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„East Island SPA“ – rytietiška oazė Druskininkuose

 Pasiilgote rytietiškos egzoti-
kos, bet COVID-19 uždarė Jus 
Lietuvoje? Ne bėda. Autentiš-
ką aplinką, rytietišką dvasią ir 
tolimųjų šalių meistrų masa-
žus galite rasti Druskininkuo-
se. Čia jau keturioliktus metus 
sėkmingai veikia Rytų salelė 
Lietuvoje – SPA centras „East 
Island“

14 metų šiam centrui vado-
vaujanti Rasa Čaplikaitė džiau-
giasi galimybe dirbti unikalio-
je rytietiškoje aplinkoje ir sako, 
kad didžiausia šio centro ver-
tybė – čia dirbantys žmonės. 
Per savo darbo „East Island 
SPA“ metus Rasa subūrė pro-
fesionalių meistrų kolektyvą, 
visi jie bendrauja tarsi šeima.  

– Rasa, ką Jums reiškia tie 
14 metų „East Island SPA“ 
centre?

– Nuo pat pradžių darbas šia-
me centre buvo labai įdomus, 
nors pradžia buvo gana sunki. 
Lietuvoje 2006-2007 metais nie-
ko panašaus nebuvo, todėl teko 
patiems sugalvoti, kaip Lietuvo-
je sukurti Rytų oazę. Taip gimė ir 
pavadinimas – „East Island SPA“. 
Žmonės, kurie tuo metu jau turė-
jo galimybių pakeliauti po Pietry-
čių Aziją, parsivežė idėją ir mūsų 
šalyje atidaryti SPA centrą, ku-
riame būtų autentiška rytietiška 
aplinka, dirbtų ir meistrai iš šių 
šalių, o žmogus, peržengęs cen-
tro slenkstį, pasijustų tarsi Rytų 
šalyse. Norėjosi autentikos, to-

dėl, kuriant interjerą, baldus, įvai-
rias detales, teko parvežti iš tų 
šalių – Balio, Kambodžos, Tailan-
do, Vietnamo. Kiekvienas daiktas 
autentiškas. Pavyzdžiui, Budos 
statulėlė, atvežta tiesiai iš Tailan-
do džiunglių. Pas mus dirbančios 
meistrės iš Tailando dieną prade-
da malda prie šios statulos. 

– Tai gal todėl pas Jus junta-
ma labai gera aura?

– Ko gero, nes kiekvienas daik-
tas atsineša savo gerąją aurą, tą 
unikalią dvasią...

– Taigi viskas prasidėjo nuo 
interjero, bet tikrai Rytų šalių 
atmosferai sukurti reikia ir to 
krašto žmonių...

– Pirmiausia buvo pakviestos 
keturios tailandietės – jos buvo 
pirmos meistrės Lietuvoje, su jo-
mis sudarytos sutartys. Ir jos at-
vyko dirbti į Druskininkus! Ne į 
Vilnių ar Kauną. Beje, SPA cen-
trui pasirinkome patalpas populia-
riausiame Druskininkuose centre 
AQUA, kuriame visuomet yra di-
deli žmonių srautai. Manau, kad 
ir vieta pasirinkta labai teisingai, 
nes mūsų centras sėkmingai gy-
vuoja jau keturioliktus metus.

Šiais laikais vienoje darbovie-
tėje išdirbti 13 metų yra jau iššū-
kis, bet aš džiaugiuosi, kad per 
tuos metus čia nuolat viskas kei-
tėsi, atsirasdavo vis naujų da-
lykų. Į darbą tikrai einu, kaip į 
šventę, man tai yra malonu, įdo-
mu, jaučiu, kad darau tai, kas 

mane džiugina. Žinoma, graži 
aplinka bei nuostabus kolekty-
vas irgi turi įtakos.

Aš ir pati stengiuosi nebūti sta-
tiška vadovė, kuri tik dirba prie 
kompiuterio. Darau visus dar-
bus, kurių tuo metu reikia, prade-
dant grindų valymu, baigiant sve-
čių priėmimu.

– Kas, Jūsų manymu, lemia 
centro „East Island SPA“ sė-
kmę?

– Esu tikra, kad centro sėkmę 
pirmiausia lemia darbuotojai. 
Svarbu, ką jie atsineša, ateida-
mi dirbti, ir tai, ko jie pas mus iš-
moksta. Pradėję pas mus dirbti, 
specialistai iš karto įvertina mūsų 
autentišką aplinką, sako, kad čia 
labai gražu, jauku, šilta atmosfe-
ra. Gal gera atmosfera, aplinkos 
magija paveikia ir tuos žmones, 
kurie čia dirba?

Norint sudominti klientus, jiems 
reikia nuolat pasiūlyti naujovių, 
juos sudominti – šiuolaikiniai 
žmonės visada nori būti nuste-
binti. Taigi mes nuolat pasiūlome 
naujovių. 

Pirmiausia pas mus dirbo tik Tai-
lando meistrai, vėliau atvyko spe-
cialistai iš Kambodžos, dar vėliau 
– iš Indijos. Užsieniečiai iš savo 
šalių atsiveža ir savas tradicijas. 

Visų šalių kultūra ir masažo 
technika kardinaliai skiriasi, dėl to 
mūsų klientams – tik geriau ir įdo-
miau. Kiekvienas iš jų mums pa-
tiems suteikia unikalios patirties. 

Ypatingai draugiški žmonės pas 

mus dirbti buvo atvykę iš Indijos. 
Kiekvienas pasijautėme tarsi jų 
šeimos narys. Jie kaskart domė-
davosi, kaip mums sekasi, kaip 
mes išmiegojome, stebindavo 
savo nacionaliniais patiekalais, 
ypač – desertais. Ir jų masažai vi-
sai kitokie – gilūs, ajurvediniai, su 
maldomis, daug eterinių aliejų. Ir 
patys žmonės šilti, ir masažai šilti. 

– Teko girdėti, kad po šio cen-
tro stogu net šeimos kuria-
mos?

– Tikrai smagu, kai betarpiškas 
lietuvių ir užsieniečių bendravi-
mas išauga į didelę meilę. 

Štai kambodžietis Ratana, kuris 
centre dirba jau septintus metus, 
ir yra puikiai vertinamas mūsų kli-
entų, prieš keletą metų mūsų cen-
tre sutiko savo gyvenimo meilę – 
lietuvaitę Kristiną. Užsimezgė 
meilė istorija.

Tiesa, tuomet, padirbęs mūsų 
centre, jis buvo sugrįžęs į Kam-
bodžą. Bet prasidėjo didžioji jau-
nuolių meilės istorija, susirašinė-
jimas. Kristina nuvyko į Tailandą, 
ten susitiko su Ratana. 

Tada turbūt ir nusprendė, kad 
vienas be kito negali gyventi. Ra-
tana su darbo kontraktu sugrįžo į 
Lietuvą ir vėl pradėjo dirbti Drus-
kininkuose. O po metų su Kristina 
sukūrė šeimą, dabar augina trejų 
sūnelį.

Abu laimingi ir patenkinti darbu 
bei gyvenimu Druskininkuose. 

„East Island SPA“ centro masažo meistrai
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Į Druskininkų savivaldybės gatvių 
apšvietimo modernizavimą bus investuota 

beveik 700 tūkst. eurų
Per artimiausius dvejus me-

tus Druskininkų savivaldybėje 
iš pagrindų bus modernizuo-
ta gatvių apšvietimo sistema. 
Druskininkų savivaldybės va-
dovai ir administracijos speci-
alistai jau seniai ieškojo gali-
mybių atnaujinti Savivaldybės 
gatvių apšvietimo infrastruktū-
rą, tačiau tam reikalingos labai 
didelės lėšos. 

Pateikus šį bendruomenei svar-
bų projektą Lietuvos verslo pa-
ramos agentūrai (LVPA), praėju-

sią savaitę Savivaldybę pasiekė 
džiugi žinia – į Druskininkų savi-
valdybės gatvių apšvietimo sis-
temą bus investuota 333,5 tūkst. 
eurų ES struktūrinių fondų lėšų. 
Ne mažesnę sumą Savivaldybė 
skirs iš savo biudžeto – bendra 
projekto vertė sudarys apie 700 
tūkst. eurų. 

Tam, kad būtų įrengtas koky-
biškas, efektyvus ir reikalavimus 
atitinkantis Druskininkų gatvių 
apšvietimas, įgyvendinant pro-
jektą, numatyta modernizuoti di-

džiąją dalį nusidėvėjusių Drus-
kininkų miesto gatvių apšvietimo 
įrenginių (šviestuvus, atramas, 
valdymo spintas), užtikrinant jų 
atitikimą nustatytiems gatvių ap-
švietimo, eismo saugumo, aplin-
kosaugos ir kitiems aktualiems 
reikalavimams. Energetiškai ne-
efektyvios, neekonomiškos na-
trio bei gyvsidabrio lempos bus 
pakeistos į LED šviestuvus, kurie 
leis sutaupyti ne tik daug energi-
jos, bet ir tausos aplinką, ryškiau 
švies.

„Dabartinė apšvietimo infrastruktūra neatitinka 
naujausių reikalavimų bei kurorto įvaizdžio. Kai nu-
sidėvėjusi, energetiškai neefektyvi gatvių ir takų ap-
švietimo sistema bus atnaujinta, Druskininkai taps 
dar patrauklesni, o gyvenimas čia – patogesnis ir sau-
gesnis. Esame žalias, aplinkai draugiškas kurortas, 
todėl labai svarbus ir ekologijos klausimas, aplinkos 
taršos mažinimas, kurio pavyks pasiekti, įgyvendinus 
projektą. Mūsų skaičiavimais, norint iš pagrindų at-
naujinti visą Druskininkų savivaldybės, įskaitant ir se-
niūnijas, gatvių apšvietimo sistemą, reikėtų iki 2 mln. 
eurų. Tai – dideli pinigai, kurių šiuo metu neturime, 
bet džiaugiamės LVPA skirtomis lėšomis, už kurias nuveiksime nemažai svarbių 
darbų“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

„Šis projektas buvo puoselėjamas ne vienerius 
metus – svarstėme įvairius jo įgyvendinimo varian-
tus, įskaitant ir galimybę pasitelkti verslą ir darbus 
atlikti per 1-2 metus, kaip tai padarėme su didžiuoju 
gatvių atnaujinimo projektu. Tačiau valstybei su-
griežtinus savivaldybių skolinimosi sąlygas, tokių 
projektų įgyvendinimas atidedant mokėjimus tapo 
nebeįmanomas. Galimybė pateikti paraišką LVPA ir 
gautas finansavimas labai nudžiugino – įgyvendi-
nat šį projektą nuveiksime daug daugiau, nei kas-
met tvarkydami po nedidelę dalį visos apšvietimo 
sistemos“, – sakė Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė. 

Energetiškai neefektyvios, neekonomiškos natrio bei gyvsidabrio lempos bus pakeistos į LED šviestuvus, kurie leis sutaupyti ne tik 
daug energijos, bet ir tausos aplinką, ryškiau švies/Asociatyvi nuotrauka

Prasideda šildymo sezonas

Spalio 14 d. Druskininkų savivaldybėje pradėtas šildymo sezo-
nas. Šildymo sezono pradžia paskelbta, atsižvelgus į esamas lau-
ko oro temperatūras bei įvertinus meteorologines prognozes. Šil-
dymo sezonas pradedamas, kai vidutinė lauko oro temperatūra 
tris paras iš eilės yra žemesnė nei +10 C.

Savivaldybės direktoriaus įsakymu paskelbta šildymo sezono pradžia 
yra privaloma savivaldybės įstaigoms. Gyventojai bei kiti vartotojai turi 
teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant 
nustatytų higienos normų.

Pirmiausia šildymas bus įjungtas darželiuose, mokyklose bei gydy-
mo įstaigose, o vėliau bus pradėti šildyti ir daugiabučiai gyvenamie-
ji namai.

Spalio 16 dieną bus įjungtos 
perspėjimo sirenos

Vykdant Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departa-
mento prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos 2016 m. sausio 8 d. 
Nr. 1-3 įsakymą „Dėl techninių 
perspėjimo sistemos priemo-
nių priežiūros organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
spalio 16 d. vyks Perspėjimo ir 
informavimo sistemos patikri-
nimas, kurio metu bus įjungia-
mos sirenos.

