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Druskininkuose organizuotos „Rotariados“ metu Lietuvos paralimpiniam komitetui paaukota 7 000 Eur, čekis įteiktas Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentui M. Biliui (ketvirtas iš
kairės)/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Druskininkuose savaitgalį surengta jau 4-oji „Rotariada“ į
kurortą sukvietė apie 700 dalyvių iš 50-ies „Rotary“ ir 8-ių
„Rotaract“ klubų. Tris dienas
įvairiose Druskininkų ir apylinkių erdvėse netrūko veiklų. „Rotary“ klubų komandos jėgas
išmėgino teniso, golfo, stalo teniso, pulo, smiginio, petankės,
baudų mėtymo, krepšinio, tinklinio, virvės traukimo rungtyse, žaidė pokerį, boulingą, varžėsi šachmatų varžybose.
Smagiai laiką kurorte praleido ir rotariečių šeimų nariai –
jie galėjo mėgautis SPA procedūromis, važinėtis dviračių
takais, mėgautis gražiu oru ir
išpuoselėta aplinka. Mažųjų
laukė žaidimų erdvės ir specialiai jiems organizuotas Burbulų
dėdės šou.
Pasirašė sutartį su paralimpiniu komitetu

Visą savaitgalį miestas buvo pripildytas „Rotariados“ dalyvių. Jie
ne tik varžėsi sporto rungtyse, bet
ir dalyvavo kitose veiklose. Penktadienio vakarą Pramogų aikštėje surengtas orkestro „Saulės spalvos“ koncertas, „Rotary“
klubų mugė. Buvo galima pamatyti ir unikalų reginį – virtualios
realybės kūrinį M.K. Čiurlionio paveikslų tematika.
Susirinkusius dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų „Rotary“
klubo prezidentas Virgilijus Dirma. Tą vakarą „Rotary International“ Apygardos 1462 valdytoja
Viktorija Trimbel ir 30-ąjį jubiliejų mininčio Lietuvos paralimpinio
komiteto prezidentas Mindaugas
Bilius pasirašė bendradarbiavimo
sutartį.
Sutartyje numatyta kasmet
vykstančios „Rotariados“ metu
rinkti lėšas paralimpinio judėjimo
tikslams.
„Jau daugelį metų įvairūs „Ro-

tary“ klubai rėmė paralimpiečius,
o dabar sumanėme apjungti pajėgas ir kartu padaryti dar daugiau.
Ir tai labai atliepia šiemečio renginio šūkį – „Rotary atveria galimybes“. Matydami, kokių rezultatų
pasiekia paralimpiečiai, suprantame, kad žmogaus kūno galimybės yra neribotos. Kasdien ir kiekvienam gyvenimas gali atnešti
naujų netikėtų iššūkių – paraatletai yra įkvepiantis pavyzdys, kaip
siekti savo tikslų, nepaisant sudėtingiausių iššūkių. O mes sieksime padėti atverti daugiau naujų
galimybių“, – sakė „Rotary International“ Apygardos 1462 valdytoja V. Trimbel
„Jau ne vienus metus vykdome
bendrus projektus, Lietuvos „Rotary“ klubai palaiko mūsų sportininkus, taigi pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – lyg
paralimpiečių ir rotariečių draugystės tęsinys. Mums tai dar vienas pripažinimas, kad mes esame pastebėti, įvertinti mūsų
sportininkai. Ši sutartis garantuo-

ja, kad „Rotariados“ metu surinktos lėšos keliaus į paralimpiečių
alėją ir padės įamžinti jau esamus
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Druskininkų savivaldybės administracijoje gyventojai aptarnaujami
tik užsiregistravus iš anksto
Siekiant užtikrinti atitinkamus
saugumo reikalavimus, į Druskininkų savivaldybės administraciją besikreipiantys gyventojai
priimami specialiai tam skirtose
klientų aptarnavimo vietose, tik
užsiregistravus iš anksto. Gyventojai į konsultaciją užsiregistruoti gali telefonu 8 (3 13) 51517.
Savivaldybės
administracijos
specialistai gyventojus taip pat
konsultuoja ir nuotoliniu būdu: telefonu arba el. paštu ir Savivaldybės interneto tinklalapyje www.
druskininkusavivaldybe.lt nurodytais darbuotojų kontaktais.
Jeigu gyventojo klausimų ar
prašymų išspręsti nuotoliniu būdu
tikrai neįmanoma, gyventojas registruojamas ir jam bus paskiriamas laikas konsultacijai. Nustatytomis valandomis atvykę
gyventojai bus aptarnaujami greičiau ir operatyviau.
Atvykę gyventojai turi laikytis

„Didelis ir kryptingas savivaldybės darbas karantino
metu, sąmoningas druskininkiečių požiūris bei atsakingas elgesys padėjo išvengti
sergamumo rodiklių. Labai
svarbu ir toliau elgtis saugiai,
vengti gyventojų susibūrimo
vietų bei eilių. Turime saugoti
darbuotojus ir visus gyventojus, todėl dar labiau skatiname paslaugas užsisakyti
elektroniniu būdu“, – sakė V.
Jurgelevičienė.

Į Druskininkų savivaldybės administraciją besikreipiantys gyventojai priimami specialiai tam skirtose klientų aptarnavimo vietose, tik užsiregistravus iš anksto/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų – prieš konsulta-

ciją dezinfekuoti rankas ir dėvėti
apsauginę veido kaukę.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė nori atkreipti gyventojų
dėmesį, kad išankstinė gyventojų
registracija ne tik padeda išvengti didelių gyventojų srautų, bet ir
taupo jų laiką.
Visas administracijos paslaugas galima rasti tinklalapio www.

druskininkusavivaldybe.lt skyrelyje „Paslaugos“.
Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių,
pavyzdžiui, karščiuojantys, sloguojantys, kosintys, kurių pasunkėjęs kvėpavimas ar panašiai,
aptarnaujami nebus.

Druskininkams įteiktas neįgaliesiems draugiškiausio miesto apdovanojimas
Penktadienį pirmosios šalies
ponios Dianos Nausėdienės
globojamame
iškilmingame
Dirbančių neįgaliųjų asociacijos organizuotame renginyje
„Lietuvos pokytis 2019“ įvertinti labiausiai prie neįgaliųjų
įtraukties į darbo rinką prisidėję asmenys, organizacijos,
verslo įmonės ir savivaldybės.
Druskininkams tądien įteiktas neįgaliesiems draugiškiausio
miesto apdovanojimas.
„Labai džiaugiuosi, kad buvome pastebėti ir įvertinti šioje jautrioje srityje. Druskininkuose esame nuveikę iš tiesų daug:
stengiamės suteikti kuo daugiau
reikalingų paslaugų, žmonėms
su specialiaisiais poreikiais pritaikytas vienas iš populiariausių
Ilgio ežero paplūdimių ir jo maudyklė, viešasis transportas, šali-

gatviai, pėsčiųjų perėjos, parkai,
ugdymo įstaigos, biblioteka, muziejus, „Snow Arena“, Lynų kelias, Vandens parkas ir daugelis
kitų vietų. Nuoširdžiai dėkoju visiems, esantiems kartu ir prisidedantiems prie žmonių su specialiaisiais poreikiais integracijos
Druskininkuose“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Susirinkusiuosius pasveikino ir
pirmoji šalies ponia. „Jūs esate
tie, kurie išdrįso ir savo pavyzdžiu
įkvėpė kitus. Žaviuosi kiekvienu,
kuris negalią verčia galia. Sveikinu verslo atstovus, kurie mąsto
plačiai ir šiuolaikiškai. Esu tikra,
kad daugelis iš Jūsų patvirtins –
kai įvyksta pokyčiai mūsų mąstyme, juos lengva įdiegti ir kasdieniame gyvenime“, – sakė D.
Nausėdienė.

Pirmosios šalies ponios D. Nausėdienės globojamame iškilmingame renginyje „Lietuvos pokytis 2019“ Druskininkams įteiktas neįgaliesiems draugiškiausio miesto apdovanojimas/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkuose aplinka pritaikyta žmonėms su specialiaisiais poreikiais/Mariaus Dovidausko ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
Druskininkų savivaldybės informacija
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Zenonas Streikus: „Nenorėčiau, kad politika ir rinkimai
taptų susipriešinimo maitintojais“
– Žmonės stebisi, kad, likus
vos mėnesiui iki rinkimų į Seimą, agitacinė kampanija tarsi neprasidėjusi. Kaip tai vertinate?
– Iš vienos pusės, gal ir žmonėms jau pabodo jėga brukama nuomonė ir rinkiminiai piršliai, bandantys „iškišti“ iš svetur
atsivežtus nematytus jaunikius
ir nuotakas. Galbūt kandidatai ir
labai padorūs bei kompetentingi, tačiau žmonėms kartais norisi ilgesnio laiko susidaryti savo
nuomonę. Žmonės nori tikrumo.
Ne kartą, matyt, jaučiasi apgauti,
patikėję gausiais pažadais ir saldžiais žodžiais. Žmonės nori savo
balsą atiduoti už tą, kuris savo
vertybėmis, žodžiu, elgesiu, savo
asmenybe yra patikimas ir priimtinas. Panašiai, manyčiau, žmonės renkasi ir partijas. Sakoma
– žmogų pažinsi nelaimėje, todėl
ypač svariu argumentu, matyt,
taps tai, kaip partija elgėsi žmonių atžvilgiu krizių metais, kai visiems buvo labai sunku. Iš kitos
pusės, galbūt daugelis, lyg sportininkai, bėgdami ilgą distanciją,
bandys spurtuoti, likus kelioms
dienoms iki rinkimų. Aišku, informaciją žmonėms reikia pateikti kuo pilnesnę, tačiau svarbesnis kriterijus turi būti konkretus
darbas, dėl kurio žmonių gyvenimas gerėjo. Tačiau noriu priminti tą paradoksą, kad labai daug
žmonių geba visą savo dėmesį sutelkti į trūkumus ir nematyti labai aiškių faktų. Be abejonės,
yra padarytų klaidų ir nepilnai iš-

ri eiti į rinkimus?
– Skųstis, kaltinti kitus ir teisinti
save linkę žmonės nenori prisiimti atsakomybės. Labai sunku bendrauti su tais, kurie turi išankstinį
nusistatymą. Su jais kalbantis, jie
visai nesiklauso argumentų, o dar
giliau kasasi į apkasus. Ypač tai
būdinga išvargintiems žmonėms.
Ir jie tai daro tikriausiai iš savo silpnybės ir bejėgiškumo. Juk aršiausiai puola sužeistas ir į kampą užspęstas žvėris. Išrinktųjų
rūpesčiu turės būti ir šių žmonių
problemų sprendimai.
Pagaliau patys žmonės savo
būdu, mąstymu, kaip sakoma, yra
vieni panašūs į bites, kiti – į muses. Bitės renka medų iš kvapnių,
gražių žiedų, o musės ieško dvokiančių nešvarumų ir skleidžia užkratą. Kokia jėga slypi, kai dėmesys sutelkiamas ties tuo, kas yra
gera ir gražu, ir su kokia jėga mus
į nevilties ir pykčio liūną siurbia
maitinimas savęs negatyvu?

