio 
šeimą, Pelenę Niujorke arba „Meilės 
daina“ apie Klaros ir Roberto Šuma-
nų muzikinį gyvenimą. 

– Koks naujausias Jūsų projek-
tas ir kuo jis ypatingas, kitoks?

– Naujausias, šiomis dienomis 
ruošiamas ir repetuojamas projek-
tas – „Miškas miške“. Mane labai 
žavi simfoninė muzika. Džiaugiuo-
si, pasirinkusi fortepijoną, nes juo 
galiu paskambinti bet kokią simfo-
niją, parašytą orkestrui. Tik kartais 
dviejų rankų neužtenka, reikia ke-
turių ar dar daugiau. Todėl, norė-
dama su publika pasidalinti dviem 
įspūdingais simfoniniais kūriniais, 
šį koncertą skambinsiu ne viena, o 
kartu su puikiaisiais multiinstrumen-
talistais iš Kauno – broliais Bazarais. 
Motiejus – genialus klasikos ir džia-
zo atlikėjas-pianistas, kiti du broliai, 
baigę fortepijono specialybę, pui-
kiai valdo bosinę gitarą ir perkusi-

nius instrumentus. Taigi, ieškodami 
orkestrinių spalvų ir siekdami galin-
go orkestro pompastikos, šiam pro-
jektui pasitelksime ne tik akustinį for-
tepijoną, bet ir elektronikos garsus. 
Na, o mūsų muzikines fantazijas pa-
gyvins vaikai – lyg miško elfai, kau-
kai, vaiduokliai ir mūzos, kartu su 
muzika pasileidę skraidyti po Čiur-
lionio mišką...

– Ko dar gali tikėtis žiūrovai mi-
nėtame renginyje Druskininkuo-
se? Kodėl šito vakaro jokiais bū-
dais negalima praleisti?

– Klausytis nuostabios klasikinės 
muzikos miške, kur paukščių čiulbė-
jimas natūraliai susilieja su gyva mu-
zika, turėtų būti magiška ir paslap-
tinga. Todėl ir Čiurlionio simfoninė 
poema „Miške“, ir Ottorino Respighi 
„Romos pušys“, pasakojanti apie 
įspūdingo aukščio itališkas pušis, 
pramintas skėčiu, puošiančias gra-
žiausias Romos gatves ir tapusias 
miesto simboliu, skambės miško 
scenoje, pritariant tikriems paukš-
čiams ir pušų ošimui. 

O antroje koncerto dalyje džiazuo-
sime italų kompozitoriaus Antonio 
Vivaldi žinomiausio kūrinio „Metų 
laikai“ temomis kartu su ekscentriš-
kaisiais broliais Bazarais. 

Kviečiame ir labai laukiame Jums 
skirtame pasimatyme miške!
Druskininkų kultūros centro informacija

M. K. Čiurlionio simfoninę poemą „Miške“ ir Ottorino Respighi „Romos pušys“ atliks 
pianistė G. Gedvilaitė-Göhle ir akademinės bei džiazo muzikos virtuozas M. Bazaras 
kartu su broliais Mykolu ir Benediktu/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Roberto Kiesieliaus nuotraukos.

Folkloro fiestoje – noras sugrąžinti mūsų protėvių pasaulio 
suvokimą bei tikėjimą

Praėjusį savaitgalį Druskinin-
kuose surengta 27-oji Dainavos 
krašto folkloro šventė taip įsisiū-
bavo, kad termometro stulpelis 
šoktelėjo gerokai per 30 laipsnių. 
Ar gali būti kitaip, kai visas mies-
tas alsuoja ypatinga atmosfera? 
Tris dienas čia skambėjo dainos, 
magiškas senųjų liaudies gies-
mių ir melodikos skambesys ke-
rėjo neskubiu gyvenimo ritmu, o 
akys raibo nuo spalvingų, ranko-
mis siuvinėtų autentiškų daini-
ninkų rūbų ir prijuosčių, spindin-
čių karūnų.

Tai, kas čia vyko, žadino norą į 
beprotiškai lekiantį šiandieninio gy-
venimo sūkurį grąžinti atvirą ir nuo-
širdų mūsų protėvių pasaulio suvoki-
mą bei tikėjimą. 

Pristatė kulinarinį paveldą
Mugė traukė kvapais ir skoniais 

.Tris dienas Vilniaus alėjoje klegė-
jusi mugė sutraukė didžiausią tauto-
dailės, amatininkų ir kulinarinio pa-

veldo gerbėjų būrį. Čia pristatytas 
Dzūkijos bei Aukštaitijos regionų ku-
linarinis paveldas, Dzūkijos regiono 
amatai. 

Nuo pasklidusių kvapų tįso seilė, 
o akis traukė stirtos šviežutėlių py-
ragų, meduolių, šimtalapių, norėjosi 
šaltos giros, šviežiai išrūkytos pajū-
rio žuvies, žolelėmis kvepiančių kai-
miškų lašinukų ir skilandžio. Sveikos 
gyvensenos šalininkai turėjo progą 
pasimėgauti kvapniųjų aliejų magi-
ja, susipažinti su vaistažolių gydo-
mosiomis savybėmis, paskanauti ką 
tik senoviniu būdu ąžuolo bačkutėje 
išspausto linų sėmenų aliejaus, atsi-
gaivinti stikline gintaro vandens.

Kūrybinės dirbtuvės – ne tik 
pažiūrėti, bet ir išmokti

Amatininkų, tautodailininkų ir ku-
linarų programa itin gausi ir įvairi, 
darbų edukacijos kvietė ir viliojo tiek 
vaikus, tiek suaugusiuosius: jie galė-
jo ne tik pažiūrėti, bet ir patys išdrož-
ti medinį šaukštą, padekoruoti me-

duolį, pasigaminti šiaudinį paukštelį 
ar surišti valstiečių lėlę, pasigamin-
ti papuošalą ar išbandyti kito amato 
subtilybes. Amatų edukacijose ypa-
tingas dėmesys buvo skirtas UNES-
CO saugomam kryždirbystės me-
nui. Kalviai kūrė „saulutes“ ir leido 
žiūrovams patiems pridėti ranką prie 
kūrybos proceso. 

Etnomuzikologės Eglės Česnaka-
vičiūtės kūrybinėse dirbtuvėse no-
rintieji galėjo susipažinti su senovi-
niais dzūkų dainavimo ypatumais, 
sutartinių subtilybėmis, išmokti jas 
dainuoti. 

„Senosios dzūkų dainos yra vien-
balsės, itin melodingos, ritmiškos, 
paprastų žmonių emocija įsiskver-
bia širdies gilumon ir išsiveržia skau-
džiu atodūsiu ar ašarėle, tačiau, 
gaila, laikui bėgant, vis rečiau dai-
nuojamos“, – sakė Dainavos kraš-
to folkloro šventės iniciatorė, Druski-
ninkų kultūros centro etnografė Lina 
Balčiūnienė. O štai Aukštaitijoje po-
puliarios sutartinės, kurios jau yra 

įtrauktos į UNESCO nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą, pasak E. 
Česnakavičiūtės, ant išnykimo ribos 
buvusios sutartinės dabar išgyvena 
renesansą ir į savo ritmikos variacijų 
magiją įtraukia vis daugiau žmonių. 

Susirinkusieji noriai traukė dzūkų 
vienbalses, o sutartinių uoliai mokė-
si kartu su Ignalinos folkloro ansam-
blio „Čiulbutė“ atlikėjais.

Folkloras kitaip – sintezė su 
šiuolaikiniais muzikos žanrais 

Vėlų šeštadienio vakarą pilną 
aikštę žiūrovų pritraukė post folklo-
ro vakaras: koncertavusios grupės 
liaudies dainas atliko įvairiais mu-
zikos stiliais. Merkinės jaunimo fol-
kloro ansamblis „Kukumbalis“, ge-
bantis susidraugauti su kaukais ir 
kukiais, savo programos „etno, folk, 
rock ir visais kitais monais“ privertė 
žiūrovus muzikos ritmu ir šokti, ir lin-
guoti, ir suktis. Du gerai žinomi mu-
zikantai – Robertas Semeniukas, 
kompozitorius, profesionalus gitaris-

tas, dainininkas, grupės „Žalvarinis“ 
įkūrėjas bei muzikos autorius, ir iš 
Druskininkų kilusi Viltė Ambrazaity-
tė užkrėtė žiūrovus savo meile muzi-
kai, stilingomis liaudies dainų impro-
vizacijomis.

Šeštadienio vakarą Druskininkų 
pramogų aikštėje įsismarkavo finali-
nis Dainavos krašto folkloro šventės 
akordas: koncerte „Susiedų pasdai-
navimai, patancavojimai“ pirtį užkū-
rė net 10-ties folkloro ansamblių dai-
nininkai ir muzikantai iš Birštono, 
Vilniaus, Varėnos, Lazdijų, Širvintų, 
Ignalinos, Druskininkų. 

Nors šventė jau turi per dauge-
lį metų susiformavusias tradicijas ir 
spalvas, tačiau šįkart jos paįvairin-
tos šiuolaikiniais sąskambiais. Tris 
dienas trunkantis renginys subūrė 
ne tik liaudies muzikos mylėtojus, 
bet pateikė ir labai įvairią programą, 
kuri traukė kurorto poilsiautojus iš 
Lietuvos ir užsienio šalių. 

