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Projekto „Turizmo 
kovos“ nugalėtoja – 
„UPA Medical SPA“ 

procedūra 
„Apynių jėga“

2 psl.

Duris atvėrė vienintelis Lietuvoje miego SPA – 
„Amberton Green SPA Druskininkai“

Praėjusį penktadienį Drus-
kininkuose atidarytas pirma-
sis 5 žvaigždučių sveikatingu-
mo centras, vienintelis Šiaurės 
Europoje miego SPA „Amber-
ton Green SPA Druskininkai“. 
Simbolinę atidarymo juoste-
lę perkirpo ir išskirtinį objek-
tą kartu su „Amberton Green 
SPA Druskininkai“ savininku 
Dainiumi Davidoniu iškilmingai 
atidarė Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinaus-
kas. Atidaryme dalyvavo pirmo 
ryškumo Lietuvos žvaigždės, 
nuomonės formuotojai, kūry-
bininkai, verslo atstovai. Susi-
rinkusieji žavėjosi miego SPA 
istoriją pristatančiu interakty-
viu vaizdo įrašu „Wonderland 
Entertainment”, kuriam buvo 
sutelktos įspūdingos kūrybi-
nės pajėgos – pasiruošimui 

skirta 340 valandų, filmavimas 
užtruko 100 valandų, panaudo-
ta 20 lazerių sistemų bei sukur-
tas specialus garso takelis.

Atidarymo renginyje svečiams 
pristatyta „Amberton Green SPA 
Druskininkai“ supanti elegantiš-
kai prabangi aplinka, 79 moder-
nūs svečių kambariai, SPA cen-
tras, teikiantis aukščiausias SPA 
ir sveikatingumo procedūras, ba-
seino ir pirčių kompleksas su te-
rasa, vaikų vidaus ir lauko erdvės, 
jaukus restoranas „Surr“ bei kon-
ferencijų salė.

„Gimiau ir augau Druskinin-
kuose, čia – mano širdis ir siela.    
Džiaugiuosi, kad su komanda ga-
lime pristatyti išskirtinį ir moder-
nų viešbutį būtent mūsų kurorte. 
Kai SPA susijungia su sveikatini-
mo procedūromis, o viską vaini-
kuoja inovatyvios technologijos, 

klientas atsipalaiduoja ir visapu-
siškai pailsi. Didžiuojamės, kad 
darome SPA revoliuciją, kiekvie-
nam mūsų klientui atrasime ge-
riausius sprendimus sutrikusiai 
miego, nerimo, nuovargio būse-
nai keisti, perdegimo ar streso 
būsenai įveikti, įkvėpti gyvenimo 
džiaugsmo“, – sakė „Amberton 
Green SPA Druskininkai“ direkto-
rė Ana Krivenokienė.

Ji papasakojo, kad „Amberton 
Green SPA Druskininkai“ savo 
svečiams pasiūlys analogų netu-
rinčias miego SPA išmaniąsias 
lovas. Prie kūno padėties prisi-
taikančios ergonominės lovos su 
bekontakte miego sekos techno-
logija užtikrina visapusišką sve-
čio poilsio kokybės rodiklių ste-
bėseną nakties metu. Esant 
būtinybei, skiriamos sveikatingu-

Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo ir išskirtinį objektą kartu su „Amberton Green SPA Druskininkai“ savininku D. Davidoniu iškilmingai atidarė Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas/„Amberton Green SPA Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Gyventojų dėmesiui: spalio 24-25 rengiamos 
Lietuvos kariuomenės pratybos

Informuojame, kad spalio 24-25 d. Leipalingio, Drapalių, Jovaišių, 
Mažonių, Barčiūnų, Stračiūnų apylinkėse rengiamos Dainavos apygar-
dos 1-osios rinktinės 109 pėstininkų kuopos lauko taktikos pratybos.

Pratybų metu karių grupės judės pėsčiomis, transportas važiuos 
tik keliais.

Bus naudojama karinė technika, imitacinės priemonės.

Spalio 24-25 d. Druskininkų apylinkėse rengiamos Lietuvos kariuomenės pratybos/Lie-
tuvos kariuomenės archyvo nuotrauka

Projekto „Turizmo kovos“ 
nugalėtoja – „UPA Medical SPA“ 

procedūra „Apynių jėga“

Antradienį Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas įteikė „Turizmo kovų“ 
apdovanojimą „UPA Medical 
SPA“ vadovui Rimantui Čer-
niauskui.

Projekto metu „Facebook“ pus-
lapio „Druskininkai – sveikatos 
šaltinių kurortas“ sekėjai balsa-
vo už savo favoritą, rinkdamie-
si iš aštuonių turizmo paslaugų. 
Nugalėtoja tapo unikali „UPA Me-
dical SPA“ siūloma kūno puose-
lėjimo procedūra „Apynių jėga“. 
Tai procedūra, pradedama drė-
kinančiu kūno šveitimu, pratęsia-

ma maitinančiu kūno įvyniojimu, 
raminanamuoju galvos odos ma-
sažu ir užbaigiama atpalaiduoja-
muoju viso kūno masažu.

„Didžiausi laimėtojai esame 
mes, Druskininkų gyventojai, ir 
mūsų kurorto svečiai. Gyvename 
pačiame gražiausiame mieste, 
kuriame galime atrasti poilsį, pra-
mogas bei unikalias čia siūlomas 
sveikatinimo procedūras“, – ben-
drais projektais, bendradarbiavi-
mu su kurorto verslininkais džiau-
gėsi meras R. Malinauskas.

Daugiau apie „Turizmo kovas“ –  
druskininkai.lt/turizmo-kovos

Meras R. Malinauskas „Turizmo kovų“ apdovanojimą įteikė „UPA Medical SPA“ vadovui 
R. Černiauskui/M. Dovidausko nuotraukos
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ZENONAS STREIKUS, Seimo narys, kandidatas Jotvingių vienmandatėje rinkimų apygardoje: „Dėkoju 

visiems, kurie pirmajame ture balsavote už mane. Spalio 25 dieną Jūsų palaikymas man ypač svarbus.
Didelis AČIŪ Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui už tvirtą asmeninį sprendimą palaikyti 

mane rinkimuose į Seimą. Šis pasitikėjimas – tai bendro darbo Druskininkams ir jo žmonių labui garantas. 
Dėkoju kandidatavusiems į Seimą – Justui Pankauskui, Jonui Matulevičiui, Rimvydui Žaguniui, Remigijui Vi-

niarskui už palaikymą ir drauge su jais kviečiu visus jų komandos narius bei draugus ateiti į rinkimus ir pareikš-
ti savo valią. Kiekvieno iš Jūsų balsas labai svarbus ir mane įpareigojantis.

Dėkoju Druskininkų LŽVS skyriaus nariams ir pirmininkui Donatui Mizarui už visokeriopą pagalbą ir paramą.

Gerbiami druskininkiečiai, Jūsų balsas labai reikalingas. Ateikite į rinkimus!“

Mieli Druskininkų savivaldy-
bės gyventojai, AČIŪ visiems, 
atėjusiems balsuoti ir pareišku-
siems savo valią pirmame LR 

Seimo rinkimų ture. 
Mano nuomone, antrasis rin-

kimų turas – tai balsavimas ne 
už politines partijas, tai asmeny-
bių, nepriklausomai nuo jų politi-
nių pažiūrų, pasirinkimas. 

Aš nepriklausau jokiai partijai 
– mano partija yra Druskininkai. 

Todėl į Jotvingių apygardos 
kandidatus žiūriu objektyviai, 
remdamasis savo darbine pa-
tirtimi ir vertindamas nuveiktus 
darbus, žmogišką bendravimą, 
duoto žodžio laikymąsi. 

Antrame ture Druskininkai 
ir Lazdijai turės pasirinkti tarp 
sveiko proto, išsilavinimo, ilga-

metės patirties, sprendžiant sa-
vivaldai aktualias problemas ir 
akivaizdaus nestabilumo, iki šiol 
neparodyto vidurinės mokyklos 
baigimo atestato, skundų rašy-
mo ir intrigų kūrimo.

Todėl būtinai ateikite balsuoti 
ir neleiskite, kad už jus nuspręs-
tų kiti. 

Aš UŽ ZENONO STREI-
KAUS kandidatūrą, nes: 

1) Mūsų bendro darbo patir-
tis rodo pastebimą naudą Drus-
kininkams visose bendruomenei 
kasdien aktualiose srityse: 

• sparčiai pajudėjo tokie pro-

jektai, kaip Druskininkų kultūros 
cento statybos, Bibliotekos re-
konstrukcija, K. Dineikos svei-
katingumo parko atnaujinimo 
paskutinysis etapas;

• pavyko užtikrinti Druskininkų 
ligoninės ir poliklinikos veiklos 
stabilumą; 

• užtikrinome gyventojams 
nepertraukiamą gamtinių dujų 
tiekimą – pastačius suskystin-
tų gamtinių dujų (SGD) išdujini-
mo stotelę, druskininkiečiai du-
jas perka tokiomis pat kainomis, 
kaip ir visos Lietuvos dujų var-
totojai;

• kaip Kurortų asociacijos 

prezidentas, galiu pasidžiaug-
ti, kad pavyko daugiau dėme-
sio skirti kurortologijos tyri-
mams bei Kurortų įstatymo 
bazės kūrimui.

2) ZENONAS SREIKUS turi 
vertingos vadovavimo, darbo 
Savivaldybės taryboje ir LR Sei-
me patirties, yra aktyvus ben-
druomenės narys, žinantis, kuo 
gyvena Druskininkai ir druski-
ninkiečiai. 

3) Matant ZENONO STREI-
KAUS aktyvumą, entuziazmą 
ir norą kurti Druskininkus, nea-
bejoju, kad pradėti darbai turės 
nuoseklų tęstinumą. 

