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Aukso medalį „Lietuvos metų vaistininko“ konkurse laimėjusi D. Kizalaitė sako, kad šis apdovanojimas jai buvo labai maloni staigmena, pats didžiausias įvertinimas ir kartu su tuo kylantis 
atsakomybės jausmas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Konkurso „Lietuvos metų vaistininkas“ Aukso medalis – 
druskininkietei Dovilei Kizalaitei
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Laima Rekevičienė

Gruodžio pabaigoje Lietu-
vos farmacijos specialistams 
skirtas žurnalas „Farmaci-
ja ir laikas“ kartu su Lietuvos 
sveikatos mokslų universi-
teto Farmacijos fakultetu jau 
ketvirtą kartą surengė „Lie-
tuvos metų vaistininko“ rin-
kimus. Konkurse dalyvavusi 
druskininkietė, UAB „Ramu-
nėlės vaistinė“ atstovė Do-
vilė Kizalaitė pelnė garbingą 
antrą vietą. Kauno rotušėje 
organizuotame šventiniame 
renginyje įteiktas šio konkur-
so antrosios vietos apdova-
nojimas – Aukso medalis. Ap-
dovanojimo ceremonijos metu 
jai perduota ir Druskininkų 
savivaldybės mero Ričardo 
Malinausko padėka.

Su garbingą apdovanoji-
mą pelniusia jauna vaistinin-
ke kalbėjomės apie konkur-
są, jos profesijos misiją ir 
pasirinkimą po studijų grįžti į 
gimtuosius Druskininkus.

– Šiemet į Lietuvos metų 

vaistininko rinkimų finali-
nį etapą pateko 11 vaistinin-
kų. Kaip jautėtės, sužinojusi, 
kad būtent Jums atiteko Auk-
so medalis?

– Sužinojusi, kad finalinia-
me konkurso etape esu išrink-
ta atstovauti UAB „Ramunėlės 
vaistinei“, buvau labai maloniai 
nustebinta. Vien dalyvavimas 

konkurse man buvo neįkainoja-
ma patirtis ir garbė. Buvau lai-
minga, galėdama būti tarp ge-
riausių. Tačiau minties laimėti 
Aukso medalį neturėjau. Ne-
galiu pasakyti, kad labai pasi-
tikėjau savimi. Kilo daug min-
čių, kaip man seksis? Juk 
būsiu tarp pačių geriausių, ku-
rie jau yra sukaupę ilgametę 

patirtį. O mano darbinė patir-
tis – sąlyginai trumpa. Tačiau 
kolegos, šeima bei draugai la-
bai palaikė ir tikėjo manimi la-
biau, nei aš pati tikėjau savimi.  

nukelta į 5 psl.

Artūras Salda: 
„Valdžia kuria 

sistemą, kuri per 
kelerius metus gali 

sunaikinti kurortinę 
reabilitaciją“

Druskininkų 
savivaldybės 2021-

2029 m. 
strateginės plėtros 
planas patvirtintas:
 tęskime pradėtus 
darbus ir siekime 
strateginių tikslų 
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Praėjusią savaitę Druski-
ninkų savivaldybės Taryba 
patvirtino Druskininkų savi-
valdybės 2021-2029 m. strate-
ginės plėtros planą.

Ateinančius devynerius metus 
daugiausia dėmesio bus skiria-
ma švietimo, sveikatos ir soci-
alinių paslaugų, kultūros ir kon-
kurencingos darbo aplinkos 
kūrimui ir plėtotei.

Suprasdami besikeičiančią 
aplinką ir augančius gyvento-
jų poreikius, Druskininkai sie-
kia pastebimai pagerinti viešųjų 
paslaugų kokybę savo gyven-
tojams, tuo pačiu užtikrindami 
geriausias paslaugas atvyks-
tantiems turistams, keliantiems 
aukštus paslaugų kokybės rei-
kalavimus.

Siekiant toliau sėkmingai vys-
tyti kurortą, iškelta pagrindinė 
strateginė Druskininkų plėtros 
iki 2029 m. vizija: Druskininkai – 
Jūsų gyvenimo harmonijai.

„Ši vizija pirmiausia kalba apie 
jaukius, patogius, išpuoselėtus 
Druskininkus mūsų krašto ben-
druomenei ir, be abejo, mūsų 
kurorto svečiams, kurie atvyks-
ta į Druskininkus, norėdami pa-
ilsėti, atgauti jėgas, pasisem-
ti energijos. Vizijai įgyvendinti 
nustatėme du esminius priorite-
tus: siekti aukštos gyvenimo ko-
kybės užtikrinimo bei darnios ir 
harmoningos savivaldybės plė-
tros. Galbūt kartelė keliama la-
bai aukštai, bet, neužsibrėžda-
mi aukštų tikslų ir nedirbdami, 
nieko ir neturėtume. Mes girdi-

me ir matome visas bendruo-
menei aktualias problemas, ku-
rios apima ne tik socialinius 
klausimus, bet ir mūsų krašto 
ūkį ir buitį. Nesame stebuklada-

riai ir vienu kartu visko išspręs-
ti negalime, tačiau kasdien dir-
bame, kad tų problemų būtų kuo 
mažiau ir žmonės galėtų gyven-
ti geriau. Esame numatę judėti 

ne mažesniu tempu, nei tai da-
rėme iki šiol, ir atliepti savo ben-
druomenės lūkesčius, – sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas.  

Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. 
strateginės plėtros planas patvirtintas:

 tęskime pradėtus darbus ir siekime strateginių tikslų kartu

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas:  
„Ši vizija pirmiausia kalba apie jaukius, patogius, išpuoselėtus 
Druskininkus mūsų krašto bendruomenei ir, be abejo, 
mūsų kurorto svečiams, kurie atvyksta į Druskininkus, 
norėdami pailsėti, atgauti jėgas, pasisemti energijos. Vizijai 
įgyvendinti nustatėme du esminius prioritetus: siekti aukštos 
gyvenimo kokybės užtikrinimo bei darnios ir harmoningos 
savivaldybės plėtros. Galbūt kartelė keliama labai aukštai, 
bet, neužsibrėždami aukštų tikslų ir nedirbdami, nieko ir 
neturėtume. Mes girdime ir matome visas bendruomenei 
aktualias problemas, kurios apima ne tik socialinius klausimus, 
bet ir mūsų krašto ūkį ir buitį. Nesame stebukladariai ir vienu 
kartu visko išspręsti negalime, tačiau kasdien dirbame, kad tų 
problemų būtų kuo mažiau ir žmonės galėtų gyventi geriau. 
Esame numatę judėti ne mažesniu tempu, nei tai darėme iki 
šiol ir atliepti savo bendruomenės lūkesčius.“

nukelta į 3 psl.
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Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. 
strateginės plėtros planas patvirtintas:

 tęskime pradėtus darbus ir siekime strateginių tikslų kartu
– Strateginės plėtros plano sė-
kmė priklausys nuo visų ben-
drų pastangų, aktyvumo ir ini-
ciatyvumo siekiant turėti tokius 
Druskininkus, apie kokius sva-
jojama“.

Nustačius du pagrindinius pri-
oritetus, iškelti ambicingi tikslai, 
kuriems pasiekti numatyta apie 
50 įvairių priemonių.

Išorės ekspertai, dalyvavę 
rengiant naująjį strateginės plė-
tros planą, įvertino savivaldybės 
strateginę situaciją, atskirų sek-
torių vystymo tendencijas, atliko 
ne vieną analizę bei bendruo-
menės ir verslo apklausas.

Akcentuoti ir jau nuveikti ben-
druomenei svarbūs darbai, to-
kie kaip: Druskininkai pirmieji 
Lietuvoje prieš 15 metų įrengė 
požeminius konteinerius; prieš 
ketverius metus pirmieji pradė-
jo rūšiuoti maisto atliekas; prieš 
13 metų viešos ir privačios par-
tnerystės pagrindu įgyvendino 
didįjį gatvių atnaujinimo projek-
tą; viešos ir privačios partnerys-
tės pagrindu įgyvendintas ir vie-
nas didžiausių – „Snow Arenos“ 
– projektas. Nuo 2014 metų visi 
savivaldybės šeštokai, o dabar 
– ir dalis ketvirtokų turi išskirtinę 
galimybę išmokti slidinėti nemo-
kamai; 9 iš 10 Druskininkų sa-
vivaldybės kaimiškųjų bendruo-
menių turi savo bendruomenės 
namus ir juose verda aktyvus 
gyvenimas, edukacijos, vakaro-
nės; šiuo metu Druskininkų sa-

vivaldybė perka elektra varo-
mus autobusus – visas kurorto 
viešasis transportas taps ekolo-
giškas. 

Atlikus išsamią analizę ir nu-
stačius silpnybes, galimybes, 
grėsmes ir stiprybes, buvo iden-
tifikuotos strateginės ateinančio 
laikotarpio kryptys.

Pagerinti viešųjų paslaugų ko-
kybę bus siekiama, pritraukiant 
gyventi ir dirbti naujus bei ug-
dant esamus aukštos kvalifika-
cijos sveikatos, švietimo, turiz-
mo, kultūros, socialinės, viešojo 

valdymo ir kitų sričių specialis-
tus.