spręstų problemų, tačiau yra daugybė dalykų, kuriais galėtumėme
pasidžiaugti – daugiau nei 200
eurų padidėjo vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis, 33 proc. arba
133 eurų padidėjo vidutinės pensijos dydis, skurdžiai gyvenančių

sumažėjo dvigubai – iki 6 proc.,
įvesta ir padidinta iki 60 eurų vaiko pinigų išmoka ir t. t.
– Ką galite pasakyti apie tuos,
kurie niekuo nepatenkinti, viskuo skundžiasi, kurie net neno-

– Kaip jūs reaguojate į kritiką
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir
Jūsų atžvilgiu?
– Be abejonės, vertinga ta kritika, kuri, lyg veidrodis, leidžia pastebėti trūkumus, pamatyti problemas kitokiu kampu, skatina
keistis, tobulėti. Tačiau ypatingai
dažnai kritika naudojama, kaip
būdas ar priemonė pažeminti, sumenkinti oponentą, jį įvelti į niekur
vedančias kovas.
Aš labai stebiuosi, kad tas, kuris
kaltina, teisia ar kritikuoja kitą, nesupranta, kad jis kalba apie patį

save, savo gebėjimą bendrauti ir
suprasti. Juk, rodant pirštu į kitą,
trys pirštai yra atsukti į tave patį.
O jei tai darome supykę, tuomet į
priekį iškišame nykštį, į save atsukdami visus keturis pirštus.
Rytų išminčiai tvirtina – net kalbant apie kito žmogaus trūkumus,
ir mūsų pačių protas į juos panyra, murkdosi, darosi purvinu. Į bet
kokią kritiką stengiuosi reaguoti ramiai, tiesiog, kaip į kito žmogaus nuomonę ar norą gelbėti save.
Tiesa pasakius, niekada nereikia teisintis, jei tam nėra pagrindo. Be to, tvirtai laikausi ir patarimo, kuris kabo mano „priminimų
lentoje“: „Niekad neik su paršu
imtynių. Abu išsipurvinsit, o jam
dar ir patiks“.
Diena ir pats gyvenimas nėra
jau toks ilgas, kad leistume sau
prabangą eikvoti laiką pasiteisinimams, ginčams, rietenoms. Nenorėčiau, kad politika ir rinkimai
taptų susipriešinimo maitintojais.
Teigiamos emocijos yra būtina kasdienio išgyvenimo sąlyga. Skirkime daugiau laiko kūrybai, mielam darbui, šeimai ir
maloniam bendravimui su artimais žmonėmis. Rinkite tuos, kurie rūpinosi ir rūpinasi, kad šio laiko daugėtų.
Mieli druskininkiečiai, kviečiu
Jus atiduoti savo balsą už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą
Nr. 13 ir mane.
Ačiū.
Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-271-01

„Menų kalvės“ erdvėse – „Reginos“ plenerų metu sukurtų darbų ekspozicija
Druskininkų Amatų centre
„Menų kalvė“ penktadienį atidaryta 2003-2009 Druskininkų
viešbutyje „Regina“ tuo metu
surengtų plenerų metu kūrusių dailininkų paveikslų paroda.
Parodos dalyviai galėjo pabendrauti su autoriais, pasidalinti
prisiminimais. Kaip sakė parodos rengėjas, „Reginos“ plenerų mecenatas Rimvydas Aniulis, tuo metu plenerų dalyviai
ieškojo kūrybinių inspiracijų
istoriniame Druskininkų „Radium“ kvartale, o tai, ką jie tuo
metu sukūrė, dabar galima pamatyti „Menų kalvės“ erdvėse.
Kaip atsirado „Reginos“ plenerai? Pasak R. Aniulio, įsiklausymą
į vietos svarbą jautriausiai perteikia
menas. Taigi, anuomet žiūrėdamas
į tuščias ką tik restauruoto viešbučio sienas, R. Aniulis paniro į prisiminimus apie kadaise pamėgtąją
tapybą. Jau įsigytų iš druskininkiečių dailininkų drobių dideliam viešbučiui nepakako, todėl, norint turėti daugiau specifinių akcentų, 2002
metais buvo nuspręsta kasmet rudenį organizuoti profesionalių Lietuvos dailininkų plenerus.
„Nesuvokiau, kaip daromi tie plenerai. Supratau, kad užsieniečių
kūrybos nenoriu. Mane domino
lietuvių garsių dailininkų ir jaunų
perspektyvių tapytojų kūryba.
Kuratoriumi pasirinkome Aleksandrą Vozbiną – žinomą tapytoją, turintį savo mokinių ir plenerinės patirties. Su dailininkais ne
kiekvienas gali ir moka dirbti, bendrauti. Jei verslininkas žodį supranta pažodžiui, tai menininkas
jį suvokia savaip. A. Vozbinas surinkdavo tokią komandą, kad dvi

Parodos dalyviai galėjo pabendrauti su paveikslų autoriais ir „Reginos“ plenerų organizatoriumi R. Aniuliu, pasidalinti prisiminimais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

savaitės Druskininkuose praeidavo kūrybiškai, džiaugsmingai,
skraidant Mūzoms“, – pasakojo R.
Aniulis.
Kasmet rugsėjo viduryje į „Radium“ kvartalėlyje esančius viešbutį „Reginą“, „Vila Radium“ ir
„Burmistro namą“ atvykdavo dešimt dailininkų. Ruduo pasirinktas neatsitiktinai. Druskininkai
tokiu metu liepsnoja klevų spalvomis, poilsiautojai išvažinėja, sumažėja triukšmo, dailininkams atsiranda erdvės tapyti ir mieste, ir

gamtoje, o individualistams visos
sąlygos padirbėti užsidarius vienumoje. Spalvų užtaisas ir vietos dvasia suveikdavo, kaip geriausias kokteilis, inspiruojantis
kūrybą bei skatinantis produktyvumą. Po plenerų kiekvienas palikdavo po kūrinį viešbučiui, dar
po vieną-du tapybos darbus savininkas nusipirkdavo asmeniškai. Per septynis plenerų metus
susikaupė nemaža kolekcija. Paveikslai buvo eksponuojami visose trijų pastatų erdvėse, ekspo-

zicijos dažnai keisdavosi, buvo
rengiamos ir autorinės pleneristų parodos.
Dvidešimt penki dailininkai per
septynerius metus gyveno ir kūrė
restauruoto „Radium“ kvartalėlio teritorijoje. Solidaus viešbučio
„Regina“, elegancija alsuojančios
„Vila Radium“ ir Burmistro namo
trikampis interpretacinės tarpusavio įtampos pagalba padėjo sukurti netikėtų atradimų kolekciją.
Pasak plenerų kuratoriaus tapytojo A. Vozbino, džiugu, kad

skirtingų kartų bei stilistikos dailininkai sugebėjo dirbti vienoje komandoje. Į plenerus buvo kviečiami dailininkai tik iš Lietuvos,
kadangi buvo nutarta sukaupti
Lietuvos tapytojų kolekciją.
O „Menų kalvėje“ jau dabar galima apžiūrėti pirmąją šios kolekcijos
eksponatų parodą – retrospektyvinę plenerų metu sukurtų tapybos
darbų ekspoziciją „Susitikime vėl“.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Donatas Mizaras: „Daugiau galių savivaldai!“
Druskininkų savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Donatas Mizaras šį rudenį vyksiančiuose
Seimo rinkimuose sieks Seimo
nario mandato. Vietinis Druskininkų politikas atstovauja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, yra šios sąjungos
Druskininkų skyriaus pirmininkas. Donato Mizaro numeris
LVŽS sąraše – 74.
Apie ateities planus bei asmeninius prioritetus kalbiname patį kandidatą.
– Jau ne pirmą kadenciją dirbate Druskininkų savivaldybės
taryboje, taigi tikrai galite įvertinti, kokia yra savivalda.
– Visada sakiau, kad stipri savivalda yra tas pamatas, ant kurio
iškyla stipri, pilietiškai brandi, darni ir ekonomiškai gyvybinga valstybė. Galima daug diskutuoti, tačiau, mano manymu, jau ne vieną
dešimtmetį savivaldai sparčiau
vystytis trukdo centrinės valdžios
nepakankami siekiai suteikti savivaldybėms didesnių galių ir daugiau finansinio savarankiškumo.
Nors LVŽS dėl savivaldybių savarankiškumo žengė daug svarbių
žingsnių, tačiau dar per mažai.
– Ką dėl to norėtumėte keisti,

bėms. Būtina sudaryti sąlygas savivaldybės biudžeto dalį panaudoti taip, kaip nusprendžia vietos
bendruomenė. Tokiu būdu auginsime ir stiprinsime vietos seniūnijas, bendruomenes, nevyriausybinį sektorių ir skatinsime žmonių
įtraukimą į sprendimų priėmimo
procesus. Savivaldybės galėtų
būti įgalintos spręsti daugiau nacionalinės svarbos klausimų ir, be
abejo, tai vyktų greitesniais tempais, efektyviau. Valstybei nebūdingos funkcijos, pavyzdžiui, Užimtumo, Žemės tarnybų ir kitų
– galėtų būti perduotos savivaldybėms.