AUŠRA NEDZINSKIENĖ, Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centro direktorė: „Zenonas Streikus – išradingas, įdo-
mus, charizmatiškas, labai jaunatviškas ir humoro jausmo ne-
stokojantis žmogus, randantis bendrą kalbą su įvairių kartų 
atstovais. Jam rūpi jaunų žmonių interesai, todėl, dar būdamas 
centro „Dainava“ vadovu, daug dėmesio skyrė jaunuolių savi-
realizacijai. Jo dėka Druskininkuose erdves rado ir breikeriai, 
ir jaunieji muzikantai, pirmųjų rampų sulaukė ir ekstremaliau-
sia sporto šaka užsiimantys jaunuoliai. Zenonas Streikus randa 
laiko ir jautrių pokalbių temoms. Jam rūpi jaunimo psichologinė 
būsena, todėl nelieka abejingas jaunimo savižudybių prevenci-
jos klausimams, kalbasi bei stiprina jauno žmogaus psichologi-
nį imunitetą. Manau, kad Druskininkų bendruomenei Zenonas 
Streikus – puikus atstovas Seime“.

JEVGRAFIJUS SAMUCHOVAS, mokytojas: „Aš bal-
suosiu už Zenoną Streikų. Raginu ir Jus tai daryti. Jis – 
žmogus, daug nuveikęs Druskininkams. Jo darbus galiu 
įvertinti, pradedant 1990 metais, kai jis buvo Druskininkų 
miesto tarybos pirmininkas. Tuomet jis sugebėdavo per 
posėdžius suvaldyti įvairių politinių pažiūrų Tarybos na-
rius. Jau tada pastebėta jo politinė tolerancija kitokių po-
litinių pažiūrų žmonėms. Vėliau ilgą laiką Zenonas sė-
kmingai vadovavo centrui „Dainava“. Pakankamai gerai 
pažįstu Z. Streikaus šeimą ir kaimynus, kurie negaili gerų 
žodžių Zenonui, kaip šeimos žmogui ir kaimynui. Daug 
pagalbos iš Z. Streikaus jo pastarosios kadencijos metu 
sulaukė ir Savivaldybė“.

ŽANETA KRIVONIENĖ, Leipa-
lingio bendruomenės pirmininkė: 
„Zenonas Streikus – pavyzdys, kad, 
gerbiant kito žmogaus nuomonę, po-
reikius, pripažįstant kito žmogaus 
vertybes, kitoniškumą, galime daug 
ko pasimokyti. 

Visada mandagus, bendraujantis 
be išankstinės nuostatos, randan-
tis kalbą su įvairiais žmonėmis, ne-
priklausomai nuo jų pažiūrų ir išsila-
vinimo. Siekiant ramių, sąmoningų 

sprendimų, priimtų be emocijų impulsyvumo, labai svarbu, kad išsirink-
tume šį kandidatą atstovauti Druskininkų kraštui.“

ALVYDAS VARANIS, Viečiū-
nų bendruomenės narys: „Ze-
noną vertinu, kaip puikų žmo-
gų, psichologą, politiką. Zenonas 
supranta mūsų gyvenimo būdą, 
džiaugsmus, problemas. Turi uni-
kalių gebėjimų bendrauti ir atsto-
vauti mūsų kraštui“.

Kaimynų vardu, Violeta: „Mūsų 
bendruomenėje neegzistuoja titulai, 
pareigos, amžius – yra tik vardai. To-
dėl mūsų bendruomenėje jis – Ze-

nonas. Plačios ir neramios „dūšios“, 
ypatingos tolerancijos, atjautos, ne-
išsenkančio optimizmo ir šmaikštaus 
žodžio žmogus. Be jo neįsivaizduo-

jamas nė vienas bendruomenės ren-
ginys, išvyka ar paprasčiausia talka. 
Man, kaip bendruomenės narei, įstri-
go keletas Zenono pamokų.

Paminėsiu vieną iš jų – „Padėk ar-
timajam, kaimynui, o gal ir visai sveti-
mam žmogui ne todėl, kad jam to rei-
kia, bet todėl, kad to labiau reikia tau 
pačiam, padedančiajam“. Pamokos 
esmė – bent vieną kartą per savaitę 
padaryti vieną gerą darbą. Pagrindinė 
sąlyga – tai negali tapti noru pasipui-
kuoti ar pademonstruoti savo gerumą.

Sumanumo Zenonui galima pavy-
dėti. Pavyzdžiui, grįždamas penkta-
dienio popietę iš darbo Seime, jis pri-
simena, kad yra „skolingas“ savaitės 
gerą darbą. Vos tik pamąstęs apie 
tai, pastebi šalikelėje močiutę, stab-
dančią pravažiuojančius automobi-
lius. Puiki galimybė padaryti sau gerą 
darbą (atkreipkite dėmesį – gerą dar-
bą sau, ne močiutei). Įsirango į baltą 
visureigį susivėlusi, suskretusi, tikrai 
ne Šanel kvepalais kvepianti bobukė, 
bet jos akys spindi džiaugsmu, dėkin-

gumu. Pakeliui į Druskininkus, močiu-
tė išsipasakoja savo bėdas, rūpesčius 
ir visa švytinti pasiekia kelionės tikslą.

Padaręs sau gerą savaitės darbą, 
jaučiasi „kaip ant bangos“. Jau neto-
li namų, įsukęs į savo gatvelę, stab-
teli prie devintą dešimtį įpusėjusio 
dieduko, kuris savo sklypelyje sukry-
pusiais lentgaliais mėgina paramsty-
ti begriūvantį šiltnamį. Pakalbinęs se-
nolį, Zenonas jam pasiūlo metalines 
atramas, kurios jau kurį laiką guli pas 
jį nenaudojamos. Dieduko akys su-
drėksta nuo jaudulio, jis klausia: „Taip 
paprastai? Negaliu patikėti, kad be jo-
kio atlygio“.

Čia pateikiau tik porą Zenono ben-
druomeniškumo pavyzdžių. Kiekvie-
nas mūsų bendruomenės narys ga-
lėtų pasakyti daug gerų ir prasmingų 
žodžių apie jo veiklą. Siūlau išmėgin-
ti Zenono siūlomą „vieno gero darbo 
per savaitę“ testą. Patikėkite – pavyks.

Kviečiu balsuoti už Zenoną Streikų, 
už žmogų, kuris yra puikus Druskinin-
kų bendruomenės narys“.

RIČARDAS MALINAUSKAS: „Mūsų komanda užtikrinta, kad toliau dirbti norime su nuosekliu, 
atsakingu ir stabiliu žmogumi – ZENONU STREIKUMI“ 

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-277-01



2020 m. spalio 22 d.                                                            Savaitraščio Nr. 2774
Nuotoliniame Tarybos posėdyje – sprendimai dėl naujos studentų 

rėmimo programos, verslo liudijimų, žemės nuomos mokesčių 
ir kitais bendruomenei svarbiais klausimais

Vadovaujantis Vietos savival-
dos įstatymo nuostatomis ir sie-
kiant užtikrinti Tarybos narių bei 
Savivaldybės administracijos 
specialistų saugumą, praėju-
sią savaitę organizuotas nuoto-
linis Druskininkų savivaldybės 
Tarybos posėdis, kuriame buvo 
svarstyti ir patvirtinti 26 aktua-
lūs finansų, švietimo, investicijų 
ir kitų sričių sprendimų projek-
tai, rugsėjo mėnesį išsamiai iš-
nagrinėti komitetuose.

Taryba patvirtino naują Druski-
ninkų savivaldybės studentų rė-
mimo programą, kuria siekiama 
motyvuoti jaunimą po studijų grįž-
ti į Druskininkus ir padirbėti mies-
tui svarbiose srityse.

Nuo šiol druskininkiečiai, pasi-
rinkę Druskininkams reikalingų 
specialybių studijų programas ir 
su Savivaldybe pasirašę sutartį, 
galės gauti apmokėjimą už stu-
dijas (iki 2 tūkst. eurų per me-
tus) arba kasmėnesinę stipen-
diją. Baigę studijas, absolventai 
turės įsipareigoti atidirbti Druski-
ninkų savivaldybėje veikiančioje 
įstaigoje tiek metų, kiek metų jam 
buvo mokama studijų stipendija 
arba kompensuojama už studijas 
sumokėta kaina. 

Taryboje taip pat sudaryta komi-
sija ir patvirtintas reikalingų spe-
cialybių sąrašas.

Į Druskininkams reikalingų spe-
cialybių sąrašą šiuo metu įtrauk-
ta: specialusis pedagogas; logo-
pedas; psichologas; mokytojas 
(ikimokyklinio ugdymo, pradinio 
ugdymo, rusų kalbos, etikos, is-
torijos, chemijos, fizikos); gydyto-
jas (psichiatras, vaikų psichiatras, 
psichoterapeutas, neurologas, 
anesteziologas-reanimatologas, 
vidaus ligų gydytojas, šeimos gy-
dytojas, medicinos gydytojas); as-
mens ir visuomenės sveikatos va-
dybininkas.

Pirmosios sutartys su studentais 
bus pasirašytos dar šiais metais.

Posėdžio metu buvo priimtas 
sprendimas dėl žemės nuomos 
mokesčio už valstybinę žemę ta-
rifų 2020 metams nustatymo. Sa-
vivaldybės taryba kiekvienais 
metais už valstybinę žemę nusta-

to žemės nuomos mokesčio ta-
rifus, kurie bus taikomi einamąjį 
mokestinį laikotarpį. Kad gyvento-
jams bei verslui nedidėtų mokes-
čių našta, nuspręsta palikti galio-
ti 2019 metais nustatytus žemės 
nuomos mokesčio tarifus.

Apsispręsta ir dėl ateinančių 
metų verslo liudijimų kainų bei 
lengvatų – siekiant sukurti vers-
lui kuo palankesnes sąlygas, nu-
spręsta 2021 metais nekeisti da-
bar galiojančių įkainių.

Taryba pritarė, kad būtų tei-
kiamos paraiškos dėl trijų Drus-
kininkų bendruomenei svarbių 
projektų finansavimo. Visos trys 
paraiškos bus teikiamos 2014-
2021 metų laikotarpio Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegi-
jos finansinių mechanizmų pro-
gramoms. 

Pirmasis projektas – „Leipa-
lingio laisvalaikio salė – moder-
ni erdvė etno ir eko švietimui per 
kultūrą“. Modernizavus salę, Lei-
palingyje atsirastų vieta kultūrinio 
verslo idėjų įgyvendinimui.