Siekiant pastebimai pagerinti 
mokinių pasiekimus, bus siekia-
ma sukurti visapusišku ugdymu 
paremtą, skirtingus besimokan-
čiųjų poreikius atliepiančią bei 
jų potencialą atskleidžiančią 
švietimo paslaugų sistemą.

Bus kuriama ir plėtojama mo-
derni sveikatos ir socialinė ap-
sauga, siekiant užtikrinti konku-
rencingas sveikatos paslaugas 
Lietuvos lygiu ir atliepti individu-
alius asmens ir jo šeimos soci-

alinius poreikius, mažinant so-
cialinę atskirtį savivaldybėje ir 
didinant visų asmenų galimybes 
pilnavertiškai dalyvauti visuo-
meniniame gyvenime.

Ypatingas dėmesys bus ski-
riamas jaunimo bendruomenės 
stiprinimui ir įgalinimui, siekiant 
užtikrinti bendrosios kultūros ir 
sąmoningumo augimą bei for-
muoti ateities lyderius.

Taip pat bus aktyviai vystoma 
išskirtinė, įtrauki ir kokybiška 
kultūra bei skatinamas darnus ir 
tvarus turizmas.

Bus plėtojama darni ir tvari su-
sisiekimo sistema bei skatina-
mas darnus judumas savivaldy-
bėje.

Siekiant pagerinti susisiekimą 
su Druskininkais, bus plėtoja-
ma oro, vandens, geležinkelio ir 
sausumos kelių susisiekimo inf-
rastruktūra.

Tai – tik maža dalis visų numa-
tytų priemonių. Kviečiame ben-
druomenę susipažinti su Drus-
kininkų savivaldybės 2021-2029 
m. strateginės plėtros planu ir 
kartu siekti strateginių tikslų.

Atkelta iš 2 psl.
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Praėjusių metų pabaigoje Druski-
ninkų savivaldybės Nevyriausybi-
nių organizacijų tarybos pirmininke 
išrinkta Agnė Jazepčikaitė-Gaidie-
nė sako, kad nevyriausybinių orga-
nizacijų svarba kasmet auga, todėl 
joms turėtų būti aktualu ne tik vyk-
dyti savo veiklas, bet ir bendradar-
biauti tarpusavyje bei būti mato-
miems bendruomenėje. 

Šiuo metu Druskininkų savivaldy-
bėje socialinėje, kultūros, sveika-
tos, sporto, švietimo ir kitose srity-
se veikia apie 70 nevyriausybinių 
organizacijų (toliau – NVO). A. Ja-
zepčikaitė-Gaidienė norėtų jas su-
burti bendriems tikslas ir kviečia jų 
atstovus su ja susisiekti. 

– Agne, kaip praėjo pirmieji 
Tavo, kaip naujai išrinktos pir-
mininkės, mėnesiai? Ar jau spė-
jai suplanuoti svarbiausius dar-
bus? Papasakok apie juos. 

– Džiugu, kad naują NVO tary-
bą sudaro vietos valdžios ir NVO 
atstovai, kuriems rūpi NVO veikla. 
Jau pirmojo posėdžio metu sutarė-
me stiprinti NVO tarybos veiklą.

Sukūrėme ir „Facebook“ paskyrą 
„Druskininkų savivaldybės NVO“. 
Norime palengvinti nevyriausybi-
ninkams surasti aktualią informa-
ciją vienoje vietoje. Čia dalijamės 
finansavimo konkursų kvietimais, 
mokymais, teisės aktų pasikeiti-
mais ir kita informacija. Kviečiame 
NVO lyderius, savanorius čia vie-
šinti savo organizacijų iniciatyvas.

Su NVO taryboje dirbančiais ir il-
gametės patirties turinčiais nevy-
riausybininkais – Rima Bocisiene, 
Laura Gardziulevičiene, Lilija Se-
reikiene, Žaneta Krivoniene ir Juo-
zu Kazlausku – diskutavome, kas 
mums svarbu. Manome, kad pir-
miausia NVO taryba turi turėti ryšį 
su NVO. Pirmas darbas, kurį da-
rome, – ieškome Druskininkų sa-
vivaldybėje veikiančių NVO lyde-
rių, jų kontaktų ir elektroninio pašto 
adresų. Savivaldybės administraci-
jos ir biudžetinių įstaigų darbuotojai 
padeda tą daryti. 

Artimiausiu metu NVO atstovus 
kviesime į NVO tarybos susitikimą. 
Norisi susipažinti, suprasti, kokias 
problemas, veikdami savo srityse, 
jie mato, pasidžiaugti gerąja patirti-
mi, dalintis aktualia informacija.

NVO taryboje norime diskutuoti 
apie viešųjų paslaugų perdavimą – 
tai puiki galimybė NVO plėsti savo 
veiklą. Mūsų savivaldybėje jau yra 
gerųjų pavyzdžių socialinėje srity-

je. Jaučiame Savivaldybės palai-
kymą tai plėtoti. Norime suprasti, 
ar nevyriausybininkai tam jau pasi-
ruošę, ko reikia, kad jų kompeten-
cijos ir motyvacija teikti kokybiškas 
paslaugas didėtų. 

Jaučiame vietos valdžios norą 
skatinti savanorystę. NVO labiau-
siai prie to prisideda – dažniau-
siai šioje srityje veikia tik savano-
riai. Svarbu juos pastebėti, išgirsti 
jų pasiūlymus. 2022-ieji paskelb-
ti Savanorystės metais. Lietuvoje 
vyksta daug nuotolinių mokymų, 
renginių šia tema. Norisi ir Druski-
ninkuose daugiau apie tai kalbėtis, 
išryškinti savanorių kuriamą nau-
dą bendruomenei ir patiems sava-
noriams. 

– Druskininkuose nevyriausy-
binių organizacijų – nemažai. Ar 
visos jos aktyvios? Kokiose sri-
tyse aktyviausios? 

– Šiandien suskaičiuojame, kad 
Druskininkuose socialinėje srity-
je veikia 12, sporto – 14, bendruo-
menių – 15, kultūros ir turizmo – 14, 

neformaliojo švietimo – 7, sveika-
tos – 2, verslo ir kitose srityse – 8 
organizacijos. Vis dažniau jų veikla 
aprašoma vietos spaudoje, vis drą-
siau savo iniciatyvomis NVO dali-
nasi socialiniuose tinkluose. 

Mano akimis žiūrint, labiausiai 
šiuo metu pastebimos yra sociali-
nėje, kaimo bendruomenių ir vers-
lo bei labdaros srityje veikiančios 
NVO. Norisi matyti ir kitas sritis. Ti-
krai žinau, kad ir ten yra aktyviai 
veikiančių žmonių.

– Kokią naudą NVO duotų tar-
pusavio bendradarbiavimas, di-
desnis matomumas? 

– Kai kalbame apie NVO, visada 
turime mintyje, kad kalbame apie 
iniciatyvius žmones, kurie turi kūry-
biškumo, organizuotumo „užtaisą“. 
Šie žmonės kuria pokyčius švieti-
mo, kultūros, socialinėje, bendruo-
meninėje, verslo, sveikatos ir kitose 
srityse. Jie turi daug patirties, mato 
problemas ir gali pasiūlyti spren-
dimo būdų. Kaip rodo patirtis, prie 
vieno stalo susėdus vietos valdžiai 

ir nevyriausybininkams, gali gim-
ti daug gerų idėjų. O jeigu dar ir 
verslas prisijungia... Juk visi siekia 
tų pačių tikslų – kad druskininkie-
čiams būtų geriau gyventi. 

Pastebime, kad, ilgą laiką veikda-
mi, NVO lyderiai, savanoriai daž-
nai susiduria su iššūkiais – asme-
ninio laiko, žmogiškųjų, finansinių 
resursų trūkumu, pasitaiko kliūčių, 
kartais nepalaikymu. Tai numuša 
sparnus, stabdo norą veikti. Vie-
tos valdžios, gyventojų, vieniems 
kitų palaikymas, bendradarbiavi-
mas padeda ne tik rasti sprendimo 
būdus, bet ir labiau pasitikėti savo 
jėgomis, motyvuoja plėtoti iniciaty-
vas. 

– Kaip manai, ar visuomenė 
pakankamai žino, kas yra nevy-
riausybinės organizacijos ir ką 
jos veikia? 

– Manau, kad žino per mažai. 
Druskininkuose veikia per 70 NVO, 
o apie kurių veiklas mes žinome? 
Dažnai net nesuprantame, kad vie-
na ar kita graži iniciatyva inicijuoja-

ma nevyriausybininkų.
Svarbu labiau viešinti šių orga-

nizacijų kuriamą vertę Druskinin-
kams. Čia veikiantys iniciatyvūs 
žmonės, savanoriai yra vertybė, 
tai – tikrasis pilietiškumas. Žmo-
nės buriasi laisva valia, kuria tai, 
kas svarbu jiems patiems, o kartu 
apjungia ir bendraminčius. Jie sa-
varankiškai imasi spręsti jų aplin-
kai aktualias problemas, nes patys 
yra arčiausiai žmonių ir žino jas ge-
riausiai. 

Šių iniciatyvų viešinimas padė-
tų druskininkiečiams rasti reikia-
mą pagalbą, paskatintų juos jung-
tis, pagelbėtų vietos gyventojams 
rasti sritį, kurioje jie galėtų realizuoti 
save. NVO tam yra puiki terpė. 