Donatas Mizaras,
kandidatas į LR Seimą LVŽS sąraše,
numeris – 74

dirbdamas Seime?
– Reikia užtikrinti ne vien pakankamą finansavimą iš nacionalinio biudžeto savivaldybėms deleguotų funkcijų vykdymui, bet ir
suteikti galimybes pačioms laisviau skolintis, vystant investicinius projektus, užtikrinant būsimo valstybinio banko paramą.
Taip pat už gerus rezultatus, pritrauktas investicijas reikėtų taikyti finansines paskatas atsakingai
savo ūkį valdančioms savivaldy-

– O ar reikalingi pokyčiai savivaldybėse?
– Reikia pokyčių ir savivaldos
valdyme. Norėtųsi į savivaldos
veiklas aktyviau įtraukiamų visų
bendruomenių – šakinių (pvz.,
švietimo, kultūros sričių darbuotojų, medikų), ir kaimo bendruomenių, ir daugiabučių namų bendrijų
bei visų aktyvių savivaldybės gyventojų. Tai turėtų būti apibrėžta
Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Bendruomenių priežiūra ir dalyvavimas
sprendimų priėmimo procesuose
leistų užtikrinti, kad sprendimai
būtų priimami skaidriau, ieškant
kompromisų, tariantis ir kartu ran-

dant visas puses tenkinantį sutarimą. Prie pokyčių regionuose, jų
stiprėjimo prisidėtų valstybės įstaigų aptarnavimo centrų perkėlimas į regionus. Turime puikų pavyzdį Druskininkuose – čia veikia
VMI deklaracijų centras, sukurta
ne viena dešimtis darbo vietų.

tetai ir kuria linkme dirbčiau Seime. Tai – žmonių pajamos, vaikai,
jaunimas, jaunoji karta; sportas,
sveikesnė gyvensena, gyvybingi mažesni miestai, miesteliai ir
kaimiškos vietovės; didesnės galios ir savarankiškumas savivaldybėms.

– Ar darbo patirtis savivaldoje yra privalumas, kandidatuojant į Seimą?
– Turbūt net nereikia to klausti. Ne kartą esu kartojęs, kad geriausi Seimo nariai yra tie, kurie
atėjo iš savivaldos, ten dirbo, įgijo patirties, jau yra šį bei tą nuveikę ir, svarbiausia, žino, ko žmonėms labiausiai reikia. Pabuvęs ir
pamatęs tą „virtuvę“ iš arčiau, esu
puikiai susipažinęs, kaip priimami sprendimai, ko savivaldybėms
trūksta, ką galima tobulinti. Taip
pat suprantu, dėl kokių centrinės
valdžios sprendimų, įstatymų ar
jų spragų, stringa vieni ar kiti savivaldybėms svarbūs sprendimai ir
projektai. Tokia patirtis, neabejotinai, svarbi, priiminėjant nacionalinės svarbos klausimus Seime.

– Ar druskininkiečių palaikymas gali lemti patekimą į Seimą?
– Daug kas man sako, kad per
partijos sąrašą patekti beveik neįmanoma. Taip, tai nelengva, bet
juk ir patenka tie žmonės, kurie
gauna daugiausiai reitingavimo
balsų. Man labai svarbus ir reikalingas druskininkiečių palaikymas
ir balsas už LVŽS, įrašant mano
74 numerį. Yra pavyzdžių, kai, surinkus vos 2 tūkstančius reitingo balsų, patenkama į Seimą per
partijos sąrašą. O tai juk vos kas
dešimto druskininkiečio balsas!
Aktyviau rinkdamiesi iš savų vietinių kandidatų, galėtume turėti ne
vieną, o kelis Seimo narius. O tai,
žinoma, privalumas mūsų Druskininkams.

– Ką žadėsite rinkėjams?
– Nemėgstu žadėti to, ką galimai padarytum. Drąsiai žadu tik
tai, ką realiai galiu nuveikti. Pasakysiu, kas svarbiausi mano priori-

Plačiau apie kandidato prioritetus ir rinkimų programą skaitykite
kituose savaitraščio numeriuose.
Politinė reklama bus apmokėta iš
LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDRPR-271-02

Druskininkuose iškilmingai pasitikta
Švč. Mergelės Marijos atvaizdo ikona

IŠSAMUS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ
IŠTYRIMAS PAŽANGIAUSIA MEDICININE
ĮRANGA
Profesionali gydytojų kardiologų komanda atlieka:
• širdies echoskopiją
• kaklo kraujagyslių echoskopiją
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimą ir kulkšniesžasto indekso nustatymą
• dozuoto fizinio krūvio mėginį (veloergometriją)
• bioimpedanso tyrimą (skysčių kiekiui, šlapimą varančių
vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam
gydymui nustatyti)
• 24 val. ir 48val. kraujo spaudimo monitoravimą
• 24 val. ir 48val. holterio monitoravimą
• medikamentinio gydymo parinkimą ir atitaikymą
Konsultacijos lietuvių, rusų, anglų kalbomis

VIZITAS PAS GYDYTOJĄ –
PER 1-2 SAVAITES
IŠTYRIMAS – VIENO APSILANKYMO
METU
Tel. +370 623 49997
Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Sekmadienį prieš vidurdienį ikona pasitikta ir iškilmingai įnešta į miestą ir bažnyčią/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Sekmadienį Druskininkuose
surengta Švč. Mergelės Marijos – Lietuvos Globėjos atvaizdo ikonos įnešimo į miestą ir
miesto bažnyčią procesija.
Švč. Mergelės Marijos Lietuvos Globėjos atvaizdasikona
šeštadienį
jaunimo
piligriminėje kelionėje iš Vilniaus į Trakų Baziliką buvo
nešama pėsčiomis. Trakų Bazilikoje Šv. Mišiose Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis
pašventino Švč. Mergelės Marijos Lietuvos Globėjos atvaizdą
ir įteikė Druskininkų parapijai
ir miestui.
Sekmadienį prieš vidurdienį ikona pasitikta ir iškilmingai įnešta į
miestą ir bažnyčią. Švč. Mergelės
Marijos Lietuvos Globėjos atvaizdo ikoną Druskininkams nutapė
Vaida Butvilienė.
Po Šv. Mišių surengtas parapijos bendruomenės atstovų,

Sekmadienį Druskininkuose surengta Švč. Mergelės Marijos – Lietuvos Globėjos atvaizdo ikonos įnešimo į miestą ir miesto bažnyčią procesija/Roberto Kisieliaus nuotrauka

jaunimo, katachetų, choristų,
kunigų ir svečių priėmimas.
„Nuoširdžiai sakome ačiū visiems. Dėkojame Ričardo ir
Vaidos Malinauskų šeimai už
surengtus šventinius pietus ir malonius palinkėjimus Druskininkų
parapijai. Dėkojame restorano
„Velvetti“ šeimininkams Snieguolei ir Remigijui Žižiams. Ačiū

Druskininkų savivaldybei už
pagalbą, organizuojant paveikslo pasitikimą, įnešimą į miestą
ir baznycią. Ačiū Druskininkų
miesto policijai už pagalbą, organizuojant eiseną“, – savo „Facebook“ paskyroje dėkoja Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės parapijos bendruomenė.
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Mokslų daktaras Feliksas Petrauskas:
„Visi svarbiausi mano gyvenimo darbai prasidėjo Druskininkuose“
Jau tapo gražia tradicija,
kad Druskininkuose gimę, ar
šiame išskirtiniame mieste
gyvenę ir dirbę žmonės, vėliau
išvažiavę gyventi į sostinę ar
svečias šalis, visam gyvenimui
lieka Druskininkų patriotais,
savo miesto ambasadoriais
ir įvairiais būdais stengiasi
prisidėti prie mylimo miesto
gerovės.
Vienas iš tokių žmonių, savo
širdyje nešiojantis Druskininkų
kodą, yra mokslų daktaras,
nacionalinės svarbos valstybinių
institucijų vadovas, žmogus,
daug metų gynęs Lietuvos
vartotojų teises, politikas Feliksas
Petrauskas. Su juo kalbamės
apie jo jaunystės Druskininkus,
čia sutiktus žmones, pradėtus
svarbius
projektus,
kurorto
galimybes.
– Jūs gyvenate ir dirbate
Vilniuje, tačiau Druskininkai
Jūsų
gyvenime
užima
svarbią
vietą,
nes
čia
prasidėjo
Jūsų
darbinė
veikla ir kelias į karjerą. Kaip
atsiradote
Druskininkuose?
Kokius darbus teko dirbti
Druskininkuose?
– Taip, aš šiuo metu dirbu ir
gyvenu Vilniuje, bet nemažai laiko
praleidžiu Druskininkuose, turiu
čia antrus namus. Druskininkai iš
tikrųjų niekada nebuvo išsitrynę
iš mano gyvenimo ir atminties.
Šiame kurortiniame mieste aš
pradėjau savo gyvenimo karjerą.
Po instituto baigimo atitarnavau
tuometėje sovietinėje armijoje,
abu su žmona turėjome jaunųjų
specialistų teises, todėl galėjome
pasirinkti, kuriame mieste dirbti
ir pradėti kurti savo gyvenimą.
Pasirinkome
Druskininkus,
nes kaip tik tuo metu Vietinės
pramonės ministerijos pavaldume
buvusiai
Druskininkų
meno

Feliksas Petrauskas, Darbo partijos
kandidatas į LR Seimą vienmandatėje
Jotvingių rinkimų apygardoje

gaminių įmonei buvo reikalingi
jauni specialistai. Tuometis įmonės
direktorius Vincas Mocevičius
formavo įmonės vadovaujančių
specialistų
komandą,
mes
buvome į ją priimti. Aš pradėjau
rūpintis
įmonės
energetiniu
ūkiu – dirbau vyriausiuoju
energetiku, vėliau teko tvarkyti ir
prižiūrėti visą įmonės mechaninę
dalį. V. Mocevičius buvo labai
energingas ir imlus naujovėms
vadovas, aktyvus sportininkas,
palaikantis ir suprantantis meno
žmones.
Nuo
direktoriaus
neatsilikti ir mokytis stengiamės
ir mes, jauni jo komandos nariai.
Padirbėjus pusę metų, direktorius
man pasiūlė pagalvoti apie jo
pavaduotojo gamybai, tiekimui
ir realizacijai postą. Tačiau
tuo pat metu mane pakvietė į
Varėnos rajoną dirbti su jaunimu.
Išvažiavau, tačiau po kelerių
metų sugrįžau dirbti į Druskininkų
vykdomosios ir politinės valdžios
administraciją. Teko keletą metų
dirbti
Druskininkų
prekybos
valdybos viršininko pavaduotoju
transportui, statybai ir ūkiui.
– Kaip tuo metu atrodė
Druskininkai?
– Tuo metu Druskininkai taip
pat klestėjo, gražėjo tik, aišku,
progresas vyko sunkiau, nes
galiojanti planinė ekonomika
ribojo planus. Tačiau mes visi –
visų įmonių bei sanatorijų vadovai