Perspėjimo pranešimų perdavi-
mas prasidės ir sirenos bus įjung-
tos 11 val. 52 min. ir tęsis iki 11 

val. 55 min.
Patikrinimo metu gyventojai bus 

informuojami per Lietuvos nacio-
nalinį radiją ir televiziją, taip pat 
– ir per gyventojų perspėjimo ir 
informavimo, naudojant viešų-
jų judriojo telefono ryšio paslau-
gų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS) 
trumpaisiais pranešimais į mobi-
liuosius telefonus.

Primename, kad telefonų nusta-
tymo instrukcijos ir daugiau infor-
macijos apie šią sistemą patei-
kiama departamento tinklalapyje 
adresu www.gpis.vpgt.lt
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ZENONAS STREIKUS, Seimo 
narys, kandidatas Jotvingių vien-
mandatėje rinkimų apygardoje: 
„AČIŪ – su didžiausia pagarba ir dė-
kingumu siunčiu šį patį gražiausią lie-
tuvišką žodį visiems, kurie balsavote 
už mane ir visiems tiems, kurie atė-
jote į rinkimus, bet lengvai nuliūdote, 
kad į antrąjį turą pateko ne Jūsų kan-
didatas. Tikiuosi, jog savo viltis dova-
nosite man. 

Tik mes visi drauge – Jūs, meras ir jo komanda, Seimo narys – gali-
me padaryti daug naudingo ir gražaus Druskininkams bei jo žmonėms. 

Vertindamas Jūsų paramą, kviečiu Jus ateiti ir palaikyti mane antraja-
me rinkimų ture spalio 25 dieną. Ačiū“.

RIČARDAS MALINAUSKAS, Druskininkų 
savivaldybės meras: „Aš už Zenoną Strei-
kų – už patyrusį, patikimą žmogų“

SAULIUS SKVERNELIS: „Zenonas 
Streikus – puikus komandos narys, ku-
ris nepaprastai daug stengiasi dėl Drus-
kininkų, jo žmonių problemų sprendimo 
ir ambicingų valstybinio lygio projektų 
Druskininkuose įgyvendinimo. Suteikime 
jam galimybę tęsti darbus ir imtis naujų“. 

JUSTAS PANKAUS-
KAS, Lietuvos soci-
aldemokratų partijos 
pirmininko pavaduo-
tojas: „Mielieji, ačiū 
už gausų Jūsų palai-
kymą pirmajame rin-
kimų ture. Gavau net 
2761 Jūsų balsą. Deja, 
to nepakako išeiti į an-
trąjį rinkimų turą. Jame 
kviečiu ir prašau palai-
kyti artimiausią programinėmis nuostatomis 
kandidatą Zenoną Streikų“.

VYTAUTAS KVEDARAS, gydyto-
jas chirurgas: „Zenoną pažįstu jau 
daugiau nei 40 metų. Ir jis visuomet 
žavėjo savo išradingumu, puikiais 
organizaciniais bei išskirtiniais psi-
chologiniais gebėjimais, sprendžiant 
įvairias problemines situacijas. Jis 
nesišvaisto tuščiais pažadais ir, įsi-
gilinęs į konkretų atvejį, kryptingai 
siekia užsibrėžtų tikslų, todėl, ats-
tovaudamas Druskininkams Seime, 
sugebėjo išjudinti, rodėsi, nebepaju-
dinamus, užsistovėjusius miesto ligo-
ninės klausimus.

Energingas, patikimas, o svarbiausia – žmogiškas – taip galėčiau api-
būdinti gerą politiką, o Zenonas turi visas šias savybes ir dar daugiau“.

ARTŪRAS SALDA, 
„Eglės sanatorijos“ 
generalinis direkto-
rius, Nacionalinės 
sanatorijų ir reabili-
tacijos įstaigų aso-
ciacijos prezidentas, 
Lietuvos Turizmo 
rūmų vicepreziden-
tas: „P. Zenoną Strei-
kų gerbiu ir vertinu, 
kaip Seimo narį, kuris 
labai nuoširdžiai rūpinasi Druskininkų kurortu 
ir mūsų regione veikiančiu verslu. Per karan-
tiną pavasarį, kai sanatorijos ir reabilitacijos 
centrai net du mėnesius buvo visiškai uždary-
ti, p. Streikus buvo vienas iš nedaugelio žmo-
nių, kurie realiais veiksmais Seime ir Vyriausy-
bėje padėjo sanatorijoms išgyventi ir rūpinosi 
jose dirbančiais žmonėmis bei jų darbo vietų 
išsaugojimu“.

MODESTAS VITKAUSKAS, vers-
lininkas: „Zenonas Streikus – unikali, 
optimizmu trykštanti asmenybė, geban-
ti sutelkti skirtingų pažiūrų ir amžiaus 
žmones bendram tikslui. Eruditas su 
puikiu humoro jausmu. Neįkainojama 
psichologo patirtis ir diplomato savybės 
labai reikalingos Druskininkams, Lazdi-
jams ir Lietuvai. Be abejonės, jis – tin-
kamiausias bendruomenės atstovas 
Seime“.

Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-276-01
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Menininkė R. Bolienė: 
„Tapyba yra mano gyvenimas“

„Tapyba, kurią atradau perko-
pusi ketvirtą dešimtį, yra mano 
gyvenimas. Nuo pat vaikys-
tės norėjau kurti. Baigusi Vil-
niaus universitetą, gyvenda-
ma Vilniuje, išbandžiau daug 
kūrybos technikų – nuo sodų 
rišimo, papuošalų, floristikos 
paveikslėlių ir atvirukų gamy-
bos iki suknelių mezgimo“, – 
dalijosi mintimis Druskininkų 
švietimo centro fojė savo kū-
rybos parodą surengusi meni-
ninkė Raimonda Bolienė.

Nuo 1992 m. R. Bolienė gy-
vena Druskininkuose. Ji pabai-
gė Druskininkų dailės mokyklos 

suaugusiųjų meninio ugdymo 
programos kursą, nuo 2010 m. 
buvo Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narė, o 2018 m. me-
nininkei suteiktas meno kūrė-
jos statusas. Per šį laikotarpį 
Raimonda yra surengusi 8 au-
torines tapybos darbų parodas, 
dalyvavo daugiau nei 30-yje 
bendrų parodų kartu su kolego-
mis tautodailininkais. Meninin-
kės tapybos darbai buvo publi-
kuoti Respublikinių tautodailės 
konkursinių parodų kataloguo-
se: Alantos dvare (2013 m.), Vil-
niaus rotušėje (2015 m.), Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje 

(2017 m.), Lietuvos šimtmečiui 
skirtos dainų šventės „Vardan 
tos...“ (2018 m.).

Menininkės darbai yra perduoti 
ir eksponuojami Raseinių krašto 
muziejuje, Vilniaus universitetinė-
je ligoninėje, Zyplių dvare, galeri-
joje „Studio“. „Kasmet dalyvauju 
pleneruose „Zyplių žiogai“. Ta-
pau aliejumi, pastele, kartais lieju 
akvarele. Ar sąmoningai tai suvo-
ki, ar ne, tačiau giliai viduje sieki 
augimo ir gyvybiškumo, sieki tap-
ti tuo, kuo gali“, – pasakojo paro-
dos autorė R. Bolienė.

Švietimo centro informacija

Druskininkų švietimo centro fojė savo kūrybos parodą surengė menininkė R. Bolienė/Snieguolės Stravinskienės nuotrauka

Savivaldybės bendradarbiavimas 
su partneriais iš Gardino nenu-

trūksta ir sudėtingomis sąlygomis

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija kartu su partne-
riu iš Baltarusijos – Gardino 
religijos istorijos muziejumi 
bei Druskininkų kultūros cen-
tru įgyvendina bendrą projek-
tą „Kultūros paveldas abipus 
sienos“ ENI-LLB-1-242. Ne-
paisant sudėtingų sąlygų dėl 
COVID-19 situacijos bei nera-
mumų Baltarusijoje, projekto 
veiklos sėkmingai įgyvendina-
mos bendromis visų trijų par-
tnerių pastangomis.

Spalio 1 d. nuotoliniu būdu su-
rengtas projekto darbo grupės 
narių susitikimas, aptarta kiekvie-
no iš partnerių pažanga, iškilusios 
problemos, planuojami darbai. 
Susitikimo metu Gardino partne-
riai pasidžiaugė, kad net ir esant 
ypatingai sudėtingoms aplinky-
bėms, jiems kartu su Druskininkų 
kultūros centru pavyko sureng-
ti didžiulio pasisekimo sulauku-
sią virtualią parodą nacionalinių 
Baltarusių ir Lietuvių kostiumų te-
matika. Druskininkų kultūros cen-
trui atstovaujanti projekto koordi-
natorė Danguolė Žėkienė taip pat 
džiaugėsi, kad projekto metu su-
planuotas mokymų ciklas eduka-
toriams jau artėja į pabaigą. Jie 
vertinami, kaip puiki galimybė vie-
tos amatininkams ir menininkams 
patobulinti savo kompetencijas 
bei pristatyti savo veiklą kūrybiš-
kai, patraukliai ir profesionaliai. 
Projekto vadovė Jurgita Rudienė 
informavo, kad Leipalingio dvaro 
kapitalinio remonto darbai spar-
čiai juda į priekį, juos planuojama 
užbaigti kitų metų pradžioje.

Susitikimo metu taip pat buvo 
aptarti artimiausių renginių orga-
nizaciniai reikalai, galimybės ir 
tikslingumas keisti jų formatą iš 
įprasto į nuotolinį. Kadangi pro-
jekto užbaigimas planuojamas 
kitų metų balandžio mėnesį, par-
tneriai nusiteikę optimistiškai ir vi-
liasi, kad didžiąją dalį bendrų kul-
tūros renginių pavyks surengti 
tiesiogiai, jei nebus su COVID-19 
protrūkiu susijusių gręsmių bei 
apribojimų. Per visą projekto lai-

kotarpį bus surengta net 14 ben-
drų renginių kultūros paveldo 
objektuose (Gardino religijos isto-
rijos muziejuje, Leipalingio dvare 
ir kituose).

Įgyvendinant projektą „Kultūros 
paveldas abipus sienos“, vykdo-
mas kapitalinis Leipalingio dva-
ro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) 
remontas. Jį užbaigus, bus įreng-
tos koncertų, konferencijų, laiki-
nųjų ekspozicijų ir repeticijų sa-
lės, įrengtas liftas neįgaliesiems, 
administraciniai kabinetai ir pagal-
binės patalpos. Jau įsigyta mobili 
scena, garso ir apšvietimo įrangos 
komplektai, kitos kultūrinei veiklai 
reikalingos priemonės, bus su-
rengta iškilminga atidarymo šven-
tė. Projekto metu organizuojami 
bendri Druskininkų savivaldybės 
ir Gardino turizmo patirties sklai-
dos užsiėmimai, kiti kultūros ren-
giniai, populiarinantys Leipalingio 
dvarą bei kultūros paveldą Gardi-
ne. Projektu prisidedama prie kul-
tūros turizmo plėtros pasienio re-
gione. Padidėjęs turistų skaičius ir 
pailgėjęs apsistojimo laikas turės 
teigiamą poveikį viso regiono eko-
nominiam augimui.

Projektas finansuojamas Drus-
kininkų savivaldybės biudžeto ir 
2014-2020 metų Latvijos, Lietu-
vos ir Baltarusijos bendradarbia-
vimo per sieną programos lėšo-
mis. Projektu siekiama išsaugoti ir 
pritaikyti kultūros paveldo objek-
tus kultūros ir turizmo reikmėms, 
pagerinus kultūros ir turizmo inf-
rastruktūrą populiarinti tradicinius 
amatus, organizuoti bendrus kul-
tūros renginius bei stiprinti turiz-
mo ir kultūros profesionalų ben-
dradarbiavimą per sieną. 

Planuojama bendra projekto 
vertė – 1 106 541,91 Eur. Projek-
to finansavimo šaltiniai: Europos 
regioninės plėtros fondas– 995 
887,71 Eur, Partnerių lėšos – 
110654,2 Eur 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-
10-02 – 2021-04-01.

ES nėra atsakinga už 
pateiktą informaciją

Nuotoliniu būdu surengtas projekto darbo grupės narių susitikimas, aptarta kiekvieno 
iš partnerių pažanga, iškilusios problemos, planuojami darbai/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija



2020 m. spalio 15 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 2765

– Ką Rytų kraštų meistrai su-
teikia Jūsų centrui? Kas Jus 
pačią, kaip vadovę, labiausiai 
nustebino tuose žmonėse?