„Mano Druskininkai“ informacija
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Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ 
jau dirba visomis savaitės 

dienomis. Iki malonaus 
susitikimo  4 km nuo Druskininkų, Vien-

kiemių g. 3, Jaskonys. 
Tel. +370 6060 0016

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Greičiausias „Telia“ mobilusis internetas 
Druskininkuose tapo dar greitesnis

Šią vasarą, kaip niekada, daug žmonių liko atostogauti Lietu-
voje, tad Druskininkus, kaip ir kitus šalies kurortus, užplūdo 
vietiniai turistai. Nepaisant to, greičiausias „Telia“ mobilusis in-
ternetas Druskininkuose tapo dar greitesnis. 

„Maksimaliai padidinus Druskininkuose 
esančių „Telia“ stočių pralaidumą, visur vei-
kiantis „Telia“ nešiojamasis internetas tapo iki 
30 proc. greitesnis, ir dabar juo gali naudotis 
dar daugiau gyventojų bei poilsiautojų“, – sako 
„Telia“ Tinklo vadovas Arūnas Strolia.
Jis pastebi, kad dėl šio pagerinimo „Telia“ kli-
entų mobiliojo interneto sparta gali siekti ir 
gerokai virš 100 Mb/s. Tokios spartos internetą 
„Telia“ siūlo šviesolaidžio klientams!

Palyginimui, visoje Lietuvoje vidutinė „Telia“ 4G interneto sparta, Ry-
šių reguliavimo tarnybos duomenimis, šįmet siekia 81,92 Mb/s. Ji yra 
atitinkamai 23 proc. ir 84 proc. didesnė nei kitų operatorių.
Dar viena gera žinia Druskininkų gyventojams – ir pasibaigus atos-
togų sezonui, įdiegtos pažangios antenos, papildomi dažniai ir kiti pa-
tobulinimai liks. Taigi dar greitesniu ir kokybiškesniu mobiliuoju „Telia“ 
ryšiu galėsite naudotis vsus metus. 
Iš viso per pastaruosius du mėnesius „Telia“ inžinieriai išplėtė 19-os 
bazinių stočių pajėgumus Lietuvos kurortuose. 

„Telia“ Tinklo vadovas Arūnas Strolia

„Eglės sanatorijoje“ – jubilie-
jinis – 10-tasis – Tarptautinis 

tapytojų pleneras 
Gražia tradicija tapęs Tarptau-
tinis tapytojų pleneras sugrįžo 
į „Eglės sanatoriją“. Rugpjūčio 
10–21 dienomis jame dalyvau-
ja 12 menininkų: dešimt garsių 
Lietuvos dailininkų ir du žymūs 
kūrėjai iš užsienio – Rygos ir 
Daugpilio. Savo talentu ir kūryba 
džiugina tapytoja Dalia Kasčiū-
naitė, Valentinas Antanavičius, 
Rimas Bičiūnas, Bronius Gražys, 
Ričardas Filistovičius, Mindau-
gas Skudutis, Romualdas Balins-
kas, Meda Norbutaitė, Jonas Da-
niliauskas, Vaidotas Janulis bei 
užsienio svečiai – Agnija Germa-
ne (Ryga) ir Maris Čačka (Daug-
pilis). 
Savitas menininkų požiūris į pasaulį, 
profesionalumas bei naujos idėjos, 
kurias įkvepia sanatorijos aplinka, 
gamta, čia tvyranti ramybė, kasmetį 
tapytojų plenerą nuspalvina ryškias-
palvių teptukų spalvomis ir kaskart 
stebina vis naujais meno šedevrais.
10-tą kartą „Eglės sanatorijoje“ ren-
giamas tapytojų pleneras rugpjūčio 
17 d., pirmadienį, kviečia Druskinin-
kų gyventojus ir kurorto svečius į 
atvirų durų dieną – 15–18 val. admi-
nistracijos pastate smalsių meno 
mylėtojų lauks neeilinė galimybė 

susipažinti su dailininkais ir jų dar-
bo procesu – gimstančiais kūrybos 
darbais. 
Rugpjūčio 21 d., penktadienį, „Eglės 
sanatorijos“ stiklinėje galerijoje ren-
giama plenero uždarymo paroda, 
naujos šiųmetės parodos atidary-
mas numatomas tą pačią dieną – 
11 val.
Atvirų durų diena ir naujų paveiks-
lų paroda visiems lankytojams – ne-
mokama! 

„Eglės sanatorijos“ informacija

„Eglės sanatorijos“ stiklinėje galerijo-
je bus galima apžiūrėti šiųmečio plene-
ro dalyvių parodą/„Eglės sanatorijos“ ar-
chyvo nuotrauka

Už jautrumą bei profesionalumą dėkoju Druskininkų 
ligoninės medikams

Angelė Gotšalkienė,
nusipelniusi LR pedagogė

Šie metai buvo ir tebeišlieka sun-
kūs ir medicinos darbuotojams, ir li-
goniams bei jų artimiesiems. Laimė, 
karantino metu dirbdami pasun-
kintomis sąlygomis, visų grandžių 
medicinos darbuotojai išlaikė nuo-
širdumą ir profesionalumą, dirbo, 
siekdami užtikrinti ligonių saugumą 
bei stabilumą.

 
Poetė Janina Degutytė yra rašiu-

si: „Prašysi neprašysi – vis tiek tave 
prikels, kad žemę gimtą prisilies-
tum kojom, kad lūpos tartų pamirš-
tąjį vardą, kad akys žvelgtų gyveni-
mu ir saule...“

Šiais žodžiais už įvairių klausimų 
sprendimą bei visapusišką medicini-
nę pagalbą norėčiau nuoširdžiai pa-
dėkoti Druskininkų miesto ligoninės 
administracijai, direktoriaus pava-
duotojai medicinai, gydytojai Jurgi-
tai Matuliauskienei, Chirurgijos sky-
riaus gydytojui chirurgui Remigijui 
Stankevičiui, Neurologijos skyriaus 
vedėjui gydytojui Artūrui Šatrauskui, 
visam Reabilitacijos skyriaus ben-
drosios praktikos slaugytojų kolek-
tyvui, vadovaujamam vyr. slaugyto-
jos Aldonos Kelmelienės. 

Už ypatingą kantrybę, profesiona-
lumą, nuoširdumą, sveikatai palan-
kios aplinkos sukūrimą išskirtinius 
padėkos žodžius tariu Reabilitacijos 
skyriaus vedėjai, gydytojai reabilito-
logei Laimutei Stankevičienei. Dirb-
dama šiuo sunkiu Covid-19 pande-
mijos laikotarpiu, ji negailėjo laiko ir 
jėgų, dirbo pasiaukojamai, kad iš-
laikytų šilta atmosferą skyriuje, su-
vienijo kolektyvą, sudarė palankias 
sąlygas ligoniams jaustis saugiai ir 
ramiai.

Mieli Druskininkų ligoninės me-
dikai, telydi Jus sėkmė ir pasidi-
džiavimas, optimizmas ir stiprybė. 
Jūs esate pavyzdys kolegoms, li-
goniams, ypač – jauniems specia-
listams. Teišsipildo visi Jūsų kilnūs 
siekiai. Būkite tiesa ir tvirtybė, kurios 
siekia visas pasaulis šiandieną! Užsakymo Nr. MDR-267-01

Druskininkų ligoninės Reabilitacijos skyriaus medikų kolektyvas/Asmeninio archyvo nuotrauka
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„Barbora“ maisto prekių pristatymas į namus – jau ir Druskininkuose

Iki šiol maisto produktus ir bū-
tiniausias buities prekes į namus 
užsakyti buvo galima tik didžiuo-
siuose miestuose, tačiau visai 
neseniai maisto prekių pristaty-
mo į namus paslaugą teikianti 
elektroninė parduotuvė „Barbo-
ra“ atkeliavo ir į Druskininkus.  

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ 
skaitytojas Rimantas pasidalijo savo 
patirtimi – jis pats išbandė el. par-
duotuvės „Barbora“ prekių pristaty-
mo paslaugą. 

Rimantas pasakoja: „Noriu pasi-
dalinti savo atradimu. Praėjusį sa-
vaitgalį su šeima laukėme svečių ir 

paskutinę akimirką supratome, kad 
trūksta kelių reikalingų produktų už-
kandžių stalui. Suskubęs vykti au-
tomobiliu į parduotuvę, supratau, 
kad automobilį jau pasiskolino sū-
nus. Susierzinau, tačiau reikėjo kaž-
ką greitai sugalvoti. Tuomet prisi-
miniau, jog mieste neseniai mačiau 
„Barboros“ reklamą, kviečiančią iš-
bandyti maisto prekių pristatymą į 
namus. Kadangi anksčiau naudo-
jausi prekių atsiėmimo paslauga iš 
parduotuvės, neužtrukau susirasti 
reikalingų prekių „Barbora“ progra-
mėlėje ir sukrauti jas į krepšelį. 