Sudarėme sąrašą mums žinomų 
Druskininkuose veikiančių NVO. 
Prašome nevyriausybininkus su 
juo susipažinti ir informuoti, jeigu 
keitėsi vadovai ar kontaktai. Galbūt 
kažkurių organizacijų sąraše dar 
trūksta? Informacijos laukiame iki 
vasario 15 d. tel. 8 615 84052 arba 
el. p. druskininkunvo@gmail.com

NVO tarybos pirmininkė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė:  
„Kviečiame visų sričių nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti“ 

Praėjusių metų pabaigoje Druskininkų savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tary-
bos pirmininke išrinkta A. Jazepčikaitė-Gaidienė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Leipalingio bendruomenė veiklai apjungia vietos gyventojus, savanorius ir, 
bendradarbiaudama su Kultūros centru, kasmet sukuria įspūdingus reginius

Asociacija „Padėkime vaikams“ ėmėsi iniciatyvos vystyti Jaunimo savanoriškos tarnybos veiklą Druskininkų savivaldybėje, skatina so-
cialinius partnerius sėsti prie vieno stalo ir diskutuoti jaunimo savanorystės tema

Siekdama prasmingos veiklos, R. Bocisienė ėmėsi atsakomybės pradėti vaikų dienos 
užimtumo veiklą, įkūrė viešąją įstaigą „Po vienu stogu“ ir kasdien užima vaikus, o vyro 
Giedriaus palaikymas ir pagalba visada motyvuoja judėti pirmyn

Aklųjų ir silpnaregių bendruomenę Druskininkuose subūrusi L. Sereikienė ne tik teikia 
jiems paslaugas, bet ir diskutuoja apie geresnį aplinkos pritaikymą akliesiems ir silpnare-
giams mieste, teikia pasiūlymus vietos valdžiai

Asociacijos Druskininkų stalo žaidimų klubo įkūrėjo J. Kavaliausko iniciatyva praėjusią 
vasarą suorganizuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvoje stalo ir vaidmenų žaidimų festivalis 
„PineCon“, kuris pritraukė stalo žaidimų gerbėjus iš visos Lietuvos
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Aukso medalio laimėjimas buvo 
labai maloni staigmena, pats di-
džiausias įvertinimas ir kartu su 
tuo kylantis atsakomybės jaus-
mas. 

– Per apdovanojimų cere-
moniją Jums buvo įteikta ir 
Druskininkų savivaldybės 
mero Ričardo Malinausko pa-
sirašyta padėka. Ar smagu 
buvo, kad esate pastebėta ir 
įvertinta gimtajame mieste?

– Iškilmingos apdovanojimų 
ceremonijos metu, po Aukso 
medalio įteikimo, buvo perskai-
tyti ir prasmingi, dėkingumo ku-
pini Druskininkų savivaldybės 
mero R. Malinausko padėko-
je surašyti žodžiai, kurie buvo 
skirti man. Tai buvo labai jautrus 
momentas. Džiaugiuosi, jog bu-
vau įvertinta ir pastebėta gimta-
jame mieste. 

– Kas yra svarbiausia, no-
rint į vaistinę atėjusiam pa-
cientui suteikti aukščiausios 
kokybės paslaugą?

– Norint suteikti aukščiausios 
kokybės paslaugą, labai svarbu 
visų pirma įsiklausyti į pacien-
to lūkesčius, būti dėmesingam 
ir kantriam. Žinoma, tam labai 
svarbi kompetencija ir nuolatinis 
mokymasis. Taip pat išskirčiau 
ir etikos dalykus, kurie užima 
svarbią dalį vaistininko darbe. 

Labai džiaugiuosi, jog mano 
karjera prasidėjo būtent UAB 
„Ramunėlės vaistinė“ tinkle, ka-
dangi čia turime išskirtinę gali-
mybę daugiau dėmesio skirti 
kiekvienam pacientui. Mūsų pa-
cientų srautai yra mažesni, to-
dėl kiekvienas klientas mums 
yra labai svarbus. Stengiamės 
jį aptarnauti kuo profesiona-
liau, skirti laiko tiek, kiek reikia 
esamai situacijai išsiaiškinti ir 
spręsti iškilusias problemas, at-
sakyti į pacientų klausimus. La-
bai džiaugiuosi, kad vaistinėje 
turime ir gamybos skyrių, tad, 
prireikus, galime ir patys paga-

minti reikiamus vaistus. Tai dar 
labiau išplečia mūsų galimybes 
surasti kiekvienam tinkamą gy-
dymą. 

– Kada nusprendėte tapti 
vaistininke ir kuo ši profesija 
sužavėjo?

– Mokydamasi „Ryto“ gimnazi-
joje, žinojau, jog noriu pasirinkti 
sveikatos mokslų sritį, pasirink-
ti tokią profesiją, kuri suteiktų 
galimybę padėti žmonėms. Dar 
mokykloje sakydavau, jog ne-
galėčiau dirbti be žmonių, tarp 
„keturių sienų“, noriu įgyti tokią 
specialybę, kurioje būtų kasdie-
nė komunikacija su žmonėmis, 
netrūktų pagalbos jiems. Taip 
kilo mintis rinktis farmacijos stu-
dijas – čia labai svarbi empati-
ja ir kuriamas ryšys su pacientu. 

Prisimenu, kaip nuo mažens 
su mama pasiteirauti dėl klau-
simų, susijusių su sveikata, pir-

miausia eidavome į vaistinę. Iš 
vaikystės turiu išlikusį rūpestin-
gų ir dėmesingų vaistininkų pri-
siminimą. 

Kai nusprendžiau stoti į far-
macijos studijas universitete, 
visa šeima labai palaikė ir prita-
rė tam.

Vaistininko profesija man pa-
traukli galimybe būti šalia žmo-
gaus ir jam padėti. Grįžtamasis 
ryšys iš paciento yra pati di-
džiausia padėka, įvertinimas ir 
paskata tobulėti. 

Labai malonu, kai iš vaistinės 
išeidamas žmogus klausia: „Ar 
kitą kartą atėjęs jus čia rasiu, ar 
vėl galėsiu pasikonsultuoti su 
jumis?“. Tai paglosto širdį, pasi-
jaučiu svarbi ir einanti tinkamu 
profesiniu keliu, kuriame, ati-
duodama save, sulaukiu grįžta-
mojo ryšio. 

– Kur semiatės naujų kom-
petencijų? Kaip sekasi gilinti 
savo profesines žinias?

– Visuomet stengiuosi tobulėti, 
siekiu naujų kompetencijų, da-
lyvaudama konferencijose. La-
bai džiaugiuosi, kad gilinti ži-
nias dabar tapo dar paprasčiau 
– didžioji dalis mokymų organi-
zuojama nuotoliniu būdu, ir ga-
lima mokytis ir semtis įkvėpimo 
namų sąlygomis. Tai suteikia 
galimybę konferencijose daly-
vauti dažniau. Taip pat skaitau 
profesines knygas ir žurnalus, 
stengiuosi sekti gydymų naujo-
ves. 

– Kokios pagrindinės gero 
vaistininko savybės? Ar, 
Jūsų manymu, kiekvienas 
gali būti vaistininku ar tam 
reikia išskirtinių savybių?

– Manau, jog vaistininko darbe 
labai svarbios žinios, profesio-
nalumas, bet ne ką mažiau svar-
bios asmeninės savybės – em-
patija, kantrybė, sąžiningumas, 
nuoširdus noras padėti. Mano 
manymu, viena iš svarbiausių 
vaistininko savybių – gebėjimas 
komunikuoti su skirtingo am-
žiaus žmonėmis, kadangi mūsų 

pacientai yra įvairaus amžiaus. 
Būtent šias mano savybes dar 
gimnazijoje išskyrė mylima au-
klėtoja, šviesaus atminimo Rytė 
Bolienė. 

Šiame darbe reikia suras-
ti būdą, kaip bendrauti su kie-
kvienu žmogumi, kad jis kon-
sultacijos metu jaustųsi patogiai 
ir galėtume bendrauti betarpiš-
kai. Stokojant šių savybių, ma-
nau, būtų sunku dirbti vaistinin-
ko darbą. Vien profesinių žinių 
šiam darbui tikrai nepakaktų...

– Kokių įdomesnių atve-
jų pasitaiko Jūsų darbe? Ar 
būna taip, kad „gydo“ ir „pa-
deda“ vien malonus paben-
dravimas su klientu?

– Dažnai klientai ateina į vais-
tinę, vedami psichosocialinių 
motyvų, ieškodami palaikymo, 
patarimo ar esant sunkiam gy-
venimo momentui nuraminimo, 
todėl svarbu neskubėti, palai-
kyti, skirti laiko ir, prireikus, nu-
kreipti pas atitinkamus speci-
alistus. Visuomet stengiuosi 
darbe išlikti maloni, pozityvi ir 
išklausanti. Manau, jog tai su-
teikia žmonėms pasitikėjimo, o 
nuoširdus patarimas, jaukus po-
kalbis neretai gydo veiksmin-
giau nei vaistas. 

– Ko išmokė darbas pande-
mijos sąlygomis?