Antrasis projektas – „Sveikos 
gyvensenos įgūdžių formavimas 
ir psichikos sveikatos gerinimas“, 
skirtas teikti jaunimui palankias 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Trečiasis projektas – „Vietos 
kultūrinio verslumo skatinimas 
Druskininkų savivaldybėje“. Juo 
siekiama iš pagrindų atnaujinti 
šalia Druskininkų švietimo centro 
esantį skverą.

Taryba taip pat patvirtino Drus-
kininkų ligoninės ir Pirminės svei-
katos priežiūros centro stebėtojų 
tarybas, sudarytas iš Tarybos bei 
Administracijos direktoriaus dele-
guotų atstovų. 

Tarybos posėdžio metu šie ir kiti 
aktualūs klausimai liberalų ir kon-
servatorių nesudomino – provo-
kacijas ir aršias diskusijas jie pra-
dėjo kelti, svarstant klausimą dėl 
„Snow Arenos“, kurią nuo 2019 
m. laikinai valdo UAB „Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“. 

Susidaro įspūdis, kad liberalai 
ir konservatoriai ignoruoja faktą, 
kad „Snow Arena“ koncesininkas 
pakeistas anksčiau nei prieš me-

tus, o per tą laiką visa informaci-
ja apie UAB „Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centras AQUA“ 
objekto „Snow arena“ laikiną tei-
sių ir pareigų perėmimą už 5,3 
mln. Eur sumą, kol iki konkurso 
būdu bus parinktas naujas ope-
ratorius, Tarybos nariams jau ne 
kartą buvo pateikta ir išsamiai pri-
statyta.

Rugsėjo mėnesį Tarybos komi-
teto posėdyje Tarybos nariams 
šį klausimą pristatė Administraci-
jos direktorė. Taryba buvo infor-
muota, kad ir Kauno apygardos 
prokuratūra, ir Generalinė proku-
ratūra, pagal konservatorių ir libe-
ralų skundus atlikusios tyrimą dėl 
„Snow Arenos“, nenustatė jokių 
teisės aktų pažeidimų dėl Savi-
valdybės įvykdyto laikino konce-
sininko pakeitimo bei konstatavo, 
kad visa medžiaga išsami ir pa-
kankama Tarybai priimti sprendi-
mus. 

Tačiau tai, regis, nedaro įspū-
džio liberalams ir konservato-
riams, kurie pastarojo posėdžio 

metu grasino, kad vis tiek skųs į 
geriausių pasaulyje tokio pobū-
džio objektų penketuką patenkan-
čią „Snow Areną. 

Nepaisant opozicijos įžeidinėji-
mų, pašaipų ir viešai išsakytų ke-
tinimų ir vėl rašyti skundus teisė-
saugai, Taryba priėmė sprendimą 
nukelti subjekto parinkimo veiklai 
„Snow Arenoje“ viešo konkurso 
datą. „Tai padaryta, atsižvelgus į 
tai, kad dėl COVID-19 susiklostė 
nepatrauklios ir nepalankios są-
lygos investuotojams plėsti vei-
klą turizmo, pramogų srityje, o 
Savivaldybė privalo turtą valdy-
ti, vadovaudamasi efektyvumo ir 
racionalumo principais, remda-
masi gero verslo pagrindais. To-
dėl, norint kokybiškai pasiruošti 
konkursui, nuspręsta jo įvykdy-
mo terminą pratęsti iki 2021 metų 
gruodžio“, – „Mano Druskininkai“ 
redakciją informavo Savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė. 

Liberalas Karolis Kaklys posė-
dyje elgėsi tikrai įžūliai ir net įžei-

dinėjo posėdžiui pirmininkavu-
sį merą Ričardą Malinauską. Dėl 
iš liberalo lūpų pasipylusių įžei-
džiančių epitetų Tarybos nariai 
svarsto kreiptis į Etikos komisiją. 
Pasibaigus Tarybos posėdžiui, li-
beralas nenurimo – tulžį liejo ir 
socialiniuose tinkluose, ir jam pri-
jaučiančiame „Druskonyje“.

Jaunasis liberalas Tarybos po-
sėdyje dar kartą pademonstravo 
ir savo teisinį „išprusimą“ – vie-
šai apkaltino Aivarą Kadziauską, 
esą jis neteisėtai perėmė viešbu-
tį „Medūna“. 

„Šis klausimas niekaip nesusijęs 
su „Snow Arenos“ veikla. O K. Ka-
klys eilinį kartą nusišnekėjo – bū-
nant teisininku, neskirti nuosavy-
bės ir nuomos sąvokų yra gėda. 
Nei man, nei mano žmonai viešbu-
tis nuosavybės teise nepriklauso, 
o K. Kaklio teiginiai yra piktybiš-
kas, sistemingas visuomenės klai-
dinimas“,  – sakė A. Kadziauskas. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Praėjusią savaitę organizuotas nuotolinis Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti ir patvirtinti druskininkiečiams 26 aktualūs klausimai

ĮSPŪDIS 
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mo specialistų konsultacijos. 
Viešbutyje įrengta unikali ap-

švietimo technologija – este-
tiškuose viešbučio kambariuo-
se lydės natūralių kvapų, garsų 
ir bioritmus palaikančių šviesos 
technologijų simfonija, kurių in-
tensyvumas ryte pažadins, o po 
pietų – nuramins. 

Čia kurorto gydymo tradicijos 
sujungiamos su inovatyviomis 
sveikatinimo technologijomis. 

Bus taikoma išretinto deguonies 
HYPOXICO™ aktyvi, pasyvi tera-
pija – svečiai galės patirti ir įver-
tinti išretinto oro terapijos teikia-
mus privalumus sveikatai.

Ši naujausia metodika jau akty-
viai naudojama šiuolaikinėje me-
dicinos praktikoje, gydant ir už-
kertant kelią daugeliui širdies, 
kraujagyslių, kvėpavimo, endokri-
ninės ir imuninės sistemos ligų, 
didinant kūno fizinę ištvermę ir 
adaptacinius gebėjimus. 

„Pristatome ir somnariumą – 
gilaus atsipalaidavimo ir mie-
go terapijos oazę, fizioterapijos 
ir vandens terapijos procedūras. 
Siūlome stiprinti kūną, ramin-
ti mintis ir naudojantis išmaniai-
siais treniruokliais, programėlė-
mis, sekti savo fizinį aktyvumą, 
ištvermę ir kitas organizmo bū-
senas“, – sakė „Amberton Green 
SPA Druskininkai“ direktorė.

A. Krivenokienė džiaugiasi, kad 
visa jos šeima yra tiesiog įsiliejusi 
į SPA pasaulį: „Stebėjausi, kai du-

krelė Deimantė, dar būdama dve-
jų metų, su didžiausiu entuziazmu 
išbandė vaikų masažus, jais do-
mėjosi ir iki šiol  vertina paslaugų 
kokybę. Kaip ir sūnus Oskaras, 
visada turintis tvirtą nuomonę ir 
savų pastebėjimų. Jie – tikriausi 
SPA entuziastai, mano palaikymo 
komanda! Taip pat, kaip ir centro 
darbuotojai, su kuriais esame vie-
ninga komanda.“

Pasak naujojo centro vado-
vės, šiandienis gyvenimo tem-
pas, dideli darbų krūviai, stresas, 
nuovargis ir nemiga lydi daž-
ną žmogų, todėl visiems tikra at-
gaiva kūnui ir sielai turėtų tapti 5 
žvaigždučių sveikatingumo cen-
tras „Amberton Green SPA Drus-
kininkai“, kviečiantis į ramybės, 
harmonijos ir poilsio pasaulį.

Pats svarbiausias veiksnys 
„Amberton Green SPA Druski-
ninkai“ kolektyvui – puiki kliento 
savijauta.

„Kiekvienam svečiui skirsime 
personalizuotą dėmesį, o visos 
viešnagės metu rūpinsimės jo 
privatumu bei geriausiais įspū-
džiais. Netolimuose planuose – 
oro baliono paslaugos „Amberton 
air“ pristatymas, žmonių grupės 
bus kviečiamos patirti dar dau-
giau nepamirštamų įspūdžių va-
karieniaujant danguje“, - planais 
dalijosi „Amberton Green SPA 
Druskininkai“ direktorė.

Parengė Simona Dailydaitė

Duris atvėrė vienintelis Lietuvoje miego SPA – 
„Amberton Green SPA Druskininkai“Atkelta iš 1 psl.

„Amberton Green SPA Druskininkai“ direktorė A. Krivvenokienė

Druskininkai kurorto svečius galės nustebinti ir pirmuoju 5 žvaigždu-
čių sveikatingumo centru, vieninteliu Šiaurės Europoje miego SPA „Am-
berton Green SPA Druskininkai“/„Amberton Green SPA Druskininkai“ 
archyvo ir Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Projektas „Pažink savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“ 
sėkmingai įgyvendintas!

Inga Paltarackaitė-Van Gucht, 
vyriausioji muziejininkė

Kaimo bendruomenės yra 
mūsų krašto praeities aidai, 
įvykių, atsiminimų ir pasako-
jimų saugotojos. Jų kloduose 
galime pasisemti dainų ir pasa-
kojimų, pripildyti savo dabartį ir 
būtį protėvių dvasia ir senolių 
patirtimi. Todėl esame džiugiai 
sujaudinti ir laimingi, galėda-
mi pristatyti užbaigtą projektą 
„Pažink savo kraštą su Druski-
ninkų miesto muziejumi“. 

Šis Kultūros rėmimo fondo lė-
šomis finansuotas projektas buvo 
pradėtas 2016 metais. Tuo metu 
jame dalyvavo Jovaišių, Leipalin-
gio, Ricielių, Ratnyčios ir Viečiū-
nų bendruomenės. 2017 metais 
prie projekto prisijungė Jaskonių, 
Naujasodės, Neravų ir Švendu-
brės kaimų bendruomenės. Ir štai 
2020 metais projektas atgimė, 
įtraukdamas ir likusias – Kairiojo 
Nemuno kranto, Bilso ir Stračiūnų 
– kaimų bendruomenes.