– tyliu susitarimu siekėme ir
pasiekdavome
norimų
tikslų
Druskininkų labui. Druskininkai ir
tuo metu buvo ypatingas kurortas,
kuriame ilsėdavosi ir gydydavosi
apie 80 proc. Lietuvos žmonių
ir apie 20 proc. iš buvusios
Sovietų sąjungos. Gyventojų
skaičius su poilsiautojais ir
besigydančiaisiais sanatorijose
vasaros laikotarpiu padidėdavo
nuo 26 iki 45-50 tūkstančių. Kad
tokio srauto metu išlaikytume
aptarnavimo lygį ir operatyvumą,
o eilėse valgyklose lauktų ne
daugiau, kaip 5-7 žmonės, vasarą
papildomai atidarydavome 30-40
visuomeninio maitinimo taškų,
o tam reikėdavo papildomo
aptarnaujančio
personalo.
Čia Druskininkams padėdavo
aukštųjų mokyklų studentai.
Vieni iš pagrindinių to meto
darbų buvo Vandens gydyklų su
purvo voniomis statyba ir vienos iš

pirmųjų Lietuvoje pėsčiųjų gatvių
– Vilniaus alėjos – projektavimas
ir įrengimas. Gydyklos ir tuometė
sanatorija
„Pušynas“
buvo
statomos Gruzijos (Sakartvelas)
specialistų sukurtu perdangų
pakėlimo metodu, kai statinys
pradedamas statyti nuo stogo ir
einama iki rūsio.
– Palyginkite Druskininkus
tada, kai juose gyvenote,
ir dabar. Kokie skirtumai ir
panašumai? Ką galėtumėte
pasakyti apie žmones, su
kuriais teko ir tenka bendrauti
Druskininkuose?
– Gerąsias tradicijas Druskininkai
perėmė, išlaikė – ir atkūrus
Lietuvos Nepriklausomybę, ir
šiandien. Druskininkuose gyvena
ir dirba kelių kartų žmonės, kurie
tikrai myli savo miestą, puoselėja
jo grožį, yra miesto patriotai.
Tokių žmonių – buvusių vadovų

F. Petrauskas: „Druskininkai iš tikrųjų niekada nebuvo išsitrynę iš mano gyvenimo ir atminties“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Informacija dėl eismo ribojimo rugsėjo 12 dieną

ir esamų – yra labai daug. Be jų,
kaip ir anais laikais, o ypač dabar,
daugiau kaip 30 metų gyvenant
nepriklausomoje
Lietuvoje,
Druskininkai
nebūtų
gero
ekonominio valdymo, žmogiškųjų
išteklių ir perspektyvos matymo
pavyzdys.
Kiekvieną
kartą,
kai sugrįžtu į Druskininkus,
man malonu pabendrauti su
druskininkiečiais, kurie mane
prisimena, pasidalinti mintimis ir
įspūdžiais, padiskutuoti vienu ar
kitu klausimu, prisiminti bendrus
darbus. Prieš 35 metus būtent
aš
Druskininkuose
įkūriau
teniso klubą, už kurį tuometės
valdžios buvau „paauklėtas“, kad
propaguoju kapitalistinio gyvenimo
sporto šaką. Buvau ir pirmasis
minėto klubo prezidentas.
– Ką, Jūsų nuomone, reiktų
daryti, kad Druskininkai dar
labiau klestėtų?
– Šiandien šis puikus kurortas
galėtų pasiekti dar geresnių
rezultatų – juk tobulėjimui
nėra ribų, jei būtų patobulinti
įstatymai. Druskininkams, kaip
ir visoms savivaldybėms, turėtų
būtų
suteiktas
maksimalus
savarankiškumas,
formuojant
biudžetą, o už suteiktas kurorto
paslaugas gauti piniginiai resursai
būtų panaudojami gerinti kurorto
gyvenimą plačiąja prasme.
Kurortas
yra
patrauklus
Lietuvos ir užsienio turistams, jo
infrastruktūra puikiai sutvarkyta,
tačiau būtina kuo skubiau priimti
Kurortų įstatymą, nes šiandien
kurortų veiklą reglamentuoja per
18 priimtų įvairių įstatymų. Kurortų
įstatymas leistų kurortams būti
dar labiau patrauklesniems ir
konkurencingesniems užsienio
turizmo industrijos kontekste.
Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso
Petrausko rinkimų sąskaitos. Užsakymo
Nr. MDR-PR-271-03

M. K. Čiurlionio gatve nuo Vytauto ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos iki Druskininkų, V. Krėvės
ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos bei dalyje V. Krėvės gatvės.
Transporto eismas bus nukreiptas
Vytauto ir Druskininkų gatvėmis.
Atsiprašome už galimus nepatogumus!
Druskininkų savivaldybės
informacija

Informuojame, kad rugsėjo 12
dieną, šeštadienį, rengiamos

Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2020“ ir Lie-

tuvos 10 km sportinio ėjimo čempionatas. Varžybų metu nuo 10

val. iki 13.40 val. bus draudžiamas
visų transporto priemonių eismas
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24 paralimpinių žaidynių prizininkus. Tikiuosi, kad ši alėja, žmonių
supratimas ir paralimpiečių pripažinimas naujiems sportininkams
bus motyvacija ir paskata siekti kuo geresnių rezultatų“, – sakė
Lietuvos paralimpinio komiteto
prezidentas M. Bilius. Jis puikiai
įvertino ir Druskininkų aplinką,
pritaikytą neįgaliesiems – žmonėms vežimėliuose, akliesiems ir
kitiems: „Žinome, kad čia baigiamas statyti Olimpiečių rengimo
centras, matome, kad ir kurorto
aplinka, ir sportinė bazė pritaikyta
žmonėms su negalia, taigi tikrai
ketiname čionai atvykti treniruotis, kaip ir kiti sportininkai.“
Džiaugiasi, pasirinkę Druskininkus
Šiemet „Rotariada“ surengta dėl
COVID-19 grėsmės neapibrėžtu
metu, todėl organizatoriams teko
ieškoti galimybių, kaip šią šventę padaryti saugią, smagią ir sveiką. Kaip sakė „Rotary International“ Apygardos 1462 valdytoja
V. Trimbel, Druskininkuose, sveikatos kurorte, tai padaryti nebuvo sunku: „Dėkojame visam Jūsų
miestui – Savivaldybei, Kultūros ir
Sporto centrams, kurie labai daug
prisidėjo, organizuojant šį renginį.
Druskininkai – puiki vieta organizuoti dideles šventes, mes labai
džiaugiamės, kad šiemetė „Rotariada“ surengta būtent Druskininkuose“.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė, kad tokie prestižiniai
klubai, kaip „Rotary“, savo svarbiausius renginius organizuoja
Druskininkuose: „ Tai tik patvirtina, kad mes esame tas miestas,

Savaitgalį Druskininkus sudrebino „Rotariada“
kuris gali atliepti ir organizatorių,
ir dalyvių norus. Šaunu, džiaugiuosi, mieste daugybė žmonių,
vyksta sportinės varžybos, eisenos, kavinės pilnos. Jeigu renginys pas mus organizuojamas jau
ketvirtą kartą, reiškia, kad Druskininkai tokiems renginiams tinka“.
Spalvinga rotariečių eisena
Šeštadienio rytą rotariečiai, nešini spalvingomis savo klubų vėliavomis, susirinko prie „Grand
SPA Lietuva“ ir iš ten per visą
miestą pražygiavo eisenoje iki pat
„Atgimimo“ mokyklos, kur surengtas „Rotariados“ atidarymas bei
vėliavos pakėlimo ceremonija. Po
jos visi išskubėjo ruoštis „Atgimimo“ mokyklose stadione surengtoms tradicinėms varžyboms.
Paaiškėjo geriausi klubai
„Rotariados“ metu per tris dienas surengtos įvairios sportinės
varžybos. Jų metu paaiškėjo, kuris klubas (RK) šiemet tapo sportiškiausiu. Taigi I-ąją vietą iškovojo Klaipėdos Senamiesčio RK,
II-ąją – Vilniaus šv. Kristoforo RK,
o III-ąją – Vilniaus-Kauno Dipolio RK. Geriausias „Rotariados“
moterų klubas – Šiaulių Harmonijos RK, o geriausias „Rotaract
klubas“ – Vilniaus Geležinio Vilko RAC.
Druskininkų „Rotary“ klubas iškovojo 12-ą vietą tarp 45 dalyvavusiųjų komandų.
Po varžybų „Snow arenoje“ šeštadienį visų laukė nuotaikingas
vakaras, kurio metu buvo apdovanoti geriausi klubai ir surengtas
koncertas, kurį vedė Dainius Martinaitis. „Rotariadoje“ koncertavo
grupės „Combo“ ir „Sweet sound“

Surengtos socialinės akcijos.
Rotariados metu surengta įvairių socialinių akcijų. Rotariečiai
dar kartą parodė, kad jiems labai svarbu padėti tiems, kuriems
iš tiesų reikia pagalbos, kad juos
vienija noras daryti gerus darbus.
„Welcome party“ dalyviai išmėgino paralimpines sporto šakas:
rutulio stūmimą iš kėdutės, tinklinį sėdint ir aklųjų stalo tenisu vadinamą šoudauną. Penktadienio
vakarą Druskininkų bažnyčioje
šv. Kristoforo Rotary klubas organizavo klasikinės muzikos vakarą su jaunimo simfoniniu orkestru „Simfukai“ ir surinko lėšų
naujos arfos įsigijimui. Šeštadienį Druskininkų „Rotary“ klubas
surengė labdaros aukcioną. Renginyje buvo galima įsigyti magijos teatro „Diarchy“ mago Arvydo Gaičiūno nutapytų paveikslų.
Už juos gauti pinigai bus skirti M.
K. Čiurlionio muziejui.
Druskininkuose
organizuotos
„Rotariados“ metu Lietuvos paralimpiniam komitetui paaukota 7
000 Eur, surinktos lėšos bus skirtos istorinių Lietuvos paralimpiečių pergalių įamžinimui.
„Dėkojame renginio šeimininkams – visam Druskininkų „Rotary“ klubui, ypatingai jo prezidentui
Virgilijui Dirmai bei pagrindiniam
renginio koordinatoriui Vytautui
Kuneikai.
Ačiū gausiam būriui „Interact
savanorių“, Druskininkų savivaldybei, renginio partneriams, rėmėjams ir visiems, prisidėjusiems
prie šios gražios šventės!“, – po
šventės dėkojo „Rotariados“ dalyviai, puikiai įvertinę Druskininkų miesto galimybes surengti tokį
įspūdingą renginį.