– Darbas pandemijos sąlygo-
mis tik dar labiau įrodė vaistinin-
kų darbo svarbą visuomenėje. 
Šiuo laikotarpiu, kai patekti pas 
gydytojus tapo dar sudėtingiau, 
dauguma pacientų pirmiausia 
konsultuojasi su vaistininkais. 
Taip sustiprėjo pacientų pasi-
tikėjimas farmacijos specialis-
tais, o mums kasdiene užduoti-
mi tapo dėmesingai įsiklausyti į 
paciento lūkesčius ir įvertinti si-
tuaciją – rekomenduoti gydymą 
namuose arba paskatinti paci-
entą registruotis vizitui pas gy-
dytoją. 

– Kodėl po studijų nuspren-
dėte grįžti į Druskininkus?

– Gimiau ir užaugau Druski-
ninkuose. Per visus gyvenimo 
metus labai pamilau šį miestą, 
mačiau, kaip jis keičiasi. Tur-
būt todėl po universiteto baigi-
mo Kaune net nebuvo minčių, 

kur mano kelias ves toliau. Tiks-
liai žinojau, kad noriu grįžti gy-
venti ir kurti šeimą Druskinin-
kuose. Dar studijų laikais, kiek 
tik galėjau, laisvomis dienomis 
skubėdavau namo. Tik grįžusi į 
Druskininkus, pailsėdavau ir pa-
sisemdavau jėgų.

– Ar jaunam žmogui Druski-
ninkuose yra galimybių save 
realizuoti asmeninėje ir dar-
binėje erdvėje?

– Manau, kad daug kas pri-
klauso nuo paties žmogaus, jo 
poreikių. Mano manymu, Drus-
kininkų miestas puikus pasirin-
kimas gyvenimui įvairaus am-
žiaus žmonėms. Man atrodo, 
kad ir jauni, ir garbingo am-
žiaus sulaukę žmonės čia su-
ras savo asmeninę laimę. La-
bai džiaugiuosi, kad vis daugiau 
jaunų žmonių renkasi Druskinin-
kus savo gyvenamąja vieta, bai-
gę studijas grįžta gyventi ir dirb-
ti į kurortą. 

– Kokie Jūsų laisvalaikio po-
mėgiai? Ar naudojatės Drus-
kininkų privalumais – SPA, 
pramogų objektais, gamta, 
parkais?

– Viena iš svarbiausių priežas-
čių, dėl kurių taip myliu Druski-
ninkus, yra juos supanti gam-
ta. Didmiesčiuose man jos 
trūksta, kaip oro. Labai mėgs-
tu pasivaikščiojimus gamtoje ir 
mūsų mieste, kuriame kiekvie-
nas kampelis savas ir išpuose-
lėtas. Mėgstu leisti laiką su šei-
ma ir labai džiaugiuosi, kad mus 
skiria tokie maži atstumai. Visa-
da stengiuosi pasikviesti svečių 
iš kitų miestų ir kartu išmėginti 
skirtingas pramogas mieste.

– Kokia didžiausia Jūsų pro-
fesinė svajonė?

– Šiuo metu mano profesinė 
svajonė siejasi su paprasta kas-
dienybe – siekiu žinoti daugiau 
ir gebėti, kiek galiu, labiau padė-
ti žmonėms. Šiuo metu tai man 
teikia didžiausią džiaugsmą. O 
kiekvieno paciento ištartą gražų 
žodį, padėką ir grįžtamąjį ryšį 
vertinu labiausiai. Tikiu, jog, lai-
kui bėgant, vaistininko autorite-
tas visuomenėje didės, plėsis 
mūsų teikiamų paslaugų spek-
tras.

Konkurso „Lietuvos metų vaistininkas“ 
Aukso medalis – druskininkietei Dovilei Kizalaitei

D. Kizalaitė: „Norint suteikti aukščiausios kokybės paslaugą, labai svarbu visų pirma įsi-
klausyti į paciento lūkesčius, būti dėmesingam ir kantriam“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Lietuvos metų vaistininko rinkimų nugalėtojui įteikiamas Platinos medalis, antrosios vie-
tos laimėtojui – Aukso/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Po universiteto baigimo Kaune Dovilė neabejojo, kad nori grįžti gyventi ir kurti šeimą 
Druskininkuose/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Paruoškime imunitetą kovai su COVID-19

COVID-19 situacijai šalyje 
prastėjant, kol svarstomi įvai-
rūs pandemijos valdymo meto-
dai, sveikatos specialistai siun-
čia aiškią žinutę – nereikia bijoti 
vakcinos, ji yra priemonė už-
kirsti kelią pandemijai. 

Jau sužinojome apie koronaviru-
so omikron atmainos žaibišką pli-
timą ir tūkstantinius užsikrėtimų 
skaičius. Epidemiologai ragina lai-
kytis visų rekomendacijų ir stengtis 
išvengti susibūrimų, o pajutus net 
menkiausius simptomus – likti na-
muose.

„Omikron atmaina yra lengviau 
plintanti ir labiau užkrečiama nei 
prieš tai dominavusi delta atmaina. 
Omikron turi trumpesnį inkubacinį 
laikotarpį ir simptomai pasireiškia 
jau po 2-3 dienų nuo užsikrėti-
mo. Ir nors omikron atmaina daž-
niau sukelia lengvų formų ligą, ta-
čiau nereikėtų apsigauti – tai gali 
būti nulemta pasiekto plataus vak-
cinacijos lygio. Vakcinuoti žmonės 
serga lengviau – jų imunitetas jau 
pasiruošęs kovai“, – sako Druski-
ninkų pirminės sveikatos priežiūros 

centro gydytoja Gintarė Grigaliūnė. 

Į rizikos grupes patenka ir pen-
kiasdešimtmečiai

Medikai įspėja, jog, užsikrėtus 
omikron atmaina, galima sirgti ir 
sunkia ligos forma, sulaukti kom-
plikacijų. Taip pat specialistams ne-
rimą kelia tai, kad rizikos grupėje 
šiuo atveju atsiduria ir žmonės nuo 
50 metų.

„Omikron atmaina gali sukelti ir 
labai sunkią COVID-19 formą. Vy-
resni nei 50 metų žmonės yra rizi-
kos grupėje susirgti sunkesne viru-
so forma. Nevakcinuotų ir vyresnių 
nei 50 metų žmonių rizika sirg-
ti sunkia forma padidėja net kelis 
kartus“, – įspėja Druskininkų poli-
klinikos gydytoja.

Medikė ramina, jog sulaukti ša-
lutinių poveikių po vakcinos – nor-
malu, jų nereikėtų bijoti. COVID-19 
komplikacijos daug rimtesnės ir 
gali baigtis mirtimi. Esant baimėms 
dėl vakcinos ar jos šalutinio povei-
kio, visada galite pasikonsultuoti su 
savo šeimos gydytoju.

Pasak gydytojos G. Grigaliūnės, 
vakcinos gali turėti šalutinį povei-
kį, kaip ir visi vaistiniai prepara-
tai. Dažniausiai tai yra dūrio vietos 
paraudimas, skausmas, nedide-
lė temperatūra, tačiau sunkūs vak-
cinų šalutiniai poveikiai yra labai 
reti. „Vakcinų teikiama nauda ne-
nuginčijama: žmonės COVID-19 
serga rečiau, o jei suserga – ligos 
eiga lengvesnė, vakcina padeda iš-
vengti sunkaus plaučių ir kitų orga-
nų sistemų pažeidimo, mažina ti-
kimybę atsidurti ligoninėje, rečiau 
prireikia plaučių ventiliacijos ir rea-
nimacijos“, – teigia medikė.

Nerizikuokite vien su natūraliu 
imunitetu

Specialistė pastebi vyraujan-
čią nuomonę, kad natūralus CO-
VID-19 imunitetas esą naudin-
gesnis už įgytą po vakcinacijos. 
Gydytoja įvardija, kad įgytas imuni-
tetas po skiepo ne ką menkesnis. 
Ji primena, jog susirgimas, netu-
rint imuniteto, gali baigtis rimtomis 
komplikacijomis.

„Dažniausiai girdžiu mitą, kad na-
tūralus imunitetas yra geriau. Toks 
teiginys tikrai netinka COVID-19 
virusui, nes, persirgus bet kuria 

atmaina, galimas ir pakartotinis 
susirgimas. Persirgus nesusida-
ro išliekantis imunitetas, todėl yra 
saugiau skiepytis ir imunitetą palai-
kyti sustiprinančiomis vakcinų do-
zėmis. COVID-19 yra kaip „rusiška 
ruletė“ – niekas negali žinoti, kokio 
sunkumo forma susirgs. Net jau-
ni žmonės gali sirgti labai sunkiai ir 
net mirti“, – sako Druskininkų poli-
klinikos gydytoja G. Grigaliūnė. 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Kanceliarijos 

informacija
Užsakymo Nr. MDR-341-01

Praėjusią savaitę Druskinin-
kuose lankėsi ir su savival-
dybės vadovais ir adminis-
tracijos specialistais susitiko 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto rektorius prof. 
Rimantas Benetis, Kauno kli-
nikų generalinis direktorius 
prof. Renaldas Jurkevičius ir 
Reabilitacijos klinikų bei Ku-
lautuvos reabilitacijos ligoni-
nės vadovas prof. Raimondas 
Kubilius.