– Prieš daugiau kaip dešim-
tį metų pažintis su jais man irgi 
buvo nauja patirtis, nors buvau iki 
tol dirbusi JAV. Ir žmonėms, atvy-
kusiems iš egzotiškų šalių, Lietu-
voje nebuvo lengva, vis sulaukda-
vo nepatiklių žvilgsnių. Žmonės 
įtariai žiūrėjo – esą ne ta spalva, 
ne taip elgiasi. Juk, pavyzdžiui, 
indai valgydavo rankomis, kaip 
įpratę savame krašte... Jiems 
teko įsisąmoninti, kad yra stalo 
įrankiai, europietiški švaros ir es-
tetikos standartai – mūsų maisto 
patiekimas, valgymo kultūra labai 
skiriasi nuo Rytų šalių...

Ir švaros pojūtis skiriasi. Nuste-
bino, kai pas mus atvykęs Tailan-
do ambasadorius, vos įėjęs į ma-
sažo kabinetą, buvo pirmiausiai 
nustebintas švaros... Jų šalyje 
tam neskiriama tiek dėmesio.

Iš pradžių nežinojau, ir turbūt ma-
žai kas žino, kad Tailando meis-
trams masažas prasideda nuo 
maldos, padėkos Dievams už tai, 
kad gali jų siųstam klientui padėti 
atsikratyti sveikatos problemų.

Tiesa, nuo 2007 metų daug kas 
pasikeitė. Žmonės per tą laiką 
pradėjo daugiau keliauti, patys 
pamatė įvairų rasių ir odos spal-
vų žmonių, taigi savo mieste pa-
matę kitatautį nebesistebi. Dabar 
mūsų darbuotojams ir jų kaimynai 
pasiūlo pagalbą – jei nesusikalba, 
parodo pirštais. 

– O kurios šalies masažus 
žmonės vertina labiausia ir 
dažniausiai renkasi?

– Negaliu išskirti kurio nors vie-
no. Priklauso nuo to, ko žmogui 
reikia, ir nuo meistro naudojamos 
masažo technikos. Jeigu žmogus 
turi problemų dėl stuburo, tinka 
tailandietiškas masažas. Indiškas 
masažas labiau atpalaiduoja, nu-
kreiptas į žmogaus dvasinę ramy-
bę, žmogaus psichologiją. 

Dabar centre dirba ir specialis-
tai iš Balio, taigi galime pasiūlyti ir 
to krašto masažų, kurie yra tarsi 
įvairių masažų derinys, kuriuose 
yra jogos elementų. Ir čia viskas 
susiję su Rytais, tų šalių filosofija, 
naudojami šilti aliejai, šiltos ran-
kos, taškiniai masažai. 

Visada sakau, kad kiekvienos 
įmonės veidas yra darbuotojas. 
Galima nors ir auksu papuoš-
ti sienas, tačiau tik graži aplinka 
nieko nesukurs – viską padaro 
žmogus. Tikrai džiaugiamės, kad 
mūsų darbuotojai yra puikūs, pas 
juos klientai grįžta ir kitiems reko-
menduoja apsilankyti. 

Stengiamės, kad jie turėtų sąly-
gas tobulėti, semtis naujovių, pa-
siūlyti klientams naujų procedūrų. 

Darbuotojai, atėję į darbą, savo 
problemas tarsi palieka už durų ir 
visą gerą energiją atiduoda mūsų 
klientams. 

– Kaip motyvuojate darbuo-
tojus?

– Pirmiausia – konkurencingu 
atlyginimu. Džiaugiuosi, kad dau-
giau kaip 80 procentų darbuotojų 
mūsų centre dirba 5 metus ir dau-
giau, reiškia, jiems čia patinka, 
jaučiasi gerbiami ir vertinami. Mo-
tyvavimo būdų yra nemažai – jie 
patys naudojasi ir procedūromis, 
kad galėtų ir kitiems papasakoti 
apie jas, rekomenduoti klientams, 
dovanojame kosmetikos. 

Organizuojame keliones, trum-
pas išvykas, daug bendraujame, 

kartu švenčiame gimtadienius, 
kad jie vieni kitus geriau pažintų 
ne tik darbo aplinkoje. Labai įdo-
mu būna, kai gimtadienius švenčia 
užsieniečiai – Tailando, Kambo-
džos, Indijos atstovai, tada gami-
nami jų krašto patiekalai, desertai, 
naudojami jų atsivežti prieskoniai. 

Stengiamės, kad iš Rytų šalių 
atvykę darbuotojai čia jaustųsi vi-
saverčiai, nejaustų jokios diskri-
minacijos. 

Pamenu, sausio mėnesį atvyko 
dirbti merginos iš Tailando. Jos, 
ko gero, nežinojo, koks Lietuvo-
je klimatas žiemą, todėl avėjo šle-
petes, buvo vasariškai apsirengu-
sios. Stovi oro uoste sustirusios, 
o mums tik viena mintis – kuo 
greičiau jas aprengti, kad nesu-
šaltų. Visas kolektyvas nešė iš 
namų, kas ką turėjo. 

– Kaip tose egzotiškose šaly-
se randate darbuotojus? Kaip 
jie adaptuojasi Druskininkuo-

se? Kaip čia jiems sekasi? Ar 
iškyla kokių nors problemų?

– Naudojamės specialių agentū-
rų paslaugomis. Būsimi darbuoto-
jai testuojami, įvertinama jų kom-
petencija. Dar vieną kartą jiems 
tenka pademonstruoti savo gebė-
jimus, kai atvyksta į mūsų centrą. 
Mes ir patys įvertiname procedū-
ras ir meistrus, kurie atliks pas-
laugas klientams. 

Per tuos 14 SPA centro gyvavi-
mo metų apie 60 užsieniečių pa-
matė, kas yra Lietuva, papasako-
jo savo artimiesiems, draugams. 
Vienas mūsų darbuotojas, atvy-
kęs iš Indijos, grįžo į namus švęs-
ti vestuvių, ten susirinko apie 500 
žmonių. Ir jis visiems pasakojo, 
kur dirba, taigi žinia apie Lietuvą 
ir Druskininkuose veikiantį centrą 
„East Island SPA“ net vienu kartu 
pasklido gana plačiai.

Druskininkuose „East Island 
SPA“ centre dabar dirba 17 dar-
buotojų.

– Kokios procedūros Jūsų 
centre populiariausios?

– Labai populiarūs rinkiniai 
dviem žmonėms, poroms VIP 
kambariuose, kuriuose yra kubi-
lai, vonios. Procedūra trunka nuo 
2 iki 3 valandų. Išlieka paklau-
sūs visi kiekvienos tautos tradi-
ciniai masažai – Tailando, Balio, 
Kambodžos, Indijos. Atliekamos 
ir grožio procedūros, veido, gal-
vos masažai. Profesionalios kos-
metikos priemonių, kurios patiko 
procedūros metu, galima ir įsigyti.

Labai džiaugiuosi, kad mus su-
randa vyresnio amžiaus moterys 
ir vyrai, išmėgina procedūras ir 
rūpinasi savo sveikata. Siūlome 
naujieną – masažų abonemen-
tus – pusės valandos, valandos, 
5 kartų, 10-ies kartų apsilanky-
mų, tai jais jau naudojasi ir Drus-
kininkų senjorai. Žmonės gauna 
apie 25 procentų nuolaidą masa-
žui. Abonementas nėra vardinis, 
juo gali pasinaudoti bet kuris šei-
mos narys, galioja metus. 

Smagu žiūrėti į garbaus am-
žiaus žmones, kurie išeina, pa-
vyzdžiui, po Tailando specialis-
to masažo ir negali atsistebėti, 
kaip jis tai gerai įvertino jo pro-
blemas ir pasistengė jas panai-
kinti. Išeina ir sako – vėl jaučiu 
koją, nors tiek laiko skaudėjo. 
Žmogus tarsi euforiją patiria, 
nors, žinoma, vieno masažo ti-

krai mažai, kad problema būtų 
pašalinta.

Labai džiaugiuosi, kad per tiek 
metų centras išliko išskirtinis bū-
tent savo ypatingu aptarnavimu, 
paslaugumu. Ir administratoriai, 
ir specialistai dirba ne formaliai, 
o labai nuoširdžiai. Aptarnavimo 
kokybė mums labai svarbi ir sten-
giamės ją išlaikyti.

Kalbino Laima Rekevičienė

Viliaus Rekevičiaus ir „East 
Island SPA“ archyvo 

nuotraukos

„East Island SPA“ – rytietiška oazė DruskininkuoseAtkelta iš 1 psl.

Masažo meistrės Eglė ir Danutė

„East Island SPA“ centro Druskininkuose vadovė Rasa Čaplikaitė

Masažo meistrės iš Tailando Praephilai ir Vijittra

Kambodžietis Ratana Druskininkuose veikiančiame „East Island SPA“ sutiko savo gyve-
nimo meilę – lietuvaitę Kristiną (kairėje), su kuria sukūrė šeimą

Masažo kambariai ir visas SPA centras 
yra kruopščiai įrenginėjamas, kad kuo la-
biau atspindėtų rytietišką dvasią ir kultūrą 



2020 m. spalio 15 d.                                                            Savaitraščio Nr. 2766

Trys didžiausios grėsmės namams: kaip nuo jų apsisaugoti?
Nors namuose jaučiamės 

saugiai, nė vieni namai nėra 
visiškai apsaugoti nuo nelai-
mių ir gamtos stichijų. Drau-
dimo bendrovės ERGO Lietu-
voje duomenimis, daugiausiai 
nuostolių namuose šalies gy-
ventojai patiria dėl užliejimo 
vandeniu, gaisrų ir gamtos 
jėgų – nuo metų pradžios jie 
siekė daugiau kaip 3 mln. eurų. 
Laimė, dalis nukentėjusiųjų 
savo turtą draudžia, ir jų patir-
tos žalos būna atlyginamos, ta-
čiau maždaug trys ketvirtada-
liai butų savininkų ir apie pusė 
individualių namų šeiminin-
kų Lietuvoje savo turto saugu-
mu dar nėra pasirūpinę. Jiems 
ERGO turi specialų pasiūlymą.

Šią vasarą ypač daug nuosto-
lių pridarė audros

„Dažnas apie namams ir jame 
esančiam turtui kylančias grės-
mes nesusimąsto tol, kol pats su 
jomis nesusiduria. Tačiau nelai-
mė gali užklupti labai netikėtai ir 
pridaryti itin didelių nuostolių. To 
pavyzdys – šiemet birželį pra-
ūžusios audros, kurių metu nu-
kentėjo neįprastai daug gyvento-
jų. Stiprus vėjas ant namų vertė 
medžius, plėšė stogus, apgadino 
kitas konstrukcijas, lietaus van-
duo liejo patalpas, o kruša daužė 
namų langus, niokojo šiltnamius ir 
pavėsines“, – sako ERGO Priva-
čių klientų draudimo skyriaus va-
dovė Aušra Jusė. 

Visgi pastebima, kad dar daž-
niau audra gyventojus palieka ne 
su apgadintu stogu ar išdaužtais 
langais, bet su sugadintais elek-
tros prietaisais. Esant prastoms 
oro sąlygoms, namuose kyla 
elektros įtampos svyravimai, ku-
rių pasekmės – kelis tūkstančius 

eurų siekiantys nuostoliai. Gy-
ventojai draudimo bendrovei pra-
neša, kad namuose dingus elek-
trai, sugenda tuo metu naudoti 
elektros prietaisai. Šiemet gau-
tas ne vienas pranešimas apie 
nepataisomai sugedusį išmanųjį 
televizorių, sugedusias elektrines 
virykles, šaldytuvus. Vienam gy-
ventojui po naktį kilusios audros 
nebeveikė nė vienas virtuvėje 
esantis elektros prietaisas, kitam 
dėl įtampos svyravimų trūko šil-
dymo katilas ir sprogo vamzdžiai. 

Anot A. Jusės, pagal namams ir jų 
turtui padaromų nuostolių dydį gam-
tos stichijas lenkia tik ugnies ir užlie-
jimo vandeniu padarytos žalos.

„Ugnis per praėjusius ir šiuos 
metus gyventojams atnešė dau-
giau kaip 1 mln. eurų nuostolių. 
Gaisro sukeltos žalos, lyginant su 
kitomis rizikomis, paprastai būna 
didžiausios – ugnis neretai pasi-
glemžia visą žmonių turtą. Daž-
niausiai gaisrai namuose kyla 
dėl netvarkingos elektros insta-
liacijos arba neatsargaus elek-

tros prietaisų naudojimo, o pra-
sidėjus šildymo sezonui – ir dėl 
netvarkingų kaminų nuosavuose 
namuose“ – sako A. Jusė.