Projektas neša ir skelbia gražų 
filantropišką tikslą – suburti kaimo 
vietovių gyventojus bendram tiks-
lui: bendravimui, kūrimui ir platini-
mui žinios apie savo mylimą gy-
venvietę, kad užsukęs turistas, 
kaip ir kiekvienas bendruome-
nės narys, galėtų sužinoti, pasi-
džiaugti ir papasakoti kitiems apie 
kaimo istoriją, gyventojus, buvu-
sius papročius, prisiminti dainas 
ir folklorą. Tai tampa ypač aktua-
lu šiuo metu, kai savanoriškai ar 
priverstinai tolstame nuo savo ša-
knų, kai tampa vis sudėtingiau su-
siburti šventėms ir bičiuliškiems 
pasisėdėjimams, kai senka kaimo 
turtas – senoliai...

Miesto muziejaus darbuotojams 
entuziastams pavyko pasinerti į 
šią nepakartojamą patirtį – ben-
drauti su tautinių žinių ir sąmojo 
lobynu – bendruomenių senbu-
vėmis. Kad įvyktų šios pažintys, 
didelę įtaką padarė kaimo ben-
druomenių pirmininkai: Vytautas 
Vaikšnoras, Gražina Auguvienė 
ir Jolanta Miliuvienė. Jie įtikino 
gyventojas prisidėti prie bendro 
tikslo įgyvendinimo savo pasa-
kojimais, dainomis, pasirausti už-

mirštuose albumuose ir pasidalin-
ti gyvenimiška patirtimi. Tai klodai, 
kurie liks vaikaičiams, kaip mūsų 
istorijos paveldas. Džiaugiamės, 
kad mes taip pat galėjome prie 
jų prisiliesti. Buvo surinkta išties 
įspūdinga nuotraukų galerija, tiek 
daug istorinių ir šmaikščių vaizdų. 
Reikėjo pasukti galvą, kad iš jų iš-
rinktume mažą dalį, kurią galėjo-
me sutalpinti į stendus. Viliamės, 
jog stenduose patalpintos nuo-
traukos atspindi to istorinio meto 
atmosferą, nuotaikas ir tradicijas. 

Kairysis Nemuno krantas gali di-
džiuotis savo šviesuoliais – Euge-
nija Šimkūnaite, Liudu Vailioniu, 
Juze Jurkoniene, taip pat ir Lipliūnų 
kaimo gyventoja Saule Sadeckaite, 
kurios jautrūs pasakojimai ir nuo-
traukos vaizdingai nupiešė tuome-
tį gyvenimą, o filosofiniai eilėraščiai 
privertė susimąstyti apie būties lai-
kinumą. Dėkojame kompozitoriui P. 
Jurkoniui už nuotraukas, kurios su-
teikė spalvingos informacijos apie 
Kairiojo Nemuno kranto apylinkes 
ir Juzę Jurkonienę.

Bilso bendruomenės stendą 
puošia Didžiasalio kaimo gyven-
tojos Elenos Sabulionienės vaiz-
dingi tarmiški pasakojimai apie 

vestuves, kitas šventes ir prisimi-
nimai iš kasdienybės. Ji taip pat 
davė daugybę tai iliustruojančių 
nuotraukų. Stende panaudotos ir 
Joanos Jankauskienės atsiųstos 
nuotraukos. Ji, nors ir negyven-
dama nuolat gimtajame kaime, 
noriai prisidėjo prie bendruome-
nės stendo kūrimo.

Stračiūnų bendruomenės pirmi-
ninkė J. Miliuvienė pati atvažia-

vo į muziejų, kad padėtų mums 
iššifruoti vietovardžių reikšmes 
ir papasakotų apie šią unika-
lią gyvenvietę. Širdingai dėkoja-
me Stračiūnų kaimo gyventojoms 
Julijai Alūzienei ir Onai Dobro-
volskienei už nuotraukas, kurios 
pagyvino ir papuošė Stračiūnų 
bendruomenės stendą.

Renkant medžiagą ir važinė-
jant po kaimus, teko patirti ir ko-

miškų situacijų. Štai Ingai niekaip 
nepavykdavo iš pirmo karto ras-
ti S. Sadeckaitės namo – nuva-
žiuodavo tai per toli, tai per arti, 
tai vis pasukdavo ten, kur gyvena 
kiti žmonės. Galų gale teko skam-
binti ir tikslinti namo numerį, nors 
sodyba nėra mistiškai paslėpta...

O Arūnas prisipažino, kad jam, 
atvykusiam į Druskininkus iš Pa-
nevėžio krašto, buvo sudėtinga 
suprasti mūsų tarmišką šneką. 
Vaišindamasis šiltu pyragu ir už-
sigerdamas kvapnia žolelių arba-
ta, jis džiaugėsi, kad turi diktofo-
ną ir vėliau išsiaiškins kas trečio 
žodžio reikšmę. Jis buvo kantrus, 
perrašinėdamas dzūkiškus E. Sa-
bulionienės pasakojimus!

Digna apstulbo, paskaičiusi J. 
Jurkonienės dainas, kuriose at-
sispindi ne tik graži mergelės ir 
bernelio meilė, tačiau ir karti po-
vedybinio gyvenimo realybė, ir 
priklausomybių liūnas... Laikai 
keičiasi, o bėdos – panašios.

Aplankydami vis naujus projek-
to dalyvius, kiekvieną kartą buvo-
me maloniai nustebinti šilto sutiki-
mo ir vaišingo priėmimo. Žmonės 
atvėrė ne tik savo namų duris, bet 
ir širdis. Gavome didelę širdingo 
bendravimo dozę! Šilto pyrago 
skonis ir žolelių arbatos aromatas 
mus lydės dar ilgai...

Ačiū jums, mielos senolės!
Projektą vainikavo konferencija, 

skirta žolininkės E. Šimkūnaitės 
gimimo 100-osioms metinėms 
ir paroda, kurioje pristatėme vi-
sus bendruomenių stendus. Pla-
nuojame ir toliau eksponuoti šią 
parodą, kad ne tik bendruomenių 
gyventojai, bet ir visi besidomin-
tieji kaimų istorija galėtų pamaty-
ti surinktą medžiagą bei linksmą-
ją tautosaką. 

Už profesionalų stendų sukūri-
mą ir kūrybingą apipavidalinimą 
dėkojame UAB „Rastrum“ ir tiki-
mės drauge įgyvendinti dar daug 
gražių darbų.

E. Šimkūnaitės 100-mečiui skirtos konferencijos dalyviai su lektoriais/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Parodos „Pažink kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“ akimirka/Alvydo Lukoševi-
čiaus nuotrauka

Poezijos pamoka
Spalio 9 dieną „Atgimimo“ 

mokyklos kiemelyje surengta 
netradicinė literatūros pamo-
ka. Mokyklos bibliotekos vedė-
ja Nijolė Papartienė 8a klasės 
mokinius ir lietuvių kalbos mo-
kytojas pakvietė į susitikimą 
su poetu, eseistu Donatu Pe-
trošiumi.

Renginį pradėjusi lietuvių kalbos 
mokytoja Vaiva Gintutienė primi-
nė, kad festivalis „Poetinis Drus-
kininkų ruduo“, kurio iniciatorius 
– druskininkietis poetas Korneli-
jus Platelis, rengiamas nuo 1990 
m. Mokytoja pristatė svečią – fes-
tivalio dalyvį, poetą, eseistą D. 
Petrošių bei jo išleistas poezi-
jos knygas „Iš tvermės D“ (2004), 
„Aoristas“ (2009), esė knygą 
„Kaip negalima gyventi“ (2014), 
apdovanotą Vaižganto premija.

D. Petrošius pakomentavo šio 
PDR festivalio temą – atvirą klau-
simą „1354?“. Tai, pasirodo, yra 
nekintantis poezijos skaitytojų 
skaičius pasaulyje. Poetas papa-
sakojo apie savo santykį su po-
ezija. Šiuo metu D. Petrošius – 
VDU doktorantas, apie poeziją 

rašantis mokslinį darbą. O poezi-
jos skaitymas – individualus nuo-
tykis. Pasak poeto, kas perpran-
ta poezijos kalbą, to jau niekas 

neapkvailins. D. Petrošius pasi-
sakė esąs aršiausias savo kūry-
bos kritikas: savo eilėraščius tai-
so po kiekvieno skaitymo. Poetas 

prisiminė ir savo mokyklinius me-
tus, sužinojome, kad jis bėgioda-
vo pusmaratonius, 1990 m. daly-
vavo 53-ose varžybose. 

„Kad būtum rašytojas, turi vis-
kuo domėtis“, – teigė svečias ir iš-
vardijo sritis, kurios jam įdomios: 
sportas, automobiliai, vintažinė 
audiotechnika, filosofija. Išsila-
vinęs žmogus, pasak poeto, turi 
būti susipažinęs su žmonijos idė-
jų raida, o svarbiausia – pamėg-
ti skaityti. Atsakydamas į klausi-
mą, kaip mokiniai turėtų skaityti, 
D. Petrošius sakė: „Daug skaity-
ti, o radus tai, kas patinka, skaity-
ti būtent tai“.

Jaukioje, rudens nuspalvinto-
je mokyklos kiemelio erdvėje, 
čiurlenant fontanėliui, virš galvų 
čiauškant paukšteliams, mokiniai 
ir mokytojos klausėsi ne tik įdo-
mių poeto D. Petrošiaus pasako-
jimų ir prisiminimų, bet ir jo skai-
tomų eilėraščių. Poetas įdomiai 
atsakė į mokinių užduotus klausi-
mus, visus sudomino poetinio pa-
saulio subtilumu.

Už prasmingą mokinių ir poeto 
susitikimą dėkojame bibliotekos 
vedėjai N. Papartienei.

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Jaukioje, rudens nuspalvintoje mokyklos kiemelio erdvėje organizuotas susitikimas su poetu, eseistu D. Petrošiumi/„Atgimimo“ moky-
klos archyvo nuotrauka
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Druskininkai laukia poilsio nusipelniusių mūsų medikų

Pandemijos metu dirbusiems 
medikams šalies valdžia su-
teikė galimybę atgauti jėgas 
šalies kurortuose, poilsio na-
muose, sanatorijose ir inici-
javo projektą „Atostogos me-
dikams“. Nemaža dalis iš jų 
poilsiui rinkosi Druskininkus 
ir valdžios skirtą 200 Eur pini-
ginę kompensaciją poilsiui pa-
naudojo mūsų kurorto poilsio 
ir reabilitacijos įstaigose. Ka-
dangi ši akcija tęsis dar beveik 
pusantro mėnesio, Druskinin-
kų gydyklos ir SPA centrai lau-
kia medikų, kurie dar nepasi-
naudojo kuponais ne tik iš kitų 
Lietuvos miestų, bet ir mūsų 
kurorto medicinos darbuoto-
jų. O Druskininkuose veikianti 
kelionių agentūra „Via Nobile“ 
mielai padės surasti jiems pri-
imtiniausią poilsio formą Drus-
kininkuose. 

