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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Odontologės Lauros Juškienės svajonė išpildė Druskininkuose –
čia ji atidarė nuosavą kliniką
jo Jurijaus Melničenko kabinete, jis
mane priėmė po savo sparnu, rekomendavo padirbėti ir poliklinikoje.
Tuomet buvau kupina jaunatviško entuziazmo, labai norėjau daug dirbti, įgyti kuo daugiau
praktikos, todėl nuomavau darbo vietą privačiame Vijolės Vaickelionienės odontologijos kabinete. Ir į Lazdijus dirbti važinėjau. O
vieną gražią dieną supratau, kad
jau metas sustoti. Supratau, kad
jau įgijau pakankamai patirties,
išmėginau save įvairiose profesinėse situacijose ir noriu dirbti vienoje vietoje. Sumanėme atidaryti
nuosavą odontologijos kliniką.
– Ar sunku buvo rasti vietą
savo svajonių klinikai?
– Tiesą sakant, tokios vietos,
teko paieškoti. Iš pradžių norėjosi kliniką įsteigti miesto centre, visiems gerai prieinamoje vietoje.
Bet vėliau draugai ir patys pacientai pradėjo sakyti – nesvarbu, kur
tu būsi ir dirbsi, mes atvažiuosime. Juk dantų gydytojo kabinetas
– ne parduotuvė, į kurią žmonės
užsuka, eidami pro šalį... Tada
pradėjau dairytis kiek plačiau ir
radau šias patalpas, kuriose dabar įsikūrėme. Žinoma, buvo sunku pakeisti jų paskirtį. Kol pradėjo
pildytis mano susikurta vizija, kol
buvo sutvarkyti dokumentai, reikalingi mano veiklai, teko palaukti nuo kovo iki gruodžio mėnesio.
O po to prasidėjo remonto darbai, toliau buvo tvarkomi dokumentai. Bet dabar jau visi sunkumai įveikti, atidarėme kliniką ir
priimame pacientus.
Esu labai dėkinga savo vyrui Tomui, kuris mane labai palaikė ir
buvo tikras gyvenimo ramstis. Kai
turi tokį žmogų šalia, galima drąsiai svajoti!

Į Druskininkus gyventi ir dirbti atvykę Laura ir Tomas Juškiai čia įgyvendina ilgai puoselėtas svajones – prieš savaitę šeima atvėrė nuosavos klinikos duris/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Didelės žmonių svajonės gali
išsipildyti ne tik didmiesčiuose, bet ir nedideliame miestelyje. O Druskininkai ir yra tas
miestas, kuriame įsikūrę jauni,
darbštūs ir ambicingi žmonės
ne tik gali realizuoti savo profesines ambicijas, bet ir suteikti labai reikalingas bei kokybiškas paslaugas. Į Druskininkus
gyventi ir dirbti atvykę Laura ir
Tomas Juškiai ne tik čia sukūrė šeimą, bet ir įgyvendina ilgai
puoselėtas svajones. Tomas
sėkmingai plečia valymo paslaugas atliekančios bendro-

vės „Litvala“ veiklą, o odontologė Laura prieš savaitę atvėrė
nuosavo klinikos duris. Laura
džiaugiasi, kad Druskininkuose išsipildė jos svajonė – dabar
ji dirba tokioje klinikoje, apie
kokią svajojo.
– Laura, kiek laiko brandinote svajonę apie nuosavą kliniką, kol ji virto realybe?
– Atidaryti nuosavą kabinetą norėjau, vos baigusi studijas. Jau
tada norėjosi pačiai susikurti sau
darbo vietą ir dirbti taip, kaip aš suprantu odontologiją, gydymą, pa-

cientų aptarnavimo kokybę. Norėjosi sukurti tokią aplinką, kurioje
dirbdama komfortiškai jausčiausi ir aš pati, ir mano pacientai. Taigi, pabaigusi universitetą, jau tvirtai žinojau, ko noriu, tik nemaniau,
kad norai gali taip greitai išsipildyti.
Studijas
Lietuvos
sveikatos
mokslų universitete baigiau 2016
metais, tais pačiai metais ir ištekėjau. Vyras Tomas mane ir atsivežė į Druskininkus. Smagu, kad
čionai atvykusi, darbo pradžioje
sulaukiau labai didelės pagalbos
iš vietinių gydytojų odontologų. Internatūros praktiką atlikau gydyto-

– Ar visuomet svajojote būti
odontologe?
– Prisimenu, pirmoje klasėje per
pirmąją pamoką mokytoja išdalijo po baltą popieriaus lapą ir paprašė nupiešti, kuo norėtume būti
užaugę. Aš tada nupiešiau daktarę su švirkštu. Akivaizdu, kad medicina mane viliojo jau tada. Žinoma, vėliau svajonės keitėsi, bet,
besimokydama devintoje klasėje,
jau buvau tvirtai nusprendusi, kad
studijuosiu odontologiją.
– Tai Jūsų pacientai turėtų
būti laimingi, kad juos gydo
žmogus, tikslingai siekęs savo
svajonės?
– Iš tikrųjų dirbu mėgstamą darbą ir jam atiduodu visą save. Nestoviu vietoje, nuolat mokausi,
stengiuosi tobulėti ir siekti naujų žinių. Visa tai labai svarbu, nes
ir gyvenimas, ir technologijos nestovi vietoje. Norėdama atlikti kokybišką paslaugą, turiu pirmiausia tobulėti pati.
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Pozicija

Meras R. Malinauskas: „Lietuviško teisingumo absurdas –
teisėtą sodybą turiu įteisinti dar kartą“

Po septynerių metų pagaliau padėtas taškas Druskininkų savivaldybės mero Ričardo
Malinausko iš močiutės paveldėtos sodybos Latežerio kaime istorijoje.
Žiniasklaidoje skambiai paskelbta žinia, kad „Kauno apygardos teismas nusprendė patvirtinti taikos sutartį civilinėje
byloje ir Ričardas Malinauskas
turės atstatyti upės vagą, iš
naujo derinti dokumentus dėl
statinių įteisinimo“. Apie septynerius metus trukusį teismų
maratoną, jų pradžią ir baigtį
„Mano Druskininkai“ pasikalbėjo meru R. Malinausku.
– Mere, kaip vertinate teismo
sprendimą?
– Pradėkime nuo to, kad šios istorijos ir to septynių metų teismų
maratono net neturėjo būti.
Mano šviesaus atminimo močiutės sodyba, kaip ir visos kitos istoriniame Latežerio kaime esančios
sodybos bei ūkiniai pastatai, pastatyti apie 1960 m. gatvinio kaimo principu, o beveik visos tvoros
„įbridusios“ į vandenį.
Ir niekam tai niekada neužkliuvo iki tol, kol jos nepaveldėjau aš.
Tuomet ir buvo politikų užsakymų
užsukta teismų karuselė, o prokurorai sprendimus priėmė, kaip susidaro įspūdis, ne remdamiesi dokumentais, o taikydami atskirus
standartus Malinauskui.
Prie to paties upelio kranto
esantys pastatai ir tvoros niekam
nekliūva iki šiol. Taip yra todėl,
kad dvigubų standartų taikymas

R. Malinauskas: „Visiems šios istorijos užsakovams linkėčiau kada nors atsidurti mano
vietoje ir savo kailiu pajusti, ką reiškia toks puolimas.“

ir politiniai užsakymai mūsų teisėsaugoje yra kasdienybė.
– Manote, viskas buvo suplanuota ar net surežisuota iš
anksto?
– Šiandien, žiūrėdamas atgal,
galvoju, kad tai buvo velniškai gerai sustyguotas planas. Iš pradžių
užkliuvo 1960 metų tvora. Vėliau
– ir pati sodyba. Viskas rutuliojosi labai greitai, o priimami teismo
sprendimai stebino savo šališkumu ir net absurdiškumu.
Dabar jau akivaizdu, kad tai
buvo patys tikriausi politiniai užsakymai. Visais įmanomais būdais buvo stengiamasi įvykdyti
„zadaniją“ nugriauti.
Kelios vietos šioje istorijoje ypatingai atskleidžia nesuvokiamas

teisingumo grimasas.
Viskas prasidėjo nuo tuo metu
aplinkos ministro pareigas ėjusio
Valentino Mazuronio. Jis, beje,
yra liberalo Valdo Trinkūno, to
paties, kuris kadaise įsuko teismų karuselę dėl vietinės rinkliavos įvedimo ir toliau tęsė „žygius“
prieš Savivaldybę ir mane, jaunystės sporto bičiulis.
Taigi V. Mazuronis pats viešai
spaudoje gyrėsi, kad, dalyvaudamas pasitarime su aplinkosaugininkais Lazdijuose, paskambino savo pavaldiniams ir liepė
suruošti dokumentus prieš Malinauską iki tol, kol jis grįš į Vilnių,
o jeigu šie nepaklus – turės rašyti
pareiškimus išeiti iš darbo.
Nežinau daugiau nė vieno žmogaus, kuriam dėl gamtos reiš-

Druskininkuose lankėsi Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų vadovai

kinių, šiuo atveju – upės ardomo kranto, būtų liepta nugriauti
namą. O man buvo.
2017 metais trijų teisėjų kolegija, kurią sudarė Evaldas Burzdikas, Nijolė Indreikienė ir Virginija
Lozoraitytė, mane bandė įpareigoti nugriauti dalį sodybos.
Tačiau tie patys teisėjai, tais pačiais metais, tik 6 mėnesiais anksčiau, byloje dėl liberalo V. Trinkūno statinių, pastatytų valstybinėje
miško žemėje priėmė kardinaliai
priešingą sprendimą – statinius
išsaugoti. Ir ši byla buvo formuojanti praktiką! Bet Malinauskui ši
teismo suformuota praktika taikyta nebuvo.
Dar vienas sunkiai logiškai paaiškinamas pavyzdys – dar močiutei gyvai esant, visada jai padėdavome ir stiprindavome upės
krantą akmenimis. Tai daro, ko
gero, beveik visi kaimynai – kranto erozija yra neišvengiamas dalykas. Tai daryti tuomet įpareigojo
teisės aktai, net Alytaus aplinkos
apsaugos departamento direktorius Stasys Vanagas man taip patarė daryti. Bet po to, kai talkos
metu eilinį kartą atstatinėjome
upės išgraužtą krantą, buvo sukeltas žurnalistų šou, o ministro
įsakymas stebuklingai per vieną
naktį buvo pakeistas. Dėl šio, rodos, įprasto veiksmo, teisme turėjau aiškintis beveik dvejus metus.
– Taikos sutartyje numatyta, kad turėsite atstatyti upės
vagą, iš naujo derinti dokumentus dėl statinių įteisinimo.
Jums tai atrodo logiškai pama-

tuoti sprendimai?
– Mano atveju, septynerius metus tęsiantis teismams ir matant,
kad Lietuvos teismų sprendimams įtaką dažnai daro politinis
spaudimas, tai buvo geriausia
išeitis padėti tašką šioje absurdiškoje istorijoje.
Kalbant apie upės vagą, tai,
naudodamas tuos pačius akmenis, turėsiu pratęsti tuos pačius
darbus, nors dvejus metus teismuose buvau priverstas įrodinėti, kad viskas buvo padaryta teisingai. O tai buvo galima padaryti
per savaitę, ir nebūtų reikėję šio
betikslio teismų maratono.
Dar 2006 metais mano močiutės sudaryta sutartis su statybininkais dėl pastato rekonstrukcijos, turint statybos projektą,
gavus suderinimus ir leidimus iš
visų institucijų buvo panaikinta.
Dabar turėsiu iš naujo parengti
statybos projektą, gauti visus leidimus.
Tikiu, kad žmonės atskiria tikrąsias vertybes ir supranta, kad po
šia dirbtinai išpūsta istorija slepiasi visai kiti dalykai. Ne kartą regėjome, kad žiniasklaidą galima
nupirkti. Deja, panašu, kad kartais lygiai taip pat laisvai, be jokios moralės, „prekiaujama“ ir teisingumu.
Bet lazda turi du galus.
Visiems šios istorijos užsakovams linkėčiau kada nors atsidurti mano vietoje ir savo kailiu pajusti, ką reiškia toks puolimas.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą
pagal Druskininkų savivaldybės Žemės
ūkio rėmimo programą

Žemdirbiai, pageidaujantys gauti paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą, paraiškas gali teikti iki 2020 m. lapkričio 5 d. imtinai/Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybės ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai aptarė verslo sąlygas Lietuvoje ir Dzūkijoje, aktyvų
vietos verslo ir savivaldos bendradarbiavimą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkuose lankėsi ir su Druskininkų savivaldybės vadovais
bei vietos verslininkais susitiko Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariai.
Verslo ir mokslo bendruomenės
vadovus priėmęs miesto meras
Ričardas Malinauskas pristatė
kurortą, įgyvendintus ir planuoja-

mus įgyvendinti projektus.
Druskininkų savivaldybės ir Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmų vadovai aptarė verslo sąlygas Lietuvoje ir Dzūkijoje,
aktyvų vietos verslo ir savivaldos
bendradarbiavimą, kuris duoda
puikių rezultatų.
„Druskininkai yra puikus pavyzdys, kai aktyvus socialinių partnerių dialogas atneša naudos

kiekvienam visuomenės atstovui“, – akcentavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas Sigitas Leonavičius
Po susitikimo savivaldybėje
Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmų vadovai susitiko su
Druskininkuose veikiančių įmonių atstovais. Su jais kalbėta apie
pandemijos įtaką verslui, ateities
perspektyvas ir planus.