Užsakant prekes, buvau maloniai 

nustebintas – pasirodo, rugpjūčio 
mėnesį „Barbora“ prekes visoje Lie-
tuvoje, taip pat ir Druskininkuose, į 
namus pristato nemokamai. Taigi, 
nieko nelaukdamas, įvykdžiau už-
sakymą, ir greičiau nei po valandos 
prekės jau buvo prie mūsų namų 
durų! Kurjeris, atvežęs prekes, pa-
linkėjo gero vakaro. O jis iš tikrųjų 
toks ir buvo!“

Elektroninės maisto prekių par-
duotuvės „Barbora“ direktorius An-
drius Mikalauskas, kalbėdamas apie 
„Barbora“ paslaugas regionuose, 
teigė, jog stiprina pozicijas Šiaulių, 
Panevėžio, Alytaus, Marijampolės 
bei Druskininkų miestuose. Nuo šiol 

minėtų miestų gyventojai per „Bar-
bora Express“ užsakytas prekes jau 
gali gauti tiesiai į namus ar kitu nu-
rodytu adresu. Prekių pristatymą 
mažesniuose miestuose „Barbora 
Express“ organizuoja kartu su par-
tneriu – startuoliu „Ziticity“. Pasak 
el. parduotuvės „Barbora“ vadovo 
A. Mikalausko, tikimasi, kad susifor-
muos stiprus įprotis naudotis maisto 
ir buities prekių pristatymo į namus 
paslauga šiuose miestuose. 

Pirkinių krepšelio, pristatomo į na-
mus, minimalus dydis regionuose 
– 9,99 Eur. Kaip sakė A. Mikalaus-
kas, prekių asortimentas regionuo-
se orientuotas į kasdienį apsipirki-

mą. Pristatymo į namus fiksuotas 
mokestis – 1,99 Eur, prekes prista-
to „Barbora“ logistikos partneriai „Zi-
ticity“. Prekes taip pat galima atsiim-
ti „Maxima“ parduotuvėje arba šalia 
jos, jos bus pristatytos tiesiai į Jūsų 
automobilį. Tuomet pristatymas už-
sakovui nekainuos.

Visus, dar neišbandžiusius „Bar-
bora“ prekių pristatymo į namus, 
kviečiame tai padaryti būtent dabar, 
nes visą rugpjūtį „Barbora“ prekes į 
namus jums pristatys visiškai nemo-
kamai. Akcija galioja ir Druskinin-
kuose siūlomai „Barbora Express“ 
paslaugai.

Kaip užsakyti prekes?
• Naršyklėje suvedame www.barbora.lt  arba atsisiunčiame programėlę barbora.lt ir 
pasirenkame savo apskritį (pvz.: Druskininkų gyventojams – Alytaus apskritis);
• Prisijungiame prie savo paskyros arba ją susikuriame, jei tokios dar neturime;
• Sukrauname reikiamas prekes į krepšelį;
• Pasirenkame, ar prekes atsiimsime parduotuvėje/šalia jos, ar norime, kad jas pri-
statytų nurodytu adresu;
• Rezervuojame pristatymo laiką;
• Apmokame užsakymą;
• Gauname prekes.

Situacijos, kai „Barbora Express“ prekių pristatymo į namus paslauga gelbsti kasdienybėje:
• jei auginate mažamečius vaikus ir suprantate, kaip sunku išsiruošti nuvykti į parduotuvę su mažaisiais. Su „Barbora“, neišeidami iš namų, galite 
užsisakyti maisto ir buities prekių sau ir visai šeimai bei gauti jas jau po valandos;
• jei turite artimųjų, kuriems norėtumėte palengvinti buitį, galite užsakyti prekes tiesiai jiems į namus;
• jei esate aktyvus žmogus ir planuojate savo dienotvarkę – darbas, sportas, vaikų būreliai, namo aplinkos priežiūra ar panašiai, – užsisakant el. 
parduotuvėje www.barbora.lt ,nereikia skirti laiko prekių paieškai lentynose, stovėjimui eilėje, o užsakytas prekes galite atsiimti jums patogiu būdu 
– parduotuvėje, šalia jos į automobilį ar šalia savo namų durų.

Užsakymo Nr. MDR-267-01

Inga Granatauskienė

Liepos mėnesį Druskininkuose 
organizuota jaunimo ir vaikų, ser-
gančių cukriniu diabetu, moky-
mosi ir aktyvaus poilsio stovykla. 
Kiekvienas, bent kažkiek gyveni-
me prisilietęs prie cukrinio diabe-
to, supranta, kad ši liga yra labai 
sudėtinga ir neleidžia atsikvėpti – 
7 dienas per savaitę, 24 valandas 
per parą turi skaičiuoti suvalgo-
mų angliavandenių kiekį ir matuo-
ti cukraus kiekį kraujyje. Žinoma, 
dabar ligos kontrolę palengvi-
na turimos priemonės: glikemi-
jų matavimo sensoriai ir insulino 
pompos, bet tai – tik pagalbinės 
priemonės, kurios nekontroliuoja 
tavo ligos. Už savo sveikatą, nuo 
pirmo susirgimo dienos, tampa 
atsakingas pats žmogus. Žino-
ma, yra besirūpinantys ir atsakin-
gi tėvai, bet didieji herojai kasdie-
nybėje yra jie patys. 

Visada ieškojau progos pasidi-
džiuoti ir savo dukra, ir visais ser-
gančiaisiais pirmo tipo cukriniu dia-
betu, nes puikiai suprantu, kokia 
sunki ir varginanti jų kasdienybė, rei-
kalaujanti rūpintis šia liga. Net nu-
stojus ieškoti atsakymo į klausimą 
– „Kodėl man?“, šie vaikai dažnai 
jaučiasi kitokie, nes jų ir gyvenimas 
kitoks. Kalbant paprastai, jie net val-
gyti negali bet kada, nes turi sek-
ti glikemiją. Ir tik tada, kai cukraus 
kiekis kraujyje būna normos ribose, 
gali valgyti. Žinoma, prieš tai pasvė-
rę maistą ir apskaičiavę esančius 
angliavandenius, injekciniais insuli-
no švirkštais arba pompa susileidę 
insuliną, išlaukę tinkamą laiką. Ir taip 
kasdien, prieš kiekvieną valgymą. 
Arba jie turi baigti sportuoti, aktyviai 
žaisti, nes nukritus cukraus kiekiui – 
jiems silpna, arba jie tampa nevalin-
gai suirzę, jaučiasi blogai, nes, net 

ir įdėjus dideles pastangas, cukraus 
kiekis kraujyje padidėja. 

Tačiau yra pats geriausias daly-
kas, sergant cukriniu diabetu, yra ši 
Druskininkų jaunimo stovykla. Kas-
met visi dalyviai pagilina ir atnaujina 
savo žinias, susijusias su ligos kon-

trole, bet labiausiai džiaugiasi ir ver-
tina buvimą kartu. 

Šiemet stovykloje kasdien vyko 
dailės terapijos užsiėmimai. Vaikai 
piešė, naudodami įvairiais techni-
kas, o tai leido jiems atsipalaiduo-
ti. Pasak stovyklos vadovės Jelenos 
Šimonienės, ši veikla visus daly-
vius sujungė į vieną darnią ir drau-
gišką kompaniją. Stovyklautojai daž-
nai bendravo ir su Druskininkų Švč. 

Mergelės Marijos Škaplierinės kuni-
gu Vaidu Vaišvilu.

Stovyklos vadovė Jelena sudarė 
aktyvią ir naudingą stovyklos pro-
gramą. Kiekvieną dieną dalyviams 
buvo matuojamas cukraus kiekis 
kraujyje, analizuojami duomenys, 

siekiant geriausios diabeto priežiū-
ros ir patariant slaugytojai diabetolo-
gei Vaidai Karbočienei. 

Visi stovyklautojai – ne mažiau, 
kaip vienerius metus sergantys pir-
mo tipo cukriniu diabetu. Didžioji da-
lis dalyvių naudojasi insulino pom-
pomis, kiti injekcijas leidžiasi penais. 
Glikemijų stebėjimui dauguma nau-
dojo sensorius, vos keletas dalyvių 
cukraus kiekį kraujyje stebėjo ma-

tuokliais, naudodami diagnostines 
juosteles. 

Ši apžvalga labai džiugina, nes, 
gerėjant galimybėms įsigyti ligos 
priežiūrą palengvinančias priemo-
nes, gerėja ir cukrinio diabeto kon-
trolės rezultatai. Stovykloje buvo at-

likti ir glikuoto hemoglobino tyrimai, 
kasdien organizuotos praktinės ir te-
orinės paskaitos. Mokymo stovyklos 
vadovė Jelena bei jos padėjėja Gry-
ta Šedienė organizavo žaidimus, iš-
vykas ir sporto pramogas po visas 
Druskininkų apylinkes.