Galima ilsėtis be nakvynės
Druskininkų sveikatinimo ir po-

ilsio centro AQUA direktoriaus 
pavaduotoja Rasa Černiauskie-
nė pasakojo, kad nuo rugsėjo 
1-osios, kai prasidėjo šis projek-
tas, centro paslaugomis jau pasi-

naudojo daugiau nei septyni šim-
tai medikų iš visos Lietuvos.

Centras AQUA rugsėjį patiekė 
medikams individualių pasiūly-
mų poilsiui su nakvyne, o kelionių 
agentūros šiuo metu gali siūlyti 
paketus medikams be apgyven-
dinimo paslaugų, tik su sveikati-
nimo procedūroms, maitinimo bei 
kitoms turizmo paslaugomis.

Pasidomėjus, kokias paslaugas 
AQUA centre rinkosi medikai, R. 
Černiauskienė teigė, jog dažniau-
siai medikai užsisakydavo vieš-
butį vienai arba dviems naktims, 
o likusias lėšas išleisdavo sveika-
tinimosi procedūroms, ypač po-
puliarus buvo „Sveikatos ratas“ 
gydykloje, masažai SPA „Flores“.

„Buvo atvykę ir medikų šeimų, ku-
rių abu šeimos nariai turėjo teisę į 
piniginę kompensaciją poilsiui, ta-
čiau tokie svečiai sudarė vos 5 pro-
centus visų šios akcijos dalyvių“, 
– sakė centro AQUA direktoriaus 
pavaduotoja R. Černiauskienė.

Ji pastebėjo, kad projekto daly-
vių geografija – labai plati, svei-
katinimo ir poilsio centre AQUA 
lankėsi gydytojai ir slaugytojai iš 
visos Lietuvos – nuo Molėtų iki 
Žemaitijos. 

R. Černiauskienė priminė, kad 
projektu „Atostogos medikams“ 
iki lapkričio pabaigos gali spėti 
pasinaudoti tie medikai, kurie dar 
neišnaudojo jiems skirtos 200 Eur 
subsidijos.

„Norėčiau medikams priminti, 
kad per kelionių agentūras cen-
tre AQUA gali užsisakyti tiek na-
kvynę, tiek pasirinkti individualias 
procedūras, maitinimą, kitas pra-
mogines ar sveikatinimosi paslau-
gas. Manau, tai aktualu ir mūsų 
miesto medikams bei medicinos 
darbuotojams, Pietų Lietuvos gy-
ventojams, kuriems nakvynė ne-
būtina“, – sakė R. Černiauskienė. 

Direktoriaus pavaduotoja in-
formavo, kad centras AQUA tie-
siogiai jau negali registruoti šio 
projekto dalyvių, nes išnaudojo 
valstybės kompensuojamų pas-
laugų limitą, skirtą medikams, ta-
čiau į AQUA galima patekti, regis-
truojantis per kelionių agentūras. 

Bus individualių pasiūlymų
Druskininkuose veikiančios ke-

lionių agentūros „Via Nobile“ di-
rektorė Aušra Ramoškienė teigė, 
jog agentūra padeda medikams, 
projekto dalyviams, pasirink-

ti jiems labiausiai priimtiną poil-
sio formą. 

„Mes dirbame su daugeliu Drus-
kininkų poilsio ir sveikatingumo įs-
taigų, stengiamės, kad medikams 
skirti pinigai liktų mūsų mieste, 
skatiname paslaugas įsigyti Drus-
kininkuose. Manau, mes galėtume 
padėti ir Druskininkų medikams, 
galintiems pasinaudoti valstybės 
skiriama 200 Eur suma poilsiui. 
Jiems tikrai nereikia rinktis nakvy-
nės poilsio namuose ar sanatori-
jose, jie gali rinktis sveikatinimo 
procedūras, vakarienes, kitus ma-
lonumus“, – sakė A. Ramoškienė. 

Kelionių agentūra akty-
viai bendradarbiauja su cen-
tru AQUA, viešbučiu „Violeta“, 
Druskininkų gydykla bei kitais 

paslaugų tiekėjais. 
„Mes galime pateikti medikams 

individualių poilsio pasiūlymų. Jie 
gali rinktis ramų poilsį, masažus, 
procedūrų kompleksus, gardžią 
vakarienę – pasirinkimo spektras 
– labai platus, parenkame tai, ko 
kiekvienas medikas pageidauja“, 
– sakė A. Ramoškienė. 

Projektas „Atostogos medi-
kams“ tęsis iki lapkričio 30 die-
nos. Medikai, kurie vis dar ne-
sirezervavo paslaugų pagal 
valstybės skiriamą kompensaciją 
poilsiui, ypač druskininkiečiai, gali 
kreiptis į agentūrą „Via Nobile“ ir 
gauti individualų pasiūlymą atos-
togų malonumams. 

Parengė Laimutis Genys 

Centro AQUA paslaugomis jau pasinaudojo daugiau nei 700 medikų iš visos Lietuvos/Centro AQUA archyvo nuotrauka

Lietuvos medikai rudenį renkasi Druskininkus dėl malonių kūnui procedūrų/Centro 
AQUA archyvo nuotrauka

Ypač populiarus tarp medikų – naujasis Druskininkų gydyklos sveikatingumo komplek-
sas „Sveikatos ratas“/Centro AQUA archyvo nuotrauka

Galerijoje „Mūza“ – A. Šuliausko metalo plastiko kūrinių paroda
Adelbertas Nedzelskis

Prieš trejetą metų Amžiny-
bėn išėjusio dailininko Alfon-
so Šuliausko kūrybinis paliki-
mas didelis ir įvairus, atskirai 
leidžia kalbėti apie jo naudotas 
medžiagas, technikas, žanrus, 
rengti temines parodas. Kavi-
nėje-galerijoje „Mūza“ dabar 
eksponuojamoje parodoje šį-
kart sumanyta pakalbėti apie 
metalo plastiką, pirmiausia – 
apie kalinėto metalo technika 
sukurtas kompozicijas.

A. Šuliauskas, 1963 metais bai-
gęs dailės institute keramikos fa-
kultetą, sugrįžo į Druskininkus, 
kuriuose gyveno nuo vaikystės. 
Nesant sąlygų imtis keramikos, 
dėstė piešimą Druskininkų vidu-
rinėje mokykloje, dirbo apipavi-
dalinimo darbus. 1969 metais jis 
paskirtas vyriausiuoju dailininku 
naujai įkurtoje suvenyrus gaminu-
sioje įmonėje „Ūla“. Be tiesioginio 
darbo, jis daug piešė, liejo akva-
reles, kūrė kompozicijas pastele. 
Darbas įmonėje atvėrė naujas ga-
limybes. Turėjo įtakos ir ten atva-

žiavę dailininkai-vykdytojai, baigę 
Telšių taikomosios dailės moky-
klos dailiojo metalo apdirbimo sky-
rių, ir gamyboje naudojamų me-
džiagų bei technikų įvairovė.

Plečiant suvenyrų asortimentą, 
reikėjo ieškoti naujų medžiagų, 
naujų gamybos būdų, A. Šuliaus-
kui knietėjo pačiam viską išban-
dyti. Taip ilgam į kūrybinių ieškoji-
mų diapazoną įsijungė daug naujų 

technikų (suvenyrai iš rago, ginta-
ro mozaikos, liejimai iš aliuminio ir 
kiti) bei bene daigiausia dėmesio 
sulaukusios kalinėto metalo kom-
pozicijos. Gaminamų suvenyrų 
įvairovėje Alfonsas darė nedide-
lio formato kompozicijas, kurios 
būdavo priimamos, kaip etalonai, 
tiražuojamos. Ir lygiaverčiai kūrė 
sau, kūrinius tiesiogiai nesusietus 
su darbu įmonėje.

Čia galėjo laisvai pasirinkti nori-
mą tematiką, laisvai ieškoti, eks-
perimentuoti. Taip sukurta dides-
nio formato plokštė apie istorinius 
Lietuvos vadovus, kompozicija, 
skirta dailininko A. Tarabildos at-
minimui, naudojant du skirtingus 
metalus, kompozicija interjerui 
„Muzika“ ir daug kitų kūrinių. 

Tačiau, imant visą kūrybą, 
įskaitant ir kalinėtą metalą, A. 

Šuliauskas visada liko ištikimas 
pagrindinei – moters – temai, kas 
akivaizdu ir šioje parodoje. Gali-
me stebėti, kaip kiekviename kū-
rinyje surandamas savas linijos ir 
reljefo santykis, plokštumų deko-
ravimo raštas. Rengiant jo kūry-
bos parodas, dailininkas tarsi ir 
toliau išlieka aktyvus Druskinin-
kų miesto kultūrinio gyvenimo 
dalyvis.

A. Šuliausko žmonos Vidos iniciatyva kavinėje-galerijoje „Mūza“ surengta jo sukurtų 
metalo plastikos darbų paroda/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Parodoje galima apžiūrėti A. Šuliausko kalinėto metalo technika sukurtas kompozicijas/
Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Mielas treneri Edgarai,
skubėdamas laikas paliečia mus visus. Spalio 20-ąją 

Jūsų gyvenimo kalendorius atvertė prasmingo 50-ojo ju-
biliejaus lapelį. Dalį savo metų išdalijote vaikams, diegda-
mas ne vien tik sportines, bet ir gyvenimiškas tiesas. Sun-
ku įsivaizduoti labiau motyvuojantį, kantresnį ir įkvepiantį 
trenerį, nei Jūs. 