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad žemdirbiai, pageidaujantys gauti
paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), paraiškas gali
teikti iki 2020 m. lapkričio 5 d.
imtinai.
Programos tikslas – pilnai ar iš
dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems ir vykdomiems
Programos projektams (toliau –
Projektai) Druskininkų savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Programos tikslą ir uždavinius, nustatyti
paramos teikimo prioritetai.
Programos projektų finansavimo
tvarkos aprašą, paraiškos žemės
ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu: /index.
php Savivaldybės naujienose ir

skyriuje Pradžia/Veiklos sritys/
Žemės ūkis/Žemės ūkio valdos ir
ūkininkų ūkiai arba paspaudus internetinę nuorodą/go.php/lit/Zemes-ukio-valdos-ir-ukininku-ukiai
Paraiškos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai
adresu, Vilniaus al. 18, Druskininkai. Paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto
kurjerio arba įteikta asmeniškai.
Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki
17.00 val., penktadienį – nuo 8.00
val. iki 15.00 val.
Išsamesnę informaciją teikia
Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Alvydas Vengrauskas (Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai), tel.
8 614 25 826, el. paštas alvydas.
vengrauskas@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės informacija
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Turizmo dienų metu
Druskininkai pakvies į
neįprastą stichijų kelionę

Zenonas Streikus: „Jei norite sužinoti apie
Druskininkus tiesą – paklauskite miesto svečių“
Žaviuosi žmonėmis, bendruomenėmis ir tautomis, kurios
geba kiekvieną gražią smulkmeną padaryti matoma, žinoma ar net reikšminga. Kiti gi
sugeba net žymius laimėjimus
sumenkinti, jais abejoti ar net
išjuokti. Vos tik pradėjus kalbėti apie tai, kas pasisekė, neretai
visas pakeltų balsų choras pokalbį nukreipia į dar neišspręstų, per daugybę metų sukauptų problemų ratą. Psichologine
trumparegyste, be abejonės,
galima laikyti negatyvių, taisytinų dalykų nepastebėjimą. Tačiau dar pavojingesniu proto
aklumu reikėtų laikyti negalėjimą matyti pažangos ir sėkmės.
Suprasdamas Lietuvoje vyraujantį nepasitikėjimą geromis žiniomis,
net neminėsiu ekonomisto Žygimanto Maurico neseniai surengtoje vadovų konferencijoje paskelbtų neįtikėtinai gerų ekonominių
rodiklių, kaip jis pavadino, stebuklų. Kviečiu perskaityti jo straipsnį
ir įvertinti, kaip skiriasi realybė, kurią jis pateikia, nuo tos propagandos, kurią skleidžia mūsų oponentai („Mauricas – apie šiandieninę
Lietuvos ekonomikos situaciją: dar
niekada negyvenome geriau“).
Tiesiog noriu pasidžiaugti, kad
net 8 punktais pakilo labai inertiškas rodiklis – žmonių pasitenkinimo gyvenimu jausmas. Tai rodo,
kad vis daugiau žmonių sugeba
skaičiuoti pergalės taškus, jais
maitinti savo sielą ir vertina bendravimą su aplinkiniais.
Apie tai, kokiais tempais ir kaip
keitėsi, gražėjo Druskininkai, nepaisant jokių politinių „tornadų“,
net baugu garsiai šnekėti, nes
įsiaudrins gerų žinių nekenčiantis, kemsyne tupintis pavydas.
Jei norite sužinoti apie Druskininkus tiesą – paklauskite miesto
svečių, ir jie patvirtins tyrėjų nu-

Rugsėjo 25-27 dienomis, jau
tradicija tapusių Turizmo dienų
metu, Druskininkai leisis į neįprastą stichijų kelionę. Miesto širdis – Vilniaus alėja – taps magiška skaitmeninio meno – garso,
šviesų ir vaizdo arterija, apjungiančia svarbiausius miesto pastatus ir lokacijas. Miesto paslaptis

atskleis ir teminės gidų ekskursijos, lauks naktiniai žygiai ir orientacinės su mistikos prieskoniu,
pamatysite dar negirdėtų atlikėjų pasirodymus, o miesto turizmo
ir verslo objektai visus pasitiks su
gurmaniškais pasiūlymais.
Taigi visi turizmo gurmanai – į
Druskininkus!

Prašymus dėl socialinės paramos
galima pateikti ir internetu

Prašymus dėl socialinės paramos galima pateikti ir internetu – tai greičiau, patogiau ir
saugiau pasaulinės COVID-19 pandemijos metu/Asociatyvi foto

statytą faktą, kad Druskininkų gyvenimo kokybės rodiklis yra vienas iš geriausių Lietuvoje.
Džiaugiuosi, kad Druskininkų
savivaldybės meras ir jo komanda kelia labai ambicingus planus,
kurie lemia pažangą ir lyderystę.
Manau, kad 2022 metais Druskininkuose vyksiančios Pasaulio
lietuvių žaidynės, į kurias iš viso
pasaulio atvyks tūkstančiai tautiečių, yra svarbus stimulas ir įsi-

pareigojimas merui, jo komandai,
man, Vyriausybei ir Seimui Druskininkus padaryti dar žavesne visos Lietuvos vizitine kortele.
Tiesiog prisidėkime prie gerų
darbų!
Kviečiu Jus balsuoti už Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungą Nr. 13
ir mane. Ačiū.
Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-272-01

Druskininkų
savivaldybės
administracija
gyventojams
primena, kad dažnai nebūtina vykti į Socialinės paramos
skyrių, o prašymus dėl socialinės paramos galima pateikti
ir internetu. Tai greičiau, patogiau ir saugiau pasaulinės COVID-19 pandemijos metu.
Internetu galima pateikti prašymus dėl 33 rūšių socialinės paramos: išmokų vaikams, globos išmokų, šeimos kortelės, mokinių
nemokamo maitinimo, socialinės
pašalpos, šildymo išlaidų kompensacijos ar kt. Taip pat galima pateikti prašymus dėl išmokos mokėjimo būdo pakeitimo arba išmokos
mokėjimo nutraukimo, transporto ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems. Per ateinančius metus Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija yra įsipareigojusi įdiegti visų socialinės paramos
formų elektroninius prašymus. Savivaldybė rengiasi šį sąrašą papildyti ir savo teikiamomis socialinės
paramos paslaugomis.
Naudojimasis sistema yra paprastas ir intuityvus. Norint pateikti prašymą, reikia prisijungti prie interneto svetainės adresu
www.spis.lt ir, sistemai nukreipus
į „Elektroninius valdžios vartus“,
patvirtinti savo tapatybę naudo-

jantis internetine bankininkyste,
mobiliu parašu ar kitomis elektroninės atpažinties priemonėmis. Tai atlikus, galima pateikti
prašymą socialinei paramai gauti. Suvedus reikiamus duomenis, prašymas išsiunčiamas vienu
mygtuko paspaudimu. Duomenys
apie prašymo būseną, priskirtą
atsakingą darbuotoją bei priimtą
sprendimą sistemoje matomi prašymą pateikusiam žmogui. Gyventojo nusiųstą prašymą nagrinėja savivaldybės darbuotojai ir
praneša apie sprendimą taip pat
naudodamiesi sistema arba kitu
prašomu būdu.
Norintys išmokti naudotis el.
paslaugomis gali peržiūrėti vaizdo instrukcijas www.spis.lt, taip
pat konsultuotis Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543,
el. paštu laima.jaskeleviciene@
druskininkai.lt arba, iš anksto užsiregistravus minėtais būdais, užsukti į Socialinės paramos skyrių, esantį Vasario 16-osios g. 7,
Druskininkuose, kur specialistai
patars ir pamokys kaip elektroninėje erdvėje užpildyti reikiamus
prašymus.
Savivaldybės
administracija
kviečia gyventojus taupyti savo
laiką ir naudotis jų patogumui sukurtomis el. paslaugomis.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Šalies kurortų ir sveikatinimo plėtrai – naujo įstatymo idėja
Rugsėjo pradžioje Seime
surengtoje atviro stalo diskusijoje pristatyta teisinio reguliavimo apžvalga, kurios
iniciatorė Asta Kubilienė siūlo tobulinti teisinį reguliavimą ir aiškiau atriboti skirtingas kurortų kategorijas, taip
sudarant sąlygas spartesnei
sveikatinimo sektoriaus plėtrai. Ekspertų vertinimų, tai
leistų kurortams ir kurortinio
statuso vietovėms lanksčiau
reaguoti į besikeičiančią vietinio ir atvykstamojo turizmo
rinką, panaikintų formalias
kliūtis spartesnei sveikatinimo, reabilitacinių paslaugų,
sanatorinio gydymo, aptarnavimo ir pramogų sektorių
plėtrai.
Diskusiją organizavusios Seimo narės ir Sveikatos reikalų
komiteto pirmininkės A. Kubilienės vertinimu, kurortų ir kurortinių teritorijų teisinis reguliavimas jau nebeatitinka laikmečio,
tad reikia pradėti diskusiją su
visomis suinteresuotomis pusėmis, kurios šiuo metu plėtoja
įvairias sveikatinimo sektoriaus
šakas. Apie pokyčių būtinybę
kalba įvairios nevyriausybinės
organizacijos ir jų nariai – Lietuvos kurortų asociacija, Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija, Lietuvos
kurortinių miestų savivaldybės,
taip pat sveikatinimo veiklą tyrinėjantys ir ja užsiimantys Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos kineziterapeutų draugijos
nariai.
Naudosis gerąja užsienio ša-

išteklių naudojimo ir pan.) atitinkamą statusą turinčioms vietovėms.

lių praktika
Renginio metu pristatytas Seimo Informacijos ir komunikacijos
tyrimų skyriaus atliktas tyrimas
„Kurortų ir kurortinių teritorijų teisinio reguliavimo problemos ir
perspektyvos“. Parlamento analitikų parengta studija surinko ir
analizavo skirtingų Europos šalių gerąsias praktikas, reguliuojant kurortų ir kurortinių vietovių teisinį statusą. Pavyzdžiui,
kai kuriuose valstybėse (Lenkija, Slovakija) galioja atskiri kurortų įstatymai, tuo metu Austrijoje,
Vokietijoje kurortų veiklos reguliavimas patenka į atskirų žemių
kompetenciją.
Seimo narės A. Kubilienės vertinimu, Lietuvoje šiandien trūksta
teisinio aiškumo, kokios vietovės
Lietuvoje gali būti laikomos kurortais, o kurios tik kai kurias kurortų
savybes turinčiomis kurortinėmis
vietovėmis. Atskiras klausimas

– kada ir kaip kurortų sveikatinimo veikla gali būti pripažįstama ir kaip turinti gydomąją funkciją. Užsienio šalių pavyzdžiai
rodo, kad kiekvienu atveju reikalingas objektyvus mokslinis įvertinimas, ar konkrečios medžiagos (purvas, mineralinis vanduo
ir kt.), veikiančios gydymo įstaigos, jų teikiamos reabilitacinės ir
kitos paslaugos turi gydomąjį poveikį. Toks objektyvus vertinimas
leistų aiškiau atriboti vietoves pagal jų naudą kurortų svečių savijautai ir sveikatai.
Diskusijos metu buvo keliamas
klausimas, ar teisinio reguliavimo
pokyčiai turi būti įtvirtinami nauju įstatymu, ar integruoti į dabar
galiojantį Turizmo įstatymą. Aiškesnis skirtingų kurortų kategorijų nustatymas vėliau turėtų esminę reikšmę ir nustatant skirtingas
lengvatas ar privilegijas (mokestines, teritorijų planavimo, gamtos