Labai norisi akcentuoti ir kitą, ne-
matomą, stovyklos pusę. Tuo metu, 
kai vaikai ir jaunimas lieka stovyklo-
je, kurioje jie tikrai nenuobodžiauja, 

yra pavalgę, užimti mokslais, eduka-
cinėmis ir sporto veiklomis ir, svar-
biausia, yra stebimi ir prižiūrimi me-
dicinos personalo 24 val. per parą, 
namuose lieka cukriniu diabetu ser-
gančių vaikų tėvai. Su jais susitikę, 
dažnai pakalbame, kad sunkiausiai 
pakeliama šios ligos dalis kasdieny-
bėje yra poilsio ir miego trūkumas 
naktimis. Vaikams išvykus pas se-
nelius ar kitur į svečius, tėvai nega-
li atsipalaiduoti, ramiai miegoti, nes 
kartais tenka skubiai važiuoti pas 
vaiką – reikia keisti insulino pompos 
adatą, kuri, dūkstant ar besimau-
dant, atsiklijuoja. Būna, kad netikė-
tai ir ne laiku atsiklijuoja sensorius, 
matuoklių juostelės... Taigi mes vi-
sada galvojame ir nerimaujame, ar 
vaikui viskas gerai. Dažnai net ne-
turime galimybės ir jaučiame didelę 
baimę palikti vaiką kitiems. Arba ne-
turime kam, nes ne visi išdrįsta pri-
imti vaiką, sergantį cukriniu diabetu 
nakvynei. 

Daugelio tėvų patirtis rodo, kad 
vaiko išvykos ir galimybės pakeis-
ti aplinką priklauso ne tik nuo tėvų, 
paties vaiko galimybių susidoroti su 
kasdiene ligos priežiūra, bet ir nuo 
kitų asmenų noro bei drąsos. Žino-
ma, mylėdami ir besirūpindami savo 
vaikais, mes visada važiuosime pas 
juos visais atvejais. Bet reikia nepa-
miršti ir savęs, nes tik pailsėję tė-
vai būna geros nuotaikos, turi daug 
energijos ir pozityvumo, kurio taip 
reikia, besirūpinant cukriniu diabetu 
sergančiu vaiku. 

O kai mūsų vaikai dalyvauja Drus-
kininkuose organizuojamose vaikų 
diabeto stovykloje, mes galime jaus-
tis ramiai – jais tuo metu būna viso-
keriopai pasirūpinta. Tokių stovy-
klų organizavimas yra labai svarbus 
ir cukriniu diabetu sergantiems vai-
kams, ir jų artimiesiems.

Cukriniu diabetu sergantys vaikai stovyklavo Druskininkuose 

Druskininkuose organizuota jaunimo ir vaikų, sergančių cukriniu diabetu, mokymosi ir aktyvaus poilsio stovykla/Asmeninio 
archyvo nuotrauka
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Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės ap-
daila. Tel. 8 631 76783

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

NUoLATINIAM DARBUI REIKALINGI STALIAI.
  Tel. + 370 685 46006, +370 659 13031

UAB „Dzūkija“

Mieli pacientai, dėl pasikeitusio 
sveikatos įstaigų darbo organiza-
vimo visi patiriame nepatogumų. 
Nors PSPC gydytojai jau priima 
maksimalų galimą pacientų skai-
čių tiesioginio kontakto konsulta-
cijoms, vis tiek išlieka nuotolinės 
paslaugos poreikis. Kad proce-
sas vyktų sklandžiau, o pacien-
tui, jau esančiam gydytojo priė-
mime, netektų būti pamirštam, 
kol gydytojas atsiliepinėja į kito 
paciento skambutį, kad nebūtų 
perkrautos telefono linijos, siūlo-
me susipažinti su bendra tvarka, 
kaip nuotolinės gydytojų ir slau-
gytojų konsultacijos turėtų vykti: 

1. Nuotolinė konsultacija vykdoma 
telefonu, kai pacientui skambina 
gydytojas arba slaugytoja (daž-
niausiai – į mobilųjį telefoną). Pa-
skirtu laiku laukite skambučio. 

2. Turite būti namuose arba tokioje 
aplinkoje, kurioje galėsite be triukš-
mo kalbėtis su gydytoju. Gali būti, 
kad gydytojas dėl tam tikrų priežas-
čių paskambins šiek tiek anksčiau 
arba vėliau, jeigu skambutis vėluo-
ja 5 ar 10 minučių, palaukite.

3. Būkite pasiruošę telefoną. Jis 
turi būti įkrautas, kad pokalbio metu 
neišsikrautų baterija ir pokalbis ne-
tikėtai nenutrūktų. Jeigu neseniai 
pradėjote naudotis mobiliuoju telefo-
nu, įsitikinkite, kad mokate atsiliepti į 
skambutį, patikrinkite, ar pats telefo-
nas apskritai nesugedęs.

4. Iš anksto apgalvokite, ko norė-
site paklausti gydytojo – ar atsira-
do naujų nusiskundimų, ar baigėsi 
vaistai, ar norite atlikti tyrimus. At-
minkite, kad nuotolinės konsulta-

cijos laikas yra labai ribotas, vieno 
skambučio metu gydytojas nebus 
pajėgus aptarti visų Jums rūpimų 
klausimų ir įvykdyti visus Jūsų pa-
geidavimus.

5. Nuotolinei konsultacijai re-
gistruojamas 1 pacientas. Vadina-
si, nuotolinė konsultacija yra skir-
ta Jums ir TIK JUMS. Nuotolinės 
Konsultacijos metu gydytojas ne-
turi galimybių konsultuoti dėl Jūsų 
vaikų/vyro/žmonos/tėvų/kaimynų ar 
dar kitų asmenų sveikatos proble-
mų.

6. Jeigu neseniai buvote gydomas 
ligoninėje ar konsultavotės/atliko-
te tyrimus kitoje įstaigoje negu dir-
ba Jūsų šeimos gydytojas (ar bet ku-
ris gydytojas, kuris teikia/teiks Jums 
Nuotolinę Konsultaciją), būkite pa-
siruošę po ranka visus išrašus ir ki-
tus dokumentus, susijusius su tuo 
gydymu ligoninėje ar konsultaci-
ja/tyrimais. Gali būti, kad gydytojas 
paprašys perskaityti kokią nors in-
formaciją iš tų dokumentų, arba nu-
fotografuotus/nuskenuotus atsiųsti 
el. paštu. Tų dokumentų Nuotolinės 
Konsultacijos metu dar gali nebū-
ti centrinėje E.sveikatos sistemoje, 
taigi gydytojas neturės galimybės jų 
peržiūrėti savo kompiuteryje.

7. Būkite pasiruošęs užsirašyti in-
formaciją, kurią gausite iš gydyto-
jo nuotolinės konsultacijos metu. 
Pavyzdžiui, kada esate užregis-
truotas kitai konsultacijai, kaip pasi-
ruošti gydytojo paskirtiems kraujo ar 
kitiems tyrimams ir panašiai. Infor-
maciją apie konsultacijų/tyrimų da-
tas turite pasižymėti. 

8. Jeigu esate registruotas ne gy-

dytojo, o slaugytojo nuotolinei kon-
sultacijai, atminkite, kad slaugyto-
ja gali atlikti kai kuriuos veiksmus 
be gydytojo nurodymų (pavyzdžiui, 
paskirti kai kuriuos kraujo tyrimus, 
pratęsti anksčiau vartotus vaistus). 
Tačiau slaugytoja negali išspręsti 
klausimų, kuriuos gali spręsti tik gy-
dytojas – išrašyti siuntimus specia-
listų konsultacijai, naujai paskirti gy-
dymą ūmios ligos atveju. Taigi gali 
būti, kad slaugytojo teikiamos nuo-

tolinės konsultacijos metu būsite 
nukreiptas gydytojo konsultacijai tą 
pačią dieną (jeigu tai įmanoma) arba 
būsite užregistruotas kitai dienai gy-
dytojo nuotolinei konsultacijai.

9. Kartais dėl svarbių priežasčių 
nuotolinė konsultacija gali būti at-
šaukta ar pakeistas jos laikas. Jei-
gu nuotolinė konsultacija buvo 
atšaukta, gali būti, kad greitu laiku 
sulauksite skambučio iš gydymo įs-
taigos ir bus pasiūlytas kitas Jums 

priimtinas laikas.

Nuotolinės konsultacijos yra re-
glamentuotos sveikatos apsaugos 
ministerijos teisės aktais. Įstaigos 
vadovo patvirtintą tvarką galite ras-
ti https://www.dpspc.lt/nuotolines-
sveikatos-prieziuros-paslaugos-tei-
kimo-tvarka/ 

Druskininkų PSPC informacija

VšĮ Druskininkų PSPC informacija pacientams, kaip reikia 
pasiruošti nuotolinei konsultacijai telefonu

Nors PSPC gydytojai jau priima maksimalų galimą pacientų skaičių tiesioginio kontakto konsultacijoms, vis tiek išlieka nuo-
tolinės paslaugos poreikis/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Valome geriamojo 
vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

Kokybiškas remontas, 
vonių restauravimas, 
santechnikos darbai. 

Tel. 8 607 38627

Apdailos ir santechni-
kos darbai. 

Tel. 8 627 57085 ir 
8 687 27676

Kraujagyslių chirurgo 
konsultacijos – ir 

Druskininkų kardiologijos centre 
Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 

atlieka Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje dirbantis gydyto-
jas, kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas. 