Susitikimo metu kalbėta apie 
sanatorijos „Dainava“ veiklą. 
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto ir Kauno klinikų vado-
vai mato perspektyvas vystyti 
šiuo metu sanatorijoje teikiamas 
sveikatinimo ir reabilitacijos 
paslaugas, vykdyti specialis-
tų kvalifikacijos kėlimą, taip pat 
įgyvendinti projektus, o svar-
biausia – dėmesį sutelkti į ku-
rortologinius tyrimus, mokslinės 
bazės ta tema kūrimą ir stiprini-

mą, specialistų paruošimą.
„Nuoširdžiai dėkoju svečiams 

už įsiklausymą ir kurortologijos 
svarbos bei naudos supratimą. 
Pagaliau po daugelio metų ban-
dymų prisibelsti į įvairias valsty-
bės institucijas atsirado eksper-
tai, kurie išgirdo mūsų prašymą 
vystyti kurortologinių tyrimų sri-
tį. Visas pasaulis šiuo metu yra 
atsigręžęs į gamtinius faktorius, 
jų poveikis sveikatai įrodomas 
moksliškai ir šiandien Lietuvo-
je mes taip pat turime puikią ga-
limybę tai padaryti. Druskinin-
kų savivaldybė palaiko Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ir 
Kauno klinikų vadovybės išsa-
kytas idėjas – neabejoju, kad 
kartu nuveiksime prasmingų 
darbų“, – sakė Druskininkų sa-
vivaldybės meras R. Malinaus-
kas.

Drusininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkų savivaldybėje – Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ir Kauno klinikų vadovų vizitas

Druskininkuose lankėsi ir su savivaldybės vadovais ir administracijos specialistais susitiko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir 
Kauno klinikų vadovai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija 
parengė Druskininkų savivaldybės 2022-2024 
m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia 

bendruomenę susipažinti bei pateiki savo 
pastabas ir pasiūlymus.  

 
Iki vasario 14 d. savo pastabas ir pasiūlymus dėl 
strateginio veiklos plano projekto galima pateikti 

Druskininkų savivaldybės plėtros strateginio 
planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo 

priežiūros komisijai el. paštu:  
vita.siliuniene@druskininkai.lt arba paštu, adresu 

Vilniaus al. 18, Druskininkai.

Susipažinti su Druskininkų savivaldybės 2022-
2024 m. strateginio veiklos plano projektu galite 

Druskininkų savivaldybės tinklapyje  
www.druskininkusavivaldybe.lt

Mieli druskininkiečiai,

Vasario 16-ąją
gimtadienį švenčia ne tik Lietuva,

bet ir kiekvienas jos pilietis.

Ši diena simbolizuoja mūsų dvasios stiprybę
ir viltį. Išlikime stiprūs, vieningi ir tikintys savo

jėgomis. Tegul Nepriklausomybės diena suburia
mus meilei Tėvynei ir naujiems didiems darbams!

„ManoDruskininkai“ redakcĳa
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Garbinga Vasario 16-osios šventė primena 
mums, kokia brangi, bet trapi yra laisvė. 

Su švente!
Lietuvos Respublikos Seimo narys  

Zenonas Streikus

Druskininkų savivaldybės 
administracija skelbia 2022 
metų Kultūros srities pro-
jektų konkursus:

- Nevyriausybinių organizaci-
jų, veikiančių kultūros srityje ir 
teikiančių kultūros srities pas-
laugas, kultūros projektams fi-
nansuoti.

- Fizinių asmenų (meninin-
kų, kūrėjų, kultūros puoselė-
tojų) bei juridinių asmenų (iš-
skyrus biudžetines ir viešąsias 
įstaigas, kurių savininko teises 
įgyvendina valstybės arba sa-
vivaldybės institucija, NVO or-
ganizacijos), veikiančių kultū-
ros srityje ir teikiančių kultūros 
srities paslaugas, kultūros pro-
jektams finansuoti.

Konkursų tikslas – skatin-
ti profesionalaus ir mėgėjų 
meno sklaidą Druskininkų sa-
vivaldybėje, sudarant sąly-

gas menininkams, kūrėjams, 
meno ir kultūros organizaci-
joms, draugijoms, klubams bei 
NVO realizuoti kūrybines idė-
jas ir sumanymus.

Paraiškų priėmimo terminas 
– iki 2022 m. kovo 10 d.

Druskininkų savivaldybės 
kultūros srities projektų fi-
nansavimo konkursų nuos-
tatus, paraiškos formą bei 
vertinimo kriterijus galima 
rasti Druskininkų savival-
dybės interneto svetainės  
www.druskininkusavivaldy-
be.lt reklaminiame skydely-
je „Savivaldybės remiami pro-
jektai“.

Paraiška pateikiama vienu iš 
būdų:

1. Elektroninė paraiška ir 
jos dokumentų versija patei-
kiama iki 2022 m. kovo 10 d. 
24.00 val. el. paštu langelis@

druskininkai.lt, laiško eilutėje 
„Tema“ įrašius konkurso pava-
dinimą „Kultūros srities projek-
tų konkursui“.

2. Atspausdinta paraiška 
turi būti pateikta užklijuotame 
voke, ant jo užrašant „Kultūros 
srities projektų konkursui“ ir iki 
2022 m. kovo 10 d. 17.00 val. 
pateikta Druskininkų savival-
dybės administracijai, Vilniaus 
al. 18, Druskininkai. 

Iki paskutinės paraiškų pa-
teikimo darbo dienos pabai-
gos su konkursais susijusiais 
klausimais konsultacijas tei-
kia Druskininkų savivaldybės 
administracijos Turizmo, ko-
munikacijos ir kultūros sky-
riaus vyriausiasis specia-
listas kultūrai Naurimas 
Michailiuk tel. 8 617 08840,  
el. p. naurimas.michailiuk@
druskininkai.lt 

Skelbiamas papildomas kvietimas teikti 
paraiškas Druskininkų savivaldybės 

2022 metų Kultūros srities  
projektų konkursams

Dažnas žmogus linkęs ide-
alizuoti savo gyvenimą net 
tada, kai jis turi rimtų pro-
blemų ir laikyti jas savyje, 
kas ilgainiui ima virsti į ne-
rimą, panikos atakas ar kel-
ti rimtesnes psichologines 
problemas.

Kartais užtenka tik atlik-
ti paprastą kvėpavimo prati-
mą, pamedituoti ar pasikalbė-
ti su artimu žmogumi, ir visas 
slegiantis nerimas pradings-
ta, pasidaro lengviau mąsty-
ti. Tačiau šiuolaikinė problema 
– baimė kalbėti apie psichinę 
sveikatą ir ieškoti pagalbos, 
kad ir kokia reikalinga ji bebū-
tų. 

Šis renginys skirtas norma-
lizuoti psichinės sveikatos 
temą, įkvėpti, motyvuoti. Kad 
ir kaip gerai besijaustum, at-
eik! Juk nežinai, kada šios mo-
tyvacijos gali prireikti tau ar 
tavo artimam draugui, nes tik 
stiprus išdrįsta pažiūrėti savo 
baimei į akis.

Renginio svečiai – Edvinas 
Krupinskas, Mantas Micevi-
čius, psichologas Tomas Šla-
pikas.

Renginio metu privaloma dė-
vėti ne mažesnės kategorijos 
nei FFP2 respiratorius!

Druskininkų JUC 
informacija 

Tris kartus įkvėpk!

Druskininkų savivaldybės informacija
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Vyriausybė, Sveikatos ap-
saugos ministerija yra paren-
gusios ne vieną normatyvinį 
dokumentą, kuris turėtų keis-
ti galiojančią sveikatos pas-
laugų teikimo tvarką. Nemaža 
dalis tų pakeitimų yra susiju-
sios ir su sanatoriniu gydy-
mu bei reabilitacija, kurie la-
bai aktualūs ir mūsų kurortui, 
teikiančiam gausybę reabilta-
cijos paslaugų. 

Nacionalinės sanatorijų ir 
reabilitacijos įstaigų asocia-
cijos prezidentas, „Eglės sa-
natorijos“ vadovas Artūras 
Salda mato nemažai grėsmių 
reabilitaciniam ir kurortiniam 
gydymui, kurios kyla, nagri-
nėjant Vyriausybės ir SAM 
planus dėl šių paslaugų tei-

kimo perspektyvų. Jo nuo-
mone, dabartinės valdžios 
planuose yra tikslas – su-
menkinti kurortus, o kuriama 
sistema per kelerius metus 
gali panaikinti kurortinę rea-
bilitaciją. 

Apie įvairias sveikatos priežiū-
ros sistemos reformas, sveika-
tos politikų nuostatas sanato-
rinio gydymo įstaigų atžvilgiu 
kalbėjomės su A. Salda.

– Kokios grėsmės kyla sa-
natorinio ir reabilitacinio gy-
dymo įstaigoms dėl vykstan-
čios reformos? 