Seimo narės A. Kubilienės inicijuotoje apskrito stalo diskusijoje dalyviai pritarė, kad kurortų plėtrai reikia naujo specialaus įstatymo/
Olgos Posaškovos nuotrauka

Kraujagyslių chirurgo konsultacijos –
ir Druskininkų kardiologijos centre
Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje
dirbantis gydytojas, kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas
Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytojas, kraujagyslių chirurgas J. Gutauskas/
Asmeninio archyvo nuotrauka

• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B,
Druskininkai
Užsakymo Nr. MDR-272-001

Įstatymų privilegijos – už
mokslininkų įvertintas savybes
Kaip akcentavo diskusijoje dalyvavęs Lietuvos kurortų asociacijos prezidentas ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas,
šiandien kyla daug kazusų, kai
kurortu gali pasivadinti iš esmės
bet kokia vietovė, turinti bent kiek
gražesnę aplinką ar ežerą. Tokia
situacija turi būti taisoma – kurorto statusas turi būti suteikiamas
pagal objektyvius mokslo tyrimais
pagrįstus duomenis, taip pat sukurtą infrastruktūrą, o ne tik subjektyviais vienos ar kitos teritorijos bendruomenės norais.
Artūras Salda, Nacionalinė sa-

lūšės kaimų dalių teritorijos bei
Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelio
teritorijos.
Naujo įstatymo projektas –
dar šį rudenį
Planuojama, kad apibendrintos
studijos ir apskrito stalo diskusijos
dalyvių, suinteresuotų organizacijų atstovų įžvalgos taps naujosios
kurortų teisinio reguliavimo iniciatyvos pagrindu, kurią planuojama
pateikti dar šios Seimo rudens sesijos metu.
Pasak Seimo narės A. Kubilienės, atskirame įstatyme, o ne
poįstatyminiame teisės akte suformuluotos taisyklės ne tik padės aiškiau atskirti skirtingas
kurortų kategorijas, išskirs gydomąsias funkcijas turinčius,

A. Kubilienės inicijuotoje apskrito stalo diskusijoje dalyvavo ir Lietuvos kurortų asociacijos prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, kuris akcentavo, kad
šiandien kyla daug kazusų, kai kurortu gali pasivadinti iš esmės bet kokia vietovė, turinti
bent kiek gražesnę aplinką ar ežerą/Audronės Ivanauskienės nuotrauka

natorijų ir reabilitacijos įstaigų
asociacijos prezidentas, akcentavo, kad kurortai išties turėtų turėti preferencinį statusą, lyginant su
kitomis savivaldybėmis. Pavyzdžiui, įtvirtinant lengvatinį PVM
tarifą kurortuose teikiamoms paslaugoms, o skirtingų kategorijų
vietovių atitiktį numatytiems kriterijams turėtų vertinti speciali Vyriausybės įstaiga.
Šiandien kurorto statusas suteikiamas, vadovaujantis poįstatyminiu teisės aktu – dar 2006
metais priimtu Vyriausybės nutarimu. Pagal jį šiuo metu Lietuvoje yra keturi kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa,
Palanga. Taip pat pripažintos ir
penkios kurortinės teritorijos –
Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto Strigailiškio ir Pa-

bet ir leis skaidriau reguliuoti į
vairių privilegijų ir lengvatų skyrimo procedūras. Visa tai ne tik
išspręs teisinius kazusus, bet ir
kurs sąlygas sveikatinimo sektoriaus plėtrai, sudarys lankstesnes sąlygas tiek vidiniam,
tiek ir atvykstančiajam turizmui.
O tuo pat metu atsiveriančios
galimybės skatins ne tik pripažintus kurortus – Druskininkus
ar Birštoną, bet ir naujas vietoves (pavyzdžiui, Lazdijus ar kitą
vietovę) rūpintis savo patrauklių savybių moksliniu įvertinimu, daugiau dėmesio bus skiriama realiai aplinkos kokybei,
jos tausojimui ir gerinimui.
Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos.
Užs. Nr. MDR-PR-272-02
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Donatas Mizaras: „Žmonių pajamos – svarbiausias šalies prioritetas!”
Tęsiame pokalbį su Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašo kandidatu į LR Seimą Donatu Mizaru. Kandidato Nr. – 74.
– Kalbėdamas apie savo prioritetus, minite žmonių pajamas. Ką galite pasakyti šia
tema?
– Žmonių pajamos – pats svarbiausias šalies prioritetas. Nuo to
priklauso, kaip vystysis šalis, kaip
gerės žmonių gerovės indeksas,
kiek mokesčių bus surenkama ir
kokią gerovės valstybę iš jų galėsime kurti. Nuo 2016 m. LVŽS
vykdė pokyčius, dėl kurių didėjo
žmonių pajamos, skaidrėjo valstybės valdymas, o įvykdytos reformos leido pakeisti ištisas valstybės gyvenimo sritis. Žmonės
jaučiasi laimingesni, pradėjo labiau pasitikėti valstybe. Tačiau
regioninė ir socialinė atskirtys
šalyje išlieka pakankamai didelės. Pajamų nelygybė mūsų šalyje mažėja, bet nepakankamai.
Per paskutinius 4 metus postūmis buvo nemažas, padidėjo pensijos, įvairios socialinės išmokos,
tačiau būtinas tęstinumas. Kainos kyla, o infliacija nemaža dalimi „suvalgo“ tą duodamą naudą.
Vis dar didelė pajamų nelygybė
išlieka tarp didmiesčių ir regionų gyventojų bei atskirų visuomenės grupių. Būtina tęsti socialinę nelygybę mažinančią politiką
– mažinti mokesčius mažas ir vidutines pajamas gaunantiems
žmonėms, siekti, kad mažiausių
socialinės paramos sistemos išmokų dydis siektų valstybės nustatytą minimalaus vartojimo poreikio dydį. Svarbu nepamiršti
pažeidžiamų visuomenės grupių,
neįgaliųjų, vienišų mamų auginančių vaikus, senjorų ir kitų.
Nors kartais ir atrodo, jog valstybės biudžetui gali būti sunkiai pakeliami vis keliami įvairių išmokų,
pašalpų, pensijų dydžiai, tačiau
neabejotina, kad visų amžiaus
grupių žmonių pajamų didėjimas

Donatas Mizaras,
Druskininkų savivaldybės tarybos narys
Kandidatas į LR Seimą, LVŽS sąraše kandidato Nr. 74

– ir vaiko pinigai, ir dėl sumažintų mokesčių, ir padidintų neapmokestinamų pajamų dydžių
didesnės dirbančiųjų algos, pensijos, pašalpos – sugrįžta per vartojimą, surenkamais mokesčiais,
plečiantis darbo vietoms, per pridėtinę vertę ir panašiai.
– Daug žmonių provincijoje
uždirba minimalų ar vos kiek
didesnį atlyginimą. Ko reikia,
kad situacija keistųsi?
– Vienas iš svarbiausių klausimų, kiek uždirbs darbingo amžiaus žmonės, kaip kils atlyginimai, kokia mūsų darbo rinka ir ar
darbdaviai jau pribrendo mokėti didesnius atlyginimus? Jau ne
vienas įtakingas ekonomistas patvirtina, kad pesimistinės šalies
ūkio prognozės toli gražu nepasitvirtino. Lietuviai dabar gyvena
geriausiai, negu bet kada iki to.
Ir atlyginimai kils vis dar sparčiu
tempu. Tad pagrindinis dėmesys
ir toliau turi būti kreipiamas į mažas ir vidutines pajamas gaunančius žmones. Svarbu sparčiau
auginti minimalų darbo užmokestį
ir imtis MMA indeksavimo mecha-

nizmo nustatymo. Įstatymu apibrėžtas indeksavimas yra labai
svarbus veiksnys visų atlyginimų
didėjime. Yra ne vienas ES šalių,
kuriose įvestas minimalaus valandinio atlygio ar mėnesinio atlyginimo indeksavimo mechanizmas,
pavyzdys. Nei besikeičiantys politikai, nei politinės daugumos neturi įtakos keisti jų dydžių pagal
savo nuotaikas.
Indeksavimo nustatymas reiškia
MMA susiejimą su vidutiniu darbo užmokesčiu, infliacija ir kitais
parametrais. MMA protinga būtų
nustatyti, pavyzdžiui, 50 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio,
taip pat įvertinti kylančias kainas.
Indeksavimas vyktų kasmet –
kyla VDU, auga infliacija, keičiasi ir minimalus darbo užmokestis.
Manau, tai būtų teisinga ir sąžininga visų atžvilgiu. Kylantis minimalus darbo užmokestis verčia
pasitempti ir šiek tiek daugiau nei
minimalų atlyginimą savo darbuotojams mokėjusius darbdavius.
Taip didėja vidutinės algos, ir ratas užsisuka.
– Kaip tą pasiekti? Verslas ti-

kriausiai priešinsis?
– Verslininkai visada priešinasi ir sako, kad nėra iš ko kelti atlyginimus, priimti kitus susitarimus. Kai tik būna keliamas
minimalus atlyginimas, verslo atstovai visada „šaukia“, kad
bus masiniai atleidimai iš darbo, bankrotai. Ar kas panašaus
įvyksta? Ne. Turime suprasti,
kad pilnesnės žmonių kišenės –
tai didesnis vartojimas, daugiau
parduotų prekių, atliktų paslaugų, didesnės pajamos verslui.
Pavyzdžiui, ES valstybėse jau
senokai kalbama net apie visuotinį darbo savaitės valandų mažinimą, nemažinant darbuotojų
atlyginimų. O kodėl ne? Aš pasisakau, kad būtina remti tokias
Europos Sąjungos pastangas
sutrumpinti savaitės darbo laiką
iki penktadienio pietų. Klausite,
ar verslas pajėgus tai padaryti?
Visi minėti dalykai galimi ir pasiekiami tik per realų trišalį dialogą. Būtina tęsti socialinį dialogą tarp darbdavių, darbuotojų ir
Vyriausybės. Šakinės ir teritorinės kolektyvinės sutartys – tolesnis kelias. Turime derėtis dėl
socialinių susitarimų, kurie lems
mūsų dirbančiųjų ateitį. Išsivysčiusiame pasaulyje – tai normali ir civilizuota praktika. Nors jau
daugelį metų teritorines kolektyvines sutartis galima sudarinėti, Lietuvoje to beveik niekas
nedaro. Teritorinės kolektyvinės sutartis būtų didelis pagrindas pradėti rimtą socialinį dialogą savivaldybėse bei padėti
darbdaviams ir darbuotojams
siekti bendro tikslo: darbo sąlygų gerėjimo ir atlyginimų didėjimo, socialinės gerovės, darnaus
augimo, geresnių įmonių rezultatų bei tolesnės pažangos. Žinau, kaip tai veikia užsienyje,
kur profesinės sąjungos susitaria su darbdaviais. Labai svarbu stiprinti kolektyvinių derybų,
socialinio dialogo institutą, tęsti profsąjungų stiprinimą, didinti

darbo ginčų komisijų nepriklausomumą ir jų darbo efektyvumą.
– Ką manote apie savarankiškai dirbančių žmonių socialinę
apsaugą?
– Labai dažnais atvejais jie yra
socialiai pažeidžiami, kai netenka
darbingumo, ligos atvejais, išėjus
motinystės, vaiko priežiūros atostogų. Tokių asmenų socialinės
garantijos ir teisinė apsauga yra
nepakankama – dėl neaiškaus
apibrėžtumo ir gaunamų garantijų, savarankiškai dirbantysis nesuinteresuotas sąžiningai rodyti pajamas ir mokėti mokesčius.
Dažnu atveju su darbo sutartimi
dirbantysis prieš savarankiškai
dirbantįjį turi daugiau pranašumų
– socialines garantijas, kreipiantis į bankus paskolų ir panašiai.
Mano manymu, būtina mažinti
daugybės veiklos formų skaičių
ir nustatyti vos 1-2 mažojo verslo vieneto veiklos formas. Taip
pat, pagal gaunamas pajamas,
apibrėžti vienodus ir visiems aiškius, protingus mokesčius. Išimtis
– sumažinti mokesčiai galėtų būti
tik pažeidžiamoms grupėms, neįgaliesiems. Tik sukūrę sąžiningą
ir aiškią savarankiškai dirbančiųjų mokesčių sistemą, žymiai supaprastinę apskaitos vedimo, pajamų ir patirtų išlaidų deklaravimo
procesus, galime tikėtis mažesnio šešėlio šios asmenų grupės
veiklų srityse, gerinti jų socialines
garantijas ir smulkaus verslo ateities perspektyvas.
Kviečiu palaikyti LVŽS siekius
stiprinti dirbančiųjų apsaugą, kelti
žmonių pajamas, mažinti pajamų
nelygybę, socialinę atskirtį ir kurti gerovės valstybę, kurioje būtų
gera gyventi visiems.
Daugiau apie kandidato prioritetus ir rinkimų programą skaitykite
kituose savaitraščio numeriuose.
Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos.
Užs. Nr. MDR-PR-272-03