Trūkę vamzdžiai – ne juokas
Visgi dažniausiai nuostolių gy-

ventojai patiria dėl iš pažiūros vi-
sai ne tokios ir grėsmingos ne-
laimės – prakiurusio ar trūkusio 
vamzdžio, skalbimo mašinos žar-
nelės ar kitų santechninių gedi-
mų. Dėl namų užliejimo vande-
niu per praėjusius ir šiuos metus 
ERGO klientai patyrė beveik 1,3 
mln. eurų nuostolių.

„Namuose ar kaimynų bute trū-
kęs vamzdis gali užlieti ir apga-
dinti sienas, grindis, lubas, būsto 
apdailą, baldus ir buitinę techni-
ką. Tokių nuostolių nebūtinai pa-
vyksta išvengti, net ir tinkamai 
prižiūrint savo namų santechninę 
sistemą. Nelaimė visuomet gali 
nutikti pas aukščiau gyvenančius 
kaimynus. Be abejo, gyventojai 
turėtų būti budrūs, pasikeisti se-
nus surūdijusius vamzdžius, nei-

gnoruoti net ir, atrodytų, nestipriai 
iš prakiurusio vamzdžio ar žarne-
lės tekančio vandens. Norint ne-
priklausyti vien nuo likimo, svar-
bu savo turtą ir apdrausti“, – sako 
A. Jusė.

Vandens žalos ne tik itin daž-
nos, bet ir sudėtingos – jų su-
keliami nuostoliai neretai siekia 
ir keliasdešimt tūkstančių eurų. 
ERGO šiemet fiksavo vandentie-
kio avariją, kai, trūkus vamzdžiui, 
buvo ne tik sulietos gyvenamo-
sios patalpos, bet ir įgriuvo grin-
dys, o bendri kliento patirti nuos-
toliai siekė 30 tūkst. eurų. Kitas 
dažnas atvejis – kaimynų užlieji-
mas, kurio metu nukenčia ne tik 
aukštu žemiau esantis būtas, bet 
ir visi likę kaimynai iki pat pirmo-
jo aukšto.

Draudžiant namus – dovanų 
papildomas draudimas

Norint apdrausti savo namus, 
šiuo metu tai padaryti galima dar 
palankesnėmis sąlygomis, nes vi-
siems savo būstą nuo spalio 15 d. 
iki 2021 metų vasario 1 d. drau-
džiantiems gyventojams ERGO 
turi specialų pasiūlymą. Šiuo lai-
kotarpiu sudarant metines namų 
turto draudimo sutartis, suteikia-
mos dvigubai didesnės draudimo 
sumos su įtampų svyravimais, vi-
diniais gedimais ir dviračių va-
gystėmis susijusioms rizikoms. 
Nuostoliai dėl įtampų svyravimo 
(pavyzdžiui, dėl žaibo iškrovos 
sugedus elektros prietaisams) 
nuo šiol apdraudžiami 12 tūkst. 
eurų suma, nuostoliai dėl namuo-
se esančių prietaisų ir įrangos ge-
dimo – 20 tūkst. eurų, o nuosto-
liai, susiję su dviračio, vaikiško 
ar neįgaliojo vežimėlio vagyste 
ar apgadinimu už namų ribų, – 6 
tūkst. eurų.

Be to, namų turto draudimo su-
tartis sudarantiems gyventojams 
ERGO dovanoja vieną iš keturių 
papildomų rizikų draudimų. Kie-
kvienas besidraudžiantis gali pa-
sirinkti jam aktualiausią dovaną. 
Pirmoji iš jų – pagalbos namuose 
draudimas 550 eurų sumai. Ši pa-
slauga leidžia gauti skubią pagalbą 
namuose įvykus nelaimei, pavyz-
džiui, trūkus vamzdžiui, per au-
drą išdužus langams ar kitais pa-
našiais atvejais, kai būtina skubiai 
pašalinti nelaimės padarinius ir už-
tikrinti namų saugumą. Antroji do-
vana, kurią gali rinktis gyventojai, 
– galimybė papildomai apdraus-
ti savo naminius gyvūnus nuo atsi-
trenkimo į transporto priemonę vi-
soje Lietuvoje bei namų teritorijoje 
užklupusių gamtos jėgų, ugnies ar 
vagystės iš patalpų.

Draudžiantys turtą taip pat gali 
rinktis studento daiktų draudimą 
1,5 tūkst. eurų suma. Šis draudi-
mas aktualus turintiems studijuo-
jančių šeimos narių, kurie studi-
jų metu gyvena ne namuose, o 
nuomojamame bute ar mokymo-
si įstaigos bendrabutyje. Ketvir-
toji dovana – šeimos kapavietės 
draudimas 2 tūkst. eurų suma. 
Šis draudimas leidžia apdraus-
ti paminklus, antkapius ir tvore-
les šeimos narių kapavietėse nuo 
gamtos jėgų, ugnies ar pašalinių 
asmenų tyčinės veiklos. 

Norite apsaugoti savo namus 
šiomis sąlygomis ir gauti dova-
nų? Kviečiame darbo metu pa-
sitarti telefonu su ERGO padali-
nio Druskininkų mieste atstove 
Gitana Vaisietiene, tel. 8 650 
87711. Mūsų adresas – M. K. 
Čiurlionio g.107, Druskininkai.

Užsakymo Nr. MDR-276-01

Nors namuose jaučiamės saugiai, nė vieni namai nėra visiškai apsaugoti nuo nelaimių 
ir gamtos stichijų.

Druskininkuose rudenį sušildys 
šviečiantys moliūgai

Kai šviesūs ir šilti vasaros va-
karai užleidžia vietą prieblan-
dai ir vėsai, vis dažniau žiebia-
me jaukias švieseles, kurios 
teikia ramybę ir šilumą. Drus-
kininkų kultūros centras jau 
trečiąkart kviečia bendruome-
nę pasitelkti kūrybinę fantazi-
ją ir kurti žaismingus, šiltus ir 
jaukius žibintus iš fantastiškai 
mielos rudeninės daržovės – 
moliūgo. 

Kartu sukursime jaukią erdvę 
pačioje miesto širdyje – prie Mu-
zikinio fontano. Pačių rankomis 
sukurti žibintai nušvies rudenė-
jančių Druskininkų sutemas ir su-
kurs šventinę nuotaiką druskinin-
kiečiams ir kurorto svečiams. 

„Kviečiame visus – bendruome-
nes, mokyklas, darželius, namo 
ar laiptinės kaimynus, mamas, 

tėčius ir vaikus, draugus, dar-
bo kolektyvus pasidaryti nedide-
lę šventę sau ir kitiems, pažadinti 
kūrybinę energiją ir atsiduoti fan-
tazijoms. Skaptuokite, dekoruoki-
te, dažykite, kurkite ir nustebinki-
te! Juk rinksime Moliūgų karalių!“ 
– ragina Druskininkų kultūros 
centro renginių vyriausioji režisie-
rė Asta Žiurinskienė.

Jeigu šiek tiek trūksta patirties, 
bet norite papuošti savo kiemą 
ar išskaptuoti moliūgą ekspozici-
jai, ateikite į moliūgų skaptavimo 
ir dekoravimo dirbtuvėles amatų 
centre „Menų kalvė“. 

Spalio 23 d. (penktadienį) 17 
val. floristė Rūta Kazakevičienė 
pamokys ir padės sukurti švie-
čiantį moliūgą. Čia rasite ir visus 
reikalingus įrankius ir papildomas 
dekoravimo priemones. Pamokė-

lių kaina: turintiems savo moliūgą 
– 4 Eur (vaikams – 2 Eur), neturin-
tiems moliūgo – 6 Eur (vaikams – 
3 Eur). Būtina išankstinė registra-
cija mob. 8 611 56 015.

Moliūgai – ypatinga rudens dar-
žovė, iš kurios galima pasigamin-
ti daugybę gardžių patiekalų. Sriu-
bos, troškiniai, pyragai, džemai, 
padažai, blyneliai  – patiekalais iš 
moliūgų savo meniu žada papildy-
ti ir kurorto kavinės bei restoranai.

Išskaptuotus šviečiančius mo-
liūgus prašytume atnešti spalio 
23 d. (penktadienį) nuo 11 iki 15 
val. į skverelį prie Muzikinio fonta-
no. Ten Jus pasitiks DKC darbuo-
tojai ir padės įsikurti. Šviečiantys 
moliūgai bus eksponuojami spa-
lio 23-25 d. Nepamirškite atnešti 
papildomų žvakučių, kuriomis pa-
keisime jau sudegusias.

Rimta mergina ieško išsinuomoti 1 kamb. butą, privalumas – Gardino gatvėje. Tel. 8 638 20990

Nepamirškime pasirūpinti 
šildymo įrenginiais

Prasideda kūrenimo sezonas. O tuomet ugniagesiams dešimtis kar-
tų per parą teks budėti šalia pastatų ir laukti, kol dūmtraukiuose iš-
degs suodžiai. Neretai nuo užsidegusio kamino ar netvarkingos kros-
nies gali užsiliepsnoti stogas ar net supleškėti visas namas. Dėl to 
kalti namų savininkai, nepakankamai dėmesio skiriantys savo šeimos 
narių saugumui ir nesilaikantys Gaisrinės saugos taisyklių. 

Pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, suodžius iš dūmtakių ir 
krosnių privalu valyti prieš šildymo sezoną, o jo metu – ne rečiau kaip kar-
tą per ketvirtį. Dūmtraukiai privalo būti tvarkingi, iš išorės išbalinti, kad 
matytųsi aprūkę įskilimai. Užsidegus dūmtraukiui, kol kas vienintelis ir pa-
tikrintas būdas yra krosnies gesinimas – iš pakuros išimti degias medžia-
gas, o per dūmtraukyje esančią angą traukti krintančius suodžius ir žarijas 
ir šitaip mažinti temperatūrą dūmtraukyje. Vanduo, naudojamas užsidegu-
siam dūmtraukiui gesinti, gali padaryti daugiau žalos nei naudos, nes, de-
gant suodžiams, dūmtraukyje temperatūra gali pakilti net iki 1500 laipsnių 
Celsijaus, o vanduo, patekęs į dūmtraukį, akimirksniu virsta garais ir gali jį 
sugriauti ar susprogdinti. Jei po ilgo nekūrenimo laiko užkūrus krosnį ar ži-
dinį, dūmai ima rūkti į patalpas, privalote nedelsdami išvalyti krosnį ir dūm-
traukį. Suodžiai nevalytuose dūmtraukiuose dažniausiai užsidega vėjuotą 
dieną. Tokiam gaisrui būdingas ūžesys kamine, iš kamino besiveržiančios 
kibirkštys ar net liepsnos. Jeigu taip atsitiko, kuo skubiau užgesinkite ugnį 
kūrykloje, sandariai uždarykite krosnies ir peleninės dureles, kad nebūtų 
traukos ir ugnis negautų šviežio oro, ir kvieskite ugniagesius. Per vasarą 
dūmtraukius gali būti užkimšę ir paukščiai, ten įsirengę lizdus. Taip nenu-
tiktų, jeigu kamine įtaisytumėte retą tinklą, groteles ar stogelį. Pastarasis 
reikalingas dar ir tam, kad nenaudojamas dūmtraukis neprimirktų nuo lie-
taus. Nepamirškite, kad draudžiama kūrenti netvarkingą krosnį, todėl įsi-
dėmėkite pagrindines taisykles: neperkaitinkite krosnių, nedžiovinkite arti 
jų skalbinių, malkų bei kitų degių medžiagų. Bet kokie namų apyvokos rei-
kmenys, baldai turi būti nuo krosnies ne arčiau kaip per 1 metrą. Nedirbki-
te su degiais skysčiais arba dažais kambaryje, kuriame kūrenasi krosnis. 
Nenaudokite krosniai pakurti lengvai užsidegančių skysčių – benzino, ži-
balo, acetono ir kitų, tai labai pavojinga. Neišeikite iš namų, kai kūrenasi 
krosnis, nepalikite jos prižiūrėti mažamečiams vaikams. Nelaikykite atvirų 
durelių. Baikite krosnį kūrenti ne vėliau, kaip prieš dvi valandas, iki išvyk-
dami iš namų arba eidami miegoti. Baigę kūrenti krosnį, jos kaištį uždary-
kite, tik gerai įsitikinę, kad kuras visiškai sudegęs. Per anksti uždarę, ga-
lite apsinuodyti smalkėmis.