Kraujagyslių chirurgas atlieka šiuos tyrimus:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

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

Druskininkų kardiologijos centre pacien-
tus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytojas, 
kraujagyslių chirurgas J. Gutauskas/Asme-
ninio archyvo nuotrauka

Darbui restorane 
„Romnesa“ 

Druskininkuose rei-
kalingi virėjai.

 Darbas pamaininis. 
Kreiptis 

tel. 8 614  44445

Išnuomojamas kam-
barys ofisui arba 

panašiai veiklai Vy-
tauto g. 

Tel. 8 654 35497

Inga Granatauskienė

Rugpjūčio 1 dieną, Druskininkų cu-
krinio diabeto klubo „Atgaja“ nariai 
su šeimomis dalyvavo vienos die-
nos stovykloje – žygyje baidarėmis.

Įgyvendinto Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos projekto 
tikslas – propaguoti aktyvų poilsį ne-
įgaliesiems, skatinant stiprinti savo 
sveikatą, mažinti svorį ir gliukozės 
kiekį kraujyje. Aktyvi veikla ir buvi-
mas gamtoje yra labai svarbūs, no-
rint gerai kontroliuoti savo ligą, nes 
fizinio krūvio metu mažėja cukraus 
kiekis kraujyje. Sergantiesiems dia-
betu būtina išmokti sportuoti taip, 
kad aktyvi veikla nesukeltų hipogli-

kemijos. Svarbu suprasti, kiek aktyvi 
veikla mažina cukraus kiekį kraujy-
je ir kiek angliavandenių reikia esa-
mam krūviui. 

Viso žygio metu mokėmės spor-
tuoti saugiai, o matuoti cukraus kie-
kio kraujyje pokyčiai parodė, kad 
sportinė veikla mažina cukraus kiekį 
kraujyje, gerina nuotaiką ir savijautą, 
ugdo valią bei kantrybę.

Cukrinio diabeto klubo vadovės Je-
lenos Šimonienės organizuota išvy-
ka dalyviams padėjo išmokti kontro-
liuoti cukraus kiekį kraujyje, aktyviai 
sportuojant. Ji suteikė galimybę pa-
jausti, kad, sergant šia liga, galima 
daryti viską – net aktyviai nuplaukti 
12 kilometrų baidarėmis.

Liga – ne kliūtis sportuoti

Druskininkų cukrinio diabeto klubo „Atgaja“ nariai su šeimomis dalyvavo vienos dienos stovykloje – žygyje baidarėmis/As-
meninio archyvo nuotrauka 
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Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394
„Toli Toli“ restoranui Druskninkuose 
reikalingas pastiprinimas!

Ieškome pilnam etatui:

virtuvės padėjėjos/jo,
atlyginimas – nuo 500 iki 700 į rankas
virėjo/jos, 
atlyginimas – nuo 800 iki 1100 į rankas

Reikalavimai: atsakingumas, švara, noras dirbti, 
patirtis – privalumas.

Detalesnė informacija el. paštu info@tolitoli.lt ir 
telefonu +370 600 08542

Druskininkų šeimos kliniko-
je dirba profesionalių gydy-
tojų odontologų komanda

Druskininkų šeimos klinikoje, užtikrindami pacientų ir darbuotojų sau-
gumą, odontologijos paslaugas teikia profesionalių gydytojų odontolo-
gų komanda – iš Kauno miesto atvykstantys gydytojai odontologai Dan-
guolė Baltrušaitienė ir Adomas Sabulis, taip pat gydytoja odontologė 
Aida Varanauskaitė ir burnos higienos specialistė Aistė Augaitė. 

Klinikoje atliekamos šios odontologinės paslaugos:
• dantų protezavimas ir implantavimas (ir pagal TLK kompensaciją)
• terapinis gydymas 
• endodontinis gydymas (dantų kanalų gydymas)
• dantų šalinimas ir kitos chirurginės procedūros
• vaikų odontologija – esame ypatingai draugiški vaikams!
• profesionali burnos higiena 

Gydytojų konsultacijai ir tolimesniam gydymui galima užsiregis-
truoti  tel. +370 696 91699,  Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Druskininkų šeimos klinikoje, užtikrin-
dami pacientų ir darbuotojų saugumą, 
odontologijos paslaugas teikia profesio-
nalių gydytojų odontologų komanda/As-
meninio archyvo nuotrauka

Druskininkų ligoninė kviečia sveikatos 
tyrimus atlikti greitai

Sveikatos pakete – net 15 laboratorinių tyrimų, nuo dažniausiai skiriamų iki retesnių, 
tokių kaip skydliaukės funkcijos ar kepenų, kasos bei medžiagų apykaitos tyrimai.

Šiuo, pandemijos, laikotarpiu itin svarbu jaustis ramiai dėl savo būklės, kurią gali at-
spindėti atliktų tyrimų rezultatai.

Registruokitės, ir Jums bus paskirtas laikas atvykti. Atvykus mokamiems tyrimams, 
kaip ir visiems kitiems pacientams, privalu dėvėti kaukę bei dezinfekuoti rankas.

Druskininkų ligoninės informacija
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

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.comKapaviečių dengimas, senų restauravimas, 

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

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos

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

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(CE kategorijos). Reisai – Lietuva-Lenkija-Lietuva. 

Savaitgaliai – namuose. Tel. 8 656 29324, 8 685 35335

Rugpjūčio 11-14 dienomis Ama-
tų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiur-
lionio g. 27) vyks tapybos ant šil-
ko pleneras „Šilko fiesta“: rugpjūčio 
13 d. 17 val. nemokami edukaciniai 
užsiėmimai suaugusiems Amatų 
centro kiemelyje (būtina išankstinė 
registracija tel. 8 671 76108), rug-
pjūčio 14 d. 17 val. plenero daly-
vių kūrybos darbų parodos prista-
tymas

Rugpjūčio 14 d. 13 val. Infor-
macinė valandėlė „Žolinės magi-
ja“, Viešosios bibliotekos Leipalin-
gio padalinys

Rugpjūčio 15 d. 16 val. M. K. 
Čiurlionio namų-muziejaus sode 
pianistės Gabrielės Sutkutės kon-
certas M. K. Čiurlionio Šumano, S. 
Rachmaninovo kūriniai. Koncertas 
mokamas!

Rugpjūčio 19 d. 20 val. pianisto 
Andriaus Vasiliausko koncertas M. 
K. Čiurlionio namų-muziejaus sode 
(M. K. Čiurlionio g. 35, Druskinin-
kai). Programoje: M. K. Čiurlionio, 
T. Juzeliūno, J. Juzeliūno kūriniai. 
Koncertas mokamas!

Rugpjūčio 28 d. 16 val. Druski-
ninkų krašto tautotyros metraščio 
pristatymas (Viešosios bibliotekos 
Leipalingio padalinyje)

Druskininkų Švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės bažnyčioje – 
Sakralinės muzikos ciklas „Čiur-
lioniškąją stygą palietus“ 

Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 
19.30 val.: Saulė Šerytė (meco-
sopranas, Austrija), Viktorija Mari-
ja Zabrodaitė (fleita), Dainius Sver-
diolas (vargonai)

Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 
19.30 val.: Justina Jacevič (sopra-
nas), festivalio „Sugrįžimai 2020“ 
dalyvis Vytenis Gurstis (fleita, D. 
Britanija, Vokietija), Virginija Survi-
laitė (vargonai)

Parodos
Iki rugpjūčio 14 d. Viešojoje bi-

bliotekoje veiks spaudinių paro-
da „,Lietuva istorijos vingiuose“ (V. 
Kudirkos g. 13)

Iki rugpjūčio 15 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje veiks 
Evelinos Jaskelevičiūtės tapybos 
paroda „Simbiozė“ (M. K. Čiurlio-
nio g. 37)

Iki rugpjūčio 20 d. V. K. Jony-
no galerijoje eksponuojama Ritos 
Rimšienės paroda „Laike kintan-
tys atspindžiai“ (Turistų g. 9, Drus-
kininkai)

Rugpjūčio 6-28 d. Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks respublikinė tradicinės 
puodininkystės paroda „Puodų tur-
gus“

Iki rugpjūčio 30 d. V. K. Jonyno 
galerijoje veiks Gerardo A. S. Šatū-
no vitražų paroda „Abstrakcija“ (Tu-
ristų g. 9, Druskininkai)

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuojama 
Ričardo Dailidės paroda „Čiurlio-
nio namų trauka“ (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai).

Iki rugsėjo 6 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuojama 
paroda „Knygelė nekaltoji arba visu 
greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Druskininkų miesto muziejuje vei-
kia paroda „Stanislavas Moniuš-
ka – aštuoniolika kūrybos ir meilės 
metų Vilniuje“, skirta kompozito-
riaus S. Moniuškos 200-osioms gi-
mimo metinėms (M. K. Čiurlionio g. 
59).

Renginiai Su Lietuva širdy

Viktorija Žūkienė

Ankstus šeštadienio rytas. Dar 
tik bunda miškas ir šilojai, įsi-
supę į miglas. o mes, tremtinių 
dainos mylėtojų būrelis, jau jau-
dinamės – netrukus laukia kelio-
nė. Vykstame į tradicinį Lietuvos 
tremtinių, politinių kalinių ir Lais-
vės kovų dalyvių sąskrydį „Su 
Lietuva širdy“. Šiais metais jis – 
jubiliejinis – trisdešimtas. 