Renginio akimirkas užfiksavo Vilius Rekevičius
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Papildomas „Pikaso” koncertas
Druskininkuose
Vietoj rugsėjo 24-ąją numatyto vieno pasirodymo „Eglės
sanatorijoje“
Druskininkuose, grupė „Pikaso“ surengs du
koncertus. Šalyje sugriežtinus
koronaviruso kontrolės priemones, dalis grupės gerbėjų,
įsigijusių bilietus į vieną pasirodymą, bus perkelti į papildomai vėlesniu laiku rengiamą
koncertą.
„Mes apgailestaujame ir iš anksto atsiprašome dėl šių nepatogumų. Metro atstumas nuo aplinkinių žmonių ir privalomas nosį ir
burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas visuose kultūros, pramogų ir kituose renginiuose yra privalomas“, – sako
„Pikaso“ vaikinai.
Todėl rugsėjo 24 d. vyks du koncertai: 20 val. ir 21.45 val. – į vėlesnį pasirodymą kviečiami žiūrovai iš platformos bilietai.lt gaus
elektroninius laiškus su svarbia informacija apie pasikeitimus. Jeigu pranešimo el. paštu negavote,
vadinasi, laukiame koncerte bilietuose nurodytu laiku (20 val.)
Dar neįsigijusieji bilietų gali tai
padaryti minėtoje bilietų platinimo
sistemoje.
„Visų gerbėjų labai prašome atvykti į koncertus su apsauginėmis veido kaukėmis, respiratoriais
arba kitomis veido apsaugos priemonėmis. Dėsime visas pastangas, kad šventinė nuotaika, kurią
kartu su jumis sukuriame kiekvieno pasirodymo metu, vyrautų vėl.
Tikimės, kad anksčiau ar vėliau ribojimai ar papildomos taisyklės
liks tik žmonių prisiminimuose. Kol
kas privalome laikytis reikalavimų,
saugoti save ir kitus“, – akcentuoja grupės „Pikaso“ nariai.
Prieš kelis mėnesius savo naujausią hitą „Aš negaliu“ pristačiusiai „Pikaso“ trijulei dėl kovą pa-

skelbto karantino teko pristabdyti
koncertinę veiklą.
Nors ir pagal sugriežtintus reikalavimus, rugsėjį „Pikaso“, turėjusi Druskininkuose koncertuoti
dar kovo 14-ąją, atvyks į kurortą
su įspūdinga programa. Skambės
geriausi visų laikų „Pikaso“ hitai ir
naujausi kūriniai iš naujausio grupės albumo „Nesam šventuoliai“.

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ jau
dirba. Iki malonaus susitikimo 4 km nuo
Druskininkų, Vienkiemių g. 3, Jaskonys.
Tel. +370 6060 0016
PERKAME mišką

Išnuomojamos 52 kv. m komercinės
paskirties patalpos poilsio ir
sveikatingumo komplekse „Grand SPA
Lietuva“, viešbutyje „Lietuva“.
Tel. 8 614 06124

Brangiai visoje Lietuvoje perkame mišką. Galime pasiūlyti geriausią miško kainą pardavėjui ir užtikrinti sklandų pardavimo procesą. Laikomės savo įsipareigojimų, laiku sutvarkome visus pirkimo/pardavimo dokumentus ir apmokame iš karto, pageidaujamu
klientui atsiskaitymo būdu.

8 610 10 740

Prekybos centrui „Aibė“ adresu Alėjos g. 5, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė, reikalingi: pardavėja (-as)
ir valytoja(-as). Dėl darbo kreiptis telefonu 8 687 43110.

„Pikaso“ išlieka ištikima savo
kūrybinei krypčiai – dainuoti apie
amžinas vertybes, jausmus, santykius, meilę. Tęstinumą atspindi tokie albumo kūriniai, kaip „Paskutinį kartą“, „Kritome“, „Tu ne
mano“, „Jeigu meilė pasibels“,
„Man reikia visko daugiau“, „Paliksiu žinutę“, „Apetitas“, „Puolęs
angelas“, „Aš ir tu“ ir kiti.
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Meno mokykla atsisveikino su absolventais

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos absolventams įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Po daugelio kantrybės ir
darbštumo kupinų metų, profesionalaus ir nuoseklaus
mokytojų darbo rugpjūčio 21ąją Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos absolventams įteikti mokyklos baigimo
pažymėjimai. Šiais metais
mokyklą baigė 44 mokiniai:
23 muzikos ir choreografijos
skyriuje bei 21 – dailės skyriuje.
Džiaugiamės mokyklos tradicija tapusiais „Mokyklos garbė“
apdovanojimais, kuriais pagerbiami mokiniai, aktyviai dalyvavę koncertinėje, konkursinėje, parodinėje veikloje, garsinę

mūsų mokyklą ir miestą Lietuvoje bei užsienyje. „Mokyklos garbė 2020“ statulėlėmis (aut. vyr.
mokytoja G. Kupčinskienė) už
pasiekimus apdovanoti: Vincentas Akstinas, Eglė Orliukaitė,
Vilmantė Kudelytė, Yelizaveta
Kazaryna, Aušrinė Navickaitė,
Gaudenė Dumskytė, Evija Buraitė.
„Esame dėkingi mokytojams
už jų rūpestį, palaikymą, išmintį,
Druskininkų miesto savivaldybei
– už paramą ir supratimą, kad ši
mokykla labai svarbi Druskininkų miesto jaunimui. Čia išmokstama būti atsakingais, planuoti
savo laiką, prasmingai leisti lais-

valaikį, suprasti ir vertinti grožį“,
– kalbėjo mokiniai.
Su liūdesiu ir kartu džiaugsmu
išlydėjome baigusiuosius. Kiek
reikia kūrybiškumo, kruopštaus
darbo, kol dailės darbai pasiekia
parodas, kiek žingsnelių, atkaklumo, kol visą šokį pamatome
scenoje ir kiek valandų, praleistų su pasirinktu instrumentu, kol
muzika tampa mūsų širdies, proto ir jausmų išraiška...
Lauksime Jūsų sugrįžtančių su
naujais įspūdžiais ir patirtimis.
Gero skrydžio!
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos
Druskininkų mieste, renovuotame
name, Liškiavos g.
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą.
Sukomplektuojame medžiagas, suteikiame garantijas.

Tel. 8 655 75705

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

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

+370 682 04710 arba +370 687 50429

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
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano
Druskininkai“!
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Vaikų užimtumo ir poilsio stovyklose – menų ir sporto sintezė

Stovyklose kasdien susipindavo trys meno pasauliai – muzika, dailė, choreografija – ir
sportinė veikla/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykla liepos 27-31 dienomis ir rugpjūčio 3-7 dienomis
suorganizavo dvi vaikų užimtumo ir poilsio stovyklas „Trys
mūzos“ bei „Kurk! Sportuok!
Pažink!“. Stovyklose kasdien
susipindavo trys meno pasauliai – muzika, dailė, choreografija – ir sportinė veikla.
Vaikai turėjo galimybę susipažinti su choreografija, kurią išradingai
ir profesionaliai pristatė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytoja Greta Eidulevičienė. Mokiniai susipažino ne tik su pagrindiniais choreografijos žingsniais, bet
ir anatomijos žiniomis, dalyvavo
įdomiuose žaidimuose, kūrė naujus šokius, kuriuos vėliau pristatė
savo tėveliams.
Dailės kūrybiniuose užsiėmimuo-

se M. K. Čiurlionio meno mokyklos
vyr. mokytoja Gulnara Kupčinskienė vaikus supažindino su keramika, skulptūra, papasakojo apie
naudojamas pagrindines priemones – molio rūšis, glazūras, žiedimo stakles, krosnis, įvairias technologijas.
Erdvinės skulptūros kūrybinių užsiėmimų metu vaikai lipdė pagal
surastus lauke žiedus, plokščioje
erdvėje analizavo augalo struktūrą.
Stovyklų vadovė Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė
supažindino su sausos ir aliejinės
pastelės technikomis, kuriomis vaikai darbuose atskleidė patirtus stovykloje įspūdžius, praktiškai išbandė vitražo techniką.
Kūrybinius dailės užsiėmimus,
organizuotus etnografinėje sody-

boje „Sena troba“, vedė Druskininkų gidų „Artelė“ vadovė Tatjana
Radvila-Zielinski. Jaukioje aplinkoje vaikai susipažino su senais darbo įrankiais, buities daiktais, juos
įamžino savo piešiniuose. Sodybos
šeimininkė papasakojo apie Druskininkų miestą, Raigardo slėnio legendą, Velnio pamestą akmenį.
Šiuos pasakojimus vaikai iliustravo sausos pastelės technika. Pertraukėlių metu stovyklautojai ne tik
smagiai leido laiką, šokinėdami ant
batuto, supdamiesi sūpynėse, bet
ir ragavo pačių išsikeptų skanėstų.
Neišdildomą įspūdį stovyklos vaikams paliko išvyka su Druskininkų šratasvydžio klubo „Skydas“
nariais. Vaikai turiningai ir smagiai
praleido laiką, išbandė savo jėgas
ir taiklumą estafetėse, mokėsi pastatyti palapinę, pasidaryti maskuotę, žaidė žaidimą „Navigatorius“, kuris pareikalavo pastabumo,