– Sveikatos priežiūros įstai-
gų reforma – viena iš dauge-
lio šiuo metu vykdomų. Pagal 
ją, negalėtų būti savarankiš-
kų specializuotų ligoninių, ku-
rios pavaldžios savivaldybėms, 
į šią grupę patenka ir reabilitaci-
jos centrai. Tai liečia tik viešojo 
sektoriaus sveikatos priežiūros 
įstaigas. Siekiama, kad nelik-
tų savarankiškai veikiančių re-
abilitacijos įstaigų. Lietuvoje to-
kios įstaigos yra: Abromiškių, 
Palangos reabilitacijos ligoni-
nės, SAM pavaldi vaikų sanato-
rija „Palangos gintaras“. Yra įs-
taigų, kurios pavaldžios kitoms 
ministerijoms, pavyzdžiui, Drus-
kininkuose veikianti „Dainava“, 
priklausanti VRM. Jei bus pri-
imta tokia įstatymo pataisa, tai 
„Dainavai“ nieko kita neliks, kaip 
būti likviduojamai arba prijung-
tai prie didelės ligoninės, todėl 
ir eina kalba, kad ji bus jungia-

ma prie LSMU Kauno klinikų. 
Pagal dabar galiojančią tvarką, 
ši įstaiga dar galėtų būti sava-
rankiška, bet, priėmus įstatymo 
pakeitimą, nelieka savarankiško 
varianto. 

– Ar tiesa, kad valdžia užsi-
mojo stiprinti ambulatorinę 
reabilitaciją bei menkinti sta-
cionariąją? 

– Kita dalis pasikeitimų yra 
susijusi ne su šia reforma, bet 
su normatyviniais dokumentais. 
Nuo šių metų pradžios įsigaliojo 
naujas medicininės reabilitaci-
jos finansavimo prioritetų sąra-
šas. Pagal jį, stacionarinė medi-
cininė reabilitacija yra papuolusi 
į paskutinę – penktą – vietą iš 
penkių prioritetų. Visa sistema 
yra sukurta taip, kad kasmet di-
dėtų ambulatorinės reabilitaci-
jos apimtys ir mažėtų sanatori-
nės reabilitacijos kiekis. 

Mums, dirbantiems kurortuo-
se, tai yra labai aktualu, nes iš 
esmės ambulatorinė reabilitaci-
ja atliekama didmiesčių polikli-
nikose ir ligoninėse. Pacientas 
rytą atvažiuoja, gauna paslau-
gas ir vakare išvažiuoja namo. 
Kurorte mes visada speciali-
zuodavomės stacionarinėje re-
abilitacijoje. Žmogus atvažiuo-
ja, dvi savaites rimtai gydosi, 
mėgaujasi kurorto oru, kitais 
veiksniais, gali susikoncentruo-
ti į savo sveikatą. Tai vyksta jau 
daug metų, ir mes matome aki-
vaizdžius rezultatus. 

Manau, kad dabartinės val-
džios planuose yra kurortų su-
menkinimas. Tai didelis pavo-
jus, jie sukūrė sistemą, kuri per 
kelerius metus gali sunaikinti 
kurortinę reabilitaciją. 

– Kalbama, kad reabilitacija 
bus vykdoma regioniniu prin-
cipu – ligoniai turės važiuoti 
reabilituotis tik į to regiono, 
kuriame gyvena, reabilitaci-
jos įstaigas. 

– Sveikatos priežiūros sis-
temos pertvarkoje parašyta, 
kad norima sveikatos priežiū-
ros paslaugas organizuoti regi-
oniniu principu. Jei, pavyzdžiui, 

žmogus gydėsi Santaros klini-
kose, o reabilitaciją gauną ku-
rioje nors iš sostinės poliklini-
kų, tai gal tai ir logiška. Tą patį 
bandoma padaryti ir medicini-
nei reabilitacijai. Jei tu papuolei 
gydytis į kurią nors Vilniaus re-
gioninę ligoninę, tai, kaip taisy-
klė, ligoninė padarys viską, kad 
tu reabilitacijai nepatektum į kitą 
vietovę. Vilniečiui reabilitacijai 
nuvažiuoti į Palangą ar druski-
ninkiečiui – į Birštoną gali tapti 
misija neįmanoma. Dėliojant tas 
paslaugas pagal regionus, gali 
būti taip, kad žmonės į kurortus 
nepateks arba jiems patekti bus 
labai sudėtinga.

Jei įstaigoms gerai, tai ir ku-
rortui gerai, jei kurortui gerai tai 
ir įstaigoms gerai. Panašu, kad 
viskas daroma tam, kad kuror-
tai būtų sumenkinami ar net nai-
kinami. Susitikimuose SAM vi-
ceministrė atviru tekstu pasakė: 
„Jūs ten kurortuose gydote oru“. 
Žmonėms, kurie visą gyvenimą 
yra pašventę kurortiniam gydy-
mui, medicininei reabilitacijai, 
labai skaudu girdėti tokius tei-
ginius. 

– Yra kalbų, kad už reabili-
taciją valstybinėse įstaigose 
mokėti nereiks, bet už priva-
čių sanatorijų paslaugas tu-
rės susimokėti pats pacien-
tas. 

– Neturime oficialių tai patvirti-
nančių dokumentų, bet Sveika-
tos reikalų komiteto pirmininkas 
Antanas Matulas vienoje konfe-
rencijoje yra pasakęs: „Valsty-
bė už komfortą žada nemokėti“. 
Kita vertus tai, jog ketinama vis 
daugiau reabilitacijos „permes-
ti“ į ambulatorinę, reiškia, kad, 
jei eisi reabilituotis į polikliniką, 
tai tau nieko nekainuos, bet jei 
norėsi tą pačią ambulatorinę re-
abilitaciją atlikti kurorte, tai turė-
si prisimokėti už apgyvendinimą 

ir maitinimą. 
Reabilitacija kurorte pacien-

tui gali tapti prabanga. Mėgau-
tis grynu oru, gauti purvo vo-
nias, kitas procedūras gali tapti 
per brangu, nes tai valstybė va-
dina „prabanga“. 

– Kas keičiasi, siunčiant li-
gonius į reabilitaciją? 

– Anksčiau siunčiančios įstai-
gos – poliklinikos, ligoninės – tu-
rėjo kvotas, kiek gali išsiųsti pa-
cientų į reabilitaciją. Pacientas 
rinkdavosi. Dabar nuimtos kvo-
tos siunčiančioms įstaigoms, 
tačiau dabar jos „uždėtos“ pri-
imančioms įstaigoms. Prieita 
prie absurdiškos situacijos, kai 
ligoninės, kurios mato gyvą pa-
cientą, gali įvertinti jo būklę, iš-
rašo dabar daug daugiau siun-
timų nei anksčiau, kai turėjo 
kvotas. Tačiau pacientas pa-
statomas į absurdišką situa-
ciją – gauni siuntimą, bet prii-
mančiose įstaigose nėra vietų, 
jos visos užpildytos. Mes kelio-
lika metų dirbome be eilių, o da-
bar ,deja, žmonėms eilėje ten-
ka laukti iki dviejų mėnesių. Tai 
yra labai blogai, nes po kai kurių 
susirgimų reabilitacija yra reika-
linga čia ir dabar. Po dviejų trijų 
mėnesių reabilitacija gali turėti 
tik pusę to efekto, kurį pacientai 
gautų, iškart atvykę į reabilitaci-
ją. Gaila, kad tokiu būdu valsty-
bė žaidžia žmonių likimais ir jų 
sveikata. 

– Ar yra vilties, kad situacija 
pasikeis į gerąją pusę? 

– Mes apie tai daug kartų esa-
me kalbėję su ministerijos at-
stovais, Seimo nariais. Turime 
vilties, kad pavasario Seimo 
sesijoje, priimant su sveikatos 
priežiūrą susijusius įstatymų pa-
keitimus, bus atsižvelgta į mūsų 
pastabas. 

Parengė Laimutis Genys

Artūras Salda: „Valdžia kuria sistemą, kuri per kelerius metus 
gali sunaikinti kurortinę reabilitaciją“ 

Gediminas Kaubrys, UAB „Draugystės sanatorija“ vadovas: 
„Kiek man žinoma, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai 
pokalbiuose su reabilitacijos įstaigų ir sanatorijų atstovais bandė 
nuraminti juos dėl galimų reformos pasekmių. Buvo pasakyta, 
kad ligoniai nebus siunčiami reabilitacijai regioniniu principu, bet 
bus sukurti susirgimų klasteriai, pagal susirgimų grupes. Todėl 
ne pagal regionus, bet pagal susirgimų specifiką bus skiriama 
reabilitacijos vieta. Taip pat ministerijos atstovai nuramino, 
jog ir viešųjų įstaigų statusą turinčios reabilitacijos įstaigos, ir 
privačiosios turės tas pačias galimybes – pacientai galės taip 
pat naudotis ir vienų, ir kitų reabilitacijos įstaigų paslaugomis, 
už kurias apmokės Ligonių kasos. Manau, kad viskas turėtų būti 
gerai, tik akivaizdu, jog trūksta komunikacijos, todėl ir kyla įvairios 
baimės ir nežinia“. 