Man atrodo, kad tai – gražiausia 
ir iškilmingiausia šventė, tauso-
janti Lietuvos kovų istoriją.

Palydėti pušų karalienių, palieka-
me Druskininkus ir vykstame iš M. K. 
Čiurlionio žemės į Maironio, nešda-
mi dainą. Peršokame Merkį, pamo-
juojame senajai Merkinei ir vyksta-
me tolyn, gilyn į Lietuvą. Aplenkiame 
Kauną, o čia – Maironio apdainuo-
tas Nevėžis ir ten jau šaukia baltieji 
Ariogalos bažnyčios bokštai. 

Dainuoja jungtinis tremtinių ir poli-
tinių kalinių choras. Gražios, ilgesin-
gos ir prasmingos tremtinių dainos. 

„Leiskit į Tėvynę“. Ji suskamba be-
galiniu ilgesiu ir skaudu, kad „sveti-
moj padangėj, nemalonu, ne“.

O kai choras uždainavo: „Ir pravir-
ko žemė, liepa po langu, kai visus 
mus vežė iš tėvų namų...“, ir ašarą 
ne vienas nubraukėme...

Ir štai išdainuotos visos dainos. 
Apie grįžimą, apie meilę Lietuvos, 
apie tėvynės ilgesį. Išsakyti visi žo-
džiai. O sąskrydžio programa – pla-
ti ir įdomi. Einame, skaitome, žiūri-
me. Ir kur tik mūsų lietuvių likimas 
nenubloškė! Krasnojarskas, Inta, 
Komi, Igarka, Permė... Eini per slė-
nį, ir sunku širdy...

Pabendravome, pasidalijome pri-
siminimais ir sustiprėjome viltimi, 
padėkojome už laisvę ir tvirtybę. 
B. Brazdžionio žodžiais „Dievo do-
vana, Lietuva esi“ padėkojome vi-
siems, kurie mums padėjo, palydėjo 
ir suteikė galimybę dalyvauti gražia-
me renginyje. Nuoširdų AČIŪ taria-
me ir savo mylimai vadovei A. Lau-
renčikienei, kuri išmokė, parodė, 
„kur balintų drobių šalis Lietuva“... 

Druskininkiečiai dalyvavo Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių 
sąskrydyje „Su Lietuva širdy“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Begalinė upė Dievo laiko 
Supa amžinų dienų gelmes... 
Jo ranka jos amžių srovę laiko 

Ir jo rankoj esam jūs ir mes. (Bernardas Brazdžionis)

Tegul didelį liūdesį bei gėlą, į Amžinybę išėjus mylimai Arūno Več-
kio Mamai, sušvelnina mūsų nuoširdi užuojauta, draugiška atjauta 

ir palinkėjimas dvasios stiprybės.
Druskininkų švietimo centro kolektyvas

Amžiams užsimerkė tavo akys, 
lūpos neprabils jau niekada. 

Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

Skaudžią netekties valandą dėl mylimo vyro, tėčio ir brolio Algio 
Radzevičiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marytę, du-

kras Vaidą, Giedrę, Aistę ir sesę Dalią. 
Marytė Tarbiejeva ir Vidmantas Tarbiejevas su šeima

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Į Amžinybę išėjus mylimam broliui, nuoširdžius užuojautos žo-
džius tariame Zitai Viščinienei.

Druskininkų PSPC Medicininės slaugos ir palaikomojo skyriaus 
kolektyvas 

Mirus Vytautui Vilčinskui, nuoširdžiai užjaučiame 
gimines ir artimuosius.

Bendrijos „Viltis“ gyventojai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,

tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyva išlieka…

Dėl mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame Zitą Viščinienę.
Druskininkų PSPC kolektyvas

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, laidoji-
mo namams „Okona“, Druskininkų savivaldybei ir Tarybai, ben-
dradarbiams ir visiems, buvusiems šalia ir palaikiusiems mus 

sunkią valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą 
Mamą Antaniną Večkienę.

Sūnūs Arūnas ir Virginijus, dukra Gema su šeimomis
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Atgal į ateitį 2.
00:05 Prie jūros.
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 Kultūros diena. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuveliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS. „Gražuolė ir pabaisa“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Tobulos kopijos“.
23:25 „Gražuolė“.
01:35 „Karaliaus vardu 2. Du pasau-
liai“.
03:10 „Siuntėjas“.
04:45 „Tai – mes“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Savižudžių 
būrys.
23:25 Priešnuodis gyvenimui.
02:05 Bjauri tiesa.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:15 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas”.
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas”.
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.

01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Pone prezidente”.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Išnykimas.
23:45 Rydiko kronikos. Sugrįžimas.
02:00 „Būk ekstremalas“.
02:50 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:35 „Visa menanti“.
04:20 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šoka Lietuva.

06:15 Pasaulio puodai. 
07:10 Bebė ir Tina. Mergaitės prieš 
berniukus.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Žolinės atlaidai. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija iš Pivašiūnų.
13:45 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji 
planeta 2: Į mėlynus tolius.
14:35 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse .
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 
22:30 Kapitono Korelio mandolina.
00:40 Atgal į ateitį 2.
02:25 Auklė. Misija Mauricijuje.
03:55 Klausimėlis. 
04:10 Bebė ir Tina. Mergaitės prieš 
berniukus.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos pla-

neta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“ . 
09:00 „Sveiki atvykę“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Bembis“.
12:35 „Boltas“.
14:25 „G būrys“.
16:05 „Narnijos kronikos: Aušros užka-
riautojo kelionė“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 PREMJERA VASAROS KINO 
TEATRAS. „Šuns tikslas 2“.
21:45 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 
GERO KINO. VAKARAS „Antrasis 
šansas“.
23:55 „Kietas riešutėlis“.
02:25 „Gražuolė“.
04:20 „Tironas“.
05:15 „Naujakuriai“.

06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.

08:00 „Monstrai prieš ateivius“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:50 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:15 „Tinginių miestelis“.
09:40 KINO PUSRYČIAI. Drakoniuko 
Riešutėlio nuotykiai.
11:20 Trys nindzės. Pusdienis pramo-
gų parke.
13:15 „Ponas Bynas“.
13:45 Žmogus-voras 3.
16:35 Kelionė į paslaptingąją salą.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Smurfai 2.

2020 08 15 d.
Šeštadienis

21:35 Brolis keistuolis.
23:40 Brėkštanti aušra. 1 dalis.
01:45 Savižudžių būrys.
03:40 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Kaip gyveni? 
09.45 Keliauk su reporteriu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 Komiko vakaras.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Skonio reikalas. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 Komiko vakaras.
04.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
06.00 „Gluchariovas”.

06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Lituanos Locos. 
10:00 „Geriausi šuns drau-

gai“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus galimy-
bės“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS. Ištrūkęs 
Džango.
00:50 AŠTRUS KINAS. Mutantų pa-
saulis.
02:25 „Kriminalinė Maskva“.
03:10 Išnykimas.
04:55 Programos pabaiga. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Laimin-
gasis Hansas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėlyno-
ji planeta 2.
12:55 Pasaulio dokumentika. Seren-
getis.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. Lietuva-Prancūzija. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Sutvirtinimas.
23:10 Aš esi tu. 
00:40 Kino žvaigždžių alėja. Į naktį.
02:30 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. Lietuva-Prancūzija. 
03:30 Šventadienio mintys. 
03:55 Kapitono Korelio mandolina. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“ . 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Žalioji byla“. 
11:30 „Šuniškas gyvenimas”.
13:15 „Orestas iš burtininkų giminės“.

2020 08 16 d.
 Sekmadienis

15:25 „Šuns tikslas“.
17:25 NAUJAS SEZONAS. „Tai - mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Grūdintas plienas“.
22:05 VASAROS VAKARO KINO. TE-
ATRAS „Universalioji korta“.
23:55 „Tobulos kopijos“.
01:55 „Antrasis šansas“.
03:45 „Legendos“.
04:35 „Tai - mes“.

06:55 „Stivenas Visata“.
07:40 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.

08:25 „Monstrai prieš ateivius“.
08:50 „Tomo ir Džerio šou“.
09:15 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:40 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI. Piratai! Ne-
vykėlių kompanija.
11:50 Laikrodžių stabdytojai.
13:45 Brangi Eleonora.
15:35 Adamsų šeimynėlės vertybės.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras.
22:15 Auksas.
00:35 Brolis keistuolis.
02:25 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT. 
09.30 Kaip gyveni? 
09.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Šiandien kimba. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiu-
liu. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukcijos su Edmundu Ja-
kilaičiu. 
18.00 Žinios.
18.30 Komiko vakaras. 
20.00 Žinios.
20.30 „Moteriškas apiplėšimas”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 Komiko vakaras. 
04.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

06:30 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. 
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Galiūnų varžybos Lietuva-Latvi-
ja. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:35 „Fargo“.
01:35 Ištrūkęs Džango.
04:15 Mutantų pasaulis.
05:45 Programos pabaiga. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“. 

