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Druskininkų
turizmo dienos
Pasaulinio lygio profesionalūs sportininkai – Argentinos kalnų slidininkas Ch. J. S. Birkner ir geriausia Čekijos kalnų slidininkė M. Dubovska džiaugiasi galimybe treniruotis „Snow
Arenoje“/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkuose veikiančiame žiemos pramogų komplekse „Snow Arena“ visus metus galima patirti žiemos vėsą
ir žiemos sporto malonumus.
Taigi čia nuolat galima sutikti ne tik slidinėjimo entuziastų mėgėjų, bet ir profesionalių
sportininkų.
„Snow Arena“ vadovas Aivaras
Kadziauskas džiaugiasi, kad be
būrio garsių Lietuvos sportininkų „Snow Arenoje“ treniruojasi ir
pasaulinio lygio kalnų slidinėjimo
žvaigždės bei čempionai.
Atvykę į Druskininkus, jie kaskart džiaugiasi ne tik puikiomis sąlygomis treniruotis, bet ir
aukščiausio lygio paslaugomis
bei juos supančia ramia kurorto
aplinka.
Nors karantinas ir sustabdė
daug sporto varžybų, Druskininkuose buvo galima sutikti vieną
iš greičiausių šių laikų kalnų slidininkių – didžiojo slalomo pasaulio čempionę slovakę Petrą
Vlhovą. Sportininkė treniruotėms
„Snow Areną“ pasirinko jau ne
pirmus metus. Ir šiemet trasose

ji kasdien surengdavo po dvi treniruotes. 2018 m. P. Vlhova tapo
pirmąja Slovakijos sportininke,
laimėjusia Pasaulio taurės didžiojo slalomo rungtį. Petra buvo apdovanota ir Pasaulio pirmenybių
medaliais – slalomo varžybose
laimėjo bronzą, o didžiojo slalomo – auksą.
„Snow Areną“ pasiruošimui varžyboms renkasi ir geriausia Čekijos kalnų slidininkė Martina
Dubovska: „Vertinu kiekvieną galimybę, kai esu čia, Druskininkuose. Treniruotės „Snow Arenoje“ visada yra puikios, čia gaunu
aukščiausio lygio paslaugas. Pušynų oras kaskart ypatingai įkrauna, po treniruočių gera ilsėtis ir
mėgautis Druskininkų teikiamais
sveikatinimo paslaugų, SPA malonumais, vaikščioti, grožėtis apylinkėmis ar minti dviratį – čia visur
ypatingai gražu. Net gyvenu labai
puikioje vietoje tarp pušų, „Villa
Rata“ sodyboje.
„Snow Arenoje“ gera sportuoti,
gera būti. Čia kasdien kelis kartus
treniruojuosi, tad ir kitiems sportininkams visada rekomenduoju

šį kompleksą treniruotėms. Kodėl
renkuosi būtent „Snow Areną“?
Čia dirba puikus, profesionalus
personalas, puiki sniego dangos
kokybė ir inventorius. Tikiuosi,
kad šis sezonas man bus visomis
prasmėmis puikus, motyvuojantis
ir su aukščiausiais pasiekimais.“
Argentinos kalnų slidininkas,
2002, 2006 ir 2010 m. Žiemos
olimpinių žaidynių dalyvis Christian Javier Simari Birkner: „Šiais
metais savo treniruotėms dėl labai gerų atsiliepimų ir susiklosčiusios pandemijos situacijos
pasirinkau Europą – Druskininkuose veikiančią „Snow Areną“.
Žiemos metu įprastai renkuosi treniruotes gimtojoje Argentinoje. Mano treniruotės Druskininkuose truko ilgiau nei dvi
savaites. Džiugina, kad čia galiu pasirinkti visą spektrą sporto
užsiėmimų: intensyviai treniravomės, surengėme fizinės ištvermės treniruotes, mynėme kalnų
dviračius. Smagu, kad aptarnaujantis žiemos pramogų komplekso personalas visuomet pagelbėdavo, išspręsdavo visus rūpimus

klausimus.“
„Smagu, kad vis daugėja žiemos pramogų mėgėjų. Džiaugiamės, šiemet sulaukę tikrai nemažai profesionalių slidininkų.
Sportininkams arenoje įrengta
speciali ledo trasa. Žinoma, profesionalams skirtą trasą gali išmėginti ir pakankamai slidinėjimo įgūdžių turintys mėgėjai.
Arena yra moderni, padengta kokybišku sniegu, gaminamu
be jokių cheminių ir bakterinių
priedų. Galiu drąsiai tvirtinti, kad
čempionai renkasi „Snow Areną“, nes čia geriausia pasaulyje
uždara trasa. Yra ir ledo trasos
dalis, parengta išskirtinai sportininkams.
Be to, treniruojantis kalnuose,
sportininkams gali trukdyti vėjas,
šiluma ar šaltis, o „Snow Arenoje“ nebūna jokių gamtos staigmenų. Džiaugiamės, kad pas
mus atvyksta garsūs sportininkai, didžiuojamės mums parodytu dėmesiu ir puikiais jų atsiliepimais“, – kalbėjo A. Kadziauskas.
Parengė Simona Dailydaitė
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Kęstutis Juška:
„Šeimos gydytojui,
kaip ir kunigui,
žmonės atveria
slapčiausias savo
gyvenimo
kerteles“
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Druskininkų planuose – profesionali sporto klasė
jauniesiems Lietuvos slidininkams
Druskininkai planuoja dar labiau išnaudoti kurorte sukurtą profesionalią „Snow Arena“
bazę, ugdant jaunuosius kalnų
slidinėjimo talentus. Praėjusią
savaitę aptartos galimybės vienoje iš kurorto mokyklų sukurti
sporto klasę, kurioje galėtų mokytis perspektyvūs jaunieji slidininkai ir snieglentininkai iš visos Lietuvos.
Susitikime dalyvavę Švietimo,
mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos
prezidentas Remigijus Arlauskas,
Druskininkų savivaldybės vadovai, „Snow Arena“ vadovas Aivaras Kadziauskas, švietimo ir sporto specialistai vienbalsiai sutarė,
kad, turint tokį unikalų objektą, būtina jį išnaudoti, ugdant profesionalius sportininkus.
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas akcentavo, kad būtina surasti finansavimo
mechanizmą, kuris leistų perspektyviems slidininkams treniruotis ir
gyventi Druskininkuose. „Druskininkuose yra profesionalių sportininkų iš viso pasaulio vertinama
žiemos sporto infrastruktūra. Didžiausias pasaulyje slidinėjimo
kompleksų vertinimo portalas Skiresort.info „Snow Arenai“ suteikė
aukščiausią įvertinimą – 5 žvaigždutes. Smagu, kad Druskininkuose nuolat treniruojasi geriausios pasaulio komandos ir žiemos
sporto žvaigždės, bet labai nori-

Druskininkų savivaldybė pirmoji Lietuvoje dar 2014 metais inicijavo nemokamą slidinėjimo programą visiems savivaldybės šeštų klasių moksleiviams, o dabar svarstoma galimybė sudaryti sąlygas kurorte treniruotis gabiausiems ir perspektyviausiems šalies slidininkams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

me, kad čia esančia infrastruktūra taip pat naudotųsi ir mūsų šalies vaikai, kurie ateityje garsintų
Lietuvą, užimtų aukščiausias vietas pasaulinio lygio varžybose. Be
abejo, jei planuojame įkurti vadinamąją sporto klasę, labai svarbu
kalbėti ne tik apie sąlygas treniruotėms, bet ir apie tai, kad vaikams
būtų sudarytos patogios sąlygos
gyventi ir jie baigtų vidurinę moky-

klą. Taigi moksleiviams turės būti
sudarytas patogus individualus
pamokų tvarkaraštis“, – sakė meras R. Malinauskas.
Susitikime kalbėta apie galimybes į Druskininkus pakviesti aukščiausio lygio slidinėjimo trenerius
iš užsienio – tai padėtų siekti geresnių rezultatų, motyvuotų lygiuotis į kitų šalių profesionalius sportininkus.

Nuspręsta išanalizuoti žiemos
sportu užsiimančių vaikų sąrašą,
jų galimybes ir perspektyvas, taip
pat apžvelgti Lietuvos bei užsienio pavyzdžius dėl panašių sporto klasių formavimo, rekomendacijas, nuo kokio amžiaus vaikai
turėtų pradėti treniruotis ir ruoštis
profesionalioms varžyboms, išsiaiškinti, kurie sporto treneriai taiko
praktiką vykti į kitas šalis treniruoti
jaunųjų sportininkų.
Šiuos klausimus planuojama aptarti kitame susitikime.
Druskininkų savivaldybė pirmoji Lietuvoje dar 2014 metais inicijavo nemokamą slidinėjimo programą visiems savivaldybės šeštų
klasių moksleiviams, ši programa
tęsiama iki šiol. „Esame vienintelis Lietuvos miestas, kuriame ne
tik yra toks išskirtinis objektas, bet

ir suteikiamos unikalios galimybės mūsų savivaldybės vaikams
išmokti slidinėjimo pradžiamokslį. Visi Druskininkų savivaldybės
vaikai, baigę mokyklą, mokės taisyklingai slidinėti, galės pamokyti
ir draugus iš kitų miestų. O dabar
norime judėti toliau, padėti atsiskleisti žiemos sporto talentams
iš visos Lietuvos“, – sakė R. Malinauskas.
Šiais metais „Snow Arena“ taip
pat pradėjo įgyvendinti Sporto rėmimo fondo finansuojamą dviejų
metų trukmės projektą, kurio metu
nemokamai slidinėti mokys visus
Druskininkų savivaldybės antrokus bei Druskininkų savivaldybės
kaimiškųjų bendruomenių narius.
Besimokantieji bus aprūpinti visa
reikiama įranga, o projekto pabaigoje planuojama organizuoti baigiamąjį renginį.
Nuolat talentų besižvalgantis
kalnų slidinėjimo klubas „Snow
Bees“ nuo spalio vidurio Druskininkuose pradės įgyvendinti
Sporto fondo finansuojamą projektą „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ir socialinio įsitraukimo
skatinimas mokantis slidinėti“.
Dalyvauti projekte gali vaikai ir
paaugliai iš visos Lietuvos. Jaunieji slidininkai į Druskininkus bus
atvežami nemokamai, nemokamas bus ir inventorius, kuriuo projekto dalyviai žengs pirmuosius
kalnų slidinėjimo žingsnius.
„Džiaugiamės visais projektais,
kurie įgyvendinami „Snow Arenoje“, tačiau norime sukurti ilgalaikį
projektą, kad jaunieji žiemos sporto talentai būtų ugdomi nenutrūkstamai. Jei vaikai galės gyventi ir
mokytis Druskininkuose, kasdien
jiems bus rengiamos profesionalios treniruotės, jų rezultatai bus
žymiai geresni. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis pavyks tai
padaryti“, – sakė Druskininkų savivaldybės vadovas.