Sveikindami Jus gimtadienio proga, nuoširdžiai dėkoja-
me, kad įskiepijote mums drausmės, užsispyrimo ir sun-
kaus darbo vertybes. Tegul Jūsų gyvenimas visada alsuo-
ja džiaugsmu, maloniu juoku ir meile! Tegul Jūsų mylimas 
trenerio darbas duoda aukščiausius rezultatus!

Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo 
„Drusportus“ auklėtiniai

Mūrijame, dengiame stogus, atliekame vidaus darbus. 
Tel. 8 662 54809

UAB „Druskininkų butų ūkis“ paskelbė 
nekilnojamojo turto objektų aukcioną 

Druskininkų kurorto centre parduodami:
vieno kambario butas su veranda (21,66 kv. m.) Liepų g. 6-3.
Pradinė  objekto pardavimo kaina – 17 000 Eur.
Registracija į aukcioną vyks spalio 27-28 dienomis. 
Aukciono pradžia – 2020 m. lapkričio 11 d. 9.00 val., pabaiga – 2020 m. lapkričio 11 d. 12.00 val.

dviejų kambarių butas su veranda (30,82 kv. m.) Liepų g. 6-6.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 24 200 Eur.
Registracija į aukcioną vyks spalio 27-28 dienomis. 
Aukciono pradžia – 2020 m. lapkričio 11 d. 13.00 val., pabaiga – 2020 m. lapkričio 11 d. 16.00 val.

Išsamesnė informacija:https://www.dbukis.lt/naujienos  

UAB „Druskininkų butų ūkis“ informacija

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“!

Debiutas konkurse – su trenksmu
Spalio 17 d. M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos gitarų ansam-
blis, dalyvavęs Vilniaus muzi-
kos mokykloje „Lyra“ sureng-
tame V-jame respublikiniame 
Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir 
džiazo muzikos konkurse, parsi-
vežė Didįjį prizą (Grand prix).

Šis konkursas gitarų ansambliui, 
kurio nariai yra Augustas Butkevi-
čius, Ivan Galkin, Gabijus Gelgo-
ta, Dominykas Lukošiūnas ir Mo-
tiejus Žūkas buvo pirmasis, todėl 
šis laimėjimas jiems – išties dide-
lis įvykis. 

Ansamblis susibūrė 2019 moks-
lo metų pradžioje, bet dėl pavasa-
rį paskelbto karantino kolektyvui 
teko debiutuoti meno mokyklos 
virtualioje erdvėje.

M. Vaitkevičiaus konkurse 
dalyvavo 27 solistai ir kolek-

tyvai iš Vilniaus, Rudaminos, 
Pagirių, Grigiškių, Ukmergės, 

Šalčininkų, Biržų, Druskinin-
kų ir Radviliškio meno ir muzi-
kos mokyklų. Pagrindinį Didį-
jį prizą už geriausiai atliktą M. 
Vaitkevičiaus dainą laimėjo Vil-
niaus muzikos mokyklos „Lyra“ 
vokalistė Rūta Savkinaitė (mo-
kyt. Ieva Paniulaitytė). Ansam-
blių kategorijoje Didžiuosius 
prizus gavo Biržų Vlado Jaku-
bėno muzikos mokyklos pučia-
mųjų ansamblis (mokyt. Pranas 
Dapšauskas) ir Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos gi-
tarų ansamblis (mokyt. Saulius 
Vilpišauskas).

Džiaugiamės savo mokinių lai-
mėjimu ir linkime jiems sėkmės 
ateities konkursuose.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

Mokytojo Sauliaus Vilpišausko vadovaujamas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos gitarų ansamblis iš konkurso parsivežė Di-
dįjį prizą/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis parduoda įvairias skaldytas malkas. 
Daugiau informacijos tel. (8 313) 58024
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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

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

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

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

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

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

Tel. 8 616 48116

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

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

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 

Gamybos įmonei 
reikalingas autokrau-

tuvo vairuotojas, turin-
tis patirties. Teirautis 

tel. 8 614 35269

Tęsiamas projektas „Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo 
paslaugų prieinamumas“

Projektas skirtas nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausantiems nuo jo asmenims, jų 
šeimų nariams ir kitoms gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės ligų gydy-
mo ir prevencinės priemonės (vyresniems kaip 18 m. amžiaus). 
Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialio-
sios programos lėšomis. Projektą įgyvendina Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų 
centras.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel. 8 699 95 564
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Renginiai

Spalio 23-25 dieno-
mis – Šviečiančių moliū-
gų vakarai prie Muzikinio 
fontano

Parodos
Iki spalio 30 d. Amatų 

centre „Menų kalvė“ bus 
eksponuojama Vilniaus 
regiono konkursinė liau-
dies meno paroda „Aukso 
vainikas“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27)

Iki spalio 31 d. Druski-
ninkų miesto muziejuje 
veiks paroda „Pasveiki-
nimas iš senųjų Druski-
ninkų“ (M. K. Čiurlionio 
g. 59) 

Iki lapkričio 8 d. Ekspo-
nuojama Arvydo Kumpio 
Japonijos fotografijų par-
oda „(ne)nostalgiškas ru-
duo“ Druskininkų miesto 
muziejaus galerijoje (M. K. 
Čiurlionio g. 37)

Iki lapkričio 18 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-mu-
ziejuje (M. K. Čiurlionio 
35) eksponuojama meni-
ninko Aleksandro Vozbi-
no paroda ,,Mano Druski-
ninkai“ 

Iki lapkričio 22 d. laiki-
nosios menininkų reziden-
cijos paroda ,,VisualArts 
Druskininkai” V. K. Jony-
no galerijoje (Turistų g. 9, 
Druskininkai).

Spalio 31 d. Šventojo 
Jono Pauliaus II gimimo 
šimtmečiui paminėti eks-
ponuojamas dailininko, 
Druskininkų garbės pi-
liečio Alfonso Šuliausko 
(1938-2017) paveikslas 
„2000-ieji metai“ Druski-
ninkų miesto muziejuje (M. 
K. Čiurlionio g. 59)

Galerijoje „Mūza“ veikia 
Alfonso Šuliausko metalo 
plastikos kūrinių paroda 

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  

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavinas. Prekyba naujomis padangomis. 
Leipalingio pl. 50, Leipalingio k., Druskininkų sav. (šalia „Baltic 
Petroleum“ degalinės)

Tel. +370 698 12218

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

Remontuojame butus: glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas, laminato dėjimas, durų statymas. 

Tel. 8 622 33034 

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

Tel. +370 6060 0016

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 

Išsinuomotų apie 10 kv.m  kabinetą biuro veiklai, domintų 
galimybė subnuoma  dalytis patalpomis dvi dienas per 

savaitę. Tel. 8 699 19634

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

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

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 865665053   miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“
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Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui, 

nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Paulėkienę. 

UAB „Draugystės sanatorija“ 
darbuotojai

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

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363

Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk, tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę

ir atsitieskite skausme.

Mirus broliui, reiškiame užuojautos žodžius 
mūsų kolegei Valerijai Dailydienei.

Druskininkų PSPC kolektyvas 

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Ačiū, kad rūšiuojate maisto atliekas, 
bet stiklainius meskite atskirai

Maisto atliekų konteineriai 
nebestovi tušti – gyventojai 
išrūšiuoja vis daugiau mais-
to atliekų. Už tai Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centras 
jiems taria nuoširdų AČIŪ. Ta-
čiau dar neretai pasitaiko, kad 
maisto atliekos į jų konteine-
rius išmetamos kartu su tara: 
plastiko pakuotėmis, stiklai-
niais, kuriuose – uogienių, 
konservuotų vaisių, daržovių, 
įvairių mišrainių ar kitų mais-
to produktų likučiai. Taip dary-
ti negalima. 

Visus naudojimui netinkamus 
maisto produktus ir jų likučius, 
prieš išmetant, reikia išimti iš sti-
klainių ar plastikinių dėžučių ir 
viską mesti atskirai: maisto liku-
čius – į maisto atliekų konteine-
rius, dėžutes į plastiko ar pakuo-
čių konteinerius, stiklainius – į 
stiklo. 

Į maisto atliekų konteinerius ga-
lima mesti tik perdirbimui tinka-
mas popierines dėžutes nuo picų, 
tortų ir panašiai. 

„Daugiausia problemų kelia kar-
tu su maisto atliekomis išmeta-
mi stiklainiai. Surenkant, išpilant 
atliekas, jie sudūžta ir smulkios 
šukės, kurių technologinio proce-
so metu neįmanoma pašalinti, su-
simaišo su maisto atliekomis, iš 
kurių gaminamas kompostas, o į 
jį patenka tos smulkios sudužusių 
stiklainių šukės“, – sakė Marty-
nas Krasauskas, Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro (ARATC) 
Atliekų tvarkymo paslaugų orga-
nizavimo ir kontrolės padalinio 
vadovas. 

Jis priminė, kad atliekų tvarky-
mas yra ilgas procesas ir kiekvie-

name jo etape dalyvauja žmonės, 
kuriems tenka surinkti, išvežti, 
prižiūrėti įrenginius, atskiriančius 
ir apdorojančius įvairių rūšių atlie-
kas. Kuo geriau kiekvienas mūsų 
išrūšiuojame savo atliekas na-
muose, tuo saugesnis yra visų tų 
žmonių, kurie dalyvauja tolesnia-
me jų tvarkymo procese, darbas.

Į maisto atliekas įsimaišiusios 
plastiko pakuotės technologinio 
proceso metu yra atskiriamos 
lengviau nei stiklas, tačiau vi-
sas pakuotes reikia rinkti atskirai. 
Prieš išmetant stiklainių ar dėžu-
čių nuo maisto švariai išplauti ne-
būtina, tik reikia pašalinti maisto 
bei gėrimų likučius.

Maisto atliekos atskirai jau yra 
surenkamos penkiose iš Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo siste-
mos savivaldybių. Neabejotini ly-
deriai šioje srityje yra Alytaus 
miesto gyventojai, kurie jau pra-

ėjusiais metais išrūšiavo dau-
giau kaip 400 tonų maisto atliekų, 
o per devynis šių metų mėnesius 
Alytaus mieste surinktų maisto 
atliekų kiekis padidėjo 6 kartus!