Druskininkų Jaunimo užimtumo centre – stovyklos ne tik vasarą, bet rudenį
Tie, kam šią vasarą teko dalyvauti Druskininkų Jaunimo
užimtumo centro (JUC) organizuotose stovyklose, ten patirtais įspūdžiais tebegyvena
iki šiol. Ir jau planuoja naujus
stovyklų įspūdžius, mat JUC
stovyklas žada organizuoti ir
per rudens atostogas. Druskininkuose šią vasarą jaunieji druskininkiečiai galėjo dalyvauti įvairiose meno, sporto ir
kitokiose stovyklose. Bet tie,
kas laiką praleido JUC stovyklose, sakė, kad jos išsiskyrė
originalumu ir smagiomis patirtimis.
Jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė pasakojo, kad čia surengtos stovyklos jaunimui labai patiko dar ir
todėl, kad jie galėjo kelias dienas
praleisti šiame centre, net jame
nakvoti. Tokia 3 dienas ir 2 naktis trukusi stovykla buvo organizuota 14-17 m. paaugliams. 6-10
metų vaikams surengtų stovyklų
populiarumas nustebino – laisvos vietos į stovyklą užsipildydavo žaibo greičiu. „Tikimės, kad
karantinas nepakiš kojos, ir stovyklas dar organizuosime mokinių rudens atostogų metu spalio pabaigoje. Samdome stovyklų
vadovus, kurie vaikams pasiūlo
labai skirtingų veiklų – nuo pažinties su šokio ritmu iki kūrybos

JUC organizuotų stovyklų dalyviai vertino jų originalumą ir smagias patirtis/JUC archyvo nuotrauka

plotmių, skatina būti Druskininkų
ambasadoriais, išmokti vokiečių
kalbą per vieną savaitę, pažinti save, aplinkinius ir šalia esantį draugą“, – stovyklų įspūdžiais
dalijosi JUC direktorė.
Ji sakė, kad sunku išskirti kurią
nors vieną JUC stovyklą – visos
jos vaikams ir jaunimui dovanojo

nepakartojamų įspūdžių. Pavyzdžiui, paskutinę vasaros savaitę surengta stovykla, pavadinta
„Pažink“, kurios pagrindinis tikslas – sustiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, sudaryti sąlygas eksperimentuoti, kiekvieną dieną
vykdyti vis skirtingą veiklą, drauge sujungti teatro, muzikos, šo-

kių, sporto užsiėmimus: „Žinoma, vaikams smagu ateiti, leisti
laiką pačiame Jaunimo užimtumo centre, tačiau stovyklų metu
daug keliauta ir po patį kurortą,
Druskininkų savivaldybės teritoriją. Vaikai dalyvavo įvairiose ir
edukacinėse programose.“
Stovyklų vadovai džiaugiasi,

kad ir tėvelių atsiliepimai labai
geri, tokie pat ir jaunųjų stovyklautojų įspūdžiai. Organizatoriai
stengėsi vaikus ir jaunimą sudominti įvairiausiomis veiklomis:
pažinti ir atrasti dar neatrastus

6 psl.
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Mokslų daktaras Feliksas Petrauskas:
„Užtenka tik kalbėti apie regionų politiką – metas veikti“
Dažnai po Dzūkiją keliaujantis ir su vietiniais žmonėmis
susitinkantis mokslų daktaras
Feliksas Petrauskas įsitikinęs,
kad gyvenimas daugelyje rajonų kaip diena ir naktis skiriasi
nuo didžiųjų Lietuvos miestų
ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų gyvenimo sričių galimybių. Jis įsitikinęs, jog reikia kuo skubiau ir iš esmės
spręsti valdžios centralizacijos problemą. Dirbdamas Vyriausybėje, F. Petrauskas nemažai prisidėjo prie valdžios
decentralizavimo proceso, kurio rezultatas – 10-ies apskričių įsteigimas.
Apie tolygią regionų plėtrą,
valdžios decentralizavimą, savivaldybių bendradarbiavimą
kalbamės su Darbo partijos
kandidatu į Seimą Jotvingių rinkimų apygardoje F. Petrausku.
– Politikai ir Vyriausybės atstovai jau daug metų kalba apie
būtinybę decentralizuoti šalies
valdymą, suteikti daugiau galių
regionams ir skirti papildomų
lėšų regionų stiprinimui. Kaip
vertinate dabartinę regionų stiprinimo politiką? Ką reikia daryti, kad kalbos virstų realiais
darbais ir turėtume konkrečius
rezultatus?
– Pirmiausia mes turime žinoti,
kad vienas iš pagrindinių Lietuvos
plėtros tikslų – mažinti socialinius
ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, išlaikyti šių regionų savitumą ir tuo pačiu skatinti tolygią visos Lietuvos

imant strateginius sprendimus,
planuojant valstybės ir savivaldybių biudžetus ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas,
ekonominę plėtrą potencialiems
investuotojams, gyventojams, turistams. Apskričių sistema leido sekti Lietuvos regionų situaciją ir raidos tendencijas. Tačiau,
keičiantis valdžioms, politiniame
lauke, „švytuoklės „principu apskričių viršininkų administracijos
buvo panaikintos, funkcijos centralizuotos ir paprastas žmogus
iki šiol liko tarsi nesvarumo būklėje.
Feliksas Petrauskas, Darbo partijos kandidatas į LR Seimą vienmandatėje Jotvingių
rinkimų apygardoje

raidą. Nesulaukę reikiamo dėmesio, pamiršti regionai, globalizacijos, informacinių technologijų
tobulėjimo fone ne tik gali, bet ir
tampa periferijomis, kurių gyventojams yra sudėtinga įveikti kylančius iššūkius, kurti darnią ir patogią aplinką. Todėl būtina pažinti
šalies regionus – jų silpnąsias puses bei stiprybes, esamą situaciją
ir plėtros galimybes. Toks tikslas
yra sunkiai pasiekiamas, neturint
ilgalaikės regioninės statistinės
informacijos bei vystymo strategijos.
Šalies valdymo decentralizavimas jau buvo pradėtas spręsti 1993-1996 m. Adolfo Šleževičiaus Vyriausybėje, o po to
ir Premjero Mindaugo Lauryno
Stankevičiaus vadovaujamoje Vyriausybėje. Tuometėje Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų mi-

nisterijoje, kurioje aš dirbau Regionų skyriaus vedėju, Lietuvoje
buvo suformuotos 10 apskričių ir
daugelis ministerijų funkcijų buvo
perduotos jau kuriamoms apskričių viršininkų administracijoms –
aplinkosaugos, žemės, sveikatos,
teismų ir kitos funkcijos, kurios
turi būti arčiau žmogaus, apskrityje. Kaip matote, decentralizavimo procesas jau buvo pradėtas,
ir man su savo skyriumi jame teko
betarpiškai dalyvauti ir būti atsakingam.
Atsiradus 10 apskričių su jų centrinėmis administracijomis, buvo
daromi pirmieji decentralizavimo
žingsniai, naikinat Lietuvos apskričių ir jų savivaldybių ekonominius, socialinius ir kitus netolygumus, įvertinant daugelį svarbių
aspektų – svarstant jų vystymosi ir vystymo alternatyvas ir pri-

– Ką Jūsų atstovaujama partija planuoja šiuo klausimu?
– Šiandieną Darbo partijos programoje yra numatyta skirti ypatingą dėmesį regionams, ten sukuriant išskirtines sąlygas verslo
vystymui, tokiu būdu užtikrinant
greitesnį investicijų atsipirkimą.
Taip bus mažinama atskirtis tarp
trijų didžiųjų Lietuvos miestų ir 57
likusių savivaldybių, o žmonių vidutinis atlyginimas regionuose
pasieks bent 1000 eurų. Tam reikia sukurti įstatyminę bazę, ji ir
bus kuriama tokia, kad leistų savivaldybėms kooperuotis su verslu ir kurti įmones savo teritorijoje.
Būtent šitam tikslui pasiekti būtų
leidžiama didinti skolinimosi limitą, o, įkūrus objektą, – perduoti
administruoti verslui su galimybę
išpirkti, tam panaudojant uždirbtą
pelną. Mokestinės prievolės regionuose turi būti patrauklesnės nei
didmiesčiuose, nes verslas eina
ten, kur trumpesnis atsipirkimo

laikas ir didesnė grąža. Tai pat regionų „užkūrimui“ privaloma panaudoti ES struktūrinius fondus
ir pritraukti privačias investicijas.
– Kokias matote Dzūkijos regiono savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvas? Kaip galėtų keistis
Lazdijų ir Druskininkų bei kitų
Dzūkijos regionų savivaldybių
bendradarbiavimas,
galintis
padėti spręsti šių rajonų problemas?
– Atsižvelgiant į jau paminėtas problemas, Dzūkijos regiono,
taip pat ir Druskininkų bei Lazdijų rajono savivaldybių tarpusavio
bendradarbiavimas turi būti geranoriškas, abipusiai sprendžiant
nedarbo lygio mažinimą Lazdijų rajone ir darbuotojų galimo trūkumo problemą Druskininkuose bei Alytuje. Man kalbantis su
Lazdijų žmonėmis, jų akyse pasirodo ašaros, kaip palieti nedarbo
temą. Lazdijų žmonės norėtų važinėti į darbą Druskininkuose, tačiau kyla susisiekimo problema,
kurią, mano nuomone, nesunkiai
išspręstų abiejų savivaldybių vadovybės.
Valdžios decentralizavimas ir
platesnių galių suteikimas savivaldybėms labai aktualus Druskininkams – juk kurorto vadovybė garsėja puikia vadyba. Gavusi
daugiau savarankiškumo, Druskininkų savivaldybė pasiektų dar didesnio kurorto klestėjimo.
Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso
Petrausko rinkimų sąskaitos.
Užsakymo Nr. MDR-PR-272-04

„Ryto“ gimnazija kviečia buvusius mokinius išbandyti savo jėgas tinklinio turnyre
Druskininkų „Ryto“ gimnazija
45-ojo gimtadienio proga kviečia buvusius gimnazijos mokinius sugrįžti į mokyklą ir dalyvauti turnyre „Tinklinis mus
vienija“. Tai – puiki proga pasportuoti, susitikti su savo mokyklos draugais, mokytojais, prisiminti mokyklą ir pasivaržyti.
Registruokite savo klasės, laidos
ar tiesiog buvusių „Ryto“ gimnazijos mokinių 7-8 žmonių komandą
ir spalio 3, 10 arba 17 dieną susitiksime mokykloje. Turnyre dalyvaus esamų ir buvusių mokinių,
mokytojų, socialinių partnerių bei
mokinių tėvų komandos. Finalinės varžybos rengiamos spalio 24
d. Dėl esamos situacijos žiūrovų ir
komandų skaičius bus ribojamas.
Varžybos organizuojamos, laikantis saugumo reikalavimų. Komandos registruojamos telefonu +370
662 26243.
Projektas „Tinklinis mus vienija“ bendrai finansuojamas valsAtkelta iš 5 psl.

toms veikloms organizuoti fondas
skyrė 3572 eurus, Druskininkų
„Ryto“ gimnazija savomis lėšomis
prie projekto vykdymo prisideda
388 eurais. Įsigytas inventorius ir
įranga neatlygintinai bus naudojami Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
bendruomenės renginiuose. Tikimasi, kad šiuolaikinius standartus atitinkanti tinklinio įranga pagerins fizinio ugdymo pamokų bei
organizuojamų neformaliojo vaikų
švietimo užsiėmimų kokybę.