Druskininkuose įkūrus sporto klasę, į ją patekę talentingiausi Lietuvos slidininkai galėtų ne tik treniruotis, bet ir gyventi kurorte bei lankyti čia esančią mokyklą/„Snow Arena“
archyvo nuotrauka

„Snow Arena“ vadovas A.
Kadziauskas: „Šiais metais
produktyviai išnaudojome karantiną – po beveik dešimties
intensyvaus darbo metų „Snow
Arena“ atnaujinta iš pagrindų.
Paslaugų kokybė pastebimai
pagerėjo – tą spėjo įvertinti ir užsienio profesionalai, tokie kaip
geriausia Čekijos kalnų slidininkė Martina Dubovská, viena
geriausių pasaulio slidininkių,
didžiojo slalomo Pasaulio čempionė slovakė Petra Vlhova. Norime, kad mūsų sukurta žiemos
sporto infrastruktūra naudotųsi
mūsų šalies vaikai ir jaunimas.
Tikrai realu, kad, Druskininkuose įkūrus sporto klasę, Lietuva
turės čempionų.“
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Kilnūs socialiniai darbuotojai,
Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas – Druskininkų
kardiologijos centre

Jūsų darbas – sunkiai išmatuojamas. Jūs būnate šalia tų, kam reikia fizinės ar dvasinės pagalbos, esate ten, kur reikia išklausyti, paguosti ir paremti, nors Jums patiems kartais būna dar sunkiau.
Dėmesys silpniausiems – vienišiems, sunkiai besiverčiantiems, pagyvenusiems ar neįgaliems – padeda žmogui puoselėti jo teisę gyventi pagarboje.
Jūsų ištartas paguodos žodis sušildo, suteikia stiprybės ir vilties. Jūsų kilnus darbas – tai pašaukimas, suteikiantis galimybę pamatyti, ką gali išties
žmogų mylinti, atjautos kupina širdis.
Neišsenkančios Jums energijos, dvasinės stiprybės ir stiprios sveikatos profesinės šventės proga!
Lietuvos Respublikos Seimo narys, kandidatas
Zenonas Streikus
Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-273-01

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka kardiologų komanda – gydytoja kardiologė Jovita Samauskienė, gydytoja kardiologė Svetlana Solovjova, gydytoja kardiologė Jelizaveta Burca ir gydytoja kardiologė Ilona
Tamašauskienė, dirbančios Vilniaus universitetinės ligoninės
Santaros klinikose, „Inmedica“.
Tyrimai atliekami pažangiausia medicinine įranga:
• širdies echoskopija
• kaklo kraujagyslių echoskopija
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimą ir kulkšniesžasto indekso nustatymas
• dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrija)
• bioimpedanso tyrimas (skysčių kiekiui, šlapimą varančių
vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam
gydymui nustatyti)
• 24 val. ir 48val. kraujo spaudimo monitoravimas
• 24 val. ir 48val. holterio monitoravimas
Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologinis ištyrimas bei kardiologo konsultacija trunka 1-1,5 valandos.
Centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų saugiai ir be eilių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.

Mielai laukiame Jūsų Druskininkų
kardiologijos centre!
Registracija tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
„Toli Toli“ restoranui Druskininkuose
reikalingas pastiprinimas!
Ieškome: barmeno (-ės) ir padavėjo (-os)!
Komanda draugiška, vieninga, sukauptomis žiniomis
dalijasi noriai.
Pagrindinis reikalavimas – mylėti žmones ir tai, ką darai.
Prisijunk!
Skambinti arba rašyti!
Tel. +37060008542, el.p. info@tolitoli.lt

Zenonas Streikus:
„Žmonių bėda ir valstybės gėda“
Viena mirtis ir vienas žmogus, gyvenantis skurde, yra labai daug. Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos vienu iš svarbiausių uždavinių buvo ir lieka skurdo mažinimas. Pasiekėme, kad absoliutus skurdas
per nepilnus ketverius metus
sumažėjo net du kartus. Dirbame šiuo klausimu tikrai daug,
neturėdami laiko veltis į oponentų žiniasklaidoje kurpiamą
nuomonę, kad skurdas Lietuvoje vis dar egzistuoja, nes dėl
to kalta būtent ši valdžia.
Statistikos departamento duomenimis, absoliutus skurdo lygis
sumažėjo nuo 15,8 proc. 2016
metais iki 7,7 proc. 2019 metais. Kad išnyktų ši žmonių bėda
ir valstybės gėda, tereikia tęsti
šiuo metu mūsų vykdomą socialinę politiką. Tą mes linkę daryti, jei
per rinkimus gausime Jūsų pasitikėjimo mandatą.
Esminis proveržis įvyko ir kitose socialinėse srityse – žmonės ėmė lengviau sudurti galą su
galu. Nuosekliai mažinome mokesčius, per ketverius metus padvigubinome neapmokestinamąjį pajamų dydį – nuo 200 iki 400
eurų per mėnesį, didėjo algos.
Nuo 266 iki 395 eurų padidėjo
vidutinė pensija, mokame priemokas mažų pensijų gavėjams,
indeksuojame visas socialines
išmokas. To niekada nebuvo.
Grąžiname ankstesnių valdžių
skolas įvairioms gyventojų grupėms, sukaupėme pusės milijardo „Sodros“ rezervą. Įvesti vaiko
pinigai: 2016 m. lengvata sudarė 30 eurų vaikui ir ja naudojosi
tik dalis vaikų. 2021 m. visi vaikai gaus 70 eurų per mėnesį (jau
įtvirtinta įstatymu). Remiamos
daugiavaikės šeimos (šeimos
kortelė, priedai prie vaiko pini-

gų). Apribojome antstolių galias,
neįgalūs žmonės turi ypač didelį (600–645 eurų per mėn.) neapmokestinamąjį pajamų dydį,
įsidarbinant bet kurioje įmonėje,
ne tik socialinėje. Sąrašą galima
tęsti ilgai.
Ar visų išvardintų dalykų gana?
Ar galime pasakyti, kad jau pasiekėme pagrindinį tikslą – darnią,
orią, klestinčią visuomenę, kurio-

je kiekvienas jaučiasi saugus ir
gerbiamas? Žinoma, kol kas ne.
Tai didelis tikslas, į kurį pradėjome sukti valstybės laivą.
Kviečiu balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą
Nr.13, kuri savo darbais įsipareigoja Jums, rinkėjams, ir palaikyti mane.
Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-273-02

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.
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Donatas Mizaras: „Investuokime į vaikus ir jaunimą!“
Tęsiame pokalbį su Druskininkų savivaldybės tarybos
nariu, LVŽS sąrašo kandidatu į
LR Seimą Donatu Mizaru.

čioms šeimoms gauti paramą ar
lengvatinį kreditą. Tam tikslui būtų
galima panaudoti įsteigto valstybės banko garantijas bei paskolas. Visus jaunus žmones, dirbančius ir auginančius vaikus, reikėtų
labiau motyvuoti ir remti, pavyzdžiui, taikant, mažesnį gyventojų
pajamų mokestį, mokestines lengvatas, papildomas garantijas.
Manau, kad būtina taikyti mažesnius mokesčius viešosioms paslaugoms ar mažesnį PVM komunaliniams mokesčiams. Taip pat
reikėtų daugiau, labiau prieinamų, kokybiškesnių kompleksinių
paslaugų šeimoms. Tai – įvairios
paslaugos: nuo psichologų konsultacijų, šeimos įgūdžių ugdymo,
mediacijos – iki vaiko priežiūros,
pavėžėjimo paslaugų ir pan. Tai
labai aktualu regionuose.