Alytiškius vejasi ir Birštonas – 
čia išrūšiuotų maisto atliekų kie-
kis, lyginant su praėjusiais me-
tais, išaugo penkis kartus, o 
Druskininkų, Lazdijų rajono ir 
Prienų rajono savivaldybėse jis 
padidėjo po 3 kartus.

„Tai yra didžiulis postūmis į prie-
kį, rodantis didėjantį žmonių są-
moningumą, atsakomybę bei 
saugios aplinkos troškimą, nes 
tik rūšiuojant atliekas pirminė-
je stadijoje, įmanoma jas sau-
giai sutvarkyti“, – kalbėjo ARATC  
Atliekų tvarkymo paslaugų orga-
nizavimo ir kontrolės padalinio 
vadovas M. Krasauskas. 

ARATC informacija 

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti tik maisto likučius – be stiklainių ar kitų pakuo-
čių/ARATC archyvo nuotrauka

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose teritorijose 
ir sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Parduodu „Citroen C4“, 1,6 l benzinas, 2007 metų, spalva geltona, 
TA iki 2017-09, kaina – 1999 EUR. Tel. 8 611 16763

Informuoju, kad  2020-11-03 d. 
10:00 val. bus atliekamas žemės 
sklypo kad. Nr. 5935-0002-0116, 
esančio Vaikšnoriškės kaimas, 
Leipalingio sen., Druskininkų sav. 
ribų ženklinimas.  Kviečiame at-
vykti  gretimų sklypų  kad. Nr. 
5925/0009:363 ir 5935/0002:97, 
savininkus  L.J.K.  ir A.S. arba jų 
įgaliotus asmenis.   

Informuoju, kad  2020-11-04 d. 
10:00 val. bus atliekamas žemės 
sklypo kad. Nr. 5925/0009:266, 
esančio Leipalingio kaimas, Lei-
palingio sen., Druskininkų sav. 
ribų ženklinimas.  Kviečiame at-
vykti  gretimų sklypų  kad. Nr. 
5925/0009:363 ir 5925/0009:9 , 
J.M. ir M.A. turtinių teisių pavel-
dėtojus.     

Matavimus atliks MB  „Žalonas“   
matininkas Edmundas Mazėtis,  
tel.8 614 30409, el.p. mbzalo-
nas@gmail.com. 

Staiga mirus Arūnui Alkimaičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo mamą, sesutes ir artimuosius. 

M. K. Čiurlionio g. 86 namo 
1 laiptinės gyventojai

Iš Motinos mes semiamės gerumo godžiai, 
ir niekad, niekad nepaklausiame savęs, 

kad bus diena, kai Ji išeis...

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai Elenai Malakauskienei, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Daivą, sūnų Sigitą 

ir visus artimuosius.

Vytauto g. 18 namo 
4 laiptinės kaimynai

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g.: 42 kv. m, 1 aukštas, ats-
kiras įėjimas su vasariniu pries-
tato 25 kv. m kambariu rūsys, 
garažas, dalis baldų. Kaina – 39.5 
tūkst. Eur. Tel. 8 620 27058 ir 8 
608 93346
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2020.10.24 d.
Šeštadienis

2020.10.23 d.
Penktadienis

2020.10.25 d.
Sekmadienis

2020.10.26 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

06:37 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.lt.
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Warcraft. Pradžia.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komuna.
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 „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“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 2020.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis. Susidūrimas“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

„Persijos princas. Laiko smiltys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Persijos princas. Laiko smiltys“.
23:45 „Sensacija“.
02:10 „Spąstai“.
03:50 „Ore“.

06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:20 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
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 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Mirties 

troškimas.
23:15 Niekada nepasiduok 2.
01:25 Nevykėliai po priedanga.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05:35 Programos pabaiga.

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

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

06:05 „Strėlė“.
07:05 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Kobra 11“.
11:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Krydas. Gimęs kovoti.
00:15 Spąstai.
02:30 „Lemtinga diena“.
03:15 „CSI. Majamis“.
04:00 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Pasaulio puodai. 
07:00 Išpažinimai. Programa apie 

dvasinius ieškojimus. 
07:30 Premjera. Foksteris ir Maksas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Paveldas.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Primatai.
13:40 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. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Prisiminimai.
00:45 Euromaxx. 
01:15 Warcraft. Pradžia.
03:15 Marijus Adomaitis. Muzikinis 

spektaklis.
04:15 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. 4 s. 

Sniego močia.
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. Prem-

jera. Siautulingoji Argentina.
13:50 Mis Marpl. Sitafordo paslaptis.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Bloga mergaitė. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Speciali laida. LR 

Seimo rinkimų II turo rezultatai. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Piniginės reikalai. 
13:00 Beatos virtuvė. 
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 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.
23:55 Istorijos detektyvai. 
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kultūringai su Nomeda.

06.59 Programa.
07.00 „Meilės lygtis“.
08.00 Vantos lapas. 
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: Grei-

tis. Laida apie automobilius. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 „24/7“.
20.00 Žinios.
20.30 Seimo rinkimai 2020. 
00.30 Nauja diena. 
01.00 „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 „Vėžliukai nindzės“.
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 PREMJERA „24 valandos Že-

mėje“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „24 valandos Že-

mėje“.
13:00 „Fiksikai. Didžioji paslaptis“.
14:35 TIESIOGIAI LFF taurės fina-

lo rungtynės.
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 „Kol dar neatėjo audra“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Kol dar neatėjo audra“.
00:00 „Majamio katastrofa“.
01:50 „Žudymo sezonas“.
03:30 „Kol nenuėjau miegoti“.

05:10 „CSI kriminalistai“.
06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Nerealieji“.
14:55 „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius. 

Žvaigždės“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 TIESIOGIAI „X Faktorius. 

Žvaigždės“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Operacija Hunter Killer“.
00:50 „Persijos princas. Laiko smiltys“.
03:00 „Majamio katastrofa“.
04:45 „CSI kriminalistai“.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

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

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Svetimšalis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Svetimšalis“.
00:20 „Rezidentas“.
01:25 „CSI kriminalistai“.
02:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:55 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:25 „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 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Šnipų žaidimai.
12:00 Svečiai palėpėje.
13:45 Prakeikimas.
15:20 Širdžių ėdikas.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus. 

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

sodo prižiūrėtojas.
21:35 Valerianas ir tūkstančio plane-

tų miestas.
00:20 Savaitė be žmonų.
02:20 Mirties troškimas.
04:05 Programos pabaiga.

06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.

08:00 „Monstrai prieš ateivius“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Rango.
12:15 Ko nori mergina.
14:25 Prarastasis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzikos 

šou. 
22:00 Lietuvos sprendimas. 
01:00 Prisiminti pavojinga.
03:05 Valerianas ir tūkstančio pla-

netų miestas.
05:15 Programos pabaiga.

06:00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“. 

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. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Neribo-

ta prieiga.
00:25 „Išbandymų diena“.
01:25 Prisiminti pavojinga.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
05:50 Programos pabaiga. 

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. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 Vantos lapas. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Šauliai. 
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. 
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 Lietuvos Hipokratas. 
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. 

Juventus - Lietkabelis. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Užpuolikai.
23:40 AŠTRUS KINAS Šešėlių namai.
01:50 Krydas. Gimęs kovoti.
04:00 Programos pabaiga. 

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Galiūnų varžybos 

Lietuva – Latvija. 
07:30 „Juodasis sąrašas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos komandinis galiūnų 

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

dymai“.

19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. Informacinė publi-

cistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
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”.

17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Dainuoju Lietuvą.
20:00 Panorama.
20:38 Sportas. Orai.
20:45 Speciali laida. LR Seimo rinki-

mų II turo rezultatai. 
23:30 Kino žvaigždžių alėja. Nepa-

gaunamasis Čarlis Verikas.
01:15 Pasaulio dokumentika. Pa-

veldas.
02:10 Pasaulio dokumentika. Siau-

tulingoji Argentina.
02:55 Prisiminimai.
04:25 Mis Marpl. Sitafordo paslaptis. 

12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai“.

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

Rytas - Žalgiris. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:50 „Sūnus paklydėlis“.
23:50 Užpuolikai.
01:55 Šešėlių namai.
03:45 Programos pabaiga. 
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05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 „Bušido ringas“.

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
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 A. Tapinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.45 „Reali mistika“.

2020.10.27 d.
 Antradienis

2020.10.28 d.
 Trečiadienis

2020.10.29 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. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 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.
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Medičiai. Florenci-

jos valdovai.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Dainuoju Lietuvą (kart.).
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. Doku-

mentinė apybraiža. (subtitruota, kart.).
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.
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. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT. 
18:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Vilerbano „ASVEL“ – Kauno „Žalgiris“. 
21:00 Panorama.
21:22 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Degantis pasaulis.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Dainuoju Lietuvą (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyventi kaime gera. 
01:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Kultūringai su Nomeda. 
03:00 Panorama (kart.).
03:22 Sportas. Orai (kart.).
03:30 Piniginės reikalai. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

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

kelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

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

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 

„Nedidelė paslauga“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nedidelė paslauga“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nedidelė paslauga“.
00:30 „Rezidentas“.
01:30 „CSI kriminalistai“.
02:30 „Havajai 5.0“.
03:30 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:30 „Ekstrasensų mūšis“.

06:25 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

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

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.

06:10 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

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. PREM-

JERA. Pelninga žemė.
00:15 „Iliuzija“.
01:15 Neribota prieiga.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05:20 Programos pabaiga. 

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

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. Leidi-

mas žudyti.
00:25 „Iliuzija“.
01:25 Pelninga žemė.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05:20 Programos pabaiga. 

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

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. Nevy-

kėliai po priedanga 2.
00:45 „Iliuzija“.
01:45 Leidimas žudyti.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. Švietimo amžius. 

Kultūrinė publicistika. 
05:20 Kultūrinė dokumentika. Ciklas 

„Menininkų portretai“.
05:50 Programos pabaiga.

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

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena,
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „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 Pagaliau savaitgalis. 
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. 
13.00 Nauja diena. 

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. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
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 Oponentai. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

06:00 „Strėlė“.
07:05 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

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

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Betmenas. Pradžia.
23:50 „Jūrų pėstininkai“.
01:45 „Legendų biuras“.
02:45 „Sūnus paklydėlis“.
03:30 „CSI. Majamis“.
04:15 Programos pabaiga. 