„Ryto“ gimnazija 45-ojo gimtadienio proga kviečia buvusius gimnazijos mokinius sugrįžti į mokyklą ir dalyvauti turnyre „Tinklinis mus
vienija“/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

tybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija ir Švie-

timo mainų paramos fondas (sutartis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0325).
Pagrindinis projekto tikslas – po-

puliarinti tinklinio žaidimą kaip
aktyvaus laisvalaikio praleidimo
formą bendruomenėje. Numaty-

Druskininkų Jaunimo užimtumo centre – stovyklos ne tik vasarą, bet rudenį

Druskininkus, naudojant skirtingus piešimo būdus susipažinti
su skirtingomis dailės technikomis bei terapijomis. „Žadinome
smalsumą golfo, teniso bei jogos
užsiėmimais, kurie išties sulaukė didelio susidomėjimo. Organizuotos įvairios išvykos į „Menų
kalvę“, Druskos studiją, Čiurlionio muziejų, Jonyno galeriją,
Metelių regioninį ir UNO nuotykių parkus, „Girios aidą“, Šakočių muziejų, TVIC. Organizuotos
skirtingos edukacinės programos, muzikavome, šokome bei
vykome į patyriminius užsiėmi-

mus, gaminome maistą, kurį ir
skanavome“, – pasakojo D. Norkūnienė.
Druskininkų JUC organizuotose vaikų vasaros stovyklose jau sudalyvavo daugiau kaip
200 vaikų. Gavus papildomą 11
750 eurų finansavimą iš Savivaldybės, per rugpjūčio mėnesį surengtos dar 8 stovyklos po
penkias dienas. Buvo galima
pasirinkti stovyklas „Mažasis
kūrėjas“ (2 kartai, vadovė Greta
Jakubavičiūtė-Bubulienė),
„Vasaros taku“ (vadovė Kristina Uteševa), „Aš Druskininkų

ambasadorius“ ir „Išmok vokiškai per savaitę“ (vadovė Jūratė
Stulpinienė). Simona Šimkonytė-Kliauzienė pakvietė į stovyklą „Kurk, svajok, tapyk“, o šokių
studijos „Dosado“ vadovas Povilas Lapinskas – į stovyklą „Vasara šokio ritmu“, „Pažink“ (vadovas Dominykas Šinkonis)
Nepamirštama ir nuotykių kupina buvo jaunimo patyriminė stovykla (vadovės – Druskininkų
JUC darbuotojos Aistė Fedaravičiūtė ir Gerda Zubavičienė), kurioje jaunimas išbandė įvairias
komandos formavimo veiklas,

labiau pažino save dalyvaudami skirtingose veiklose, kaip baidarių žygis, važiavimas kartingu,
dalyvaudami kliūčių ruože, kurį
įrengė KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Druskininkų kuopos kariai. Vakarais, kartu su stalo žaidimų klubo „Board
Punks“ nariais nėrė į žaidimų pasaulį. Dar trys stovyklos numatytos moksleivių rudens atostogų metu.
„Norime skatinti vaikų drąsą,
viliamės, kad jie įgaus dar daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo savimi. Norime, kad jie kasdien

nudžiugtų, nesakytų, kad „buvo
taip pat, kaip anądien“, kaskart atrastų naujų ir įdomių dalykų, laisvas dienas leisdami ne
prie kompiuterio, o būdami su
savo bendraamžiais. Dėkojame visiems stovyklų vadovams,
vaikams ir jų tėveliams, pasitikėjusiems mumis. Už skirtą finansavimą AČIŪ sakome
Druskininkų savivaldybei“, –
mintimis dalijosi JUC direktorė
A. Nedzinskienė.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Odontologės Lauros Juškienės svajonė išpildė Druskininkuose –
čia ji atidarė nuosavą kliniką

L. Juškienės odontologijos klinikos darbuotojai stengiasi padaryti viską, kad pacientai jaustųsi patogiai ir saugiai/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

– Profesiniai įgūdžiai, žinoma,
yra patys svarbiausi. O kokios
žmogiškos savybės yra svarbiausios, norit būti gydytoju
odontologu? Įsivaizduoju, kad
tai ir fiziškai sunkus darbas.
– Tikrai, mano darbas sunkus ir
fiziškai. Bet svarbiausia yra pajausti pacientą, įvertinti, ko jam
reikia. Ne visų poreikiai vienodi.
Vieniems reikia Holivudo šypsenos, kitiems užtenka minimalaus
gydymo. Labai svarbi gydytojo ir
paciento komunikacija.
Be abejo, odontologo darbas
reikalauja labai daug kruopštumo. Manau, kad svarbus ir kritiškas požiūris į savo darbą. Reikia
nuolat ieškoti, būti žingeidžiam,
nesustoti, kad galėtum nuolat
tobulėti.
– Tai, kad pacientai sugrįžta ir gydosi Jūsų kabinete,
ko gero, yra geriausias darbo
įvertinimas?
– Tikrai taip! Dar labai smagu
matyti, kai tavo akyse auga vaikai, kai žinai, kad esu prisidėjusi
prie gražios jų šypsenėlės. Būna,
kad trejų metukų vaikutis ateina verkdamas, žiūri į mane, kaip
į „baubą“, o vėliau, būdamas jau
septynerių, pats žino ir supranta, kad jam reikia pasitikrinti dantukus. Ir net tėveliams nereikia jo
raginti eiti pas dantų gydytoją. Jis
pats supranta, kad jau laikas arba
žino, kad dantukuose kirminėlis
apsigyveno ir tik dantų gydytoja
jam gali padėti... Ir jau be jokios
baimės ateina.
Dirbant su mažaisiais pacientais, svarbu, kad atsirastų pasitikėjimas, vaikas jaustų, kad
gydytoja jį supranta ir tikrai nenuskriaus.
– Daug žmonių „serga“ profesinėmis ligomis ir pastebi su
jų darbu siejamus dalykus. Ar
Jūs galite gatvėje ramiai žiūrėti į žmonių šypsenas? Ar dažnai
norisi paraginti juos kuo greičiau nueiti pas dantų gydytoją?
– Žinoma, visada pirmiausia pamatau žmogaus šypseną ir dantis. Pastebiu, kuris plombuotas,
kuris sugedęs, kuris protezuotas. Mintyse įvertinu, kam kokių
paslaugų reikėtų. Čia jau profesinė liga. Lygiai taip pat, kaip mano
vyras, kuris turi valymo paslaugų įmonę, nuvykęs į kokį viešbutį tuoj pat įvertina, kuris kampas nevalytas... Bet visada labai
smagu matyti išpuoselėtą šypseną ir prižiūrėtus dantis.

L. Juškienės odontologijos klinikoje atliekamos visos dantų profilaktikos, higienos procedūros, plombavimo, protezavimo, dantų šalinimo (išskyrus protinius dantis) paslaugos/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

L. Juškienė džiaugiasi subūrusi profesionalų ir draugišką klinikos kolektyvą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

– Ar pastebite tendenciją, kad
žmonės pradėjo labiau rūpintis
savo dantimis?
– Dantų būklė priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nuo genetikos ir
nuo to, kokius įgūdžius jis atsineša iš savo šeimos. Į vienus mums
prireikia įdėti labai daug dantų priežiūros, profilaktikos, gydymo pastangų, jie imlūs, viską
sau pritaiko ir patys stengiasi rūpintis dantimis. Ir dėl to būna labai smagu. O kitiems, regis, įdedi labai daug darbo, kad jis ateitų
kuo rečiau ir saugotų savo dantis,
o jie apsileidžia ir niekuo nepasinaudoja...
– Ne vienas dar vaikystėje
esame pagalvoję – patekai pas
odontologą, skaudės. Tai kaip
galima dirbti tokį darbą, kai žinai, kad dėl jo kitam skauda, o
turi tą darbą padaryti. Ar sunku
perlipti šį barjerą?
– Tikrai, šis skausmo barjeras
sunkus. Sunkiausia tada, kai gydymo metu nepadeda nuskausminamieji vaistai. Ir kai žinai – nesvarbu, kad pacientui skauda, turi
padaryti viską, kad nebūtų didesnių problemų ir komplikacijų. Manau, jeigu visada galvotum apie
paciento skausmą, tikrai negalėtum dirbti. Svarbiausia žinoti, kad
reikia jam padėti.
Natūralu, kad sunkiausia būna
darbo pradžioje. Vėliau apsipranti. Juo labiau, kad šiais laikais tą
skausmą malšinti padeda įvairiausios priemonė. Visada stengiamės, kad pacientas gerai jaustųsi ir dantų gydytojo kabinetas jam
nekeltų asociacijų su baisia vieta.
– Papasakokite apie Jūsų
naująją kliniką. Kokias paslaugas teiksite? Kaip čia jausis
pacientai? Kas jų gerovei pa-

daryta?
– Tikrai stengėmės padaryti viską, kad mūsų pacientai jaustųsi
patogiai ir saugiai. Klinikoje bus
galima padaryti rentgeno nuotraukas, kad žmonėms nereikėtų
gaišti laiko, atliekant tyrimus skirtingose vietose. Dabar tikrai sutrumpės gydymo trukmė, nes bus
galima iš karto įvertinti danties
būklę, nustatyti diagnozę ir pradėti gydymą, o ne siųsti pacientą
pas kitus specialistus.
Mažiesiems ligoniukams, manau, tikrai patiks televizoriaus
ekranas, kuriame jie galės žiūrėti jų mėgstamus filmukus. Iki šiol
tekdavo tėveliams sodintis vaikučius ant kelių ir juos rodyti telefono ar planšetės ekrane. Beje, ir
suaugusiems žmonėms ekrane
bus galima parodyti jiems patinkančius, nuraminančius vaizdus
– lietų, jūrą, gėles ar kalnus...
Naujoje klinikoje dirba administratorė, taigi dabar ji tikrai atsilieps į visus skambučius – to padaryti anksčiau nebuvo galimybės, nes tikrai
negalėjome kalbėti telefonu, kai
gydytojo kėdėje sėdėdavo pacientas ir visas dėmesys buvo skiriamas būtent jam. Dabar viskas vyks
daug greičiau. Be to, administratorė pasitiks, užregistruos ir palydės
kiekvieną pacientą.
Kai dirbau nuomotame kabinete,
tikrai neskaičiavau darbo valandų,
kartais dirbdavome ir iki išnaktų.
Dabar dirbsime nuo 9 iki 18 valandos. Darbo grafiką koreguoja ir dėl
COVID-19 grėsmės keliami reikalavimai, turime dezinfekuoti patalpas ir pasirūpinti pacientų saugumu.
Bet tikrai stengsimės priimti visus tuos, kam tuo metu būtinai reikia odontologo pagalbos – kai labai skauda dantį, ištiko trauma ar
kitos bėdos.

O kalbant apie paslaugas, tai
mūsų klinikoje galima atlikti visas dantų profilaktikos, higienos procedūras, plombavimą,
protezavimą, dantų šalinimą –
išskyrus protinius dantis. Planuoju, kad ateityje čia dirbs ir
dantų chirurgas, taigi bus galima atlikti ir dantų implantacijos procedūras. Žinoma galvojame apie plėtrą ir specialistų
paiešką. Labai džiaugiuosi, kad
prie mūsų kolektyvo prisijungė
nauja gydytoja odontologė Rūta
Lelytė, kuri puikiai sutaria su vaikučiais, yra labai kruopšti, švelni bei dėmesinga. Džiugina, kad
yra kolegų pažįstamų, kurie visai
mielai sutiktų čia dirbti. Juk Druskininkai – vis dėlto labai patraukli
vieta gyventi ir dirbti.
– O kokie pačiai pasirodė
Druskininkai, kai tik atvykote
čionai dirbti ir gyventi, ir kaip
atrodo dabar?
– Prieš atvažiuodama į Druskininkus, miestą įsivaizdavau kiek
kitaip. Iki tol mėgdavome atvykti su tėvais pramogauti, taigi viso
miesto net ir nemačiau – tik SPA
centrus, vandens parką ir netoliese esantį muzikinį fontaną. Net
neįsivaizdavau, kad čia gali būti
tiek odontologijos kabinetų, maniau, kad jie įrengti tik SPA centruose. O kai vyras mane čia atsivežė, kai pradėjau ieškoti darbo
vietos internatūrai, pamačiau, kad
miestas yra tikrai didesnis, įdomesnis ir patrauklesnis.
Dabar, kai gyvenu čia, supratau, kad man ir veiklos, ir pramogų užtenka. Jei pritrūksta, nuvažiuojame į didmiesčius. Man tikrai
patinka gyventi mažesniame, ramesniame mieste, kuriame nereikia valandų valandas praleisti automobilių kamščiuose.