– Tarp Jūsų prioritetų – vaikai, jaunimas ir jaunos šeimos.
Ar dabar pakankamai skiriama
dėmesio šioms visuomenės
grupėms?
– Manau, kad dėmesio turbūt
užtenka tada, kai vienoje ar kitoje srityje nėra arba beveik nėra
problemų. Deja, Lietuvoje problemų dar apstu visur. Gal skamba banaliai ir pasikartojančiai, tačiau tos pasaulio šalys, kurios
šiandien yra labiausiai pažengusios ir išsivysčiusios, savo ateitį „statė“ ant vaikų, jaunosios kartos. Investavo pinigus į švietimą,
sukūrė aukšto lygio sąlygas vaikų ugdymui, išsilavinimui, užimtumui. Be šių dalykų svarbūs ir socialiniai klausimai – vaikų skurdo
mažinimas, saugumas, juos supanti aplinka, fizinė sveikata, pagalba jaunoms šeimoms. Kai imi
gilintis, o ne tik paviršutiniškai žiūrėti, pamatai daug liūdnų dalykų,
kurie reikalauja daug didesnio dėmesio.
– Užsiminėte apie vaikų skurdą. Kokia jūsų nuomonė apie
vaikų skurdo mažinimą?
– Labai džiaugiuosi ir palaikau
priimtą vaikų išmokų įstatymą.
Vaiko pinigai tikrai padėjo sumažinti skurdą ir regionuose, ir miestuose. Tą rodo žemyn besileidžiančios skurdo rizikos kreivės,
tai, kaip labiausiai pasisekusią
priemonę skurdo mažinime, patvirtina ir Europos komisija. Nepriklausomai, ar vaikų tėvai dirba,
ar laikinai neturi darbo, vaiko pinigai šeimas visada pasiekia. Pasisakau už tai, kad vaikams skiriamų pinigų suma kasmet būtų
didinama ir tam būtina sukurti vaiko pinigų indeksavimo mechanizmą, kad, nepriklausomai nuo politikų sprendimų, jų dydis kasmet

didėtų, atsižvelgiant į šalies ekonominę būklę, infliacijos rodiklius
ir panašiai. Prie skurdo mažinimo
taip pat prisideda nemokamas
priešmokyklinukų ir pirmokėlių
maitinimas. Verta pagalvoti apie
nemokamo mokinių maitinimo
mokyklose ir darželiuose apimčių
išplėtimą. Tai būtų naudinga keliais aspektais: siektume, kad vaikai ugdymo įstaigose galėtų maitintis sveikesniu maistu, mažėtų
socialinė atskirtis, vaikai taptų lygūs, būtų mažinamas vaikų nepilnavertiškumo jausmas. Paminėjau tik keletą priemonių, jų yra ir

daugiau.
– Ar pakankama parama, pagalba jaunoms šeimoms?
– Neabejotinai, pasiteisino pirmajam būstui regionuose įsigyti skiriama parama jaunoms šeimoms. Gal dar ne viskas dėl
paramos skyrimo iki galo tinkamai įgyvendinta, tačiau negalima
nuginčyti fakto, kad vis daugiau
jaunimo po mokslų didmiesčiuose, ryžtasi grįžti ir kurti šeimas
regionuose. Be abejonės, reikia
plėsti šios programos galimybes,
sudaryti sąlygas visoms norin-

– Ką manote apie švietimo,
bendrojo lavinimo situaciją šalyje?
– Tai labai plati tema, keliais sakiniais ją apžvelgti sunku. Labai
svarbi mūsų švietimo sistemos
kokybė, mokyklų tinklas, kokio lygio pedagogus turime ir turėsime,
ar jų pakaks? Kai kur ima trūkti pedagogų, ypatingai – tiksliųjų
mokslų mokytojų, tačiau yra rajonų, kuriuose mokytojų per daug.
Mano manymu, reikėtų padaryti rimtą analizę dėl esamo ir netolimoje ateityje planuojamo turėti
pedagogų skaičiaus. Kaip bebūtų gaila, tačiau, norint pasiekti geresnį švietimo sistemos lygį, turėti
aukštesnės kvalifikacijos pedagogus, pačią profesiją padaryti patrauklesne, mano manymu, reikia optimizuoti pedagogų skaičių,
siekiant turėti optimalų, visu etatu dirbančių ir gerai uždirbančių
kvalifikuotų mokytojų skaičių. Lietuvos moksleivių pasiekimai, lyginant su kitomis šalimis, dar išlieka stabilūs, tačiau didėja atotrūkis
tarp miestų ir regionų. Šie netolygumai priklauso nuo įvairių dalykų – nuo konkrečios savivaldybės

išsivystymo, pažangos lygio, patrauklumo ir nuo vadovų, tarybos
narių, mokyklų direktorių noro ir
gebėjimo spręsti švietimo klausimus. Padedant spręsti mokyklų
atotrūkio problemas, būtina didinti tikslines lėšas ir nefinansinę pagalbą silpniausių mokyklų
stiprinimui per kokybės krepšelio
priemonę.
– Ką siūlytumėte dėl pedagogų?
– Atsižvelgiant į jau minėtus dalykus, sprendžiant pedagogų poreikio netolygumus, kompetencijos klausimus, svarbu sudaryti
sąlygas pedagogams nemokamai
persikvalifikuoti, įgyti kitą pedagoginę specialybę ir tobulinti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Reikia sukurti pedagogų
stažuočių sistemą, plėsti ekonomines ir socialines paskatas, skatinančias pasirinkti mokytojo profesiją. Pavyzdžiui, 3-5 metais
mažinant pensinio amžiaus ribą,
tai daroma ne vienoje dešimtyje
pasaulio šalių.
– Ar turite dar kokių pasiūlymų švietimo tema?
– Tęsiant švietimo temą, siūlyčiau bendrojo ugdymo mokyklos
brandos atestatą susieti su daugiamečiais formalaus ir neformalaus ugdymo pasiekimais, mokinio individualiais polinkiais.
Gerbiami druskininkiečiai,
Man labai svarbus ir reikalingas jūsų palaikymas bei balsas
už mane ir Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungą. Norėdami atiduoti man savo balsą, rinkdamiesi LVŽS, viename iš penkių
langelių įrašykite mano 74 numerį. Ačiū už jūsų pasitikėjimą!
Interviu tęsinį skaitykite kitame
savaitraščio numeryje.
Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos.
Užs. Nr. MDR-PR-273-03

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo administracija
džiaugiasi kasmet augančiu mokinių skaičiumi
Šiemet, nepaisant nepalankios epidemiologinės
situacijos, jaunimas aktyviai rinkosi profesinio
mokymo programas bei jų modulius ir PMC „Žirmūnai“ Druskininkų filialas priėmė mokytis didžiausią per visą savo veiklą skaičių mokinių.
Šiais metais per informacinę sistemą lamabpo.lt
įstojo ir su mokykla sutartis sudarė 121 mokinys. 102
mokiniai mokosi antrame kurse, 40 mokinių Užimtumo
tarnybos siuntimu, taigi pagal įvairias programas šiuo
metu mokykloje mokosi 263 mokiniai. Asmenys rinkosi
ir tradicines, jau keletą metų populiarias masažuotojo,
virėjo, slaugytojo padėjėjo ir naujas – staliaus-dailidės,
automobilių elektros įrengimų remontininko, socialinio
darbuotojo padėjėjo mokymo programas. Siekdami atliepti ir mokinių, ir darbo rinkos poreikį, PMC „Žirmūnai“ dalyvauja priemonėje „Kompetencijų ugdymas pameistrystės būdu“ ir pasirašė partnerystės sutartis su
šešiomis Druskininkų įmonėmis, kurios nuo spalio mėnesio priims 17 mokinių mokytis pameistrystės būdu
– mokinys didžiąją programos dalį mokysis įmonėje,
gaus atlyginimą ir turės visas sąlygas įgyti reikiamų
profesinių įgūdžių bei galimybes įsilieti į darbo rinką.
Rugsėjo mėnesį sėkmingai pradėtas ir jungtinis projektas su bendrojo ugdymo mokyklomis – 12 jaunuolių,
besimokančių Druskininkų švietimo centre, vietoj technologijų pamokų pasirinko kartu mokytis ir profesinės
programos modulius Druskininkų filiale.
Norėdama modernizuoti mokymosi įrangą, mokykla
dalyvauja dviejuose iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamuose projektuose, kurių tikslas yra aprūpinti
Centro švietimo sričių „Paslaugos asmenims“, „Sveikatos priežiūra“ mokymo programas modernia praktinio
mokymo įranga (kompiuteriais, apskaitos programomis, programine įranga, kulinarijos ir konditerijos labo-

Druskininkiečiai nurungė konkurentus iš Vilniaus, Kauno ir kitų mokyklų ir džiaugėsi prizinėmis vietomis bei
nominacijomis.
Povilas Miliauskas užėmė pirmą vietą, Aleksandr
Zubkevič – antrą, o Akvilė Valadkaitė gavo nominaciją už geriausios masažinės erdvės sukūrimą. Komandinėje įskaitoje Druskininkų filialo komanda tapo nugalėtoja.
Kasmet augantis susidomėjimas profesiniu mokymu
liudija, kad taip greitai besikeičiančiame pasaulyje šis
mokymas tampa puikia priemone greitai persikvalifikuoti, įgyti profesiją ir išlikti aktyviam darbo rinkoje.
Mokymo centro „Žirmūnai“
Druskininkų filialo informacija
I-ame Lietuvos masažo čempionate filialui atstovavusių trijų profesijos
mokytojos L. Radvilavičienės paruoštų mokinių pasirodymus lydėjo sėkmė/Centro „Žirmūnai“ archyvo nuotrauka