Ugniagesiai gelbėtojai primena, kad dūmtraukį būtina tinkamai ir laiku pri-
žiūrėti, o, kilus gaisrui, nedelsiant skambinti skubiosios pagalbos tarnybų te-
lefonu 112 ir vykdyti pagalbos skambutį priėmusio pareigūno nurodymus. Pri-
mename, kad piliečiams už Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų 
pažeidimus gresia administracinė atsakomybė.
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Druskininkų ligoninėje konsultuos nauja gydytoja pulmonologė
Laima Rekevičienė

Druskininkų ligoninės kolekty-
vo gretas papildė dar viena jau-
na profesionali gydytoja – nuo 
spalio Druskininkų ligoninėje 
darbą pradeda nauja gydytoja 
pulmonologė Monika Jašinskai-
tė. Konsultacijas gydytoja pra-
dės nuo spalio 17 dienos.

– Druskininkų ligoninė džiau-
giasi, kad mūsų mieste konsul-
tuoti pradeda jauna gydytoja 
pulmonologė. Kodėl pasirinko-
te būtent tokią specializaciją?

– Pulmonologija mane sudomi-
no dar medicinos studijų pradžio-
je. Tai specialybė, kuri atitiko vi-
sus mano kriterijus: sunkūs, bet 
labai įdomūs pacientai, galimybė 
atlikti intervencijas. Daugelis pul-
monologinių ligų yra lėtinės, todėl 
galimybė nuolat sekti pacientų 
sveikatos būklę, atsaką į paskir-
tą gydymą tik dar labiau sustipri-
no mano pasirinkimą. 

– Kokių nusiskundimų turin-
čius pacientus konsultuosite?

– Konsultuosiu pacientus vi-
sais kvėpavimo sistemos sutriki-
mo klausimais. Į gydytoją pulmo-
nologą turėtų kreiptis pacientai, 
jaučiantys įvairios kilmės dusu-
lį, užsitęsusį kosulį, skrepliavi-
mą, krūtinės „veržimą“, atkosėji-
mą krauju. 

– Kodėl pasirinkote dirbti 
Druskininkų ligoninėje? 

– Nemažai mano įvairių sričių 
kolegų iš Kauno taip pat dirba 
Druskininkų ligoninėje. Jų paska-

tinta, prisijungiau prie šios ligo-
ninės kolektyvo. Man puikiai tiko 
lankstus darbo grafikas, galimybė 
dirbti šeštadieniais. 

– Esate Lietuvos pulmonologų 

ir alergologų draugijos (LPAD) 
bei Europos respiratologų 
draugijos (ERS) narė. Nuolatos 
dalyvaujate profesinių draugi-
jų renginiuose, domitės gydy-
mo naujovėmis, esate moksli-

nių publikacijų pulmonologijos 
tema bendraautorė Lietuvoje. 
Kaip viską spėjate?

– Kaip sakoma, kuo daugiau 
darai, tuo daugiau spėji. Manau, 
kad, kai pasirenki tave labai do-
minančią sritį, tai tampa gyveni-
mo būdu, o ne darbu. 

– Į ką labiausiai turėtų atkreip-
ti dėmesį žmonės, sergantys 
plaučių ligomis, bronchitais? 
Dažnai tenka girdėti, kad žmo-
nės, tarkime, susirgę bronchi-
tu, į šią ligą iš pradžių numoja 
ranka ir susigriebia tik tada, kai 
ji tampa lėtine.

– Visi pacientai dėl savo sveika-
tos būklės, bronchito ar kitų plau-
čių ligų pirmiausia turėtų pasikon-
sultuoti su savo šeimos gydytoju. 
Tačiau, jei bronchitai kartojasi ke-
lis kartus per metus, dažnai var-
gina dusulio ar kosulio epizodai 
sezoniškumo metu, reikėtų atvyk-
ti gydytojo pulmonologo konsul-
tacijai diagnozės patikslinimui ir 
gydymo taktikos parinkimui. Taip 
pat pacientai, sergantys lėtinė-
mis plaučių ligomis, tokiomis kaip 
astma, lėtine obstrukcine plaučių 
liga, turėtų bent 1 kartą metuose 
atvykti kontrolei. 

– Kas Jums labiausiai patinka 
Druskininkuose?

– Druskininkai yra kurortinis 
miestelis, o žinant, kad ligoninė-
je aš konsultuosiu šeštadieniais, 
manau, pavyks suderintį darbą ir 
poilsį. Jau turėjau galimybę apsi-
lankyti vandens parke, SPA, pa-
sivaikščioti po miestą ir išgerti 
kavos su desertu žymiojoje ke-

pyklėlėje. Žiemos metu, manau, 
išbandysiu ir slidinėjimą „Snow 
Arenoje“. 

– Ar mūsų kurorto ligoninė pa-
traukli jauniems specialistams? 

– Geriausias atsakymas į šį 
klausimą – vis daugiau prade-
dančių dirbti jaunų specialistų 
jūsų ligoninėje. Lankstus darbo 
grafikas, didėjančios galimybės 
pacientų ištyrimui, skatina jaunus 
gydytojus prisijungti prie esamo 
kolektyvo. 

– Kokių pomėgių turite? Kur 
semiatės jėgų, reikalingų tikrai 
atsakingam Jūsų darbui?

– Labai svarbu palaikyti balan-
są tarp darbo ir poilsio. Galbūt 
ne visada pavyksta tai padaryti, 
tačiau mano poilsis dažniausiai 
būna aktyvus. Žaidžiu lauko teni-
są, plaukioju baseine, keliauju. 

– Kokių turite profesinių ir as-
meninių svajonių?

– Šiuo metu taip pat studijuo-
ju Kardiologijos rezidentūroje ir 
po 2 metų tikiuosi tapti pulmo-
kardiologe. Manau, turėdama dvi 
specializacijas, pulmonologijos ir 
kardiologijos, galėsiu dar geriau 
suprasti pacientus, diferencijuo-
ti dusulio priežastis, parinkti ge-
riausią gydymą. 

Užsiregistruoti pas gy-
dytoją galite paskambinę į 
konsultacinės poliklinikos 
registratūrą telefonais: +370 
(313) 59 144, mob. +370 645 
10 431

Gydytoja pulmonologė M. Jašinskaitė konsultuos pacientus visais kvėpavimo sistemos 
sutrikimo klausimais/Asmeninio archyvo nuotrauka

AKTUALI INFORMACIJA VŠĮ DRUSKININKŲ PSPC PACIENTAMS
Tęsiantis ekstremaliajai situacijai, pacien-

tams pateikiame atnaujintą aktualią informa-
ciją apie poliklinikoje teikiamų šeimos gydy-
tojo paslaugų tvarką:

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

• Išankstinė Registracija šeimos gydytojo nuo-
tolinei konsultacijai ar tiesioginio kontakto kon-
sultacijai vykdoma REGISTRATŪROS telefonų 
numeriais (8 313) 52 382 arba (8 313) 52 289. 

• Registruodamiesi išankstine tvarka, būti-
nai nurodykite pagrindines priežastis, dėl kurių 
Jums reikalinga konsultacija: atlikti ar įvertinti ty-
rimus, skiepytis, ūmiai pablogėjo sveikata, bai-
gėsi vaistai ar panašiai, kad REGISTRATŪRA 
galėtų tinkamai diferencijuoti paslaugos būtinu-
mą. 

• Primename, kad paciento vizitas tiesioginio 
kontakto konsultacijai, iš anksto neužsiregistra-
vus, tą pačią kreipimosi dieną galimas tik būti-
nosios pagalbos atveju.

NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKA

• Nuotolinė konsultacija vykdoma telefonu, kai 
pacientui skambina gydytojas arba slaugytoja 
(daugeliu atvejų – į mobilųjį telefoną) jiems pa-
skirtu laiku. Gali būti, kad gydytojas dėl tam tikrų 
priežasčių paskambins šiek tiek anksčiau arba 
vėliau, tad jeigu skambutis vėluoja 5 ar 10 min., 
palaukite.

• Nuotolinę konsultaciją pagal savo medici-
nos normoje numatytą kompetenciją jums su-
teiks šeimos gydytojo komanda: apylinkės šei-
mos gydytojas ar slaugytojas. Jeigu nuotolinės 
konsultacijos metu GYDYTOJAS ar SLAUGY-
TOJAS nusprendžia, kad reikalinga tiesioginio 
kontakto su šeimos gydytoju konsultacija, tada 
pats GYDYTOJAS arba SLAUGYTOJAS užre-
gistruoja vizitui.

TIESIOGINIO KONTAKTO KONSULTACIJŲ 
TVARKA

• Pagal LR sveikatos apsaugos ministro rei-

kalavimus, pirmoji šeimos gydytojo koman-
dos nario konsultacija, kai pacientas kreipiasi 
dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo, ku-
rio priežastis nežinoma (anksčiau nenustatyta), 
arba dėl reikšmingo anksčiau nustatytos ligos 
ar sveikatos sutrikimo pablogėjimo, pacientui 
turi būti teikiama tiesioginio kontakto būdu, iš-
skyrus atvejus, kai įtariama užkrečiamoji liga ir 
(arba) paciento būklė leidžia jam suteikti paslau-
gas nuotoliniu būdu.

• Pacientams tiesioginio kontakto konsultaci-
jos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. 

• Į polikliniką atvykite, likus ne daugiau nei 10 
min. iki paskirto vizito laiko. 

• Laukdami patekimo į ASPĮ, pacientai vienas 
nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m atstumo. 

• Esant būtinybei, į įstaigą su pacientu įleidžia-
mas ne daugiau kaip 1 lydintis asmuo.

• Įėjus į polikliniką, Jus pasitiks ir išlydės apy-
linkės SLAUGYTOJA.

• Kiekvienas paciento Vizitas planuojamas 
taip, kad jam paskirti tyrimai ir (ar) procedūros 
būtų atlikti vieno apsilankymo metu, išskyrus 
atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) 
procedūros specifikos.

• Tiesioginio kontakto konsultacijos Viečiūnų 
ambulatorijoje, Leipalingio ambulatorijoje, Kal-
viškių BPG kabinete teikiamos, laikantis tokių 
pačių reikalavimų, kaip ir centriniame VšĮ Drus-
kininkų PSPC padalinyje

ĮĖJIMAI Į POLIKLINIKĄ

• Siekiant apsaugoti COVID-19 rizikos grupei 
priskiriamus 65 metų ir vyresnius, taip pat turin-
čius sunkių lėtinių ligų pacientus bei nėščiąsias, 
jiems skirtas atskiras įėjimas nuo Vytauto ga-
tvės pusės.

• Pacientai, kurių kūno temperatūra yra 37,3 ir 
aukštesnė, apžiūrimi specialiai tam skirtame ka-
binete, apžiūrai įleidžiami per atskirą įėjimą iš 
kiemo pusės.

• Visi kiti pacientai naudojasi bendru CENTRI-
NIU įėjimu nuo M. K. Čiurlionio g. pusės. 

Druskininkų PSPC informacija
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Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“
 atnaujino lauko ir vidaus erdves

Rita Rimkevičiūtė
Druskininkų lopšelio-darželio 

„Žibutė“ direktoriaus pavaduoto-
ja ugdymui

Prieš šiuos mokslo metus 
Druskininkų lopšelis-darželis 
„Žibutė“ atnaujino ne tik lauko, 
bet ir vidaus erdves. Už tai visų 
pirma norime padėkoti Druski-
ninkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 
vaikų tėveliams, darbuotojams 
ir kitiems bendruomenės na-
riams, kad skyrėte 1.2 procentų 
GPM paramą mūsų įstaigai.

Jūsų skirta parama padeda dar-
želiui tapti vis jaukesniu, moder-

nesniu, gerinti bei plėsti vaikų ug-
dymosi sąlygas viduje bei lauke. 
Šiomis lėšomis tvarkoma įstaigos 
erdvės, kuriomis gali naudotis 
vaikai. Šiais metais jiems pritai-
kyta erdvė „Eksperimentų kam-
barys“ ir nupirkta interaktyvi len-
tą su įdiegta programine įranga. 
Programoje numatytos įprastinės 
interaktyvių lentų valdymo funk-
cijos – galima piešti, maketuo-
ti, grupuoti, naudotis programoje 
esančiomis fonų, paveikslėlių ga-
lerijomis, sukurti individualias už-
duotis. Ši mokymo priemonė vei-
klose leidžia įdomiai, šiuolaikiškai 
ir efektyviai perteikti žinias. Ji pa-

deda individualizuoti ugdymo tu-
rinį: užduotys sukuriamos arba 
naudojamos jau sukurtos pagal 
vaikų amžių ir galimybes. Darbas 
su interaktyviąjalenta taip pat ge-
rina vaiko ir pedagogo bendra-
vimą. Vaikučiai su džiaugsmu, 
noriai atlieka užduotis lentoje, 
emocingai reiškia savo mintis ir 
nuomonę. Atlikdami užduotis, ug-
dytiniai mokosi laikytis taisyklių, 
stebi, kaip žaidžia kiti, padeda 
draugui, tariasi. Taigi interaktyvi 
lenta – naujas žingsnis šiuolaiki-
niame vaikų ugdyme, padedanti 
sudominti vaikus ir didinti jų mo-
tyvaciją.