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

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Persekiotojas.
22:45 Betmenas. Pradžia.
01:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:25 „CSI. Majamis“.

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

sia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Laiko įkaitai.
23:20 Persekiotojas.
01:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:00 „CSI. Majamis“.
02:45 Programos pabaiga. 

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

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tiesioginis kontaktas.
22:50 Laiko įkaitai.
01:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:05 „CSI. Majamis“.
02:55 Programos pabaiga.

16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
00:15 „Rezidentas“.
01:20 „CSI kriminalistai“.
02:20 „Havajai 5.0“.
03:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:10 „Kelnėse dar ne senelis“.

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kelnėse dar ne senelis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kelnėse dar ne senelis“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „CSI kriminalistai“.
02:10 „Havajai 5.0“.
03:10 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:05 „Rezidentas“.
05:00 „Ekstrasensų mūšis“.

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“.
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 Mūsų gyvūnai. 
04.45 „Reali mistika“.

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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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

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

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

apnašų. Tel. 8 615 77277
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomoju 1 kamb. butą Ateities 
g. Kaina – 70 Eur + mokesčiai. 
Tel. 8 602 15956

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

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

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Pušinės malkos kaladėlėmis.  
Tel. 8 656 38881

Pirktų arba išsinuomotų

Dviejų asmenų šeima ilgesniam 
laikui išsinuomotų butą. Tel. 8 
650 16866

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

Rimta mergina ieško išsinuomoti 
1 kamb. butą, privalumas - Gardi-
no gatvėje. Tel. 8 638 20990

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

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

Įvairūs daiktai

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

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. 

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. butas Viečiūnuose ben-
drabutyje, 18 kv. m, prieškamba-
ris, virtuvė, balkonas, plastikiniai 
langai, šarvuotosw durys. Kaina 
– 5500 Eur. Tel. 8 622 96308

Parduodamas 2 kamb. 49,99 
kv.m butas Ateities g. 6 aukšte iš 
6. Yra tamsus kambarys ir 2 bal-
konai. Namas renovuotas – 2017 
m. Renovacija yra išmokėta. Kai-
na – 36 000 Eur.  
Tel.8 611 37633

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

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavimo 
vieta naujesnės statybos name 
Liepų g. 2A. 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

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

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

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

Žemės ūkio paskirties žemė 
– 5000Eur/ha arba išnuomoju 
150Eur/metams, miškas Ricielių 
kaime. Tel. 8 670 99567

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

 

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute Vytauto g. Kaina 
– 130 Eur.  
Tel. 8 699 34792

Išnuomojamas 2 kamb. 60 kv. m 
butas Neravų g. 2B name, naujos 
statybos name. Tel. 8 682 82822

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

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

Centralinis katilas – 190 Eur, 
metalinė skardinė, skirta skystam 
kurui, 200 l. Tel. 8 616 48116

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

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

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

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

Sulčiaspaudė „Rosinka“ – 20 
Eur, foto didintuvas „Krokus“, 
aliejinės tapybos etiudiškas, įvai-
rios knygos apie dailę. Tel. 8 313 
55714

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

Buitinį dujų balioną ir silikatinius 
ARKO M24 , 30 vnt. blokelius. 
Tel. 8 672 45165

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

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

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

Transporto priemonės ir jų 
dalys

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

„Golf 2“ automobilis, 1990 m. TA 
ir draudimas. Tel. 8 682 45930

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

Žemės ūkio produkcija

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

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

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

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

Reikalinga

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

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

Reikalingas apdailininkas – lente-
lių kalėjas, terasų rengėjas. Tel. 8 
671 50107

Dovanoja

1970-1990 m. žurnalai „Lietuvos 
gamta“, įrišti komplektai.  
Tel. 8 313 55714

3 mielus 2 mėnesių kačiukus. 
Tel. 8 625 58498

Dovanojamas naudotas žals-
vos spalvos minkštas kampas 
210x150 cm. Tel. 8 614 48531

Dovanojama naudota mezgimo 
mašina „Neva 5“. Tel. 8 614 
48531

Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalinga (-as) 
masažuotoja (-as). Informacija tel. 8 313 59090

Karbiuratorių, generatorių, 
starterių ir įpurškimo 

sistemų remontas. 
Tel. 8 650 66517

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

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

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

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

Visi vidaus apdailos darbai, plytelių dėjimas ir kiti 
darbai. Tel. 8 621 07999

Vienas iš pirmųjų Lietuvoje akupunktūros gydytojų, tu-
rintis daugiau nei 40 metų patirties, padės Jums atsikra-
tyti stuburo, sąnarių skausmų, pagerinti miegą, sutvar-
kyti išbalansuotą nervų sistemą. Jis gali padėti pagydyti 
daugelį kitų ligų.

Gydytojas stažavosi Maskvoje, Kijeve, Odesoje, metus mo-
kėsi Šanchajaus (Kinija) tradicinės kinų medicinos universite-
te, nuolat tobulina žinias tarptautiniuose seminaruose.

Esant reikalui, akupunktūros poveikio stiprinimui taikoma 
manualinė terapija, taikomoji kineziologija, homeopatija, fizio-
terapija. Šių metodų taikymo visuma užtikrina efektyvų siste-
minį poveikį, puikius gydymo rezultatus. 

Dabartiniu COVID 19 pandemijos laikotarpiu, Jums pagei-
daujant, kartu su gydomosiomis procedūromis nemokamai 
bus atliekamas IMUNITETO STIPRINIMO kursas.

Daugiau informacijos tel. +370 611 92020
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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 

Druskininkuose – savaitgalis japonišku ritmu, 
skirtas Čiune Sugiharos metams paminėti

Rovena Kvaraciejūtė

Antrą spalio savaitgalį drus-
kininkiečiai ir miesto svečiai 
turėjo galimybę pajusti japo-
niškos kultūros subtilybes. 
Visi renginiai buvo skirti Japo-
nijos diplomato Čiune Sugiha-
ros 80-osioms veiklos Kaune 
metinėms paminėti. 

Arbatos ceremonijos meistrė 
Raimonda Strazdienė svečius 
vedė Sado, lietuviškai, arbatos 
keliu. Ji pademonstravo jau pen-
kis šimtmečius japonų puoselė-
jamą arbatos gėrimo ceremoni-
ją, kurios visi ritualai atliekami 
remiantis keturiais pagrindiniais 
principais – tyla, švara, ramybe ir 
pagarba.

Rudeninių spalvų žaismą sve-
čiai galėjo pajusti Japonijos nuo-
traukų parodos „(ne)Nostalgiškas 
ruduo“ atidaryme, kurios auto-
rius VDU dėstytojas, Azijos stu-
dijų centro darbuotojas Arvydas 
Kumpis padėjo pasinerti į japo-
niško rudens magiją ir atskleidė 
japonų santykio su gamta subtily-
bes. Paroda iki lapkričio 8 d. vei-
kia Miesto muziejaus galerijoje. 

Kendo instruktorius Ričardas Ži-
laitis svečius pakvietė žengti kar-
do keliu. Jis atskleidė, kad Kendo 
– ne tik kovos, bet ir savęs paži-
nimo bei tobulėjimo menas, sutei-
kiantis galimybę tapti tikru savuo-
ju AŠ. Norintieji pajusti japoniško 
kovos meno filosofiją galėjo daly-
vauti Kendo treniruotėje. 

„Ikebana – gyvenanti gėlė“, – 
sakė Ikebanos mokytoja Laima 
Vanagienė, kūrybinėse Ikebanos, 
gėlių aranžavimo dirbtuvėse sve-
čius kvietusi pastebėti kiekvieno 
augalo tobulumą ir išskirtinumą, 
padėjusi įsigilinti į gėlių aranžavi-
mo subtilybes, vadovaujantis ja-
poniška filosofija. 

Japoniškas savaitgalis buvo gra-
ži įžanga pradėti spalio 12-16 die-
nomis įvairiuose Lietuvos miestuo-
se organizuotą Sugiharos savaitę. 
Aktyviai šioje savaitėje dalyvavo 
ir visos Druskininkų savivaldybės 
mokyklos. Dar rugsėjį „Atgimimo“, 
„Saulės“, Viečiūnų mokyklų ir „Ryto“ 
gimnazijos bendruomenės prisijun-
gė prie japoniškų gervelių lanksty-
mo akcijos. Lankstiniai buvo panau-
doti dizainerio Roberto Kalinkino 
specialiai šiai progai sukurtai 10000 
gervelių instaliacijai, kurią norin-
tys gali pamatyti Kauno „Akropolio“ 
prekybos centre. Pirmadienį moky-
klos kartu su įvairiomis respublikos 
įstaigomis dalyvavo visuotinėje ja-
poniškoje mankštoje, transliuotoje 
per LRT. Kitomis dienomis „Atgimi-
mo“ mokykloje ir „Ryto gimnazijoje“ 
įvairių dalykų ugdymo turinys buvo 
papildytas japoniška tematika, buvo 
organizuotos parodos ir pristatymai. 
Savaitės kulminacija buvo pasiek-
ta spalio 15 d. surengtoje tarptauti-
nėje nuotolinėje konferencijoje „Aš 
– mes – pasaulis“, kurią organizavo 
„Atgimimo“ mokykla kartu su Kau-
no J. Dobkevičiaus progimnazija ir 
Kauno pedagogų kvalifikacijos cen-
tru. Konferencijoje dalyvavo įvairios  
šalies mokyklos ir keletas Japonijos 
mokyklų. Pirmoje konferencijos da-
lyje „Sugihara – vakar, šiandien, ry-
toj“, kaip garbės svečiai, dalyvavo 
Japonijos ambasadorius Lietuvoje 
Shiro Yamasaki su žmona Yuko Ya-
masaki . Druskininkų savivaldybei 
atstovavo „Atgimimo“, „Saulės“ pa-
grindinių mokyklų, Viečiūnų ir Lei-
palingio progimnazijų ir „Ryto“ gim-
nazijos moksleiviai. 

Duskininkiečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę pajusti japoniškos kultūros subtilybes/
Rovenos Kvaraciejūtės ir Arvydo Kumpio nuotraukos