ratorijų įranga, masažo ir slaugytojo padėjėjų dirbtuvių
įranga), kuri padeda užtikrinti aukštos kokybės ir darbo rinkos reikalavimus atitinkančio praktinio profesinio
mokymo organizavimą.
Filialo administracija rūpinasi ne tik modernios įrangos aprūpinimu, bet ir skiria didelį dėmesį profesijos
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, darbo sąlygų gerinimui. Kvalifikuotas, savo darbą mylintis profesijos mokytojas yra vienas iš pagrindinių veiksnių norint parengti gerą specialistą.
PMC „Žirmūnai“ Druskininkų filialo kolektyvas didžiuojasi ir džiaugiasi, kad praėjusį šeštadienį surengtame I-ame Lietuvos masažo čempionate filialui atstovavo trys profesijos mokytojos Linutės Radvilavičienės
paruošti mokiniai, ir visų jų pasirodymus lydėjo sėkmė.
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AŠ TIKIU JUMIS – JŪS TIKĖKIT MANIMI!
Gerbiami Dzūkijos krašto
gyventojai, džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turiu galimybę
siekti atstovauti Druskininkų ir
Lazdijų̨ savivaldybių̨ gyventojų
interesams 2020-2024 m. Lietuvos Respublikos Seime.
Keturias
kadencijas
buvau
išrinktas
Druskininkų
savivaldybės tarybos nariu.
Labai džiaugiuosi, kad esu
prisidėjęs prie Dzūkijos krašto
aplinkos gražinimo, augimo ir
puoselėjimo. Tam, kad būtų pasiekti esami rezultatai, reikėjo
įdėti daug jėgų ir nuoseklaus
darbo. Tačiau nereikia sustoti
ties tuo, ką jau turime. Galima
padaryti dar daugiau!
Turiu Dzūkijos krašto vystymosi viziją ir ilgalaikę programą,
kurią įgyvendinus, galime pasiekti dar geresnių rezultatų
mūsų visų naudai ir gerovei.
Nors per 30 nepriklausomybės
metų pasiekėme labai daug.
Džiugu, kad mūsų kurortas ir visas Druskininkų kraštas gausiai
lankomas turistų, bet vis dar lieka problemų, kurias išsprendus, išsiplėstų smulkaus ir vidutinio verslo galimybės.
Kritęs Nemuno vandens lygis artėja prie pavojingos ribos
– būtina skubiai gilinti Nemuno vagą. Tam reikalingos investicijos. Nukreipiant smulkų
ir vidutinį verslą į mūsų krašto
krantus skalaujantį Nemuną,
pagilinus jo vagą bei sutvarkius

Planuoju
skirti
ypatingą
dėmesį šių projektų įgyvendinimui, puoselėjant, vystant ir gerinant gyvenimo sąlygas mūsų
Dzūkijos krašte. Nesustokime ir
eikime pirmyn visi kartu, siekdami sukurti dar geresnę gyvenimo kokybę mums ir mūsų vaikams!
Tie, kuriems nuoširdžiai rūpi
Dzūkijos krašto gerovė, 2020
m. spalio 11 d. dalyvaukite rinkimuose ir atiduokite savo balsą
už mane, Remigijų̨ Aleksandrą
Viniarską!
Trumpai apie mane:
Gimiau 1960 m. balandžio 25
d., Vilniuje. Vėliau atvykau į
Druskininkus, čia baigiau mokyklą ir iki šiol gyvenu.
Esu vedęs, žmona – Reda.
Vaikai jau suaugę̨ ir yra sukūrę
savo šeimas.
2006 m. baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir
įgijau inžinieriaus specialybę.
Moku rusų ir lenkų kalbas.

REMIGIJUS ALEKSANDRAS VINIARSKAS
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) kandidatas LR Seimą vienmandatėje
Jotvingių rinkimų apygardoje Nr. 70

pakrantes, būtų atgaivinta upių
laivyba, plukdomi turistai. O vietos gyventojai galėtų didžiuotis,

turėdami gražų kraštovaizdį,
kurį puoštų atgaivinta Nemuno
upė.

Tarptautinio teatro festivalio „LABAS!“
kūrybinės laboratorijos – ir Druskininkuose
Rugsėjo 20–27
d. organizuojamas tarptautinis
teatro festivalis
patiems mažiausiems „LABAS!“
atkeliavo ir į
Druskininkus.
Šį festivalį šeštus metus rengia
Dalios Mikoliūnaitės ir Žilvino
Ramanausko vadovaujamas „Teatriukas“, bendradarbiaujantis
su Airijoje įsikū- Kūrybos laboratorijos/Renginio organizatorių nuotrauka
rusia
Cliodhnos
Rugsėjo 23 dieną Žilvino Ramanausko
Noonan kompanija „Acting Up!“
kūrybinių skaitymų laboratorija atkeliavo į
Šiemet festivalyje „LABAS!“ dalis progra- Druskininkų „Saulės“ pagrindinę mokyklą, o
mos bus vykdoma nuotoliniu būdu. Kaip ir Joeri Wens (Flandrija) nuotolinė muzikos ir
kiekvienais metais, vaikams sudaroma ga- garsų kūrybinė laboratorija veikė Leipalingio
limybė susipažinti su profesionaliu scenos kultūros centre ir Leipalingio progimnazijoje.
menu ne teatro erdvėse, dažnai jų įprastoje
Anot festivalio meno vadovės D. Mikoliūaplinkoje – darželyje ar pradinėje mokyklo- naitės, šiemet, nepaisant ekstremalių sąje. Taip festivalis įgyvendina savo misiją pa- lygų, pavyko sudaryti išties solidžią tarpsiekti kuo platesnę ir įvairesnę mažųjų žiū- tautinę programą, apimančią net devynias
rovų auditoriją.
užsienio šalis. „Teatriuko“ tarptautinių konŠiais metais menininkai iš Lietuvos, Airi- taktų tinklas itin platus, ir visame pasaulyje
jos, Italijos, Rumunijos, Flandrijos, Vokieti- teatrą patiems mažiausiems kuriantys mejos, Kroatijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės nininkai noriai sutinka festivalyje pristatyti
ir net Indijos vaidins spektaklius, ves įvairias savo kūrybą ir pasidalinti patirtimi.
kūrybines laboratorijas ir dalyvaus diskusiVisą festivalio programą galima rasti čia:
joje apie įtraukųjį meną vaikams su negalia. http://www.teatriukas.lt/LABAS

Darbo patirtis:
1981-1997 m. Druskininkų šilumos tinklų operatorius, inžinierius; 1997-2003 SPAB „Druskininkų šilumos tinklai“ direktoriaus
pavaduotojas; 2003-2017 m.
UAB
„Litesko“
„Druskininkų
šiluma“, direktorius; nuo 2018 m.
UAB „Druskininkų butų ūkis, vyr.
energetikas.
Po daugiau kaip trisdešimties

metų darbo energetikos įmonėje „Litesko“ Druskininkų šiluma
puikiai išmanau energetiką, jos
atsinaujinimo, saugumo reikalavimus ir kitas problemas bei teikiamas naudas, todėl norėčiau
savo ilgametes žinias panaudoti, dirbant LR Seimo Aplinkos
apsaugos ar Ekonomikos komitetuose. Mano turima energetiko patirtis padėtų, sprendžiant
Astravo AE problemas, kovojant su esamais iššūkiais bei
pasitarnautų, sprendžiant Lietuvai aktualias problemas aplinkos apsaugos ir ekonomikos
srityse.
Dalyvauju visuomeninėje veikloje, esu Druskininkų ROTARY
klubo narys.
Mėgstu aktyvų poilsį. Lengvai
randu kalbą su įvairaus amžiaus žmonėmis, esu komunikabilus, pareigingas.
15 metų Druskininkų miesto savivaldybės tarybos nario
patirtis ir rankinio komandinio
sporto pomėgis man padėjo suprasti, kad tik sklandus darbas
komandoje gali padėti nuveikti
daugiau ir pasiekti geriausių rezultatų. Todėl kartu su LSDDP
bičiuliais bei, padedant Dzūkijos krašto gyventojams, numatyti tikslai bus pasiekti, o uždaviniai – įgyvendinti.
Politinė reklama bus apmokėta iš
LSDDP rinkimų sąskaitos
Užs. Nr. MDR-PR-273-04

Šeštadienį bus ribojamas eismas
Informuojame, kad rugsėjo 26 dieną, šeštadienį,
Druskininkuose vyks Lietuvos streetrace čempionato
„Race Day Druskininkai 2020“ varžybos – nuo 8 val.
iki 16 val. Gardino g. (nuo autobusų stoties iki Gardino-Veisiejų g. sankryžos) eismas bus draudžiamas.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus!

Druskininkų savivaldybės informacija
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Kęstutis Juška: „Šeimos gydytojui, kaip ir kunigui, žmonės atveria
slapčiausias savo gyvenimo kerteles“
Druskininkus savo profesinės karjeros startui pasirenka
vis daugiau jaunų, gabių įvairių sričių specialistų. Juos
žavi puiki gamta, gera miesto
infrastruktūra, plačios veiklos galimybės ir nuoširdūs
žmonės. Vienas iš tokių jaunų
specialistų – neseniai Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre darbą pradėjęs
Kęstutis Juška. Iš Kauno kilęs,
bet Dzūkiją pamilęs jaunas
šeimos gydytojas dabar konsultuoja ir gydo mūsų kurorto
žmones.
Su K. Juška kalbėjomės apie
jo pasirinktą kelią, šeimos gydytojo misiją, keliones į Sibirą
ir meškas.
– Esate kaunietis, mokslus
baigėte laikinojoje sostinėje.
Kas Jus atvedė į Dzūkiją?
– Atlikau internatūrą Lazdijuose,
po rezidentūros vėl sugrįžau. Kelerius metus dirbau, kaip medicinos gydytojas Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje, tą ir dabar
darau. Ir jau metus savarankiškai
dirbu šeimos gydytoju.
– Kur dabar gyvenate?
– Gyvenu sodyboje, šalia Veisiejų. Tiesa, nakvoti tenka įvairiose vietose – sodyboje, Kaune
arba ligoninėje, kurioje budžiu.
– Kaip atsitiko, kad pasirinkote gydytojo profesiją, o paskui tapote šeimos gydytoju?
– Man visada patiko gamtos
mokslai. Močiutė dirbo slaugytoja Kauno klinikose. Kai
ji mane prižiūrėdavo, kartais
nusivesdavo į darbą. Man medicina visada buvo įdomi. Dar
vaikystėje skaitydavau liaudies
medicinos knygas bei panašią
literatūrą, susijusią su medicina.
Šeimos gydytojo specializacija buvo sąmoningas pasirinkimas, jį vienintelį įrašiau į rezidentūros studijas.
Šeimos gydytojas yra pirmas
asmuo, kuris pasitinka pacientą.
Ši specialybė įdomi, nes apima
daug medicinos sričių, o tai leidžia gydytojui nuolat tobulėti.
Pas mane ateina žmonės, ne
tik sunegalavę, bet ir su savo
asmeninėmis
problemomis.
Išklausau jų sveikatos problemas ir asmenines bėdas.
Man kartais šeimos gydyto
specialybė panaši į kunigo – gydai ne tik kūną, bet ir sielą. Tu
tampi lyg šeimos nariu, nes nuolatos bendrauji, esi atsakingas
už žmogaus sveikatą. Ir kartais
apmaudu, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra galimybės
padėti, pasiekti norimo rezultato.
Nesigailiu, kad pasirinkau