įžvalgumo, geros orientacijos. Įdomios ir smagios popietės įspūdžiai
liko įamžinti piešiniuose.
Vaikų užimtumo ir poilsio stovykloje „Kurk! Sportuok! Pažink!“ vaikai ne tik turėjo galimybę atrasti
save, išmėginant skirtingas meno
šakas, bet ir aktyviai pajudėti. Užsiėmimus, organizuojant linksmąsias
estafetes, vedė bei pasivažinėjimą su „Trikke“ dviračiais vaikams
pristatė Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro specialistai Sandra Naujalė ir Ignas
Povilanskas.
Druskininkų policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas Edgaras Suchanekas vaikus supažindino su
policininko profesija. Pažintį vaikai
pradėjo, apžiūrėdami Druskininkų
policijos patalpas. Smalsiems vaikams buvo demonstruojami filmai
apie policininko darbo kasdienybę,
jie sužinojo, kur ir ko gali išmokti, į

policiją atėjęs jaunas žmogus. Po
pristatymo komisariato vyriausiasis
tyrėjas E. Suchanekas nespėjo atsakinėti į vaikų užduotus klausimus.
Šios stovyklos metu sanatorijos
„Belorus“ baseine vaikai išbandė
ir vandens procedūras, mėgavosi vandens teikiamais malonumais.
Abi užimtumo ir poilsio stovyklas
vaikai užbaigė koncertine programa, su dideliu jauduliu ir atsakingumu pristatė atliktus kūrybinius darbus. Tėveliai ir artimieji grožėjosi
tapybos, keramikos, vitražo darbais,
stebėjo nuotraukose užfiksuotus
kūrybiškai praleistų dienų įvykius.
Vadovaujami mokytojos Ritos Balserienės, stovyklos dalyviai atliko
po instrumentinį kūrinį, sudainavo
linksmas dainas, sušoko energingus šokius (paruošė mokyt. Greta
Eidulevičienė). Mokyklos direktorė Ona Olšauskienė visiems stovyklautojams įteikė padėkos raštus už
aktyvų ir kūrybingą darbą.
Šiose stovyklose vaikai ne tik išbandė skirtingas kūrybos sritis, bet
ir įgijo naujų patirčių, surado naujų kūrybingų draugų, praleido aktyvią bei turiningą savaitę nuostabiame Druskininkų kurorte.
M. K. Čiurlionio meno mokykla
už pagalbą, organizuojant vaikų
užimtumo ir poilsio stovyklas, dėkoja Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Ingai Kostinai, specialistams
S. Naujalei ir I. Povilanskui, Druskininkų PK vyriausiajam tyrėjui E.
Suchanekui, Druskininkų šratasvydžio klubo „Skydas“ nariams Laimučiui Burzdžiui, Justinui Katkauskui ir Mindaugui Kelmeliui.
M. K.Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos), virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 29 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios (u. k. 15862), Druskininkų m., Vilniaus al. 1,
apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
akto projektu galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/
public/3cf918cceb9e.

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(CE kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose. Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335
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Renginiai
Rugsėjo 8 d. 13.30 val. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje – kūrybinė valandėlė „Papuoškime raides“, skirta Tarptautinei raštingumo dienai
Rugsėjo 11 d. 12 val. Druskininkų
miesto muziejuje – konferencija, skirta
habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimimo 100-mečiui paminėti ir projekto „Pažink savo kraštą su Druskininkų miesto
muziejumi 2020“ kilnojamosios parodos
apie Bilso, Stračiūnų ir Kairiojo Nemuno
kranto bendruomenes pristatymas (M.
K. Čiurlionio g. 59)

Iš visos širdies dėkojame Liškiavos parapijos klebonui, giminaičiams, draugams, kaimynams, buvusiems
bendradarbiams, pažįstamiems ir visiems, padėjusiems
mums laidojant brangų žmogų – vyrą, tėvelį, senelį Antaną Navicką.
Žmona Vlada, dukros Jolita ir Irma su šeimomis

Rugsėjo 12 d. 11 val. Tarptautinės
sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai
2020“ (M. K. Čiurlionio g. 97, Druskininkų sporto centras)
Rugsėjo 12 d. 8 val. Tarptautinis žurnalistų futbolo turnyras (Druskininkų
sporto centro stadionas)
Rugsėjo 15 d. 17 val. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) – renginys „Brangių relikvijų pėdsakais“, kuriame bus pristatomas naujas
memorialinės erdvės eksponatas. Eksponatą pristatys menotyrininkė Aušra
Česnulevičienė
Rugsėjo 17 d. 17 val. atidaroma Aleksandro Vozbino paroda „Mano Druskininkai“ M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio 35)
Rugsėjo 17 d. 17 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje – Eduardo
Mieželaičio kūrybos vakaras „...Čiurlionis
kaip aukštos natos...“: Elenos BaliutytėsRiliškienės monografijos „Eduardas Mieželaitis“ pristatymas. Veiks poeto fotografijų ir knygų paroda, rengiamas M. K.
Čiurlionio harmonizuotų lietuvių liaudies
dainų ir dzūkų krašto dainų koncertas „Aš
padainuosiu tau dainelę“
Rugsėjo 19 d. 17 val. Rudens lygiadienio šventė Viečiūnuose prie bendruomenės centro: meninės edukacijos, dirbtuvėlės, senovės karybos
klubo „Aistava“ pramogos ir žaidimai, „Sacrablle Rock“ su R. Semeniuku (gitara) ir K. Šileika (skrabalai),
lygiadienio apeigos, kompozitorių
dvikova „Stano prieš Zvonkų“.

Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979
Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295

Rugsėjo 22 d. 13.30 val. Projektas
Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai 2020“: vitražo „Čiurlionio obelis“ (autorius G. Kraujelis) atidengimas ir pristatymas visuomenei
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje (Vytauto g. 23)
Rugsėjo 22 d. 19–21 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje – naktinėjimai su M. K. Čiurlioniu (M. K. Čiurlionio g. 35)

PARODOS
Iki rugsėjo 20 d. Viešojoje bibliotekoje
veiks spaudinių paroda „Baltijos kelias –
vienybė, laisvė, tikėjimas“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai
Iki rugsėjo 23 d. Druskininkų miesto
muziejaus galerijoje veiks Sauliaus Rudziko tapybos ir piešinių paroda „Atsakymas rudenio vieversiui“ pagal Kęstučio
Bieliuko muzikinius kūrinius (M. K. Čiurlionio g. 37)
Iki rugsėjo 30 d. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ veiks“ žymiausių
2003-2009 m. galima apžiūrėti Druskininkuose surengtų tapybos plenerų retrospektyvinė darbų parodą „Susitikime vėl“.
Parodos rengėjas – Rimvydas Aniulis.

Nuomoja 3,15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą.

Tel. 8 678 43912

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. 13 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr. 5935/0004:39), esančio Pamiškio g. 5, Guobinių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti
gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 5935/0004:68 ir Nr. 5935/0004:69) savininkus, žemės sklypo kadastro Nr. 5935/0004:22 savininkės M. B. turto paveldėtojus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel.
8 685 05537, el. p. mantas.aginro@gmail.com

Iki rugsėjo 30 d. Druskininkų miesto
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) – paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“
Iki rugsėjo 30 d. Druskininkų miesto
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) Šventojo Jono Pauliaus II gimimo šimtmečiui paminėti eksponuojamas dailininko,
Druskininkų garbės piliečio Alfonso Šuliausko (1938-2017) paveikslas „2000ieji metai“
Iki rugsėjo 31 d. Druskininkų miesto
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veiks paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“

Superkame visų markių automobilius.Gali būti
nevažiuojantys ar po eismo įvykių bei parvežti iš
Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Iki spalio 8 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9, Druskininkai) veiks dailininko Jono Arčikausko kūrybos paroda
„Kėslai ir ketinimai“

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas
nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

Rugsėjo 25-26 d. Lietuvos „Street
race“ čempionato VII-as etapas (Gardino g. Druskininkai)

SPORTO RENGINIAI

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.com

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363
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2020.09.11 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 93-iasis reisas.
00:50 Gimtadienio noras.
02:15 Istorijos detektyvai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Sparnai“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Solo. Žvaigždžių karų istorija“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Solo. Žvaigždžių
karų istorija“.
00:05 „Viktoras Frankenšteinas“.
02:10 „Organų vagys“.
04:00 „Henrio nusikaltimas“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmanoma misija. Atpildo diena.
23:55 Noras.
01:35 Vidinis miestas.
03:35 9/11.
05:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:45 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.

21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Bušido ringas“.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:25 „Strėlė“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Operacija „Kardžuvė“.
23:35 Neramumai Bronkse.
01:20 „Būk ekstremalas“.
02:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:55 Programos pabaiga.

2020.09.12 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Koni ir draugai. Tiranozaurų
karaliaus paslaptis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:45 Premjera. Japonijoje su Sue
Perkins.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nepaliesta Korėja.
13:45 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Klausimėlis.
18:55 Eurolygos ikisezoninis turnyras. Kauno „Žalgiris“ – Atėnų „Panathinaikos“.
21:00 Panorama.
21:22 Sportas. Orai.
21:30 Dainuok su manim.
23:10 Premjera. Atsisveikinimai.
00:50 93-iasis reisas.
02:45 Tylos minutė.
04:20 Jaunasis Montalbanas.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Būk profesionalas“.
12:00 „Delfinai iš arti“.
13:05 „Lobių planeta“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Lobių planeta“.
14:55 „Kitame kūne“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
21:00 „Mano meilė karantinas“.
22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Pokerio princesė“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Pokerio princesė“.
00:55 VAKARO KINO TEATRAS
„Kolumbiana“.
02:45 „Naktis patrulinėje mašinoje“.
04:45 „24 valandos. Palikimas“.
06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Monstrai prieš ateivius“.
08:40 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Vasaros stovyklos sala“.
09:35 „Tinginių miestelis“.

10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Didžioji skruzdėlyčių karalystė.
11:50 Maksas.
14:05 „Mažylis“ Tomis.
16:00 Hačiko. Šuns istorija.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Gandrų siuntų tarnyba.
21:15 Persėdimas.
23:00 PREMJERA Supergreiti.
01:00 Neįmanoma misija. Atpildo
diena.
03:20 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje”.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 „Bušido ringas“.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje.
09.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Grilio skanėstai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 Koncertas „Tenoriada”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Grilio skanėstai.
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06:00 „Geriausi šuns draugai“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai
milžinai“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija“.
14:10 „Pragaro virtuvė“.
15:10 „Reali mistika“.
16:15 „Ekstrasensai tiria“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Melo pinklės.
00:00 AŠTRUS KINAS Baubas 3.
01:50 Operacija „Kardžuvė“.
03:30 Programos pabaiga.