2020 08 17 d.
  Pirmadienis

22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.  
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Stop juosta.
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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuveliokai“. 

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“. 
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Tamsos baikeris. Keršto demonas“.
23:55 „Majų baikerių klubas“.
01:10 „Einšteinas“.
02:00 „Tironas“.
02:50 „Imperija“.
03:40 „Majų baikerių klubas“.
04:50 „Kietuoliai“.
05:15 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Kvailiai šėlsta“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Infiltruo-
tas.
01:00 „Mirtinas ginklas“.
01:50 Auksas.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:15 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Baltijos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų ga-

tvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.

2020 08 14 d.
Penktadienis
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16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas.
22:50 „Jūrų pėstininkai“.
00:35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:40 „Sūnus paklydėlis“.
02:25 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:10 „Visa menanti“.
03:50 Programos pabaiga. 

 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stilius. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji. 
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuveliokai“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA. „Virtuvė. Karas dėl 
Viešbučio“.
20:00 PREMJERA. „Virtuvė. Karas dėl 
Viešbučio“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Pagrobti vaikai“.
23:55 „Majų baikerių klubas“.
01:20 „Einšteinas“.
02:10 „Tironas“.
03:05 „Imperija“.
03:55 „Majų baikerių klubas“.
05:10 „Kietuoliai“.
05:30 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Paskuti-
nė kulka.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Infiltruotas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05:40 Programos pabaiga.
05.29 Programa.

2020 08 18 d.
 Antradienis

05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Baltijos kelias. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Baltijos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų ga-

tvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:30 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žemės branduolys.
23:45 Absoliutus blogis. Išnykimas.
01:30 „Būk ekstremalas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:05 „Visa menanti“.
03:45 Programos pabaiga. 

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

09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 (Ne)emigrantai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuveliokai“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.

2020 08 19 d.
Trečiadienis

13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA. „Virtuvė. Karas dėl 
Viešbučio“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Milijardierių klubas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Milijardierių klubas“.
00:10 „Majų baikerių klubas“.
01:20 „Einšteinas“.
02:15 „Tironas“.
03:05 „Imperija“.
03:55 „Majų baikerių klubas“.
05:00 „Kietuoliai“.
05:25 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.  
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Nuodin-
ga rožė.
00:25 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Paskutinė kulka.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 „Kalnietis“.
05:10 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Baltijos kelias. 
07.30 Baltijos kelias. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Kryptys LT. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Baltijos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.

09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Porininkai.
22:55 Žemės branduolys.
01:30 „Būk ekstremalas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:05 „Visa menanti“.
03:50 Programos pabaiga. 

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

09:15 Džesika Flečer.

2020 08 20 d.
 Ketvirtadienis

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Pasaulio puodai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu.  Ričardas Sko-
rubskas. 
19:30 Riedėjo gniūžtė į pietus. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu.  Ričardas Sko-
rubskas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuveliokai“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA. „Virtuvė. Karas dėl 
Viešbučio“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija“.
23:50 „Majų baikerių klubas“.
00:55 „Einšteinas“.
01:50 „Tironas“.
02:40 „Imperija“.
03:25 „Majų baikerių klubas“.
04:25 „Kietuoliai“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:35 „Einšteinas“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Betme-
nas. Pradžia.
01:15 Nuodinga rožė.
02:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. VDU karta. 
04:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
„Menininkų portretai“
05:30 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Baltijos kelias. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Baltijos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris.  
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“.

09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „PREMJERA. Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Netikėta sėkmė.
22:50 Porininkai.
00:45 „Būk ekstremalas“.
01:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
02:20 „Visa menanti“.
03:05 Programos pabaiga. 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/3:173), esančio Drus-
kininkų sav., Leipalingio sen., Jovaišių k., savininkės A. E. K. turto pa-
veldėtojus ar įgaliotus asmenis, kad rugpjūčio 21 d., 1240 val. vykdy-
sime žemės sklypų (kadastro Nr. 5925/3:23 ir Nr. 5925/3:24), esančių 
Druskininkų sav., Leipalingio sen., Jovaišių k. ribų ženklinimo darbus. 
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/2:109), esančio Drus-
kininkų sav., Leipalingio sen., Jovaišių k. savininką D. S. ar įgaliotus 

asmenis, kad rugpjūčio 21 d., 14 val. vykdysime žemės sklypų (kadas-
tro Nr. 5925/2:26 ir Nr. 5925/2:28), esančių Druskininkų sav., Leipalin-

gio sen., Jovaišių k. ribų ženklinimo darbus.
Darbus atlieka UAB „Formetra“ matininkė Edita Maksvytienė (kvalifi-

kacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-147).
Dėl išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Formetra“ adre-

su Vilniaus g. 35A, Kazlų Rūda (paštu),
el. paštu formetra@gmail.com arba telefonu 8 655 50459.



2020 m. rugpjūčio 13 d.                                                           Savaitraščio Nr. 26714

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

Brangiai perkame-
miškus visoje 

Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 699 29992

Brangiai perkame 
automobilius.

Išrašome reikiamus 
dokumentus.
Atsiskaitome, 

pasiimame vietoje.
Dirbame be 

laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

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

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 

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės 
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008 

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

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUoTEKŲ VALYMo ĮRENGINIAI

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

GAMINToJŲ KAINoMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMoKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Brangiai 
perku mišką 

(gali turėti
 bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 

su skolomis, 
areštuotas). 
Sutvarkau 

dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Nuomoja 3.15 m ilgio 
priekabą ir 4,5 m ilgio tralą. 

Tel. 8 78 43912

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

Skandinaviško kapitalo bendrovė superka miškų ūkio ir 
kitos paskirties žemės sklypus. Tel. 8 609 86656

Šienauju, mulčiuoju 
apleistas pievas, suku 

šieno rulonus. 
Tel. 8 671 09524 

UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/
dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Spe-
cialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime 
priimti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu 

+370 682 04710 arba +370 687 50429

LTD „Darauda“
SIŪLoME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ

VAIRUoToJAMS-EKSPEDIToRIAMS
(CE kategorija, 95 kodas),

LIETUVA-ČEKIJA-LIETUVA.
Darbo užmokestis 1200-1400 Eur.

Tel. +370 616 30901

Kokybiškas buto 
remontas, santechnika, 

vonių restauravimas. 
Tel. 8 607 38627

Skubiai parduodu 6 arų žemės sklypą  5 km nuo 
Druskininkų miesto, Jaskonių kaime,  Miglos g. 

4. Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvena žmonės. 
Tel. 8 618 14474

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, 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.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

SAVIVARČIo PASLAUGoS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!

Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas, 
išvežame šiukšles, pervežame baldus.

Tel. 8 673 93725
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Asmeniniai skelbimai
Parduodu 4 hektarus ir 40 arų 
žemės Randamonių kaime (12 
km nuo Druskininkų), yra miškas, 
tvenkinys. Tel. 8 641 06802

Lazdijų r. Gudelių kaime nebran-
giai parduodama sodyba su 52 
arais žemės. Tel. 8 673 77414

Gyvenamas namas Leipalingio 
miestelyje: 72 kv. m namas, 7,13 
arų sklypas. Kaina – 14 500 Eur.  
Tel. 8 616 48116

6 arų sodo sklypas su nameliu 
Viečiūnuose Paparčio g. 27-19, 
tel. 8 615 51873

Garažas miškų urėdijos teritorijo-
je M. K. Čiurlionio g. 102. Tel. 8 
686 59764

Nuoma

Išnuomosime 4 k. 100 kv. m butą 
Druskininkuose, M. K. Čiurlionio 
g.  Kaina – 300 Eur + mokesčiai 
(namas po renovacijos). Tel. +370 
620 63909

Ilgam laikui išnuomojamas kote-
džas Mizarų g. Autonominis šildy-
mas. Tel. 8 615 43483

Trijų kambarių 67 kv. m butas 
(puikus remontas, be baldų) Atei-
ties g. Kaina – 250 Eur + paslau-
gos. Tel. 8 675 49801

Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas Vytauto g. 2 aukštas prieš 
„Maximą“. Tel. 8 645 49074

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute Vytauto g. 19. 
Rami vieta, yra balkonas. Kaina – 
130 Eur. Tel. 8 607 38627

Keičia

Vieno kambario butą Gardino g. į 
sodybą ar namą. Tel. 8 646 22367

Transporto priemonės ir jų dalys

„Renault Espace“, 1995 m., dyze-
lis. Tel.  8 686 69521

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toy-
ota Corolla“, automatas, 2001 
m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai 
– 260 cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 
98506 

„Volkswagen Golf“-2 detalės: pil-
nos komplektacijos variklis (ben-
zinas) su pavarų dėže ir pusašiais 

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

Nekilnojamas turtas

Parduoda 1 kambario (35.30 kv. 
m) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 25 
000 Eur. Tel. +370 613 80442, 
+370 614 40701

Parduodamas 2 kambarių (49.84 
kv. m) butas Vytauto g. 22. Na-
mas renovuotas, 4 aukštas iš 5. 
Kaina – 58 000 Eur. Tel. 8 658 
88832, 8 677 71265