vadovų mąstymas. Jie turi daug
planų ir idėjų. Vienas dalykas yra
jų turėti, o kitas – įgyvendinti. Matau, kad jie ir padaro tai, apie ką
kalba. Esu labai patenkintas Druskininkai poliklinikos kolektyvu.
– Su kuria šeimos narių grupe
– vaikais, suaugusiaisiais ar
senjorais – Jums bendrauti
įdomiausia?
– Neskirstau pacientų pagal
amžiaus grupes. Įdomiausi gal
tie, apie kuriuos mažiausiai žinai,
mažiausiai esi susidūręs. Tai padeda mokytis. Vyresnio amžiaus
pacientams reikia daugiau dėmesio, daugiau psichoterapijos.
Būna tokių pacientų, kurie pamiršta, ko atėję. Kai matai, kad
žmogaus organizmas pavargęs,
negali jam daug kuo padėti, kitaip
jau nebus. Tada galvoji, kaip palengvinti jo gyvenimą.

K. Juška: „Man darbas – ne kančia, bet malonumas ir prasmė“/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

šeimos gydytojo specialybę –
čia yra darbo tęstinumas, turi
sekti paciento sveikatą nuolat.
Man ši specialybė išsikristalizavo per šešerius mokslų metus.
– Kokių patirčių būta per
šiuos savarankiško darbo metus? Ar sutapo įsivaizdavimas
apie darbą ir realybė?
– Prieš stodamas į rezidentūrą,
tariausi su jau dirbančiais šeimos
gydytojais. Manau, kad čia yra
daug pliusų – nėra naktinių budėjimų, apibrėžtos darbo valandos.
Kadangi per rezidentūrą jau
turėjau nemažai šeimos gydytojo darbo praktikos, tai, pradėjęs dirbti savarankiškai, nieko
naujo nepamačiau. Gal tik susidūriau su naujais klinikiniais
atvejais, kurių per rezidentūrą
nepasitaikė.
– Kokios Jūsų darbų apimtys
Druskininkuose?
– Dirbu nepilnu etatu, per dieną
priimu iki 20 ligonių. Tačiau pasitaiko dienų, kai jų būna 30, 40. Tai
jau pakankamai daug.
– Ar pavargstate?
– Visko būna. Daug pacientų,
daug rašymo. Dar konsultacijos
telefonu. Kiekvienas pacientas
nori dėmesio.
O aš ir pats nenoriu konvejerio, todėl kartais „nesutelpame į grafiką“.
Tačiau man svarbu daugiau laiko
skirti pacientams, kad konsultacija būtų kokybiška, o pacientas

liktų patenkintas.
– Ar COVID-19 įnešė kokių
nors korekcijų į Jūsų darbą?
– Ką gali diagnozuoti žmogui,
kuris skundžiasi kosuliu, pakilusia
temperatūra, turi kitų nusiskundimų? Juk daugelio ligų simptomai – tokie patys.
Pandemijos metu pradedi diferencijuoti, ar ligonis buvo susitikęs su giminaičiais, grįžusiais
iš užsienio, ar bendravo su užsikrėtusiais COVID ir panašiai.
Nėra specifinių simptomų būtent
tai ligai, pagal kuriuos pasakytum, kad žmogus serga būtent
koronavirusu. Tam reikalingas
detalesnis ištyrimas.
– Ar Jums, kaip gydytojui,
nėra baimės užsikrėsti. Juk
per pandemiją labai daug Lietuvos gydytojų užsikrėtė šiuo
virusu?
– Yra visko buvę. Per didelį
darbo krūvį prarandi budrumą,
bėgi bėgi ir suvoki, kad atsipalaidavai. Tada staigiai susigriebi,
ir vėl viskas atsistoja į savo vietas. Saugausi, nes bet kokia virusinė liga pirmiausia kelia pavojų
sveikatai.
– Jūs taip pat dirbate
ir Lazdijuose. Kaip susiderinate
darbo
laikus?
– Ir Druskininkų, ir Lazdijų PSPC
vadovai lanksčiai žiūri į darbo
grafiką, padeda, suteikia laisvę
rinktis. Mane džiugina modernus

Druskininkų savivaldybės informacija

– Kaip vertinate gydytojo konsultacijas telefonu?
– Kalbant telefonu, galima išspręsti nemažai problemų. Tačiau jis niekada neatstos gyvo
bendravimo. Vien tik žmogaus
pamatymas gali leisti suprasti,
su kokia problema atėjo, daug
ką gali įvertinti vien į jį pažiūrėjęs. Anamnezės rinkimas prasideda iškart, pacientui peržengus gydytojo kabineto slenkstį.

idealus?
– Sveikas (juokiasi). Gal tas,
kuris sąžiningai vykdo gydytojo
nurodymus, saugosi ir skiria daug
dėmesio ligų prevencijai.
– Kokį save matote po penkerių metų?
– Negaliu žinoti, kas bus po penkerių metų. Norėčiau, kad per tą
laiką susikauptų geras praktikos
bagažas. Norėčiau pats echoskopijas daryti, įgyti kitokių įgūdžių.
– Ar į Kauną sugrįžti
netraukia?
– Traukia, nes ten mano namai. Bet kadangi čia dirbu, o
Dzūkijos kraštas man mielas,
tai neskubu kur nors iš čia važiuoti. Sodyboje, atsikėlus ryte,
džiugina grynas oras, o maudymasis ežere tonizuoja, kaip
stiprios kavos puodelis. Poilsiui
po darbo čia – taip pat ideali
vieta.

– Ar jaučiate interneto informacijos apie sveikatą poveikį,
ar tai netrukdo darbui?
– Tikrai, žmonės prisiskaito visokių tekstų. Tada jiems turi paaiškinti, kodėl yra taip, o ne kitaip.
O tada ir man pačiam tenka perskaityti tuos tekstus, kad galėčiau
suprasti, apie ką jie kalbą. O tai
atima daug laiko. Informaciją
reikia tikrinti. Bet kokią informaciją reikia vertinti kritiškai ir ją
patikrinti.

– Ar lieka laiko asmeniniam
gyvenimui?
– Lieka. Prižiūriu bites, žvejoju, fotografuoju, rašau straipsnius gamtos, kelionių temomis.
Retai, bet pavyksta ištrūkti paburiuoti. Vasarą keliauju po Sibirą, kuriame dar galima rasti
žmogaus nepaliestos gamtos,
pažvejoti, sutikti Šiaurėje gyvenančių, klajojančių mažų tautelių. Sibire yra visko, ko reikia
žmogui, norinčiam pailsėti nuo
protinio darbo. Keliauju į tą pusę
nuo studijų laikų, bet vis į kitą regioną. Dažniausiai važiuojame
dviese, nes kompaniją sunku
surasti – ten laukia šaltis, vargas, badas. Ne kiekvieno atostogų svajonė. Rudusios meškos
Sibiro platybėse – dažnas mūsų
palydovas. Apie jas ir susitikimus su jomis galėčiau pasakoti
valandų valandas.

– Ar būna, kad ateina pacientas ir sako – „daktaras Unikauskas sakė taip ir taip“?
– Pasitaiko tokių atvejų. Unikauskas yra profesorius, dėsto
studentams. Ir man dėstė. Puikus gydytojas. Jeigu žmogui
neramu ir jam kyla klausimų
dėl profesoriaus kompetencijos, jis visada gali kreiptis į kitą
specialistą tuo pačiu klausimu.
Blogai, kai žmonės prisiklauso
nespecialistų patarimų ir, atėję
pas gydytoją, nurodinėja, kaip
jam reikia dirbti. Geria visokius
vitaminus, kurių kilmė neaiški
– iš kažkur gavo, kažkas jiems
taip patarė. Tada sakau, kad
galėjo man paskambinti, būtume pasitarę.

– Ar esate darboholikas?
– Manau, jog yra tam tikros ribos, kiek galiu ir noriu
dirbti. Šiuo metu manau, kad
per daug praleidžiu darbe, bet
galbūt dabar yra toks laikas.
Man patinka mano darbas ir
kolektyvas, su kuriuo dirbu. Nelaukiu kuo greičiau ateinančio
penktadienio, kad kuo greičiau
išeičiau iš darbo. Žinoma, būna
visko. Noriu pasakyti, kad man
darbas nėra kančia, bet malonumas ir prasmė. Negalėčiau skirti
viso gyvenimo veiklai, kurios
nemėgstu. Tai būtų saviapgaulė
ir beprasmybė. Juk beveik pusę
savo gyvenimo mes pramiegame, kitą pusę pradirbame. Tai
kas lieka?