Abu su Tomu dirbame tikrai
daug, todėl norisi kokybiško
laisvalaikio, kurį Druskininkai ir
siūlo. Visko čia yra – siūlomos
ir poilsio, ir sveikatinimo galimybės. Tiesa, SPA malonumais
daugiau mėgavausi, kai tik atvykau į Druskininkus, vėliau laiką
vis labiau „prarijo“ darbai. Dabar dažniausiai lankomės centre
AQUA ir sporto klube – fizinės
ištvermės reikalauja profesija.
Dar kartais pasilepiname pirčių
malonumais.
– O iš kur dažniausiai semiatės tos stiprybės, kurios reikia
Jūsų darbe? Juk jis tikrai kasdien reikalauja ir fizinių, ir dvasinių jėgų.
– Stiprybės suteikia vyro ir tėvų
palaikymas. Tėveliai padėjo ir kliniką įkurti, nes jauniems žmonėms
tai nėra paprasta. Gal dar padeda
auklėjimas, charakterio savybės ir
optimizmas? Nors, tiesą sakant,
po darbo dienos man to nusiraminimo ir nereikia – smagu žinoti, kad padėjau žmonėms išvengti
skausmo, sugrąžinau šypseną. O
tai ir įkvepia, ir suteikia jėgų. Labai
svarbu, kad subūrėme šaunų klinikos kolektyvą. Su manimi dirba
burnos higienistė Aistė Augaitė,
gydytojo padėjėja Lina Virbalienė
ir administratorė Anna Palinskienė. Visos gražiai bendraujame,
esame lyg šeima.
– Jau žinote, kad svajonės pildosi, o kartais – ir gana greitai.
Apie ką dabar dažniausiai pasvajojate?
– Žinoma, pasvajojame apie klinikos plėtrą – tam pagrindas jau
yra. Dabar belieka svajoti apie
šeimos pagausėjimą.
Parengė Laima Rekevičienė

Lauros Juškienės odontologijos kliniką rasite
Neravų g. 2A, Druskininkuose
Tel. registracijai ir pasiteirauti 8 636 20000
Darbo dienomis klinikoje esate laukiami
nuo 9 iki 18 valandos
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Prekybos centrui „AIBĖ“, adresu Alėjos g. 5, Leipalingis, Druskininkų
savivaldybė, reikalingi: pardavėja (-as). Kreiptis tel. 8 687 43110

Miesto muziejuje – bandymas suvokti
legendinės žiniuonės fenomeną

Druskininkų miesto muziejus, vykdydamas projektą „Pažink savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“, miesto bendruomenę pakvietė į konferenciją, skirtą profesorei E. Šimkūnaitei/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Nuolat prisimenamos Druskininkuose ir apylinkėse gimusios ar čia dirbusios iškilios Lietuvos asmenybės,
palikusios ryškų pėdsaką ne
tik Druskininkų, bet visos Lietuvos istorijoje. Viena iš jų – biologijos mokslų daktarė, profesorė, vaistažolių specialistė,
papildomos ir alternatyvios
medicinos pradininkė Eugenija Šimkūnaitė, kurios atminimą
siūloma įamžinti ir Druskininkų
krašte.
Kadangi šiemet švenčiame
šios iškilios mokslininkės ir unikalios asmenybės 100-ąsias gimimo metines, Seimas paskelbė
2020-uosius E. Šimkūnaitės metais.
Druskininkų miesto muziejus,
vykdydamas projektą „Pažink
savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“, praėjusį penktadienį sukvietė miesto bendruomenę į
konferenciją, skirtą profesorei E.
Šimkūnaitei.
Kaip siejasi E. Šimkūnaitė su
Druskininkais? Muziejaus direktoriaus Gintaro Dumčiaus teigimu, profesorės iniciatyva, 1966
metais Gerdašiuose buvo įsteigtas specializuotas vaistažolių auginimo ūkis, kurio veiklą nuolat
prižiūrėdavo E. Šimkūnaitė.

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

Sujungė Aukštaitiją ir Dzūkiją
Buvusi profesorės mokinė, farmacininkė, 1997 metais įkurto
E.Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė
Birutė Karnickienė rūpinasi ne tik
E. Šimkūnaitės jubiliejui skirtais
renginiais, bet ir garsiosios žolininkės mokslinio palikimo išsaugojimu.
Ji pasidalijo prisiminimais apie
profesorę, stilingais štrichais apibūdino sudėtingą E. Šimkūnaitės
asmenybę:
„Ji buvo aštri, tiesmuka, žodžio
kišenėje neiškojo, tačiau labai
darbšti ir teisinga. E. Šimkūnaitė
kilusi iš Aukštaitijos, tačiau labai

mylėjo Dzūkiją. Jai būdavo labai
smagu iš Vilniaus, kuriame ji dirbo, nuolat atvažiuoti į Druskininkus ir aplankyti Gerdašiuose buvusį vaistažolių ūkį. Manau, kad
profesorė savo meile ir prisirišimu
sujungė Aukštaitiją ir Dzūkiją“, –
pasakojo B. Karnickienė.
Pašnekovė teigė, kad E. Šimkūnaitė buvo papildomos ir alternatyviosios medicinos pradininkė
Lietuvoje, ji savo moksline veikla įrodė vaistinių augalų gydomąsias savybes, sukūrė gausybę vaistažolių gydomųjų mišinių
receptų, kurie buvo užrašyti ir išleisti atskiru leidiniu.
„Ji domėjosi ne tik liaudies medicina, bet ir užkalbėjimais, rinko
apie tai kaimuose medžiagą, todėl dažnai ją vadindavo ne tik žolininke, bet ir žiniuone“, – prisiminimais dalijosi B. Karnickienė.
Turėjo platų matymo lauką
Konferencijoje pasisakęs LSMU
Lietuvos medicinos ir farmacijos
istorijos muziejaus direktorius,
docentas Tauras Antanas Mekas
pasakojo apie profesorės asmenybę, jos mokslinę veiklą, vaistingųjų augalų panaudojimo praktikoje iniciatyvas. Jis teigė, jog E.
Šimkūnaitė buvo labai plataus pasaulio pažinimo žmogus. „Profesorė buvo aistringa operos mylėtoja, ji Operos ir baleto teatre net
turėjo nuolatinę kėdę, domėjosi
teatru, tautosaka, globojo etnografinius ansamblius“, – prisiminė
docentas.
Jis kalbėjo, jog E. Šimkūnaitė
sudarė lietuviškųjų „Trejų devynerių“ mišinio receptūrą, kuri iki
šiol plačiai naudojama farmacijoje ir kitur.
„Profesinė etika jai buvo aukščiau visko. Daug žmonių eidavo
pas ją vaistažolių receptų, ji dėl
sveikatos problemų yra konsultavusi gausybę žmonių, iš šios veiklos būtų galėjusi užsidirbti daug
pinigų, tačiau ji už gydymą neimdavo pinigų“, – pasakojo Lietuvos

medicinos ir farmacijos muziejaus direktorius.
Anot jo, profesorė buvusi tiesmuka ir žodžių „nevyniojusi į
vatą“. Jis prisiminė vieną profesorės susitikimą su visuomene, kuriame buvo plačiai kalbama apie
gydymą šlapimu: „Kai viena pašnekovė jos paklausė, ar šlapimas tinka gerti prie tam tikrų ligų,
profesorė atšovė: „Tinka gerti, jei
užkąsite šūdu“.
Konferencijoje dalyvavusi žinoma etnologė Gražina Kadžytė
pristatė dar vieną profesorės veiklos sritį – mitologinių refleksijų
kūrimą: „Pati E. Šimkūnaitė buvo
mitologinė asmenybė. Ji beveik
tiksliai numatė savo mirties datą,
todėl jai buvo artimos mitologinės
refleksijos.“
Etnologė pasakojo apie tai, kaip
E. Šimkūnaitė į lietuviškų dievybių Olimpą atvedė deivę Indrają,
savo gimtąją tarme parašiusi mitologinę sakmę „Indraja – Saulės
duktė“, su kitų sričių mokslininkais bandžiusi įteisinti jos fenomeną.
Siūlė įamžinti atminimą
Konferencijos dalyviai stebėjo
režisieriaus Henriko Šablevičiaus
1975 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žiniuonė“ apie E. Šimkūnaitę, kuriame subtilia menine
kalba ir netikėtais štrichais buvo
bandyta bent šiek tiek atskleisti
garsios mokslininkės asmenybės
fenomeną.
Beveik visi konferencijos dalyviai pripažino, kad atėjo laikas ir
Druskininkų krašte įamžinti garsios mokslininkės atminimą. Šiuo
metu profesorės vardu pavadinta gatvė Vilniuje bei mokykla jos
gimtuosiuose Tauragnuose.
Konerencijos dalyviai pasiūlė
Druskininkuose pastatyti vardinį E. Šimkūnaitės suolelį, Gerdašiuose sukurti simbolinį E. Šimkūnaitės vaistažolių darželį.
Parengė Laimutis Genys
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MKČ – visada šiek tiek virš tavęs plevenanti
aukštesnė, šviesesnė, dvasingesnė būtis
Druskininkai visuomet buvo
ir liko svarbiausiais Čiurlionio – kompozitoriaus, dailininko, rašytojo ir fotografo
– namais. Šis miestas – tarsi konstanta, prie kurios jis
nuolat grįždavo pasisemti kūrybinės energijos, pabūti savo šeimoje. Čia rengiami
ir įgyvendinami įvairūs kūrybiniai projektai, atskleidžiantys vis naujas genijaus daugialypės kūrybos įžvalgas.
Rugsėjo 22-ąją miestas dar
kartą suskambės aukščiausiomis natomis: Druskininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios karilijonas
17 val. skambins kompozitoriaus harmonizuotą liaudies
dainą „Beauštanti aušrelė“.
Taip miestas pasitiks didžiausio Lietuvos kūrėjo 145-ąsias
gimimo metines.
Druskininkuose nuolat galima sutikti ir išgirsti fortepijonu skambinantį Roką Zubovą,
talentingą pianistą, Čiurlionio
provaikaitį, ne tik nuolat puoselėjantį Čiurlionio palikimą,
bet ir sukūrusį žymiojo prosenelio vaidmenį meniniame filme. Apie savo patirtis, įžvalgas
ir iššūkius R. Zubovas pasakoja
atvirai ir nuoširdžiai.
– Rokai, Jūs jau daugybę
metų studijuojate savo prosenelio kūrybą, rūpinatės
jos sklaida Lietuvoje ir pasaulyje. Ar sunkus šis įsipareigojimas, gal greičiau – pasirinkimas?
– Iš pradžių Čiurlionio muzika man, pianistui ir kompozitoriaus provaikaičiui, buvo neišvengiamybė ir įsipareigojimas,
nes nuolat buvau prašomas
pagroti Čiurlionio kūrinių, kurie turėjo tapti tarsi privaloma
repertuaro dalimi. Tačiau trisdešimties peržengiau tą būtinybės ribą ir supratau, kokia
laimė yra groti jo kūrybą. Nuo
tada tai tapo laisvu mano pasirinkimu. Gyvenimas šiuo atžvilgiu man yra labai dosnus:
vis sukuria naują „užsakymą“
ir panardina į naujas kūrybines
Čiurlionio gelmes, prasmių ieškojimus, simbolių skaitymus.
Kas keleri metai iš naujo atrandu savo prosenelio kūrybą.
Štai prieš dešimtį metų išsikėliau užduotį įrašyti ir koncertuose atlikti visus Čiurlionio fortepijoninius kūrinius – taip tarsi
apžvelgiau kūrybos visumą. Po
kelerių metų kūriau Čiurlionio
personažą filme „Laiškai Sofijai“. Dar vėliau ėmiau vadovauti
Čiurlionio namams Vilniuje, turėjau įsigilinti ir perprasti Čiurlionio vaidmenį lietuviškame atbudimo judėjime. Pastaraisiais
metais naujų iššūkių ir reikalavimų kelia nacionalinis Čiurlionio kelias. Nuveikta daug darbų, veiklų tikrai nestinga.
– Ar jau iki galo pažinote
Čiurlionį ir perpratote visus
simbolius, žinutes, kurias
siunčia jo dailės, muzikos ir
kiti kūriniai?
– Čiurlionis yra nepaprastas
kūrėjas tuo, kad jis kiekvienu
tavo gyvenimo tarpsniu su tavim
kalba vis kita kalba, kitais simboliais ir prasmėmis. Gilindamasis ir pažindamas jo kūrybą,
vis labiau suprantu – joje slypi