Vesta Janeikienė, Vš.Į valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ direktorė: „Pagal rengiamus 
įstatymų pakeitimus, nemanau, kad geru keliu judame, ypač 
dėl ambulatorinės reabilitacijas. Mano nuomone, stacionarinė 
reabilitacija pacientui yra daug geriau nei ambulatorinė, nes ji 
skiriama, esant sunkesniems susirgimams, ir yra efektyvesnė. Aš 
būčiau už stacionarinės reabilitacijos prioritetą. Labai neaišku, 
kaip bus skirstomas reabilitacijos vietų skaičius, kas galės ją 
teikti. Ar ministerija nuspręs, kiek kuriam regionui duos vietų 
reabilitacijai? 

Regioninis principas yra visiška bėda. Juk žmogus turi turėti 
galimybę pasirinkti reabilitacijos vietą. Žvelgiant iš įstaigos 
perspektyvos, tai negali žinoti, kiek žmonių tavo regione sirgs, gali 
neužtekti ligonių iš savo regiono, kad užpildytų sanatorijos vietas. 

Situacija yra neaiški, nors buvo viešai deklaruojama, jog 
bus didesnis sveikatinimo paslaugų prieinamumas, nežinau, 
ar tikrai taip bus. Gal jie taip galvoja sutaupyti lėšų? Manau, 
kad reabilitacijos apimtis reiktų plėsti ir skatinti prevencinę 
reabilitaciją.“

Eglė Sadauskaitė, savivaldybės 
gydytoja: „Mums, kaip savivaldybei, 
nebuvo išsamiai pristatyti galimi 
pakeitimai, susiję su reabilitacija ir 
sanatoriniu gydymu. Tačiau buvome 
informuoti, jog pereinama nuo stacionarios 
prie ambulatorinės reabilitacijos. Tai 
apsunkintų paslaugos prieinamumą, 
tada būtų sunku sanatorijoms finansiškai 
išsilaikyti. Jei bus patvirtinta reforma, 
mes persidėliosime reabilitaciją iš 
stacionarios į ambulatorinę. Tie pacientai, kuriems po gydymo 
Druskininkų ligoninėje bus skiriama reabilitacija, turės naudotis 
ne stacionarinėmis reabilitacijos paslaugomis, kaip buvo iki 
šiol, bet ambulatorinėmis. Kitaip sakant, jie, kaip ir anksčiau, 
reabilituosis mūsų miesto sanatorijose – tik be maitinimo ir 
nakvynės. Žmonėms teks naudotis reabilitacija, kasdien iš namų 
atvykstant į procedūras“.

„Eglės sanatorijos“ vadovas A. Salda 
mato nemažai grėsmių reabilitaciniam ir 
kurortiniam gydymui, kurios kyla, nagrinė-
jant Vyriausybės ir SAM planus dėl šių pas-
laugų teikimo perspektyvų

Druskininkų kurorto sanatorijų vadovai tikisi, kad nebus taip, jog žmonėms į kurortus patekti bus labai sudėtinga/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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Autoservisui reikalingas 
automobilių šaltkalvis 

remontuoti automobilių važiuokles.  
Reikalinga darbo patirtis. 

Tel. 8 612 68057

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

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

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

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-ekspedi-
toriai, turintys  „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės 

reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur. 
Tel. +37061630901

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Reikalingi tarptautinių 
reisų  vairuotojai-

ekspeditoriai, turintys 
„CE“ kategoriją.

Savaitės trukmės reisai.
Tel. +370 654 22201

Parduodamos arba nuomojamos požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,  

Gardino g. 56A name.  
Liko 3 vietos!

Tel. 8 677 72510
Brangiausiai perkame 
dirbamą arba apleistą 

žemę Druskininkų, Lazdijų, 
Varėnos savivaldybėse. 
Galime nupirkti skubiai.  

Tel. 8 676 26009

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo 
pirminių dokumentų registravimo iki pilnos 

finansinės atskaitomybės sudarymo. 
Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų 

ruošimas bei pateikimas valstybinėms 
institucijoms, įmonės vadovybei, akcininkams. 

Bendradarbiavimas su mokesčius 
administruojančiomis institucijomis, 

buhalterinės apskaitos optimizavimas, procesų 
priežiūra, tobulinimas ir kontrolė.

Tel. 8 610 27212

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipų šildomų 

grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.  
Tel. +370 618 61620

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Nupirkčiau 
Jūsų automobilį ar motociklą. 

Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 693 79935

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359
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Užuojautos

Mirtis–tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

ir atminty gyva išlieka…

Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Vaidai Hellin Cuestai  
dėl mylimo Tėvelio mirties.

NVSC Druskininkų skyriaus darbuotojai

Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Mirus Juozui Kirveliavičiui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Daną, dukrą Laurą, 
sūnus Romą ir Dainių.

Merkinės g. 6 gyventojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Sigitui Galčiui, nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną Mildą, dukras Vaidą ir Sigutę bei visus artimuosius.  

Telydi Jus dvasios paguoda!

Zita Nedzinskaitė, Marija Osipova, Tatjana Sokolova

Mes tik norime tikėti, kad Mama – amžina. 
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė savo gelmėn..

Skaudžia netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai 
užjaučiame Ireną Balionienę ir visus artimuosius.

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Sigitui Galčiui, nuoširdžiausius 
užuojautos žodžius skiriame žmonai Mildai, dukroms Vaidai ir Sigutei su 

šeimomis bei visiems artimiesiems.

Dalė ir Vincas Eimučiai

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Druskininkuose  nuomojamos (200 i r 100 kv. m patal-
-

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių supirkimas. 
Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio su 
kaušu, tralo automobiliams 

vežti nuoma. 
Tel. 8 628 75156

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“!

Transporto įmonei 
reikalingas tolimųjų 

reisų vairuotojas ( „C“ 
kategorija). Reisai: 

Lietuva-Lenkija-Lietuva.  
Tel. 8 656 29324 ir  

8 686 56366

Elek tros instaliacijos  

pradžios  iki pabaigos.  
Tel. 8 6 10 27022

Taupykite! Rinkitės 
elektroninę sąskaitą už 

atliekų tvarkymą

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras siūlo rinktis elek-
troninį mokėjimo pranešimo už 
atliekas gavimo būdą. Taip pa-
prasčiau, patogiau ir pigiau. 

Tą padaryti galima, prisijun-
gus prie Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro savitarnos sve-
tainės https://www.aratc.lt/vieti-
ne-rinkliava/e-paslaugos-e-vieti-
ne-rinkliava/ 

Pažymėkite, kad renkatės elek-
troninę sąskaitos gavimo būdą, 
nurodykite teisingą, naudojamą 
elektroninio pašto adresą ir būsi-
te garantuoti, kad jūsų pranešimas 
niekur nepasimes ir nedings. 

Vietinės rinkliavos mokėjimo pra-
nešimai gyventojams yra siunčia-
mi vieną kartą per metus. Vasario 
mėnesį juos gaus visi regiono atlie-
kų turėtojai. 

Užsisakiusieji elektroninius pra-
nešimus, mokės mažiau – jiems 
bus pritaikyta savivaldybės numa-
tyta lengvata.

Popierinių pranešimų siuntimas 
paštu yra brangi paslauga ir svars-
toma galimybė nuo kitų metų jos 
atsisakyti. Pageidaujantiems gau-

ti pranešimus paštu būtų priskai-
čiuojamos jų spausdinimo ir siunti-
mo išlaidos.

Kiekvienais metais nemaža dalis 
paštu išsiųstų pranešimų grįžta su 
informacija, kad nerastas adresa-
tas, netvarkinga pašto dėžutė arba 
jos visai nėra. Kad taip nenutiktų, 
geriausia išeitis – užsisakyti elek-
troninį mokėjimo pranešimą. 

Negautas mokėjimo pranešimas 
neatleidžia nuo pareigos mokėti 
rinkliavą. Jos nesumokėjus, skai-
čiuojama skola, o grįžęs mokėjimo 
pranešimas pridedamas prie jos 
išieškojimo kaip įrodymas, kad jis 
buvo išsiųstas. 

Užsisakius elektroninę sąskaitą, 
tokių problemų nekyla. Tik būtinai 
pasitikrinkite, o, prisijungdami nau-
jai, nurodykite veikiantį ir naudoja-
mą elektroninį paštą!

Vis dar yra rinkliavos mokėtojų, 
kurie nurodę elektroninius adre-
sus, besibaigiančius @zebra.lt ir 
@aktv.lt

Zebra elektroninių paslaugų ne-
teikia, pašto @aktv.lt platforma taip 
pat yra išjungta, ir šie adresai ne-
veikia. 

Jeigu kyla neaiškumų, problemų, 
jungiantis ar registruojantis prie 
ARATC savitarnos sistemos, kreip-
kitės info@alytausratc.lt arba  
tel. (8 315) 72842.

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro informacija
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2022.02.12 d.
Šeštadienis

2022.02.11 d.
Penktadienis

2022.02.13 d.
Sekmadienis

2022.02.14 d.
Pirmadienis

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „PREMJERA Ūkininkas ieško 
žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Covid-23.
22:45 Tikras išbandymas.
01:00 Skautai prieš zombius.
02:50 Kapitonas Filipsas.
05:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Vyrų šešėlyje. 
07.00 „Siaubingosios gamtos 

stichijos“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Misija: laukinė gamta. Dokumen-
tika.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „PREMJERA Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas.
23:20 Išlikimo žaidimas.
01:10 „Didžiojo sprogimo teorija“.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė“. 
08.30 Eko virusas.