– Koks pacientas Jums atrodo

Kalbėjosi Laimutis Genys

K. Juškai patinka žvejoti Sibire/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse Tel. 8 627 49416

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
dirbti pilnu etatu mechanizatoriaus-ekskavatorininko, reikalingos visos kategorijos, turintis teisę dirbti keliuose.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis
tel. 8 313 51405 arba el.p. info@dku.lt.
Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui
reikalingas (-a) viešbučio administratorius (-ė).
Informacija tel. 8 313 59090

Atviras anoniminių alkoholikų susirinkimas

Kviečiame 2020 m. rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 19:00 val.
Veisiejų g. 17, Druskininkai (Jaunimo užimtumo centre) į
atvirą Anoniminių alkoholikų susirinkimą.
Mes papasakosime, kaip radome išeitį.
Kviečiame dalyvauti visus, kam aktuali alkoholio problema.

Druskininkų centre veikiančiai
parduotuvei „Outlet Mix“ reikalingas
darbuotojas (-a). Tel. 8 687 89087

Išnuomojamos 52 kv. m komercinės
paskirties patalpos poilsio ir
sveikatingumo komplekse „Grand SPA
Lietuva“, viešbutyje „Lietuva“.
Tel. 8 614 06124
Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Savaitraščio Nr. 273
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Viečiūnuose atidaromas rūšiavimo centras –
atvežkite atliekas, priims nemokamai!
Druskininkų
savivaldybėje, Viečiūnuose, Verpėjų g. 26,
pradeda veikti naujas rūšiavimo centras, kuriame iš gyventojų bus nemokamai priimamos buityje susidarančios
pavojingos ir nepavojingos
atliekos. Rūšiavimo centras
atidaromas rugsėjo 22 dieną.
Jis veiks kasdien nuo antradienio iki šeštadienio, darbo laikas
9-18 val., pertrauka – nuo 13 iki
14 valandos. Įvažiavimas į centrą
– per tuo pačiu adresu esančios
įmonės teritoriją.
Rūšiavimo centre priimamos visos buitinės atliekos, kurių negalima mesti į komunalinių atliekų
konteinerius ir palikti prie jų – seni
baldai, buities, elektros, elektronikos prietaisai, statybos ir remonto darbų, tekstilės ir kitos atliekos.
Naujame centre bus surenkamos ir kai kurios žaliosios atliekos: medžių lapai, žolė, gėlės.
Žaliąsias atliekas, kurias reikia
smulkinti, tokias kaip medžių šakos, krūmai ir kitos, kaip ir iki šiol,
reikės vežti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Gardino g. 100.
Viečiūnų rūšiavimo centre veiks
ir daiktų mainų punktas „Mainukas“. Čia gyventojai galės palikti
jiems nebereikalingus, bet gerus,
naudojimui dar tinkamus daiktus, o tie, kam tokių daiktų reikia,
„Mainuke“ visada galės jų pasirinkti ir pasiimti nemokamai.
Aplinkosauginius reikalavimus

Viečiūnuose, Verpėjų g. 26, pradėjo veikti naujas rūšiavimo centras, kuriame iš gyventojų bus nemokamai priimamos buityje susidarančios pavojingos ir nepavojingos atliekos/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

atitinkanti nauja aikštelė Viečiūnuose įrengta, Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“. Visi įrengimo darbai
finansuoti projekto lėšomis.
Iki šiol Druskininkų savivaldybėje veikė du rūšiavimo centrai,
anksčiau vadinti stambiųjų atliekų
surinkimo aikštelėmis.
Viečiūnuose įrengtas rūšiavimo
centras – jau dvidešimtas Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
eksploatuojamas centras.
„Kiekvienais metais regiono rūšiavimo centruose surenkamų
atliekų kiekis didėja. Pernai au-

gimas buvo itin ryškus – centruose surinkta beveik 42 procentais
atliekų daugiau nei ankstesniais
metais. Tai – geriausias išaugusio žmonių sąmoningumo, tvarkingumo, atsakomybės ir pagarbos vienas kitam įrodymas“,
– sakė Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.
Viečiūnų rūšiavimo centras
Viečiūnuose, Verpėjų g. 26
Tel. 8 655 96925
Darbo laikas
II-VI 9-18 val.
Pertrauka 13-14 val.
Sekmadienį, pirmadienį nedirba
ARATC informacija

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5908/0001:157, savininkę Nijolę Ž., savininkės Onos Ž. (mirusi)
turtinių teisių paveldėtojus, sklypo, kad. Nr. 5935/0007:302 savininką Rimgaudą B., kad 2020-10-05, 13 val.
bus vykdomas žemės sklypo, kadastro Nr. 5908/0001:158, esančio Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav.,
ribų ženklinimas
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5908/0001:156, savininkę Nijolę Ž., savininkės Onos Ž. (mirusi)
turtinių teisių paveldėtojus, kad 2020-10-05, 14 val. bus vykdomas žemės sklypo, kadastro Nr. 5908/0001:158,
esančio Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimas.
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3878/0008:26 savininkės Agnietės P. (mirusi) turtinių teisių paveldėtojus, kad 2020-10-05, 15 val. bus vykdomas žemės sklypo, kadastro Nr. 3878/0008:395, esančio Neravų k.,
Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimas.
Darbus vykdys matininkė E. Saladinskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1135).
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Hanis“ adresu Seinų g. 3, Lazdijai, el. paštu geraltauskaite@gmail.com arba telefonu 861088554.

Perku auksą, atsiskaitau iš karto, galiu atvykti.
Tel. 8 685 04034

Informuojame žemės sklypų,
kadastro Nr. 5935/0001:79, savininkus Algį M., Povilą T., Joną M.
M., Ziną M., Valdą M., Gintarą M.,
Povilą M., Žans B., kadastro Nr.
5935/0001:16 savininką Darių S.,
kadastro Nr. 5935/0001:249 savininkę Vaidą P., kad 2020-10-05,
10 val. bus vykdomas žemės sklypo, kadastro Nr. 5935/0001:25,
esančio Stračiūnų k., Leipalingio
sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimas. Darbus vykdys matininkė E. Saladinskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1135).
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Hanis“ adresu Seinų g. 3, Lazdijai,
el. paštu geraltauskaite@gmail.
com arba telefonu 861088554.

Nuo spalio mėnesio ieškomi darbuotojai dirbti Nyderlanduose
Vamzdynų rinkėjai (pipe fitters), elektrikai (electricians), santechnikai (plumbers), šildymo sistemų
technikai (feating engineers). Darbo užmokestis visos pozicijose – nuo 375 € per savaitę į rankas, atskaičius sveikatos draudimą ir būsto nuomos išlaidas.
Sunkvežimių vairuotojai (ce drivers) – darbo užmokestis – nuo 550 € į rankas, atskaičius sveikatos
draudimą ir būsto nuomą.
Pagrindinis reikalavimas – patirtis ir anglų kalbos žinios specialybės klausimais.
Po bandomojo laikotarpio – visos socialinės Nyderlandų garantijos.
CV anglų kalba siųsti el. p. proreal.transport@gmail.com
Daugiau informacijos, susisiekus asmeniškai. Laukiame Jūsų CV.

Druskininkų gydykla prie kolektyvo kviečia
prisijungti kineziterapeutą (-ę).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu:
slauga@gydykla.lt arba vadyba@gydykla.lt
Daugiau informacijos tel. +370 687 98 008

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr. 5935/0007:131;
5935/0007:351), esančio (-ių) Miciūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų
sav. savininką (-us) T.K., V.F., D.A., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas
Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2226) 2020-10-09 10:00
val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0007:241), Miciūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., skl. Nr. 762-2, ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“
adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paštu zemata.lt@gmail.
com arba telefonu 8 676 02 621
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Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos), virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997
Reikalinga moteris tvarkyti butus.
Rašyti SMS tel. 8 659 72353
Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje,
7, 13 arų sklypas – 14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

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

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

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

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

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

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

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
Ieškomas darbininkas arba darbų vadovas darbui visoje Lietuvoje. Darbo pobūdis – sodybų restauravimas, sklypų tvarkymas,
darbų koordinavimas, kartu kitų darbininkų priežiūra, dirbant kartu. Pageidautina – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Darbas
komandiruotėse, gyvenant remontuojamuose objektuose. Be žalingų įpročių. Tel. 8 611 01110

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos
Druskininkų mieste, renovuotame
name, Liškiavos g.
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580

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

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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Renginiai
Rugsėjo 25-26 d. Lietuvos
„Street race“ čempionatas, VII
etapas (Gardino g. Druskininkai)
Rugsėjo 30 d. 19 val. „Draugystės“ sanatorijos Raudonojoje salėje koncertuos Druskininkų „Bočių“ mišrus ansamblis ir
linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“

Pamestas didelis sidabrinis auskaras su skaidria
akute. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 676 34477
Liejame gręžtinius pamatus ir montuojame liktinius
klojinius. Tel. 8 682 00300

Spalio 2 d. 14 val. sanatorijos „Dainava“ salėje – Trečiojo amžiaus universiteto Mokslo Metų atidarymo šventė

PARODOS
Rugsėjo 4-30 d. žymiausių 2003-2009 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.