Sėkmingai įgyvendinamas projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“
Įgyvendinant projektą „Nau-

jos kartos interneto prieigos 
infrastruktūros plėtra“ Aly-
taus apskrityje prie šviesolai-
dinio tinklo prijungta 20 esa-
mų ryšio objektų paklojus 
beveik 102 kilometrus švie-
solaidinių linijų. Linijų tiesi-
mo darbai vykdyti Alytaus, 
Varėnos ir Lazdijų rajonuo-
se. Siekiant užtikrinti teikia-
mų didmeninių ryšio paslau-
gų kokybę, Alytaus, Lazdijų 
ir Druskininkų savivaldybėse 
įdiegti elektros generatoriai. 

Bendras projektu nutiestų 
šviesolaidinių linijų, prijungu-
sių 220 ryšio objektų, ilgis vi-
soje Lietuvoje siekia daugiau 
nei 667 kilometrus. Šviesolai-
dinių linijų klojimo, ryšio bokštų 
projektavimo ir įrengimo, elek-
tros generatorių diegimo ir kiti 
projektu numatyti darbai vyk-
domi visoje Lietuvoje. Sukur-
tu tinklu ryšio paslaugų teikėjai 

galės teikti kokybiškas ir spar-
čias interneto, televizijos bei ki-
tas paslaugas galutiniams var-

totojams.
Plečiant naujos kartos interne-

to prieigos infrastruktūrą, pla-

nuojama pastatyti ryšių bokš-
tus, prie esamos ir planuojamos 
įrengti naujos kartos prieigos 
šviesolaidinės infrastruktūros 
planuojama prijungti esamus 
infrastruktūros objektus, ku-
rių planuojama bendra aprėptis 
– apie 254 000 namų ūkių teri-
torijų. Sukurtas tinklas praplės 
viešosios įstaigos „Plačiajuostis 
internetas“ valdomą šviesolai-
dinį tinklą, bei užtikrins galimy-
bes operatoriams teikti sparčias 
naujos kartos interneto priei-
gos paslaugas galutiniams var-
totojams. Projekto įgyvendinimo 
terminas 2021 m. spalis, tačiau, 
atsižvelgiant į susiklosčiusią si-
tuaciją ir darbų apimtis, planuo-
jama šį terminą pratęsti iki 2022 
m. gruodžio mėn.

Planuojama, kad projektas turės 
teigiamą poveikį verslo inovatyvu-
mui, konkurencingumui, darbo jė-
gos paklausai, namų ūkių paja-
moms, socialiniam mobilumui ir 

įtraukčiai, švietimui.
Projektas įgyvendinamas pa-

gal Lietuvos Respublikos susi-
siekimo ministerijos 2014–2020 
m. Europos Sąjungos fondų in-
vesticijų veiksmų programos 2 
prioriteto „Informacinės visuo-
menės skatinimas“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 
„Naujos kartos prieigos plėtra“. 
Projektas dalinai finansuojamas 
iš Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF). Projektą įgyven-
dina viešoji įstaiga „Plačiajuostis 
internetas“.

Užsakymo Nr. MDR-276-02

Alytaus apskrityje prie šviesolaidinio tinklo prijungta 20 esamų ryšio objektų paklojus 
beveik 102 kilometrus šviesolaidinių linijų

Prieš naujus mokslo metus Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ atnaujino ir pagyvino ne tik lauko, bet ir vidaus erdves/Lopšelio-dar-
želio „Žibutė“ archyvo nuotraukos
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Parduodu apynaujį dulkių siurblį (siurbia per vande-
nį), kaina – 55,00 Eur. Virtuvinį (ir ne tik) kampą, kai-
na – 200,00 Eur. Vokišką, tikrai gerą ir suderintą pianiną, 
kaina – 670,00 Eur.

Tel. pasiteirauti  8 614 76626 arba 8 600 61433

Giluminis minkštų baldų cheminis valymas, 
plaunamo siurblio nuoma. Tel. 8 615 77277

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyve-
namosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos), virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997

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

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

Tel. +370 6060 0016

PERKAME mišką
Brangiai visoje Lietuvoje perkame mišką. Galime pasiūlyti ge-

riausią miško kainą pardavėjui ir užtikrinti sklandų pardavimo pro-
cesą. Laikomės savo įsipareigojimų, laiku sutvarkome visus pirki-
mo/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

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

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

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

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos 
Druskininkų mieste, renovuotame 

name, Liškiavos g. 
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580

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

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

Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. 
m Leipalingyje, 7, 13 arų sklypas – 15 000 Eur. 

Tel. 8 616 48116

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

Reikalinga moteris tvarkyti butus. 
Rašyti SMS tel. 8 659 72353

Dovanoja 3 mielus 2 mėnesių kačiukus. Tel. 8 625 58498

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei 
ar kitai komercinei veiklai. Tel. +370 686 43950

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

Automobilių servisui reikalingi auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Kviečiame virėją prisijungti dirbti prie gero kolektyvo.
Teirautis tel. 8 (313) 52378

Išnuomojamas 1 kamb. 2 kamb. bute, centre, 
Taikos g. 1 aukštas, 150 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116

Liejame gręžtinius 
pamatus ir 

montuojame liktinius 
klojinius.  

Tel. 8 682 00300

Parduoda naudotas 
padangos. 

Perkant 100 padan-
gų, kaina – 1 Eur. 
Tel. 8 698 04436 

Dovanoja du laidinius 
telefonus (naują ir 
mažai naudotą). 
Tel. 8 619 14580

Gamybos įmonei 
reikalingas autokrau-

tuvo vairuotojas, turin-
tis patirties. Teirautis 

tel. 8 614 35269
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

Renginiai
Spalio 17 d. 12 val. Ama-

tų centre „Menų kalvė“ vyks 
kūrybinės pynimo iš žolynų 
dirbtuvės su Gintvile Giedrai-
tiene Giedražole (Kaunas). 
Kaina –10 Eur (M. K. Čiurlio-
nio g. 27)

Spalio 23-25 dienomis – 
Šviečiančių moliūgų vakarai 
prie Muzikinio fontano

Parodos
Iki spalio 30 d. Amatų cen-

tre „Menų kalvė“ bus eks-
ponuojama Vilniaus regio-
no konkursinė liaudies meno 
paroda „Aukso vainikas“ (M. 
K. Čiurlionio g. 27)

Iki spalio 31 d. Druskininkų 
miesto muziejuje veiks paro-
da „Pasveikinimas iš senųjų 
Druskininkų“ (M. K. Čiurlio-
nio g. 59) 

Iki lapkričio 8 d. Ekspo-
nuojama Arvydo Kumpio 
Japonijos fotografijų paro-
da „(ne)nostalgiškas ruduo“ 
Druskininkų miesto muzie-
jaus galerijoje (M. K. Čiurlio-
nio g. 37)

Iki lapkričio 18 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muzieju-
je (M. K. Čiurlionio 35) eks-
ponuojama menininko Alek-
sandro Vozbino paroda 
,,Mano Druskininkai“ 

Iki lapkričio 22 d. laikino-
sios menininkų rezidencijos 
paroda ,,VisualArts Druski-
ninkai” V. K. Jonyno galerijo-
je (Turistų g. 9, Druskininkai).

Spalio 31 d. Šventojo Jono 
Pauliaus II gimimo šimtme-
čiui paminėti eksponuoja-
mas dailininko, Druskinin-
kų garbės piliečio Alfonso 
Šuliausko (1938-2017) pa-
veikslas „2000-ieji metai“ 
Druskininkų miesto muzie-
juje (M. K. Čiurlionio g. 59)

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:338), esančio 
Ricielių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.  savininką  J. A. A., kad   
UAB ,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-884) 2020-10-28 nuo 10 val. vykdys žemės skly-
po (kadastro Nr. 5935/0004:100), esančio  Ricielių k., Leipalingio sen., 
Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į  UAB ,, Dzūkijos 
matininkai“ adresu  Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu vidast26@gmail.
com arba telefonu +370 686 36855.

Remontuojame namus, butus, visa vidaus apdaila: 
gipso plokštės, glaistymas, dažymas, plytelės ir kita. 
Visa išorės apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Ieškomas virėjas (-a) darbui Druskininkuose!
Gyvas restoranas „Toli Toli“ ieško tokio pat energingo 
komandos nario.
Patirtis – būtina!
Darbas – karštų patiekalų zonoje.
Pageidaujamos savybės – tvarkingumas, atsakomybė, orga-

nizuotumas, operatyvumas ir pozityvumas, taip pat meilė tam, 
ką darai ir tiems, kas Tave supa.

Atlyginimas – fiksuotas, priklausomai nuo patirties, 
800-1100 Eur į rankas. 
Grafikas – trumpa arba ilga savaitė.
Apgyvendinimo galimybė derinama.
El. p. info@tolitoli.lt, tel. 8 600 08542  

2 kub. m pušinių bruselių 50x50 mm, 5 m ilgio. 
Tel. 8 699 49745

Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.
Tel.: 8 659 1303, 8 685 46006   www.altmaster.lt  

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

Mieli medikai,
skubėkite pasinaudoti 

valstybės parama „Atos-
togos medikams“ ir gau-
ti gydymo, sveikatinimo 
ar SPA paslaugas. Šio-
mis paslaugomis galite 
naudotis kartu su savo 
šeimos nariais, draugais. 
Įsigyti kartu ir apgyven-
dinimo paslaugą nėra pri-
valoma! 

Į visus klausimus Jums 
atsakys kelionių agentū-
ra „VIA NOBILE“: tel. (8 
313) 51 599, mob. +370 
600 35454, adresas M. K. 
Čiurlionio 44-9, Druski-
ninkai
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Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa 

ir atminty gyvi išlieka.

Į Amžinybę išėjus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Algimantą Šiaučiulį. 

Telydi Jus stiprybė ir dvasios paguodą šią sunkią 
netekties valandą. 

Druskininkų savivaldybė ir Taryba

Ir vienąkart, pavasari, 
tu vėl atjosi drąsiai. 
O mylimas pavasari, 
manęs jau neberasi. 

                                       (S. Nėris)

Į Amžinybę išėjus mylimai Mamytei, Romutę Pankevičienę 
nuoširdžiai užjaučia „Mano Druskininkai“ redakcija

Čia būta mano lūpų ir akių, čia mano rankų klaidžiota. 
Po žodžiais ir po tyla gyventa. 

Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 
Tą vakarą, kada manęs nebus, 

Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu. 
                                                                        (Just. Marcinkevičius)

Mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdi užuojauta Jūratei Valutkevičienei, visai jos šeimai ir 

artimiesiems nuo „Senojo Nemuno“ kolektyvoDzūkiškas dosnumas: garantuojame pigią 
šilumą Kaunui!

Juras Zinkus

Jei kaimynui šilta, tai ir man ne-
šalta! Matyt, taip galvoja ne vie-
nas dzūkas, kurio neišrūšiuotos 
atliekos jau daugiau kaip pus-
metį garantuoja pigią šilumą 
Kaunui. Šios atliekos iš Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
technologijų parko kasdien de-
šimtimis tonų važiuoja į Kauną. 
Kad būtų sudegintos čia pasta-
tytoje kogeneracinėje jėgainė-
je, kurioje gaminama šilumos ir 
elektros energija. 

Nerūšiuojančių dzūkų dėka kau-
niečiams ji tampa gerokai piges-
nė, ir artėjantis šildymo sezonas 
jiems visai nebaisus. Nes už šilu-
mos gamybai naudojamas atlie-
kas Kaunui ne tik nereikia nieko 
mokėti, bet dar ir pinigų iš tų, ku-
rie jas atveža, gauna. 

Pavyzdžiui, Alytaus regionas už 
vieną jėgainėje sudegintą atliekų 
toną sumoka 35 eurus. O įskai-
čiavus ir transportavimo išlai-
das, vienos tonos atliekų nuga-
benimas į Kauną kainuoja apie 
50 eurų. Kasdien iš Alytaus į lai-
kinąją sostinę išvežama apie 50 
tonų nerūšiuotų atliekų, kurių nu-

vežimas ir sudeginimas kainuo-
ja apie pustrečio tūkstančio eurų. 
Per vieną dieną.