2 kambarių butas Gardino g., 
2 aukštas, 32 kv. m., tvarkin-
gas arba keičia su priemoka.                                  
Tel. 8 683 98529

Parduodamas 3 kambarių butas, 
69 kv. m., naujos statybos name 
Liškiavos g. Butas su grindininiu 
šildymu, labai mažos šildymo iš-
laidos. Yra privati parkavimo vie-
ta. Tel. 8 638 85452

Namų valdos sklypas 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m. Tel. 
8 682 98506

Pylimo g. parduodamas 9 a skly-
pas Nr. 68. Sklypas yra kraštinis, 
lygus, be medžių ir duobių. Kaina 
– 12 000 Eur. Tel. 8 686 07798

Parduodamas 22 arų namų val-
dos sklypas puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, komu-
nikacijos, puikus privažiavimas. 
Kaina – 18 500 Eur. Tel. 8 624 
69222

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 
aukštų mūrinis namas arba keičia 
į butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802,                          
8 675 57201

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai, M. K. Čiurlionio g. 120, ša-
lia miško. Atlikti geodeziniai                           
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802

Pigiai parduodu 10 arų namų val-
dos sklypą M. K. Čiurlionio g. Tel. 
8 602 10802

Parduodama sodyba Varėnos raj. 
Žeimių k. gražioje ramioje vietoje, 
sklypas ribojasi su Nemunu, šalia 
sodyba, teka upelis. Yra sodas ir 
kiti ūkiniai pastatai, didelis gara-
žas.  Žemės sklypo plotas – 6, 
4100 ha, iš jo miško žemės plotas 
– 1, 2500 ha. Tel. 8 611 32291

(variklis su garantija), mažai nau-
dotas radiatorius, visos keturios 
durelės, geros būklės su stiklais, 
priekiniai amortizatoriai su spy-
ruoklėmis, sėdynės ir nauji prieki-
niai žibintai. Tel.: (8 313) 54697, 8 
604 57914

Motociklas „Suzuki 650“, 2000 m. 
Kaina – 1900 Eur, idealus stovis. 
Tel. 8 615 41109

Žemės ūkio produkcija

Pigiai parduoda ekologiškus svo-
gūnus. Skambinti nuo 14 val. Tel. 
8 607 96153

Žieminiai kviečiai. Tel. 8 698 
14440

Parduodu avis auginimui arba 
mėsai po 50 Eur. Šieną po15 Eur 
ir šiaudus rulonuose. Tel. 8 622 
83325

1 mėnesio muskusinius ančiukus. 
Tel. 8 683 32507

Kiti daiktai

Virtuvės komplektas: 8 spintelės, 
kriauklė – 100 Eur, stalas, 4 kė-
dės – 30 Eur. Tel. 8 670 64730

Parduoda naudotas perdengimo 
plokštes. Tel. 8 646 88970

Naudotas geros būklės kieto kuro 
katilas „Defro“ (20 kW) su visa 
įranga ir boileriu „Dražice“ už 400 
Eur. Tel. 8 616 22884

Pianinas „Riga“, mažai naudotas.  
Tel.  8 686 69521

Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8 
618 20125

70, 100 šulinio žiedai, M12, M14, 
MU18, MU20 sąramos, rugius: 50 
kg. 5 Eur. Tel.8 686 63015

Naudota sofa-lova su 2 foteliais. 
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619 23415

Kineskopiniai televizoriai „Phi-
lips“ (51 cm įstrižainė) – 15 Eur, 
37 cm – 12 Eur, kineskopinių TV 
distanciniai pulteliai ir Scart lai-
dai – nuo  2 Eur, naudoti medžio 
drožlių plokščių skydai 154,5 cm 
X 60, 5 cm – 18 vnt. 1, 5 Eur už 
kv. m, skaldelė trinkelių klojimui: 
1 maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur, medžiokli-
nis šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro su 
medžiokliniu prožektoriumi – 250 
Eur. Tel. 8 686 43600

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, dvigulė lova – 20 Eur, spin-
ta ir stalai, naudota sekcija, vien-
gulės lovos – 10 Eur,  virtuvinės 
spintelės nuo 5 Eur, duris ir dvigu-
bus langus, plastiko langai, dvira-
tis su bėgiais – 70 Eur. Tel. 8 616 
48116

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Brangiai perka 
senus gintaro karolius 

(2000Eur/100g), gabalus, 
sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

Pjaunu žolę, tvarkau 
apleistus sklypus. 
Tel. 8 608 70658

Parduodamas 200 arų skly-
pas Lipliūnuose. Elektra sklype, 
geras privažiavimas, atlikti geo-
deziniai matavimai, šalia gyve-
na kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +370 629 87015 

Antikvarinė, gerai veikianti siuvi-
mo mašina, vyriškas kalnų dvira-
tis, naudota automatinė skalbimo 
mašina, du tomai knygos „Anas-
tasja“, proginės tautinės juostos. 
Tel. 8 652 17391, 8 682 08399

Miškas, mediena, malkos

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Perka 

Pirkčiau sklypą, sodybą arba 
namą Dzūkijoje. Tel. 8 638 35813

Perku UAZ469 „Viliuko“ kariškus 
tiltus arba BTR blokiruotę, tarybi-
nių automobilių ir motociklų deta-
les. Tel. 8 606 14389

Ieško darbo

45 metų vyras ieško darbo staty-
bose savaitgaliais. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 627 02 119

Moteris ieško slaugės darbo, 
slaugydama ligonį gali padėti ir 
namų ruošoje, turi med. išsilavini-
mą. Tel. 8 626 48705

Dovanoja

Dovanoja sekciją, išsivežti pa-
tiems. Tel.  8 686 69521

Dovanoja kineskopinį spalvotą 
veikiantį televizorių (Druskinin-
kuose). Tel. 8 698 72003

Dovanoja natūralios riešuto spal-
vos pianiną. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 613 58049

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai. 
Tel. 8 687 41202

Nupirksiu Jūsų 
automobilį už 

geriausią kainą. 
Tel. 8 648 18 770

Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, dėl 

kompensacijos (1000 Eur) perkant naują transpor-
to priemonę (automobilį, motorolerį, paspirtuką). 

Tel. 8 613 91192, Druskininkai

Margų karjeras parduoda:
• žvyrą (sijotą/nesijotą);
• smėlį, molingą gruntą;
• skaldą, žvirgždą, betono skaldą.
Transporto svėrimas /krovinių gabenimas.

Margų betonas:
• betono gamyba;
• betonvežio nuoma;
• betono siurblio paslauga.
Transportavimo paslaugos.

UAB „Transdosa“ – Margų karjeras ir betono gamyba. www.transdosa.lt
Užsakymai: karjeras.transdosa@gmail.com, tel. +370 676 25562
Adresas: Žvyro g. 2A, Margų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione 
tiražo savaitraštyje

 „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 
www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba 
el. paštu info@manodruskininkai.lt

Išnuomojamos 
administracinės 

patalpos 
su baldais nuo 14 

kv. m. iki 300 kv. m. 
Kaina – 4 Eur/m2 
Tel. 8 633 35555 

Parduodamos 
58,25 kv. m 

patalpos 
Druskininkuose,

renovuotame 
name,

 Liškiavos g. 
Patalpos – 

šviesios, su atskiru 
įėjimu.

Dėl patalpų 
teirautis

 tel. 8 624 16580

Išsamus širdies ir kraujagys-
lių ištyrimas – Druskininkų 

kardiologijos centre

Druskininkų kardiologijos cen-
tre pacientus konsultuoja ir tyri-
mus atlieka kardiologų komanda 
– gydytojos kardiologės Jovita 
Samauskienė, Svetlana Solovjo-
va, Jelizaveta Burca ir Ilona Ta-
mašauskienė, dirbančios Vil-
niaus universitetinės ligoninės 
Santaros klinikose ir PMC „Kar-
divita“.

Pažangiausia medicinine įranga 
atliekami šie tyrimai:

- širdies echoskopija;
- kaklo kraujagyslių echoskopija;
- kraujagyslių standumo (elastin-

gumo) tyrimas ir kulkšnies-žasto in-
dekso nustatymas;

- dozuoto fizinio krūvio mėginys 
(veloergometrija);

- bioimpedanso tyrimas (skysčių 
kiekiui, šlapimą varančių vaistų do-
zei, antihipertenzinio kraujospūdžio 
koreguojančiam gydymui nustatyti);

- 24 val. ir 48 val. kraujo spaudimo 
monitoravimą;

- 24 val. ir 48 val. holterio monito-
ravimą.

Tyrimai atliekami vieno apsilan-
kymo metu! Visas kardiologinis iš-
tyrimas bei kardiologo konsultacija 
trunka 1-1,5 valandos. Centre sten-
giamasi sudaryti visas sąlygas, kad 
pacientai galėtų saugiai ir be eilių 
gauti kvalifikuotą kardiologo konsul-
taciją.

Mielai laukiame Jūsų Druskininkų kardiologijos centre!
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka profesiona-
lių kardiologų komanda/Asmenio archyvo nuotrauka

Autoservisui reikalingas automechanikas remon-
tuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Visi santechnikos ir kanalizacijos 
darbai. Tel. 8 656 21154

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988 