2020.09.13 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Gamina vaikai.
12:00 Šiluvos atlaidai.
13:50 Mis Marpl 1/1 s.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė.
17:00 Piniginės reikalai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Centrinė žvalgyba.
23:20 Kino žvaigždžių alėja. Užgrobimas Šiaurės jūroje.
01:00 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
01:30 Auksinis protas.
02:50 Atsisveikinimai.
04:25 Mis Marpl 1/1 s. Lavonas bibliotekoje.

06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žalioji byla“.
12:30 PREMJERA „Zogas“.
13:05 „Maloningasis vaiduoklis“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Maloningasis vaiduoklis“ .
15:05 „Asteriksas ir Obeliksas: jos
didenybės tarnyboj“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius. Žvaigždės“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Narkotikų karas“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Narkotikų karas“.
00:35 „Solo. Žvaigždžių karų istorija“.
02:55 „Pokerio princesė“.
06:20 „Stivenas Visata“.
07:05 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:30 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Monstrai prieš ateivius“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:50 „Vasaros stovyklos sala“.
09:20 „Tinginių miestelis“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Gerokai
keistas filmas.
10:50 Maksas 2. Baltųjų rūmų didvyris.
12:35 „Ponas Bynas“.
13:05 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis.
14:55 Oušeno tryliktukas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Kaukės. Įslaptintas muzikos šou.
22:00 PREMJERA Tamsusis bokštas.
23:50 Penktadienis, 13-oji.
01:40 Persėdimas.
03:05 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Koncertas „Tenoriada”.
08.00 Pinigų karta. Laisvės
TV laida.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Kryptys LT.
09.30 Kaip gyveni?
09.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Kryptys LT.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.30 „Paprasti rinkimai”.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Šiandien kimba.
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionatas.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionatas
III etapas.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Diena laukinėje gamtoje“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija“.
14:10 „Pragaro virtuvė“.
15:10 „Reali mistika“.
16:15 „Ekstrasensai tiria“.
18:25 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:45 „Sūnus paklydėlis“.
23:45 „Fargo“.
01:55 Melo pinklės.
03:55 Baubas 3.
05:25 Programos pabaiga.

2020.09.14 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Zachor. Atsimink.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
21:52 „TV3 sportas“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Dredas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Dredas“.
23:55 „Perėja“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Tironas“.
02:45 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:10 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:00 „Perėja“.
04:55 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:30 „Kvailiai šėlsta“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties
įstatymai.
01:00 „Mirtinas ginklas“.
01:50 Tamsusis bokštas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05:40 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.
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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 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 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika“.
06:30 „Strėlė“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žaibiškas kerštas.
23:05 „Jūrų pėstininkai“.
01:00 „Legendų biuras“.
02:05 „Sūnus paklydėlis“.
02:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:35 Programos pabaiga.

2020.09.15 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Zachor. Atsimink.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.

20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
21:52 „TV3 sportas“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Raudonoji aušra“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Raudonoji aušra“.
23:55 „Perėja“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Tironas“.
02:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:05 „Perėja“.
04:55 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bado
žaidynės. Strazdas giesmininkas.
01:10 Nakties įstatymai.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05:40 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Pagaliau savaitgalis.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 Seimo rinkimų debatai „Mokyklinis ugdymas”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 Seimo rinkimų debatai „Mokyklinis ugdymas”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:30 „Strėlė“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kitas pasaulis 4. Pabudimas.
22:40 Žaibiškas kerštas.
00:35 „Būk ekstremalas“.
01:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:15 Programos pabaiga.

2020.09.16 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Šoka Lietuva.
10:00 EK pirmininkės U. von der Leyen metinis pranešimas.

11:00 Atspindžiai.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Piniginės reikalai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyventi kaime gera.
04:30 Klausimėlis.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kultūringai su Nomeda.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Einšteinas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Einšteinas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Einšteinas“.
00:00 „Perėja“.
01:00 „24 valandos. Palikimas“.
01:55 „Amerikiečiai“.
02:50 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:05 „Perėja“.
04:55 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 VIDO VIDeO.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Besivaikantys mirtį.
00:50 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:15 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Kryptys LT.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.

18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Jūrų pėstininkas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Jūrų pėstininkas“.
23:50 „Perėja“.
00:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:00 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:50 „Perėja“.
04:40 „Ekstrasensų mūšis“.

06:30 „Strėlė“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Raudonojo spalio medžioklė.
23:50 Kitas pasaulis 4. Pabudimas.
01:25 „Būk ekstremalas“.
02:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:00 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Amerikietis žudikas.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Besivaikantys mirtį.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija. VDU karta.
05:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:55 Programos pabaiga.

2020.09.17 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
12:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui.
13:00 Pasaulio puodai.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Asmens sargybinis.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stambiu planu.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
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 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:30 „Strėlė“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Specialistas.
23:15 Raudonojo spalio medžioklė.
01:55 „Būk ekstremalas“.
02:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:30 Programos pabaiga.

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
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Reikalingas gydomojo masažo specialistas,
masažuotojas (-a), kad atvyktų į namus atlikti gydomąjį
masažą, turintis med. išsilavinimą. Tel. 8 313 53611

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą.
Suteikiame garantijas, sukomplektuojame medžiagas.
Tel. 8 655 75705

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

Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje,
7, 13 arų sklypas – 14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Reikalingas žmogus, galintis kartu gyventi
ir prižiūrėti senyvo amžiaus moterį.
Tel. 8 676 39269

Dažome medinius namus, fasadus bei
stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė! Tel. 8 636 94394
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Tel. 8 624 34603

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

Statybos įmonei
reikalingi apdailininkai,
plytelių klojėjai.
Tel. 8 687 41202

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

Brangiai
perku
mišką (gali turėti
bendrasavininkių,
būti
neatidalinta,
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau
dokumentus.

Tel. 8 644 55355

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): 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“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Parduodamas parketas, storis
– 15 mm, plotis – 45 mm, 30
kv.m, tel. 8 682 98506

Nekilnojamas turtas

Nuoma

Pripučiamas čiužinys 210 X
150 cm, skirtas dvigulei lovai,
viengulės 2 lovos, po 1 dalį
sekcija, virtuvinės spintelės iki
10 vnt., centralinis katilas – 190
Eur, vyriškas dviratis.
Tel. 8 616 48116

Namas Ricielių kaime, gera vieta, 28 a namų valda, kaina – 12
000 Eur. Tel. 8 670 99567

Išnuomoju 2 kamb. butą Ateities g. žmogui, galinčiam padaryti remontą. Tel. 8 604 37508

Viengulė lova su stalčiais patalynei, čiužiniu. Virtuvinis stalas,
109 x 60 cm. Tel. 8 699 20509

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas puikioje, jaukioje,
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, puikus privažiavimas. Kaina – 18 500 Eur.
Tel. 8 624 69222

Išnuomojamas 20 kv. m butukas, puikiai suremontuotas, su
nauja buitine technika, tvarkingą buitį mėgstančiam nuomininkui. Pageidautina ilgesniam
laikui. Tel. 8 609 28835

Naujos ąžuolo taburetės.
Tel. 8 618 20125

Asmeniniai skelbimai

1,5 ha žemės ūkio paskirties Veisiejų sen. Saltoniškių
kaimas, netoli Leipalingio.
Tel.: 8 686 25959, 8 614 15457
Parduodami sklypai Neravų
kaime nuo 16 arų.
Tel. 8 687 10508

Išnuomojamas 1 kamb. 2 kamb.
bute, centre, Taikos g. 1 a. 150
Eur/mėn. Tel. 8 616 48116
Nuomojamas garažas miškų
urėdijos teritorijoje, M. K. Čiurlionio g. 102, tel. 8 686 59764

Žemės ūkio produkcija

Gyvenamasis namas 72 kv. m
Leipalingyje, 7, 13 arų sklypas –
14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247

3.73 žemės ūkio paskirties
sklypą Žeimių kaime.
Tel. 8 682 26525

Vasariniai kviečiai – 50 kg – 7
Eur, rugius – 50 kg – 6 Eur.
Tel. 8 695 16057

Parduodamas 2,57 ha žemės
sklypas (iš jų 0,18 ha miškas)
Utiekos kaime, netoli Druskininkų. Atlikti kadastriniai matavimai. Kaina – 7500 Eur.
Tel. 8 686 64303

Kviečiai, miežiai, avižos, kvietrugiai, rugiai. Tel. 8 616 11588

Parduoda kapitališkai suremontuotą 1 kambario butą 1-ame
aukšte Gardino g. 14 (2 a. namas). Kaina – 33 000 Eur, arba
keičia į didesnio ploto butą.
Tel. 8 604 48595
Namų valdos sklypas: 4,5 arų,
visos komunikacijos, Ratnyčėlės upelis. Yra rūsys – 150 kv.
m. Tel. 8 682 98506
Druskininkų sav., Guobinių k.
parduodama sodyba su ūkiniais
pastatais. Sklypas – 33 arai.
Trifazė elektra – 19 kW, asfaltuotas kelias. Papildomai galima nusipirkti – 1, 86 ha, žemės
kaina – 13 500 Eur.
Tel. 8 698 48621
Varėnos raj. Mardasavo kaime
parduodama sodyba, miško
apsuptyje. Netoli teka upė Merkys. Sklypo plotas – 0, 28 ha,
namų valda. Parduodama kartu
su 6, 23 ha mišku. Naujai atvesta trifazė elektra, labai graži
vieta. Kaina – 27 500 Eur.
Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj. Smarliūnų kaime
parduodamas gyvenamasis
namas, naujas stogas, naujai
pastatytas priestatas, plastikiniai langai, šarvo durys,
naujai išvedžiota elektra.
Reikalingas vidaus remontas,
sklypas – 1, 16 ha iš kurių – 0,
21 ha namų valda. Sklype yra
prūdas. Kaina – 18 000 Eur.
Tel. 8 698 48621