O ką? Argi gaila? Geram kaimy-
nui dzūkas ne tiktai širdį, kaip dai-
noje sakoma, bet ir savo atliekas 
atiduos! Sumes visas į vieną kon-
teinerį, ir tegu veža. Negi puls rū-
šiuoti vien dėl to, kad tas rūšiuo-
tas atliekas perdirbėjai pasiima ir 
už jas niekam nieko daugiau mo-
kėti nereikia? Mes ne kokie skru-
džai, kad dėl kelių tūkstančių eurų 
nepaliktume galimybės Kaunui 
geriau ir šilčiau gyventi. Sumokė-
sime!

Informacija mąstantiems 
Išrūšiuotų pakuočių atliekų tvar-

kymas nieko nekainuoja. Atskirai 
surinktas plastiko, popieriaus, sti-
klo atliekas surenka ir toliau tvar-
ko perdirbėjai. 

Neišrūšiuotos atliekos veža-
mos į mechaninio rūšiavimo įren-
ginius. Čia jos rūšiuojamos, at-
skiriant tinkamas deginimui. 
Deginimas kainuoja daug. Netin-
kamos deginimui atliekos šalina-
mos sąvartyne. Tai irgi daug kai-
nuoja. Ir kenkia sveikatai. 

Nepasiduokime netvarkos viru-
sui! Rūšiuokime!

Į Kauną kasdien išvežama apie 50 tonų Alytaus regiono gyventojų neišrūšiuotų atliekų/
ARATC archyvo nuotrauka

IN MEMORIAM

„Kodėl aš turėčiau išnykti 
iš jūsų minčių, jeigu išnykau 
tik iš jūsų akių? 

Aš tik kitoje Kelio pusėje...“ 
(Šv. Augustinas)

Spalio 9 d. rytą lopšelio-
darželio „Žibutė“ bendruo-
menę pasiekė be galo liūdna 
žinia – po kelių mėnesių ligos 
Amžinybėn išėjo ilgametė pe-
dagogė, ikimokyklinio ugdy-
mo mokytoja Zita Marytė Už-
kurėlienė. Dar tiek sumanymų 
turėjusi, planavusi atostogas 
su anūkais ir kolegėmis, ne-
gailestingos lemties pašauk-
ta atsisveikino su žemiškuo-
ju pasauliu, palikusi gėlą ir 
netekties skausmą bendra-
darbiams, dukrai, žentui, anū-
kams, seserims, draugams ir 
visiems ją pažinojusiems.

Z. M. Žadeikaitė-Užkurėlie-
nė gimė 1954 m. birželio 11 
d. Vilkanastrų kaime. Mokėsi 
Leipalingio vidurinėje moky-
kloje, po kurios baigimo 1972 
m. įstojo į tuometę Kapsuko 
(dab. Marijampolė) O. Sukac-
kienės pedagoginę mokyklą 

ir įgijo vaikų darželio auklėto-
jos specialybę.

Jaunos ir energingos spe-
cialistės pedagoginio dar-
bo pradžia buvo tada vei-
kusiuose Druskininkų 
lopšeliuose-darželiuose: pra-
džioje – „Šaltinėlyje“, po metų 
– „Vyturėlyje“. Po švietimo įs-
taigų reorganizacijos užda-
rius minėtus darželius, kurį 
laiką dirbo „Nemuno“ sanato-
rijoje, Druskininkų ligoninėje. 

1996 m. rudenį priimta 
dirbti į lopšelį-darželį „Ži-
butė“ Zita sėkmingai įsiliejo 

į kolektyvą. Būdama darbš-
ti ir reikli sau bei kolegoms, 
ji visada vertino pareigą ir 
atsakomybę, niekada neati-
dėliojo darbų, visada palai-
kė bendradarbių iniciatyvas, 
rūpinosi visapusišku vaikų 
ugdymu ir jų sveikata, akty-
viai bendravo su auklėtinių 
tėvais. Mokytoja Zita neatsi-
sakydavo pavaduoti koleges, 
padėti organizaciniuose dar-
buose, dalyvauti bendruo-
menės šventėse, išvykose, 
atstovauti įstaigai savival-
dybės renginiuose. Visada 
buvo pasiruošusi padėti ki-
tiems, rūpestingai globojo 
savo artimuosius. Niekada 
nesiskundė, mokėjo santū-
riai išgyventi sunkumus. Tai 
buvo žmogus, gyvenęs ne 
sau, o kitiems. 

Laikas bejėgis prieš žmo-
gišką atmintį. Prisiminimų gi-
jos visada jungs šviesios at-
minties mokytoją Zitą ir ją 
mylėjusius žmones. Ilsėkis 
ramybėje...

Druskininkų lopšelio-
darželio „Žibutė“ 

bendruomenė

Zita Marytė Užkurėlienė

(1954 – 2020)

Informuojame, kad 2020 m. 
spalio 27 d. 9 30 val. bus atlie-
kami žemės sklypo (kad. Nr. 
3865/0004:474), esančio Užupio g. 
8, Švendubrės k., Druskininkų sav., 
kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo že-
mės sklypo, kad. Nr. 3865/0004:419, 
savininko V. U. ir žemės sklypo, kad. 
Nr. 3865/0004:610 savininkės J. M. 
turto paveldėtojus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. 
Tel. 8 685 05537, el. paštas mantas.
aginro@gmail.com

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau.

Aš, apsvaigus nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. 

                                               (K. Genys)

Nuoširdžiai užjaučiame Gintautą Petrulionį ir jo artimuosius, 
mylimai Mamai mirus.

UAB „Drusta“ kolektyvas

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

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

Dėl Onos Kukauskienės mirties nuoširdžiai užjaučiame jos 
seserį Stasę Suraučienę ir artimuosius.

 
Druskininkų „Bočiai“

Išėjus į Amžinybę mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui 
Algimantui Paulikui, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 

Onutei ir sūnui Artūrui su šeima.

Ateities g. 8 namo 1 laiptinės kaimynai 

Taip toli tas gyvenimas.
Ir kodėl jis taip greitai nutolo?

Jau nėra sugrįžimo, lyg kirviu nukapoti keliai... 
                                                                                (Z. Gaižauskaitė)

Išėjus Amžinybėn ilgametei pedagogei 
Zitai Marytei Užkurėlienei, netekties skausmu dalijamės su 

dukra Sandra, anūkais ir visais artimaisiais. 

Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ bendruomenė

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai 
užjaučiame Daivą Malakauskaitę. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Tyliai, kaip žvakės užgęsta žmonės,dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės reabilitacijos skyriaus vedėjai Laimutei ir jos vadovauja-
mo skyriaus personalui už rūpestį, profesionalumą, kvalifikuotą gydymą ir puikią sunkiai sirgusios Ma-
mytės priežiūrą.

Nuoširdų AČIŪ tariame „Senojo Nemuno“, R. Pankevičienės įmonės, „Snow Arenos“ kolektyvams, 
draugams, artimiesiems, giminėms, ir visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę 
mylimą Mamytę Kazimierą Savukynienę. 

Dukros Jūratė Valutkevičienė ir Roma Pankevičienė, 
Virginija Barštienė ir sūnus Kęstutis Savukynas su šeimomis
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2020.10.17 d.
Šeštadienis

2020.10.16 d.
Penktadienis

2020.10.18 d.
Sekmadienis

2020.10.19 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 Stilius. 
13:00 Vakaras su Edita. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Likimo ekspertai.
00:40 Evoliucija.
02:00 Vartotojų kontrolė. 
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 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:25 „TV3 orai“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis. Žemynų atsi-
radimas“.

21:10 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS „Pragaro vaikis“.

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Pragaro vaikis“.
23:45 „Megė“.
01:30 „Trys įtemptos dienos“.
04:10 „Saugus prieglobstis“.

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 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA 

Greitojo  reagavimo būrys. Apgultis.
22:50 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.
00:40 Legionas.
02:30 Ekvalaizeris.
04:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 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 Pinigų karta. 
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 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.

09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:25 „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 Mirtinas smūgis.
23:25 Liūtaširdis.
01:20 „Lemtinga diena“.
02:10 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Pasaulio puodai. 
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Premjera. Meškos myli mane! 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Odos 

paslaptys.
12:45 Pasaulio dokumentika. Mon-

golija. 
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu 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 Šok su žvaigžde. 
23:05 Premjera. Mūsų pirmosios 

atostogos.
00:45 Likimo ekspertai.
02:30 Europos kinas. Laimė,
03:50 Šoka Lietuva (kart.).
04:05 Jaunasis Montalbanas.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 3 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas? 
12:55 Pasaulio dokumentika. Viduri-

niųjų Rytų gamta.
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštų sprag-

telėjimu.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. Finansinio 

raštingumo programa. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 

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.
16:25 Klausimėlis.lt.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:00 LRT radijo žinios.
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 LRT forumas. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

06.59 Programa.
07.00 „Meilės lygtis“.
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Pagaliau savaitgalis. 
09.30 Mokslo ritmu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
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 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
20.00 Žinios.
20.30 „Paprastas prezidentas”. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Lobotomija”. 
00.00„Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Partizanų keliais. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Didysis Lūžių slėnis – laukinė 

Afrikos širdis“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Didysis Lūžių slėnis – laukinė 

Afrikos širdis“.
13:00 „Svajoklis Badis“.
14:40 PREMJERA „Mija ir baltasis 

liūtas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:00 „Gaujų karai. Smaugliai“. 
22:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Kafarnaumas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Kafarnaumas“.
00:45 „Kodėl būtent jis?“.
03:00 „Megė“.
04:45 „CSI kriminalistai“.
05:30 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 „Magiškoji nosis“.
15:00 „Šefas ant ratų“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Šefas ant ratų“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius. Žvaigždės“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „X Faktorius. Žvaigždės“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Parkeris“.
00:50 „Pragaro vaikis“.

06:10 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:45 „Svajonių sodai“. 
08:45 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „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 

„Žudymo sezonas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Žudymo sezonas“.
23:50 „Rezidentas“.
00:40 „CSI kriminalistai“.
01:45 „Havajai 5.0“.
02:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:35 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:05 „Rezidentas“.
05:00 „Ekstrasensų mūšis“.

06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.

08:05 „Monstrai prieš ateivius“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Vasaros stovyklos sala“.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.

08:15 „Monstrai prieš ateivius“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:15 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Sparkas. 

Kosminė istorija.
11:25 Džekas ir Džilė.
13:20 Policijos akademija 7. Misija 

Maskvoje.
15:05 Pamišę dėl šokių.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. 
22:00 PREMJERA „Artemidė“. Žu-

dikų viešbutis.
23:50 Kerštas.
02:00 Betmenas prieš Supermeną. 

Teisingumo aušra.
04:30 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Pakvaišusi porelė“.
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. PREM-

JERA Po vedybų.
00:45 „Išbandymų diena“.
01:45 „Artemidė“. Žudikų viešbutis.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.

06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš per-

skambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 „Bušido ringas“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui. 
20.00 Žinios.
20.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00„Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Skonio reikalas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Šauliai. Tėvynės labui. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Meilės lygtis”.

06:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Kvailiai šėlsta“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Reali mistika“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Neptūnas - Rytas. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Degantis 

žmogus.
00:25 AŠTRUS KINAS Tolyn į tam-

są. Žvaigždžių kelias.
02:45 Mirtinas smūgis.
04:20 Programos pabaiga. 

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Pasaulio taurė 2020. 
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija. 

10:00 „Kvailiai šėlsta“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Reali mistika“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Žalgiris - Juventus. 

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 „Bušido ringas“.

06.30 Pinigų karta. 
07.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 

21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Bušido ringas“. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Bušido ringas“.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Premjera. Minkštaširdis.
23:10 Kino žvaigždžių alėja. Hin-

denburgas.
01:10 Auksinis protas. 
02:25 Mūsų pirmosios atostogos.
04:05 Maistas: tiesa ar pramanas? 
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštų sprag-

telėjimu.

19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:45 „Sūnus paklydėlis“.
23:45 Degantis žmogus.
02:25 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias.

09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 KINO PUSRYČIAI Medžio-

klės sezonas atidarytas.
12:05 Pašėlęs kruizas.
13:40 Nacionalinis saugumas.
15:25 Turi mylėti šunis.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus.

17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Tarzanas. 

Džiunglių legenda.
21:45 Betmenas prieš Supermeną. 