Druskininkuose nuolat galima sutikti ir išgirsti fortepijonu skambinantį R. Zubovą, talentingą pianistą, M. K. Čiurlionio provaikaitį/Laimos Rekevičienės nuotrauka

ir atsiskleidžia nepaprastas pasaulis ir vaikui, ir filosofui. Nemanau, kad kada nors galėsiu
pasakyti, jog jau perpratau visus
jo simbolius ir slypinčias prasmes: kiekvieną kartą, priėjęs
prie to paties paveikslo, pamatai
kažką, kas tąkart tau yra esmingai svarbu. Tai todėl, kad su metais ir patirtimi tu augi ir vystaisi.
O Čiurlionis visada išlieka plevenantis šiek tiek virš tavęs, aiškiai rodantis, kad yra aukštesnė,
šviesesnė, kilnesnė, geresnė,
teisingesnė, dvasingesnė būtis.
– Kokia Čiurlionio kūrybinė
pusė vis dar išlieka paslaptimi ir Jums?
– Tai yra man nuolat iškylantis klausimas, į kurį atsakyčiau
skirtingai – priklausomai nuo tuo
metu sprendžiamos mano paties vidinės dilemos ar išsikeltos
užduoties. Šiais metais, dažniau
grodamas ir įrašydamas jo liaudies dainų išdailas fortepijonui,
pamačiau, koks tvirtas giluminis ryšys sieja lietuvišką dainą
su pačia brandžiausia Čiurlionio

muzika. Tai jau net negirdimas,
bet struktūriškai atpažįstamas
giminingumas. Čia Čiurlionis jau
byloja, galima sakyti, mitologiniame lygmenyje, jo ryšys su lietuviška kultūra toks nesuvokiamai gelmiškas... Jeigu žiūrėti
kiek plačiau, mes dar labai daug
turime atrasti Čiurlionyje – jo kūryboje, asmenybėje, aplinkoje, epochoje. Paprastai kalbant,
dar iki šiol esame stipriai įsiskolinę prieš šį didį kūrėją: tik dabar pasirodo jo korespondencijų
adekvatūs akademiniai tomai, to
paties reikėtų jo muzikiniam palikimui, tapybos darbams.
Kita vertus, artėja Čiurlionio
150-osios metinės, labai reikia
bendrų pastangų jo kūrybą iškelti į jai priklausantį tarptautinį
pripažinimo lygį. O tai padaryti
galime tik kruopščiu, nenuilstamu darbu.
Parengė Ramunė Tarandė,
Druskininkų kultūros
centro reklamos ir
komunikacijos vyriausioji
specialistė

Išnuomojamos 52 kv. m komercinės
paskirties patalpos poilsio ir
sveikatingumo komplekse „Grand SPA
Lietuva“, viešbutyje „Lietuva“.
Tel. 8 614 06124
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Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos), virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997
DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE ORGANIZUOJAMI:
INTENSYVŪS ANGLŲ, VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS KURSAI
Trukmė – 40 akad. val., 2 kartus per savaitę po 2 akad. val., kaina – 3 Eur/1 akad. val.
PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAI PEGOGINIO
IŠSILAVINIMO NETURINTIEMS ASMENIMS
Trukmė – 180 akad. val.: 120 kontaktinių akad. val., 60 savarankiško darbo akad. val.
Kursai yra mokami, kaina priklauso nuo to, kiek žmonių bus grupėje.
Registracija ir smulkesnė informacija iki spalio 1 d. tel. (8 313) 51178 arba el. p.
snieguole@dscentras.lt
Vieta – Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80
Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai (1 vnt. – 1.50 Eur)

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

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

PERKAME mišką
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.

Tel. 8 610 10 740

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą.
Sukomplektuojame medžiagas, suteikiame garantijas.

Tel. 8 655 75705

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

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

Tel. 8 678 43912

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
(CE kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai namuose. Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335
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
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UAB „Litvala“ plečia savo veiklą ir
ieško naujų komandos narių laiptinių
valymui ir mobiliems valymo darbams
(žolės pjovimas, langų valymas ir kiti).

Daugiau informacijos tel. 8 641 27721 arba el. paštu
info@litvala.lt

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško
Viešbučio registratūros administratoriaus (-ės).
Atlyginimas – 600 Eur. Tel. 8 615 34147

Liejame gręžtinius pamatus ir montuojame liktinius
klojinius. Tel. 8 682 00300

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos
Druskininkų mieste, renovuotame
name, Liškiavos g.
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580
Nebrangiai parduodu skaldytas mišrias (beržas, alksnis,
drebulė, eglė) malkas. Kaina – 27 Eur/m3. Tel. 8 614 76626

Nupirksiu Jūsų automobilį už geriausią kainą.
Tel. 8 648 18 770
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.

Tel. +370 687 93693

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988
Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008

Išsinuomotų apie 10 kv.m kabinetą biuro veiklai, domintų
galimybė subnuoma dalytis patalpomis dvi dienas per
savaitę. Tel. 8 699 19634

Darbui Anglijoje reikalingi CE 95 kodas vairuotojai.
Atlyginimas – 140 UK svarų už darbo dieną.
Tel. +4474 27529915 www.prorealjobs.com

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

Tel. 8 608 33221

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

Paminklai, kapaviečių
tvarkymas, senų kapaviečių
restauravimas, teraso
gaminiai.
Tel. 8 604 08111
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363
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Renginiai
Rugsėjo 17 d. 17 val. Atidaroma Aleksandro Vozbino paroda ,,Mano Druskininkai” M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio 35, Druskininkai)
Rugsėjo 17d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje – naujų knygų pristatymas vaikams
„Knygele, aš noriu būti tavo draugu“
Rugsėjo 18 d. 15.30 val. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje Aido Kelionio
knygos „Druskų kambarys“ pristatymas
Rugsėjo 17 d. 15 val. ir 18 d. 17 val.
Europos paveldo dienų metu, Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) nemokamai kviečia į edukacinį užsiėmimą „Druskininkai: praeitis,
dabartis, ateitis“ ir, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, senoviniu
transportu „išmaniai pasivažinėti“ nuo
Druskininkų įkūrimo išlikusiu autentišku gatvių tinklu bei sužinoti įvairių faktų
apie kultūros vertybėmis tapusius kurorto statinius ir kitas įdomybes

Užuojautos
Mes visi šioje Žemėje – tik laikini keleiviai.
Dažnai pamirštame, kad buvimas čia –
trumpa Visatos akimirka.
Nežinome, kada užges mūsų dvasios žvakelė,
kur padėsime paskutinį tašką...
Mirus Broniui Šoliūnui,
nuoširdžiai užjaučiame dukras ir artimuosius.
Ateities g. 30A namo kaimynai

Rugsėjo 19 d. 12 val. Druskininkų
amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – Vilniaus Gaono ir Lietuvos
žydų istorijos metams skirti renginiai:
Susitikimas ir nemokama hebrajų kalbos kaligrafijos edukacija su žydų kilmės
menininke, juvelyre Ela Pavinskiene (Vilnius). Būtina išankstinė registracija tel. 8
671 76108 arba el. p. amatai@druskininkukulturoscentras.lt
Spaudinių paroda „Žvilgsnis į praeitį:
Lietuvos žydų kelias“ iš Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos fondų
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, Druskininkai)
XVIII tarptautinis menų festivalis
Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu
Rugsėjo 22 d., antradienį, 14 val.
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokykloje – Druskininkų savivaldybės
mokyklų moksleivių rašinių, dailės ir muzikinės viktorinos konkursų
„Čiurlioniška Raigardo slėnio legenda“
laureatų kūrybos pristatymas ir apdovanojimas, Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos moksleivių ir mokytojų
koncertas

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

Tel. 8 605 81979

18 val. Grand SPA Lietuva salėje „Nemunas“ – koncertas „Čiurlionis ir amžininkai“: Lietuvos kariuomenės orkestras (meno vadovas ir dirigentas Egidijus
Ališauskas), solistai: Ieva Prudnikovaitė
(mecosopranas, Lietuva, Šveicarija); Vladimiras Prudnikovas (bosas),
Aistė Bružaitė (kanklės), Egidijus Ališauskas (birbynė), Akvilė Ališauskaitė
(dainininkė). Dalyvaus Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblis. Renginių vedėjas – muzikologas Vaclovas Juodpusis
Rugsėjo 25-26 d. Lietuvos „Street
race“ čempionatas, VII etapas (Gardino
g. Druskininkai)

PARODOS
Rugsėjo 4-30 d. žymiausių 20032009 metais Druskininkuose organizuotų tapybos plenerų retrospektyvinė paroda „Susitikime vėl“ (Druskininkų amatų
centras „Menų kalvė“, M. K. Čiurlionio
g. 27). Rugsėjo 26 d. 14 val. – susitikimas su autoriais: A. Vozbinu, B. Gražiu, D. Gražiene, J. Snežko, G. Vitartaite, S. Armonu.
Iki rugsėjo 20 d. Viešojoje bibliotekoje – spaudinių paroda ,,Baltijos kelias –
vienybė, laisvė, tikėjimas“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai
Iki rugsėjo 23 d. Druskininkų miesto
muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g.
37) veikia Sauliaus Rudziko tapybos ir
piešinių paroda „Atsakymas rudenio vieversiui“, sukurta pagal Kęstučio Bieliuko
muzikinius kūrinius
Iki rugsėjo 30 d. Druskininkų miesto
muziejuje – paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“ (M. K. Čiurlionio g. 59,
Druskininkai)
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 „2000-ieji metai“
Iki spalio 8 d. dailininko Jono Arčikausko kūrybos paroda „Kėslai ir ketinimai“ V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9,
Druskininkai).

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
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2020.09.18 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 Kultūringai su Nomeda.
13:00 Daiktų istorijos.
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 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Džeisonas Bornas.
00:55 Bastilijos diena.
02:25 Euromaxx.
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 „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. Ugnies tramdytojai“.
21:10 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Brolis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Brolis“.
23:20 „Idealus pabėgimas“.
01:15 „Jūrų pėstininkas“.
02:45 „Einšteinas“.
04:25 „24 valandos. Palikimas“.
05:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.

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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Kurskas.
23:20 Sala.
01:50 Amerikietis žudikas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Kalnietis“.
05:55 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“. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Nauja diena.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Merginų kovos.
23:35 Specialistas.
01:35 „Būk ekstremalas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:10 Programos pabaiga.

2020.09.19 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai. Programa apie
dvasinius ieškojimus.
07:25 Rikas, Oskaras ir vaiduokliai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika.
13:30 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 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim.
23:15 Premjera. Per tave vienos bėdos!
01:05 Džeisonas Bornas.
03:05 Daina Mijai.
04:35 Pasaulio dokumentika. Kai
banginiai ir vėžliai rodo mums kelią.
05:30 Ekologiška. Programa ekologine tema.
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 PREMJERA „Neregėtas baltųjų lokių gyvenimas“.
13:05 PREMJERA „Asteriksas. Stebuklingojo gėrimo paslaptis“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Asteriksas. Stebuklingojo gėrimo paslaptis“.
14:50 „Armijoje“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:00 „Mano meilė karantinas“.
22:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Nudegęs“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nudegęs“.
00:10 „Paktas“.
01:50 „Idealus pabėgimas“.
03:30 „Armijoje“.
05:05 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.
07:55 „Monstrai prieš ateivius“.

08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Vasaros stovyklos sala“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Kiškių mokykla.
11:20 Spaidervikų kronikos.
13:10 „Ponas Bynas“.
13:45 PREMJERA Kaubojės istorija.
15:50 PREMJERA Robinas Hudas.
Vyrai su triko.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Didysis kačių pabėgimas.
21:15 Kamanė.
23:35 Ūsuotasis ponas Mordekajus.
01:35 Kurskas.
03:30 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“. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
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.
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 „Tas beprotiškas rusiškas pasaulis“.
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 „Augintinių talentų
šou“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 Lietuvos Hipokratas.
10:30 „Diena laukinėje gamtoje“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:55 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Juventus.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Pagrobimas.
23:25 AŠTRUS KINAS Pjūklas 5.
01:15 Merginų kovos.
03:00 Programos pabaiga.

2020.09.20 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 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2.
12:55 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta.
13:50 Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje.
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.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.