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

Tel. 8 605 81979
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

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 (19382017) paveikslas „2000-ieji
metai“
Iki spalio 8 d. dailininko Jono
Arčikausko kūrybos paroda
„Kėslai ir ketinimai“ V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
Iki spalio 9 d. Sauliaus Rudziko tapybos ir piešinių paroda
„Atsakymas rudenio vieversiui“
pagal Kęstučio Bieliuko muzikinius kūrinius Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K.
Čiurlionio g. 37)
Nuo spalio 10 d. iki lapkričio
8 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio
g. 37) – Arvydo Kumpio Japonijos fotografijų paroda „(ne)nostalgiškas ruduo“
Iki lapkričio 18 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M.
K. Čiurlionio 35) eksponuojama
dailininko Aleksandro Vozbino
paroda „Mano Druskininkai“

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Iki spalio 31 d. Druskininkų
miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) – paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“

Užuojautos
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Zosę Nedzinskaitę.
Bendradarbiai Asta ir Jonas
Mirus mylimam broliui,
nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Pauliukevičienę.
Vytauto g. 12 namo laiptinės kaimynai
Tokia tauri ir mylinti širdis
ir akys šviesiosios..
Ilgam gyvenimo kely pavargo..
Išėjo.. palikusi Amžinybės brydę,
auksiniame rudens take...
Dėl mylimos Mamytės mirties
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Zosei Nedzinskaitei.
DNSB „Pastogė“ gyventojai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Išėjus į Amžinybę mylimai mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Juktonį ir artimuosius.
D. ir J. Dabauskai, A. ir V. Kudarauskai ir
Č. Ir A. Lazauskai
Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.
(Bernardas Brazdžionis)
Nuoširdžiai užjaučiame Zosę Nedzinskaitę,
į Amžinybę iškeliavus mylimai Mamai.
Buvusios bendradarbės Marytė
Janulevičienė ir Roma Balevičienė
Nuoširdžiai užjaučiame Duviliją Kašėtaitę,
palydėjus Amžinybėn brangią Mamą.
Metodinio būrelio ir PPT kolegės
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai
užjaučiame Birutę Kryžokienę.
Bendrijos „Kedras“ gyventojai
Išėjus į Amžinybę mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Vitą Juktonį.
Lai Jus lydi dvasios stiprybė ir paguoda.
Kaimynai Jakšaičiai

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

Informuoju, kad 2020-10-05 d. 15:00 val. bus atliekamas žemės sklypo kad. Nr. 5935/0002:339 esančio Cimaniūnų kaimas, Leipalingio sen.,
Druskininkų sav. ribų ženklinimas. Kviečiame atvykti gretimo sklypo
kad. Nr. 5935/0002:29 mirusio savininko J.K. turtinių teisių paveldėtojus.
Paveldėtojai kviečiami dėl žemės sklypų ribų suderinimo.
Matavimus atliks MB „Geometras“ matininkas Edmundas Mazėtis,
tel.8 61430409, el.p. mbgeometras@gmail.com
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2020.09.25 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 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.
22:55 Premjera. Paryžiaus imperatorius.
00:55 Išdavystė.
02:45 Klausimėlis.
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 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
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 „Išvirkščias pasaulis“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Bado žaidynės“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Bado žaidynės“.
00:15 „Aukšta klasė“.
02:30 „Jūrų pėstininkas 2“.
04:10 „Sveiki atvykę į džiungles“.
05:40 „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“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Lietuvos sprendimas. LR Seimo rinkimų agitacinė laida.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS San Andreas.
23:15 PREMJERA Nelaisvėje.
01:25 Absoliutus blogis 2. Apokalipsė.
02:55 Keršto kelias.
04:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:35 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Nauja diena.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Kondoras“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Skundikas.
23:45 Visa griaunantis.
02:00 „Būk ekstremalas“.
02:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:35 Programos pabaiga.

2020.09.26 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai. Programa apie
dvasinius ieškojimus.
07:25 Rikas, Oskaras ir širdies
graužatis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Svečiuose pas šikšnosparnius.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Stichinio gaisro analizė.
13:35 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 Po merginų sijonais.
01:10 Paryžiaus imperatorius.
03:10 Žmogus, kuris mokėjo 75 kalbas.
04:15 Pasaulio dokumentika. Svečiuose pas šikšnosparnius.
05:05 Pasaulio dokumentika. Stichinio gaisro analizė.
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 „Neregėtas baltųjų lokių gyvenimas“.
13:05 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
14:35 „Terneris ir Hučas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Terneris ir Hučas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:00 „Mano meilė karantinas“.
22:10 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Lik sveikas,
Kristoferi Robinai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Lik sveikas, Kristoferi Robinai“.
00:25 „Paktas 2“.
02:10 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“.
05:10 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.

06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Monstrai prieš ateivius“.
08:40 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Vasaros stovyklos sala“.
09:40 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Broliai meškinai ir fantastiškas
nuotykis.
11:50 PREMJERA Mano draugas
ponis.
13:35 Žaliasis žibintas.
15:50 Bėgimas džiunglėse.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Vaiduoklių
medžiotojai.
21:50 Nebrendylos 2.
23:55 Metas veikti.
01:30 San Andreas.
03:20 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 „Bušido ringas“. 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 V.Noreikos koncertas “Ačiū
už meilę“.
18.00 Žinios.
18.30 V. Noreikos koncertas “Ačiū
už meilę“.
20.00 Žinios.
20.30 „XX amžiaus piratai”.
22.30 Žinios.
\23.00 Laikykitės ten.
00.0
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“.
06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:30 „Reali mistika“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Juventus - CBet.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Tamsiausia valanda.
23:20 AŠTRUS KINAS Bleiro ragana.
01:05 Skundikas.
03:05 Programos pabaiga.

2020.09.27 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 Zita 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. 4:50 iš Padingtono.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė.
17:00 Piniginės reikalai.

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Premjera. Sėjėjas.
23:10 Kino žvaigždžių alėja. Ledo
žmogus.
00:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.).
01:15 Auksinis protas.
02:30 Po merginų sijonais.
04:25 Mis Marpl. 4:50 iš Padingtono.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žalioji byla“.
12:30 PREMJERA „Kambarys ant
šluotos“.
13:00 „Normas, lokys iš Šiaurės“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Normas, lokys iš Šiaurės“.
14:50 „Spąstai tėvams“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius. Žvaigždės“.
22:00 „Pasmerkti. Kauno romanas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Pasmerkti. Kauno romanas“.
00:05 „Bado žaidynės“.
02:45 „Aukšta klasė“.
04:50 „24 valandos. Palikimas“.
06:20 „Stivenas Visata“.
07:05 „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 Smurfai.
11:55 PREMJERA Aš iš kitos veidrodžio pusės.
13:45 Policijos akademija 4. Civiliai
patruliai.
15:30 PREMJERA (Ne)Laukti svečiai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 PREMJERA Naktinė apgultis.
00:15 Žmogus raketa.
02:10 Nebrendylos 2.
03:55 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 „XX amžiaus piratai”.
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 Seimo rinkimų debatai „Sveikatos apsaugos sistema”.
20.00 Žinios.
20.30 Seimo rinkimų debatai „Sveikatos apsaugos sistema”.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras “Europos taurė
2020”.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.

14:30 „Reali mistika“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Žalgiris - Lietkabelis.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:45 „Sūnus paklydėlis“.
23:45 „Fargo“.
01:50 Tamsiausia valanda.
03:15 Bleiro ragana.
04:40 Programos pabaiga.

2020.09.28 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 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Gaudynės.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaudynės“.
00:05 „Įrodytas nekaltumas“.
01:05 „24 valandos. Palikimas“.
01:55 „Amerikiečiai“.
02:45 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:40 „Įrodytas nekaltumas“.
04:30 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „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 Audros
sūkuryje.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:20 Naktinė apgultis.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.
05:30 Programos pabaiga.
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05.29 Programa.
05.30 Partizanų keliais.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
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 Andriumi
Tapinu.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Reali mistika“.
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 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
23:20 „Jūrų pėstininkai“.
01:15 „Legendų biuras“.
02:25 „Sūnus paklydėlis“.
03:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:55 Programos pabaiga.

2020.09.29 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. 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 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:50 Alpių detektyvai.
00:40 Šventadienio mintys.
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 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
04:30 Išpažinimai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

kelnis“.

06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Juodoji jūra“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Juodoji jūra“.
00:25 „Įrodytas nekaltumas“.
01:20 „X failai“.
02:10 „Amerikiečiai“.
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:55 „Įrodytas nekaltumas“.
04:50 „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 Atpildas.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Audros sūkuryje.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05:35 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 politika Lietuvoje ir pandemija”.
22.30 Reporteris.
23.00 Seimo rinkimų debatai “Sveikatos politika Lietuvoje ir pandemija”.
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 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
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 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Priverstinis kerštas.
22:50 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
01:05 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:50 Programos pabaiga.
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2020.09.30 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 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 Piniginės reikalai.
12:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
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.
01:05 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 Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Juodas vanduo“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Juodas vanduo“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Juodas vanduo“.
00:15 „Įrodytas nekaltumas“.
01:15 „X failai“.
02:05 „Amerikiečiai“.
03:00 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:55 „Įrodytas nekaltumas“.
04:45 „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 Operacija.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Atpildas.
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 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 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
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 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Trintukas.
23:20 Priverstinis kerštas.
01:10 „Būk ekstremalas“.
02:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:55 Programos pabaiga.

2020.10.01 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.
19:25 Daiktų istorijos.
20:25 Panorama.
20:32 Sportas. Orai.
20:36 Eurolyga per LRT.
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Pirėjo „Olympiakos“ – Kauno „Žalgiris“.
23:20 Premjera. Asmens sargybinis.
00:20 Alpių detektyvai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
03:07 Sportas. Orai (kart.).
03:10 Istorijos detektyvai.
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 „Ančiukų istorijos“.
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. Užnugaris“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
23:50 „Įrodytas nekaltumas“.
00:50 „X failai“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:35 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:50 „Įrodytas nekaltumas“.
04:45 „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 Invazija.
00:30 „Išbandymų diena“.
01:30 Operacija.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija.
05:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
05:50 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
06.00 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 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
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 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Niko.
23:05 Trintukas.
01:15 „Būk ekstremalas“.
02:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:00 Programos pabaiga.