Teisingumo aušra.
00:50 Pakvaišęs tėtis.
02:50 Greitojo  reagavimo būrys. 

Apgultis.
04:20 Programos pabaiga.
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2020.10.20 d.
 Antradienis

2020.10.21 d.
 Trečiadienis

2020.10.22 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 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Zachor. Atsimink. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis.lt.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
17:55 Kas ir kodėl? 
18:25 Klauskite daktaro. 
19:25 Panorama.
19:32 Sportas. Orai.
19:36 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ – „Valencia“.
22:05 Dviračio žinios. 
22:35 Piniginės reikalai. 
23:00 Premjera. Degantis pasaulis.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gyventi kaime gera. 
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
03:00 Panorama (kart.).
03:07 Sportas. Orai (kart.).
03:10 Kultūringai su Nomeda. 
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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 PREMJERA „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „Vargšė Lialia“.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 PREMJERA „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „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 

„Ore“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Ore“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Ore“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „CSI kriminalistai“.
02:00 „Havajai 5.0“.
03:00 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:00 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:30 „Ekstrasensų mūšis“.

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 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 PREMJERA „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Pakvaišusi porelė“.
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 Kodas 

211. Banko apiplėšimas.
00:20 „Išbandymų diena“.
01:20 Po vedybų.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05:35 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Pakvaišusi porelė“.
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 Samdo-

mas žudikas. Nuodėmių atleidimas.
00:30 „Išbandymų diena“.
01:30 Kodas 211. Banko apiplėšimas.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05:20 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Pakvaišusi porelė“.
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 Nevykė-

liai po priedanga.
00:45 „Išbandymų diena“.
01:45 Samdomas žudikas. Nuodė-

mių atleidimas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija. Švietimo amžius. 
05:25 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika.
05:55 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 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 „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”.

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 Mūsų gyvūnai. 
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 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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 Kaimo akademija. 
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 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:00 „Teisingumo agen-
tai“.

09:00 „Ekstrasensai tiria“.
10:05 „Kobra 11“.
11:05 „Reali mistika“.
12:05 „CSI. Majamis“.
13:00 „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 Supermenas. Sugrįžimas.
00:05 „Jūrų pėstininkai“.
02:00 „Legendų biuras“.
03:00 „Sūnus paklydėlis“.
03:45 „CSI. Majamis“.
04:30 Programos pabaiga. 

06:00 „Strėlė“.
06:50 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
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 Universalus karys. Sugrįžimas.
22:45 Supermenas. Sugrįžimas.
01:45 „Lemtinga diena“.
02:35 „CSI. Majamis“.
03:20 Programos pabaiga. 

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.

09:15 „Ekstrasensai tiria“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Čempionas 3. Išpirkimas.
23:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
00:45 „Lemtinga diena“.
01:45 „CSI. Majamis“.
02:35 Programos pabaiga. 

06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.

09:20 „Pėdsakas“.
10:20 „Kobra 11“.
11:25 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Spąstai.
23:20 Čempionas 3. Išpirkimas.
01:20 „Lemtinga diena“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:05 Programos pabaiga. 

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Spąstai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Spąstai“.
23:50 „Rezidentas“.
00:50 „CSI kriminalistai“.
01:40 „Havajai 5.0“.
02:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:35 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:05 „Rezidentas“.
05:00 „Ekstrasensų mūšis“.

08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
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 Andriumi Ta-

pinu. 
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 Andriumi Ta-

pinu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „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 

„Kol nenuėjau miegoti“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Kol nenuėjau miegoti“.
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „CSI kriminalistai“.
01:50 „Havajai 5.0“.
02:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:40 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:10 „Rezidentas“.
05:05 „Ekstrasensų mūšis“.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Medičiai. Florenci-

jos valdovai.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
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Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640 BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

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

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

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

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

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Brangiai perku 
mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 
su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai.
 Tel. 8 687 41202 

Reikalingas gydomojo masažo specialistas, 
masažuotojas (-a), kad atvyktų į namus atlikti gydomąjį 

masažą, turintis med. išsilavinimą. Tel. 8 313 53611

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą. 
Suteikiame garantijas, sukomplektuojame medžiagas.                        

Tel. 8 655 75705

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. 

Tel. 8 600 48622

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS 
APTARNAVIMAS.

SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.

ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

 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

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.

Lauko ir vidaus darbai: glaistymas, dažymas, grindų klojimas la-
minatu ir mediena. Gaminame terasas, pavėsines. Tel. 8 605 42559

Nuomoja 3,15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą. 
Tel. 8 678 43912

Pamatų liejimas, sienų mūrijimas. 
Tel. 8 636 27602

Išnuomojamas 16, 5 kv. m gyvenamojo ploto butas su 
visais patogumais ir buitine technika.  Tel. 8 609 28835

Profesionaliai plauname aukštu vandens slėgiu 
įvairius paviršius nuo purvo, dulkių, samanų bei kitų 

apnašų. Tel. 8 615 77277
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas 3 kamb. (65 kv. m) 
butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuo-
se. Tel. 8 650 99556

Miciūnų g. 17, 9 arų sklypas su 
kadastriniu planu. Tel. 8 674 
20701

Parduodami sklypai Neravų kai-
me nuo 16 arų. Tel. 8 687 10508

Veisiejų g. 22, 4 kamb. butas, 4 
aukštas iš 5, 74 kv. m. Tel. 8 618 
01715

Pirktų arba išsinuomotų

Vienišas vyras išsinuomotų 1 
kambarėlį bendrabutyje. Tel. 8 
665 82417  

Pirkčiau arba ilgam laikui išsinuo-
močiau garažą Ateities gatvės 
apylinkėse. Tel. 8 686 31769

Nuoma

Ilgalaikė 2 kambarių buto nuoma 
Eglės g. 3. Kaina – 200 Eur + 
komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 
610 98843

Ilgam laikui išnuomojamas 3 
kamb. butas Veisiejų g. (su bal-
dais ir buitine technika). Tel. 8 
623 23482

Nuomojamas 34 kv. m butas 
renovuotame name prie M. K. 
Čiurlionio muziejaus (balkonas, 
internetas, baldai). Kaina – 150 
Eur  + komunaliniai mokesčiai.                              
Tel. 8 679 57867 

Išnuomojamas 1 kamb. butas 
renovuotame name Sveikatos g. 
28. Kaina – 150 Eur + mokesčiai.                                        
Tel. 8 650 86045

Išnuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, centre, Taikos g. 1 aukštas, 
150 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Nekilnojamas turtas

1 kamb. (35, 30 kv.m) butas Vei-
siejų g. 3 (4 aukštas), renovuotas 
namas. Kaina – 26 000 Eur. Tel.: 
8 613 80442, 8 614 40701

2 kamb. 39 kv.m 1,5 aukšte ben-
drabučio tipo butas netoli „Eglės 
sanatorijos“. Be remonto. Tel. 8 
623 12798

22 arų namų valdos sklypas pui-
kioje, jaukioje, naujai kuriamoje 
naujų namų gyvenvietėje Viečiū-
nuose, komunikacijos, puikus 
privažiavimas. Kaina – 18 000 
Eur. Tel. 8 624 69222

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

 Parduodamas 3 kamb. 61,05 
kv.m butas 5 aukšte iš 5, Šiltna-
mių g. Kaina – 46 000 Eur. Tel. 8 
687 37575

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

Parduodamas 69 kv. m. 3 kam-
barių butas naujos statybos 
name Liškiavos g. Butas su 
grindininiu šildymu, labai mažos 
šildymo išlaidos. Yra privati par-
kavimo vieta. Tel. 8 638 85452

Žemės ūkio paskirties žemė, 
miškas Ricielių kaime. Tel. 8 670 
99567

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

Gyvenamasis namas 72 kv. m 
Leipalingio miestelyje, 7, 13 arų 
sklypas – 15 000 Eur. Tel. 8 616 
48116

Išnuomojamas 1 kambarys 2-jų 
kamb. bute, Vytauto g. Kaina – 
130 Eur. Tel. 8 699 34792

Išnuomoju 1 kamb. butą Ateities 
g. Kaina – 70 Eur + mokesčiai. 
Tel. 8 602 15956

Perka

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

Miškas, mediena, malkos

Pušinės malkos kaladėlėmis. Tel. 
8 656 38881

Parduodu beržines malkas. Tel. 
8 648 92746 

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

Sausų ir žalių malkų išpardavi-
mas (skaldytos arba kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

Įvairūs daiktai

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

Praktiška 2-jų durų ir 4 stalčių 
ąžuolo spalvos spinta. Kaina – 
140 Eur. Tel. 8 687 89766

Handay Cure‘s žemo intensyvu-
mo lazerio terapijos prietaisas ir 
naujas dulkių siurblys-robotas „SI 
295“. Tel. 8 656 32066

Naudotos dvi sofos-lovos su 
dviem foteliais, kaina – 80 Eur. 
Tel. 8 628 02417

Parduodamos iš uždarytos par-
duotuvės su 70% nuolaida nau-
jos odinės striukės ir avikailiai. 
Modeliai ne iš pačių naujausių 
kolekcijų. Kainos nuo 10 Eur. Tel. 
8 698 40430

Parduoda metalinio tinklo tvoros 
segmentus su stulpais. Rėmai – 
1,5x2,8 m. Tel. 8 682 62890

Naujos striukės su kapišonais 
paaugliams, kaina nuo 12 Eur. 
Tel. 8 604 57914

Centralinis katilas – 190 Eur, 
metalinė skardinė, skirta skystam 
kurui, 200 l, lovos, stalai, spinte-
lės. Tel. 8 616 48116

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

Kineskopinis televizorius „LG“, 
51 cm įstrižainė – 12 Eur, „Phi-
lips“ (37 cm) įstrižainė – 12 Eur, 
TV priedėlis TV STAR – 15 Eur, 
kineskopinių TV ir TV priedėlių 
„TV STAR“ 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, pa-
kabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, 
medžioklinis šautuvas IŽ-H27, 12 
kalibro su medžiokliniu prožekto-
riumi – 250 Eur. Tel. 8 686 43600

Proginės suknelės, 50 dydis – 30 
Eur. Tel. 8 611 91421

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
savos gamybos priekaba, lauko 
tualetas (medinis). Tel. 8 656 
38881

2 kub.m pušinių bruselių 50x50 
mm, 5 m ilgio. Tel. 8 699 49745

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

Žemės ūkio produkcija

Parduodamos bulvės, ž. kviečiai, 
ž. kvietrugis, rugiai, avižos ir mie-
žiai, Gailiūnai. Tel. 8 699 18639

 Mažos bulvės. Tel. 8 690 19372

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Parduoda maistines bulves „Vi-
neta“.1 kg/ 0,25 Eur , Sodų g. 37, 
Druskininkai. Tel. 8 699 43921

Ekologiški svogūnai ir moliūgai. 
Skambinti po 14 val. Tel. 8 607 
96153

Žieminiai kvietrugiai, avižos, va-
sariniai kviečiai. Tel. 8 675 43169

Kviečiai, miežiai, kvietrugiai, 
rugiai, avižos, galiu sutraiškyti ir 
atvežti. Tel. 8 616 11588

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Naudotos traktorių dalys „T-
40“, „T-25“, „T-16“, „MTZ“, 

„2 PTS-4“, „SZ-3“, „6“.                                    
Tel. 8 652 96090

Motorinis dviratis „Pegiosih“, kai-
na – 350 Eur. Tel. 8 631 61456

„Moskvich“ lingės, kurios tinka-
mos lengvojo automobilio prieka-
bai. Tel. 8 604 57914

Automobilinė dujinė įranga (nau-
dota, rusiška). Tel. 8 690 02475

Reikalinga

Reikalinga moteris prižiūrėti pa-
gyvenusį vyrą. Tel. 8 655 27884

Reikalinga slaugė prižiūrėti 
neįgalią moterį Viečiūnuose va-
karais ir savaitgaliais. Tel. 8 626 
68876

Dovanoja

Dovanoja 3 mielus 2 mėnesių 
kačiukus. Tel. 8 625 58498

Ieško darbo

Moteris su aukštuoju išsilavinimu 
ieško darbo. Moka rusų, lenkų 
kalbas. Tel. 8 680 26074

51 m. moteris ieško darbo, gali 
tvarkyti namus, padėti buityje. 
Tel. 8 677 86431

46 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo, gali dirbti ir savaitgaliais. Tel. 
8 627 02119

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
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Restoranui „Toli Toli“ 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. +370 600 08542, el. p. info@tolitoli.lt

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“!