21:30 Tapatybės vagilė.
23:30 Kino žvaigždžių alėja. Nakties paukščiai.
01:10 Auksinis protas.
02:30 Per tave vienos bėdos!
04:15 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
04:25 Mis Marpl.
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 „Džiunglių knyga 2“.
13:55 „Sugalvok norą“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Sugalvok norą“.
15:40 „Mamos pasimatymas su
vampyru“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius. Žvaigždės“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Sicario 2. Kartelių karai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Sicario 2. Kartelių karai“.
00:25 „Brolis“.
02:25 „Nudegęs“.
04:10 „24 valandos. Palikimas“.
05:00 „Tai – mes“.
06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Monstrai prieš ateivius“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Vasaros stovyklos sala“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Princesė Gulbė. Karališki šnipų nuotykiai.
11:30 Miss XL.
13:45 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose.
15:25 PREMJERA Mano mama ir
mūsų kūdikiai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos
šou.
22:00 Karštas plienas.
00:15 Omaras.
02:25 Kamanė.
04:25 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 „Tas beprotiškas rusiškas pasaulis“.
08.00 Pinigų karta.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Kryptys LT.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje.
09.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato: Greitis. Laida apie automobilius.
11.00 Partizanų keliais.
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.
20.30 Seimo rinkimų debatai „Mokyklinis ugdymas”.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Partizanų keliais.
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 III etapas. Kražiai.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
“Europos taurė 2020”.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Diena laukinėje gamtoje“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:55 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.

16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Žalgiris - Šiauliai.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:40 „Fargo“.
01:40 Pagrobimas.
03:10 Pjūklas 5.
04:40 Programos pabaiga.

2020.09.21 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. 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 Zachor. Atsimink.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai.
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. Atsimink.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro”.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Dešimt su puse balo. Apokalipsė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“.
23:50 „Perėja“.
00:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
02:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:45 „Perėja“.
04:35 „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“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
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 Operacija „Argo“.
00:50 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Karštas plienas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05:40 Programos pabaiga.
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05.29 Programa.
05.30 Partizanų keliais.
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 Laikykitės ten su A. Tapinu.
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 su A. Tapinu.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Nepataisomi“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Reali mistika“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Nepataisomi“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Lūžio taškas.
23:10 „Jūrų pėstininkai“.
01:05 „Legendų biuras“.
02:15 „Sūnus paklydėlis“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 Programos pabaiga.

2020.09.22 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.
21:30 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.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
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“ .
2:00 „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“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2“.
23:50 „Perėja”.
00:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:30 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
02:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:50 „Perėja“.
04:40 „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“.
16:35 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. PREMJERA Manhatanas naktį.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Operacija „Argo“.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
05:50 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 „Sveikatos apsaugos sistema”.
22.30 Reporteris.
23.00 Seimo rinkimų debatai „Sveikatos apsaugos sistema”.
00.00 Alfa taškas.
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“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Nepataisomi“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Kondoras“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Nepataisomi“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Palaidotas.
22:55 Lūžio taškas.
01:00 „Būk ekstremalas“.
02:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:45 Programos pabaiga.

2020.09.23 d.
Trečiadienis

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 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.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
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 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 VAKARO KINO TEATRAS
„Sveiki atvykę į džiungles“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Sveiki atvykę į džiungles“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Sveiki atvykę į džiungles“.
00:00 „Perėja“.
01:00 „24 valandos. Palikimas“.
01:50 „Amerikiečiai”.
02:45 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:40 „Perėja“.
04:30 „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“.
16:35 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 Gyvybė.
00:35 „Mirtinas ginklas“.
01:30 Manhatanas naktį.
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 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“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Nepataisomi“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Kondoras“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Dzūkija - Žalgiris.
21:00 Elektra (Elektra).
22:55 Palaidotas.
00:50 „Būk ekstremalas“.
01:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.09.24 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 Vakaras su Edita.
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.
01:00 LRT radijo žinios.
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 Vakaras su Edita.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
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“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Jūrų pėstininkas 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Jūrų pėstininkas 2“.
00:00 „Įrodytas nekaltumas“.
01:00 „24 valandos. Palikimas”.
01:50 „Amerikiečiai”.
02:40 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:05 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:00 „Įrodytas nekaltumas“.
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“.
16:35 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. PREMJERA Keršto kelias.
00:55 „Mirtinas ginklas“.
01:45 Gyvybė.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija.
05:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
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“.
06:00 „Pragaro virtuvė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:30 „Pragaro virtuvė“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:55 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Visa griaunantis.
23:20 Elektra.
01:20 „Būk ekstremalas“.
02:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:00 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

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787.
Gydomi vaikai ir suaugusieji.
Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje,
7, 13 arų sklypas – 14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS
APTARNAVIMAS.
SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.
ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“
Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur.
Tel. 8 600 48622

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

Tel. 8 624 34603

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

Nebrangiai parduodu skaldytas mišrias (beržas, alksnis,
drebulė, eglė) malkas.Kaina – 27 Eur/m3. Tel. 8 614 76626

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

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Namų valdos sklypas: 4,5 arų,
visos komunikacijos, Ratnyčėlės upelis. Yra rūsys – 150 kv.
m. Tel. 8 682 98506
Parduodamas sklypas SB „Raigardas“. Sklypo bendras plotas
– 0, 0993 ha. Atvestos visos
komunikacijos. Kaina – 26 000
Eur. Tel. 8 600 50277
1 kamb. (35, 30 kv.m) butas Veisiejų g. 3 (4 aukštas), renovuotas namas. Kaina – 26 000 Eur.
Tel.: 8 613 80442, 8 614 40701
Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas puikioje, jaukioje,
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, puikus privažiavimas. Kaina – 18 000 Eur. Tel. 8
624 69222
Gyvenamasis namas 72 kv. m
Leipalingyje, 7, 13 arų sklypas –
14 500 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodami sklypai Neravų
kaime nuo 16 arų. Tel. 8 687
10508
3, 73 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Žeimių kaime. Tel. 8 682
26525
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
Neravuose parduodami namų
valdos sklypai (12, 13, 14, 15
arų). Tel. 8 614 15457
Namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 arų namų valda, kaina
– 12 000 Eur. Tel. 8 670 99567
Parduodami 1-2 kambarių butai
su pilna arba daline apdaila
naujos statybos name Gardino
g. 56G prie Alkos I-ojo tvenkinio. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 kamb. 61,05
kv.m butas 5 aukšte iš 5 Šiltnamių g. Kaina – 46 000 Eur. Tel.
8 687 37575

Nuoma
Ieškau išsinuomoti apie 10
kv.m kabinetą biuro veiklai, domintų galimybė subnuoma dalytis patalpomis dvi dienas per
savaitę. Tel. 8 699 19634
Išnuomoju 2 kamb. butą Ateities g. žmogui, galinčiam padaryti remontą. Tel. 8 604 37508
Išnuomojamas 2 kamb. jaukus
butas Gardino g. su baldais ir

buitine technika, renovuotas
namas, pro langą atsiveria puikus vaizdas į Ratnyčėlės upelį.
Kaina – 300 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 621 13865
Išnuomojamas 20 kv. m butukas, puikiai suremontuotas, su
nauja buitine technika, tvarkingą buitį mėgstančiam nuomininkui. Pageidautina ilgesniam
laikui. Tel. 8 609 28835
Nuomoju komercinės paskirties
63 kv. m patalpas, Liškiavos g.
11, atskiras įėjimas nuo gatvės,
dideli elektros pajėgumai. Tel. 8
612 12197
Išnuomojamas 1 kambarys 2
kamb. bute, rami vieta, balkonas, Vytauto g. 19, kaina – 130
Eur. Tel. 8 699 34792

Transporto priemonės ir jų
dalys
„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
Automobilis „Citroen Xsara“
dalimis, dyzelis, 1998 m. Tel. 8
611 77121
„Audi A4“ tdi, turbina – 30, 00
Eur, vairo stiprintuvo siurblys
– 20 Eur, lieti ratai su apynaujėmis padangomis, kaina – 300,
00 Eur, 185X55X15. MB „Sprinter“ kablys – 35 Eur, MB stogo
bagažinė su laiptais – 50 Eur,
2004 m. „Opel Meriva“ vairo
stiprintuvas – 50 Eur, tel. 8 616
22884
„Hyundai Matrix“ 1,6 l benzinas,
ideali būklė. Rida – 119 000
km, minivenas. TA iki 2022-08.
Tel. 8 674 02809
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
„Toyota Avensis“ universalas,
juoda spalva, dyzelis – 2.3
l, nedaužtas. TA iki 2022 birželio. Kaina – 4900 EUR.
Tel. 8 616 49163
Motoroleris „Peugeot Vivacity“,
2010 m. 50 cm3, 2,8 kW. Ką tik
iš Vokietijos, rida – 7500 km.
Puiki būklė, nebrangiai. Tel. 8
692 44465

Nedideliam viešbučiui
reikalinga kambarių
tvarkytoja (-as).

Tel. 8 612 96558

Savaitraščio Nr. 272
Žemės ūkio produkcija
Žieminiai kvietrugiai, avižos,
vasariniai kviečiai. Tel. 8 675
43169
Parduodamos 2 bičių šeimos
su aviliais, paruoštos žiemojimui. Tel. 8 611 20107
Parduodami škudų veislės avinukai ir avytės. Kaina – 40-50
Eur, tel. 8 614 16255
Parduodu 4 metų gerą, duodančią daug pieno ožką. Amžius – 4 metai. Kaina – 70 Eur.
Tel. 8 611 19982
Parduoda vasarinius kviečius
– 50 kg – 7 Eur, rugius – 50 kg
– 6 Eur. Tel. 8 695 16057
Maistinės bulvės, 1kg – 0,
20 Eur, pristatau Druskininkų
mieste. Tel. 8 695 59933
Avižos, rugiai, kvietrugiai, C1
atsėlio. Tel. 8 672 49828
Kviečiai, miežiai, avižos, kvietrugiai, rugiai. Tel. 8 616 11588
Svarainiai. Tel. 8 650 83251
4 mėn. kaimiškus gaidžiukus.
Tel. 8 613 39906
Parduodu pašarines bulves,
žieminius česnakus (kaina 2
Eur/kg). Tel. 8 648 92746
Parduodamos avytės ir baroniukai. Tel. 8 614 22592
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614
47247

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795

Modeliai ne iš pačių naujausių
kolekcijų. Kainos nuo 10 Eur.
Tel. 8 698 40430
Puikus pianinas, pagamintas
Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. Tel.
8 600 48622

Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035

Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8
618 20125

Sausa pušinė malka. Rąsteliai,
„kulbės“, kapota. Tel. 8 682
58164

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

Įvairių rūšių malkos: kaladėmis,
rąsteliais. Pristatome ir mažus
kiekius. Tel. 8 625 57710

Įvairūs daiktai
Parduodami 2 naudoti narveliai
papūgoms. Tel. 8 657 52514
Nebrangiai parduodamas mažai naudotas nedidelis 4 stalčių
šaldiklis „WHIRLPOOL“. Tel. 8
687 78869
Siuvimo mašina „Singer“
brazilų gamybos, televizorius
„Philips“ su priedėliu, austos
vilnonės lovatiesės, rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami
šviestuvai. Tel. 8 630 87652
Parduodamos iš uždarytos parduotuvės su 70% nuolaida naujos odinės striukės ir avikailiai.

Gamybos įmonei
reikalingas autokrautuvo vairuotojas, turintis patirties. Teirautis
tel. 8 614 35269

Geras tarybines stiklines,
200 ml (briaunuotos), „granionos“, 53 vnt. Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 672 70308
Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Kineskopinis televizorius
„Philips“, 37 cm įstrižainė –
12 Eur, TV priedėlis TV STAR
– 17 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
Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8
618 20125
Svetainės odinis komplektas
smėlio spalvos, kaina – 200
Eur, tel. 8 611 33589
Dvigulė lova, plotis – 140 cm,
kaina – 70 Eur, tel. 8 609 35285
Dujinė viryklė su elektrine
orkaite. Kaina – 50 Eur. Dujų
balionas – 20 Eur. Tel. 8 623
20014

„Electrolux“ kaitlentė 50x60,
gartraukis „ARDO“, naudoti,
veikiantys, kaina – 200 Eur. Tel.
8 686 02926
Parduodamas parketas, storis
– 15 mm, plotis – 45 mm, 30
kv.m, tel. 8 682 98506

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

Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis
kartu gyventi ir prižiūrėti senyvo amžiaus moterį. Tel. 8 676
39269
Reikalingas pagalbinis darbininkas prie namo smulkiems
darbams Druskininkuose.
Tel. 8 610 00906

Ieško darbo
Ieško kiemsargio arba budėtojo,
apsaugos darbuotojo darbo.
Tel. 8 692 44465
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
46 m. vyras ieško darbo, siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 627
02119

Pamesta
Pamesti „Opel“ automobilio
raktai su blizgančiu pakabuku (Druskininkų, L. Giros g.).
Tel. 8 611 32124
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Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

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“!