Nedideliam viešbučiui
reikalinga kambarių
tvarkytoja (-as).

Tel. 8 612 96558

14

2020 m. rugsėjo 24 d.

Savaitraščio Nr. 273
Reikalingas gydomojo masažo specialistas,
masažuotojas (-a), kad atvyktų į namus atlikti gydomąjį
masažą, turintis med. išsilavinimą. Tel. 8 313 53611

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

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

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

3, 73 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Žeimių kaime. Tel. 8 682
26525
Žemės ūkio paskirties žemė ir
miškas Ricielių kaime. Tel. 8
670 99567
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

Išnuomojamas 1 kambarys 2
kamb. bute, rami vieta, balkonas, Vytauto g. 19, kaina – 130
Eur. Tel. 8 699 34792

Naudotos traktorių dalys:
„T-40“, „T-25“, „T-16“, „MTZ“,
„2 PTS-4“, „SZ-3“, „6“.
Tel. 8 652 96090

Žemės ūkio produkcija

Parduodamas 3 kambarių
61,05 kv. m butas 5 aukštai iš
5 Šiltnamių g. Kaina – 46 000
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodu 4 metų gerą, duodančią daug pieno ožką. Amžius – 4 metai. Kaina – 70 Eur.
Tel. 8 611 19982

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

Parduodamos avytės ir baroniukai. Tel. 8 614 22592

Parduodamas sklypas SB „Raigardas“. Sklypo bendras plotas
– 0, 0993 ha. Atvestos visos
komunikacijos. Kaina – 26 000
Eur. Tel. 8 600 50277
Parduodamas 3 kambarių (65
kv. m) butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuose. Tel. 8 650 99556
Parduodamas 69 kv. m 3 kamb.
butas naujos statybos name
Liškiavos g. Butas su grindininiu šildymu, labai mažos šildymo išlaidos. Yra privati parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452

Nuoma
Išnuomojamas miesto centre,
Taikos g. butas 1 aukšte (baldai, indai, buitinė technika).
Dviems žmonėms – 200 Eur.
Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 2 kamb. butą Ateities g. žmogui, galinčiam padaryti remontą. Tel. 8 604 37508
Ilgalaikė 2 kambarių buto nuoma Eglės g. 3. Kaina – 200 Eur
+ komunaliniai mokesčiai. Tel.
8 610 98843
Naujai remontuotas, šiuolaikiškas 2 kamb. butas Gardino g.
su atskiru įėjimu, 50 kv. m, 220
Eur + maži komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 611 48844
Išnuomojamas 2 kamb. butas
Gardino g. su baldais ir buitine
technika, renovuotas namas,
pro langą atsiveria vaizdas į
Ratnyčėlės upelį. Kaina – 240
Eur + nedideli komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 621 13865
Išnuomoju 1 kamb. butą Ateities g. Ir kambarį nuosavame

„Peugeot boxer“ variklį, dyzelinas, 250 cm3. Tel. 8 639 14658

Nuomoju komercinės paskirties
63 kv. m. patalpas, Liškiavos g.
11, atskiras įėjimas nuo gatvės,
dideli elektros pajėgumai. Tel. 8
612 12197

name prie turgaus su atskirais
patogumais. Tel. 8 602 15956

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

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

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

„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

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

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
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Avižos, rugiai, kvietrugiai, C1
atsėlio. Tel. 8 672 49828

Žieminiai kvietrugiai, avižos,
vasariniai kviečiai. Tel. 8 675
43169
Ekologiški svogūnai ir moliūgai.
Skambinti po 14 val. Tel. 8 607
96153
Mažos bulvės, vasariniai kviečiai, avižos ir šienas. Tel. 8 690
19372
Maistinės bulvės, 1kg – 0,
20 Eur, pristatau Druskininkų
mieste. Tel. 8 695 59933
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
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614
47247

Transporto priemonės ir jų
dalys
„Moskvich“ lingės, kurios tinkamos lengvojo automobilio priekabai. Tel. 8 604 57914

„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
Motorinis dviratis „Pegiosih“,
kaina – 350 Eur, tel. 8 631
61456

Įvairūs daiktai
Naujos striukės su kapišonais
paaugliams, kaina nuo 12 Eur.
Tel. 8 604 57914
Geras tarybines stiklines,
200 ml (briaunuotos), „granionos“, 53 vnt. Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 672 70308
Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Kineskopiniai televizoriai „Philips“ (51 cm įstrižainė) – 15
Eur, 37 cm – 12 Eur, „LG“ (51
cm) – 15 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
Laboratorinis namų mikroskopas, foto didintuvas „Krokus“,
vatmanas lapais, buko medžio
kėdės žaliu gobelenu, įvairios
meno knygos. Tel. 8 313 55714
Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8
618 20125
Parduodamos iš uždarytos parduotuvės su 70% nuolaida naujos odinės striukės ir avikailiai.
Modeliai ne iš pačių naujausių
kolekcijų. Kainos nuo 10 Eur.
Tel. 8 698 40430
Naudotą elektrinį vandens šildytuvą „Dražice“, 160 l, 220 W.
Tel. 8 601 00029

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
Parduoda metalinio tinklo tvoros segmentus su stulpais.
Rėmai – 1,5X2,8 m. Tel. 8 682
62890
Miškas, mediena, malkos

Svetainės odinis komplektas
smėlio spalvos, kaina – 200
Eur, tel. 8 611 33589

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

Geros būklės pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280
Eur. Tel. 8 600 48622

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

Siuvimo mašina „Singer“ brazilų
gamybos, televizorius „Philips“
su priedėliu, austos vilnonės
lovatiesės, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652

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

Dujinė viryklė su elektrine
orkaite. Kaina – 50 Eur. Dujų
balionas – 20 Eur. Tel. 8 623
20014

Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035

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

Dovanoja
Žurnalus „Mokslas ir gyvenimas“ nuo 1960 m. iki 1990 m.
ir žurnalo „Mūsų gamta“ įrištus
komplektus nuo 1970 m. iki
1990 m. Tel. 8 313 55714
Dovanoju 1990-2010 m. leidimų įvairias knygas. Tel. 8 698
40430
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Druskininkų implantologijos centras: meilė darbui išvien su inovacijomis
Druskininkų
implantologijos centre (DRIC) gydosi ne tik
druskininkiečiai, bet ir miesto svečiai. Gydymo įstaigos
įkūrėja, gydytoja odontologė
Kristina Belevičiūtė, sutiko papasakoti apie kliniką ir šiuolaikinių pacientų poreikius. Gydytoja įsitikinusi, kad raktas į
sėkmę yra nuoširdus darbas, o
šilti pacientų atsiliepimai – geriausias to įrodymas.
Koja kojon su naujovėmis
Viename iš gražiausių Lietuvos
kurortų įsikūrusi klinika turi ką pasiūlyti – ji išsiskiria savo inovacijomis. Galbūt todėl neatsigina
klientų: darbas čia verda net šeštadieniais.
„Šiandien galimybės beribės: visus prarastus dantis implantais
atkuriame vos per dvi dienas. Turime modernią techniką: kompiuterinį tomografą, atliekame 3D ir
panoramines nuotraukas. Prireikus nuimti dantų antspaudus, galime nuskenuoti intraoraliniu skeneriu. Taip gauname tikslų dantų
vaizdą, o pacientas nepatiria diskomforto“, – odontologijos galimybėmis džiaugiasi gydytoja K.
Belevičiūtė
Paklausta, kaip sekėsi burti gydytojų komandą, odontologė nusišypso: „Kiekvienoje srityje dirba profesionalai, turintys patirties
Lietuvoje ir už jos ribų. Štai gydytoja periodontologė užtikrina greitą ir efektyvų dantenų ligų
gydymą. Chirurgas gali pasiūlyti dantų atkūrimą per dvi dienas.
Protezuotojas – patogų ir estetišką dantų protezavimą... Visi – nuo
burnos chirurgo iki kosmetologės
– yra patyrę specialistai.“
Specialistai – po vienu stogu
Dantų implantacija ir protezavimas yra labai paklausi procedūra,
kuri kardinaliai pagerina gyveni-

Druskininkų implantologijos centras
Klinikos specialistai

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

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

Adresas: Čiurlionio g. 97, Druskininkai
some ir atsižvelgiame į kiekvieno
žmogaus poreikius – tai leidžia
tobulėti ir judėti pirmyn.“
Druskininkų
implantologijos
centro sėkmė įrodo – šiuos tikslus
klinika įgyvendina su kaupu. Tuo

įsitikinti galite ir patys – apsilankykite nemokamoje konsultacijoje
dėl dantų atkūrimo. Patyrę DRIC
gydytojai laukia Jūsų!
Užsakymo Nr. MDR-273-01

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

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“!

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

Masažo kursai – maža ir tikslinga investicija,
kuri Jums sugrįš šimteriopai!
Ar norite išmokti klasikinio masažo meno technikos?
Ar norite atrasti savyje talentą padėti kitiems?
Ar norite įgyti pasitikėjimo savimi?
VšĮ „Profesijų spektras“ suaugusiųjų mokymo centras siūlo profesionalius masažų kursus. Savo turimas teorines ir praktines žinias pasidalinsime su Jumis.
Stojamųjų egzaminų nėra.
Registracija tel. 8 313 60369 arba el.p. 5_spektras@goda.lt