Kvietrugiai, tinka sėjai. Veisiejų
sen. Tel. 8 616 04451
Avižos, rugiai, kvietrugiai, C1
atsėlio. Tel. 8 672 49828
Miškas, mediena, malkos
Sausa pušinė malka. Rąsteliai,
„kulbės“, kapota. Tel. 8 682 58164
Įvairių rūšių malkos: kaladėmis,
rąsteliais. Pristatome ir mažus
kiekius. Tel. 8 625 57710
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Įvairūs daiktai
Dvigulė lova, plotis – 140 cm,
kaina – 70 Eur, tel. 8 609 35285
Svarainiai. Tel. 8 650 83251
Vokiška indukcinė 2 vietų ekonomiška, nešiojama viryklė,
kaina – 100 Eur. Kambario
antena – 15 Eur, lauko palangės antena – 17 Eur. Tel. 8 662
10144, skambinti vakare nuo
18-21 val. „Electrolux“ kaitlentė
50x60, gartraukis „ARDO“,
naudoti, veikiantys, kaina – 200
Eur. Tel. 8 686 02926
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, dvigulė lova – 20 Eur,
spinta ir stalai, naudota sekcija,
viengulės lovos – 10 Eur, virtuvinės spintelės nuo 5 Eur, duris.
Tel. 8 616 48116

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Geras tarybines stiklines,
200 ml (briaunuotos), „granionos“, 53 vnt. Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 672 70308
Parduodamos iš uždarytos parduotuvės su 70% nuolaida naujos odinės striukės ir avikailiai.
Modeliai ne iš pačių naujausių
kolekcijų. Kainos nuo 10 Eur.
Tel. 8 698 40430
Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Kineskopiniai televizoriai „Philips“ (51 cm įstrižainė) – 15 Eur,
37 cm – 12 Eur, kineskopinių TV
distanciniai pulteliai ir Scart laidai – nuo 2 Eur, naudoti medžio
drožlių plokščių skydai 154,5 cm
X 60, 5 cm – 18 vnt. 177,5 cm X
50 cm – 6 vnt. 1, 5 Eur už kv. m,
skaldelė trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, medžioklinis
šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro su
medžiokliniu prožektoriumi – 250
Eur. Tel. 8 686 43600

Automobilis „Citroen Xsara“ dalimis, dyzelis, 1998 m.
Tel. 8 611 77121

Reikalingas atsakingas žmogus
namo priežiūrai, galima gyventi. Tel. 8 640 24799

Perka

Rasta

Pirksiu 5-20 kg baravykų, šilbaravykių. Tel. 8 656 88734

Rastas telefonas „Samsung“ prie
parduotuvės „Čia“ Ateities g. Netoli sūpynių. Tel. 8 626 38360

Pirkčiau sodo sklypą su nameliu
arba be jo. Gali būti apleistas.
Tel. 8 628 75156

Reikalinga
Reikalingas asmuo, mokantis
dirbti kompiuteriu.
Tel. 8 625 27579
Reikalingas žmogus, galintis
kartu gyventi ir prižiūrėti senyvo amžiaus moterį. Tel. 8 676
39269

Ieško darbo
Jaunas vyras ieško pavienių
arba ilgalaikių darbų. Esu
kruopštus, atsakingas, be žalingų įpročių, galiu dirbti bet
kuriuo metu – darbo dienomis,
savaitgaliais.
Tel. 8 676 52360
Ieško kiemsargio arba budėtojo, apsaugos darbuotojo darbo.
Tel. 8 692 44465

Naujos ąžuolo taburetės.
Tel. 8 618 20125
Svetainės odinis komplektas
smėlio spalvos, kaina – 200
Eur, tel. 8 611 33589

Transporto priemonės ir jų
dalys
Motoroleris „Peugeot Vivacity“,
2010 m. 50 cm3, 2,8 kW. Ką tik
iš Vokietijos, rida – 7500 km.
Puiki būklė, nebrangiai.
Tel. 8 692 44465
„Toyota Avensis“ universalas,
juoda spalva, dyzelis – 2.3
l, nedaužtas. TA iki 2022 birželio. Kaina – 4900 EUR.
Tel. 8 616 49163
„Hyundai Matrix“ 1,6 l benzinas,
ideali būklė. Rida – 119 000
km, minivenas. TA iki 2022-08.
Tel. 8 674 02809

Nupirksiu Jūsų automobilį už geriausią kainą.
Tel. 8 648 18 770
Nebrangiai parduodu skaldytas mišrias (beržas, alksnis,
drebulė, eglė) malkas.Kaina – 27 Eur/m3. Tel. 8 614 76626

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

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.

2007 m. „Nissan X-trail“, 2, 2
kub.cm dyzelis, 100 kW, TA iki
2022-08-27. Tvarkingas, išskirtinis, kaina – 3800 Eur.
Tel. 8 645 64053

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

Brangiai perkame
grybus!
Vienkiemių g. 3,
Jaskonys
Tel. 8 606 00016

Tel. +370 687 93693

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

16

2020 m. rugsėjo 10 d.

Savaitraščio Nr. 271

Druskininkų implantologijos centras: meilė darbui išvien su inovacijomis
Druskininkų
implantologijos centre (DRIC) gydosi ne tik
druskininkiečiai, bet ir miesto svečiai. Gydymo įstaigos
įkūrėja, gydytoja odontologė
Kristina Belevičiūtė, sutiko papasakoti apie kliniką ir šiuolaikinių pacientų poreikius. Gydytoja įsitikinusi, kad raktas į
sėkmę yra nuoširdus darbas, o
šilti pacientų atsiliepimai – geriausias to įrodymas.
Koja kojon su naujovėmis
Viename iš gražiausių Lietuvos
kurortų įsikūrusi klinika turi ką pasiūlyti – ji išsiskiria savo inovacijomis. Galbūt todėl neatsigina
klientų: darbas čia verda net šeštadieniais.
„Šiandien galimybės beribės: visus prarastus dantis implantais
atkuriame vos per dvi dienas. Turime modernią techniką: kompiuterinį tomografą, atliekame 3D ir
panoramines nuotraukas. Prireikus nuimti dantų antspaudus, galime nuskenuoti intraoraliniu skeneriu. Taip gauname tikslų dantų
vaizdą, o pacientas nepatiria diskomforto“, – odontologijos galimybėmis džiaugiasi gydytoja K.
Belevičiūtė
Paklausta, kaip sekėsi burti gydytojų komandą, odontologė nusišypso: „Kiekvienoje srityje dirba profesionalai, turintys patirties
Lietuvoje ir už jos ribų. Štai gydytoja periodontologė užtikrina greitą ir efektyvų dantenų ligų
gydymą. Chirurgas gali pasiūlyti dantų atkūrimą per dvi dienas.
Protezuotojas – patogų ir estetišką dantų protezavimą... Visi – nuo
burnos chirurgo iki kosmetologės
– yra patyrę specialistai.“
Specialistai – po vienu stogu
Dantų implantacija ir protezavimas yra labai paklausi procedūra,
kuri kardinaliai pagerina gyveni-

Druskininkų implantologijos centras
Klinikos specialistai

mo kokybę. Tačiau paslaugos tuo
anaiptol neapsiriboja. Čia pagalbos sulaukia ir norintys pasveikti, ir tie, kurie nori estetiškai atrodyti. „Turime visus specialistus po
vienu stogu. Siūlome ne tik odontologinį gydymą, bet ir galimybę
restauruoti šypseną ypač aukštos
kokybės dantų laminatėmis. Klinikoje dirba nuostabi kosmetologė,
kuri atlieka botulino toksino ir hialurono rūgšties injekcijas, mezoterapiją veidui ir plaukams, veido
revitalizaciją, valymą ultragarsu,
taip pat – radijo dažnio procedūrą“, – pasakoja K. Belevičiūtė.
Laukiami visi pacientai
Klinikos filialas yra ne tik Druskininkuose, bet ir šalies sostinėje Vilniuje. Nors miestai – skirtingi, pacientų poreikiai sutampa.
Jiems rūpi kokybė ir naujausi gydymo metodai. „Lietuviai vis reiklesni – jie žino apie pasaulines
inovacijas ir tikisi kokybiškas paslaugas gauti savo mieste, o ne kažin kur. Taigi kartelė aukštai iškelta“, – pastebi gydytoja.
Deja, lėšų aukštos kokybės gy-

dymui turi ne visi. Tačiau ir tokių
pacientų laukia džiugi žinia –
Druskininkų
implantologijos
centras bendradarbiauja su Valstybinėmis ligonių kasomis. „Jaunimui iki 18 metų protezuojame
dantis nemokamai – padengiami
iki 1,5 tūkst. eurų vertės bemetalės keramikos protezavimo darbai. Senjorams bei neįgaliesiems
kompensuojamos protezavimo išlaidos iki 500 eurų. Senjorams, turintiems alveolinio kaulo atrofiją,
kompensuojami 2 dantų implantai
iki 1,5 tūkst. eurų, dalinai padengiama ir protezo kaina“, – pasakoja K. Belevičiūtė. Pacientai mielai naudojasi šiomis galimybėmis,
juk implantologijos centro durys –
atviros kiekvienam.

Adresas: M. K. Čiurlionio g. 97, Druskininkai
deda patyrę specialistai, naujausia įranga bei medžiagos. Išklausome ir atsižvelgiame į kiekvieno
žmogaus poreikius – tai leidžia
tobulėti ir judėti pirmyn.“
Druskininkų
implantologijos
centro sėkmė įrodo – šiuos tiks-

lus klinika įgyvendina su kaupu.
Tuo įsitikinti galite ir patys – apsilankykite nemokamoje konsultacijoje dėl dantų atkūrimo. Patyrę
DRIC gydytojai laukia Jūsų!
Užsakymo Nr. MDR-272-01

Ko reikia sėkmei?
Nesuklysime, kliniką pavadinę
sėkmės pavyzdžiu: DRIC įvertina ne tik Druskininkų gyventojai, bet ir miesto svečiai. Paklausta, kokia turi būti gydymo įstaiga,
gydytoja nusišypso: „Genialumas
slypi paprastume. Visa ko paslaptis – meilė darbui ir pacientams.
Aukščiausią kokybę pasiekti pa-

Duris atveriantis „Amberton Green SPA Druskininkai“
siūlo darbą kineziterapeutams ir masažuotojams.
Kreiptis tel. 8 614 07845 arba
el. p. druskininkai@amberton.lt

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