09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Vilniaus Babilonas“.
11.00 „TV Europa pristato. Nepriklau-
somybės kovų verpetuose. Vladas Pu-
tvinskis - Pūtvis“ . 
11.30 Grįžtantys. Dokumentikos apy-
braižų ciklas. Lietuva. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 „Siaubingosios gamtos stichijos“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.50 „Reali mistika”.
03.35 Lietuvos miestai. 
04.20 Misija: laukinė gamta. 
05.10 „TV Europa pristato. Nepriklau-
somybės kovų verpetuose. Vladas Pu-
tvinskis - Pūtvis“ . 
05.35 Vantos lapas. Laida apie pirties 
malonumus. 
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu“.

08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kova už būvį“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Prienų 
„Labas Gas“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 Sąskaitininkas.
00:30 Šešėlių namai.
02:35 Absoliutus blogis. 

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 Nuotykių ieškotojas Tedas.
11:10 Svečiai palėpėje.
12:55 Kai ateina ji.
14:50 Terminalas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:35 Akvamenas.
00:20 Nepageidaujamas kaimynas.
02:25 Ko nori vyrai.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė“. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Misija: laukinė gamta. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Partizanų keliais. 
11.00 Vyrų šešėlyje. 
11.30 Bušido ringas. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Alfa taškas. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. 
19.00 „Reali mistika”.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina”.
04.20 Misija: laukinė gamta. 
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės 
TV laida. 2020.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato I-asis etapas. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato II-
asis etapas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kova už būvį“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Vil-
niaus „Rytas“ - Kėdainių „Nevėžis–
Optibet“. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:45 Sąskaitininkas.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Toks gyvenimas.
00:50 „Snaiperis“.
01:45 Akvamenas.
04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 „Aiškiaregė”.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.30 „Keitė: šiuolaikinės karalienės 
tapsmas“ .
17.35 „Advokato kelias.
18.00 Reporteris.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Čia mano sodas. 
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų pro-
grama.
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė po-
kalbių programa. Ved. Beata Nichol-
son. (subtitruota).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Vienos agentės istorija.
00:55 Laimė.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas.
04:05 Išpažinimai. 
04:30 Šventadienio mintys. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.

06:55 Minčiukų palėpė. 
07:25 Auklė Makfi.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
12:00 Primatai.
12:55 Ledo žemė.
13:45 Stulbinami protai.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 2022. 
„Eurovizijos“ nacionalinė atranka. 
22:40 Vienišos širdys.
00:30 Vienos agentės istorija.
02:30 Primatai.
03:25 Ledo žeme.
04:15 Stulbinami protai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną.
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
09:00 Čia mano sodas.
09:30 Minčiukų palėpė. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas.
12:00 Laukinis rojus.
13:00 Septyni pasauliai, viena planeta. 
13:55 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis.
21:55 Marija Terezė 2.
23:40 Kasparas Hauzeris. Kiekvienas 
už save ir Dievas prieš visus.
01:25 Dainius Pulauskas: džiazo ke-
lyje.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią. Aktualijų pro-
grama. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Jaunasis Volteras.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Muzikinis intarpas.
05:15 Ponių rojus.06:10 „Galingieji reindžeriai. 

Žvėries galia“.
06:40 „Monstrų viešbutis“.
07:10 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:40 „Farai“. 
08:40 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Galite pabučiuo-
ti pamergę“.
11:40 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 TIESIOGIAI Olimpinių žiemos 
žaidynių atidarymo ceremonija.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paryžiaus katedros kuprius“.
21:15 „Kapitonė Marvel“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Kapitonė Marvel“.
23:50 „Praeities šešėliai“.
02:20 „Pilies griūtis“.
04:10 „Kryžminė ugnis“. 06:00 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:00 „Snieglenčių sportas 
(Moterų akrobatinis nusileidi-

mas). Žiemos olimpinės žaidynės“.
09:45 „Slidinėjimas (Moterų 15 km 
skiatlonas). Žiemos olimpinės žaidy-
nės“.
11:00 „Biatlonas (mišri estafetė 4 x 6 
km). Žiemos olimpinės žaidynės“.
12:15 „Šuoliai su slidėmis (Vyrai, kva-
lifikacija). Žiemos olimpinės žaidy-
nės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Šuoliai su slidėmis (Vyrai, kva-
lifikacija). Žiemos olimpinės žaidy-
nės“.
13:00 „Daktaras Dolitlis 4. Preziden-
to šuo“.
14:55 „Undinėlė“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Vasaros paukščiai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Vasaros paukščiai“.
00:00 „Nemirtingieji“.
02:10 „Nakvynės namai“.
04:00 „Domino“. 

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda“.
07:00 „Olimpinės žiemos žai-
dynės“.

12:40 „Kenoloto“.
12:42 „Olimpinės žiemos žaidynės“.
13:00 Meilė keliauja laiku. Smarag-
das. 
15:15 „Princesė nuotaka“.
17:15 „Lietuvis pas lietuvį“.
17:20 „Kenoloto“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių mū-
šis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Lietuvis pas lietuvį“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Planas tėčiui. 
21:50 „Transporteris“. 
22:45 Jėga ir Kenoloto. 
22:48 „Vasaros paukščiai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Transporteris 2“.
23:40 „Karaliaus vardu“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Olimpinės žiemos žai-

dynės“.
13:00 „Beširdė“.
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 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Valentinas vienas“. 
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Valentinas vienas“. 
00:35 „Valentinas už 2rų“. 
02:55 „Mokytoja“.
03:30 „Pasitikėjimas“.
04:40 „Elementaru“.

18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.

09:00 „Ponas Magu“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Lino. Nuoty-
kiai katino kailyje.
11:05 Šnipų vaikučiai.
12:50 „Ponas Bynas“.
13:25 Čarlis ir šokolado fabrikas.
15:45 Gražuolė ir pabaisa.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Shazam! 
22:10 Ko nori vyrai.
00:30 Nubusti Meksikoje.
02:15 Covid-23.

02:25 Kelionių atvirukai.
02:40 Laukinis rojus.
03:35 Septyni pasauliai, viena plane-
ta. Filmavimas gamtoje.
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2022.02.15 d.
Antradienis

2022.02.16 d.
Trečiadienis

2022.02.17 d.
Ketvirtadienis

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Pa-
nevėžio „Lietkabelis“ - Alytaus „Dzū-
kija“. 
21:00 Elijaus knyga.
23:20 „Juodasis sąrašas“.
00:20 „Kondoras“.
01:25 „Narkotikų prekeiviai“.
02:30 „Atsarginis prezidentas“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Didysis Getsbis.
01:20 Toks gyvenimas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grįžtantys.
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai.
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas”.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
21:00 Maksimali rizika.
23:05 Elijaus knyga.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:30 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti.
09:00 Kapitonas Kardadantis 

ir stebuklingas deimantas.
10:35 Smurfai 2.
12:40 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
16:35 Jaunikis ant balto žirgo.
18:30 Žinios.
19:30 Importinis jaunikis.
21:40 Džokeris.
00:05 Tai.
02:40 Didysis Getsbis.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Vilniaus Babilonas“. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „TV Europa pristato. Nepriklau-
somybės kovų verpetuose. Lietuva 
XIX - XX a. pradžioje”.
11.45 „TV Europa pristato. Nepriklau-
somybės kovų verpetuose.“
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Herkus Mantas”. 
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Herkus Mantas”. 
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Edmundo Kučinsko, Rimvydo Ku-
činsko ir Styginių kvarteto koncertas. 
20.00 Reporteris.
20.30 „Skrydis per Atlantą”. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Nauja diena.
01.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
02.00 Misija: laukinė gamta.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 Laikykitės ten. 
04.35 „Pėdsakas. Ukraina“.

07:05 „Kova už būvį“.
09:15 Leopardų uolos.
10:25 Kolibriai – žėrintys pa-

siuntiniai.
11:40 Riterio žvaigždė.
14:25 Lėktuvai, traukiniai ir automo-
biliai.
16:15 Drakonai dvyniai.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Dvasia šarvuose.
23:05 Hadsono vanagas.
01:10 Maksimali rizika.
03:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais. 
07.00 „Siaubingosios gamtos 

stichijos”.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk”.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Dvaro rūmai”.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai. 
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Herbas ar skaičius. Merginos“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus „Dzūkija“ - Jonavos „CBet“. 
21:00 Šalta naktis.
22:45 Dvasia šarvuose.
00:50 „Didžiojo sprogimo teorija“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 „Pabandom iš naujo!“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietu-
va Europoje.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Jaunasis Volteras.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietu-
va Europoje. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Lietuva kalba. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:25 Speciali programa ,,Dėl Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 
straipsnių pakeitimo“. 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Jaunasis Volteras.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Dainos Lietuvai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. 

 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kas ir kodėl?

06:35 Nacionalinė ekspedicija. 
07:30 Išpažinimai.
08:00 Gamtininko užrašai. 
08:30 Čia mano sodas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:37 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija. Lietuvos Res-
publikos Prezidento kalba. 
12:30 Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena. 
14:00 Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės si-
gnatarų namų Vilniuje. 
14:45 Gražiausios poetų dainos.
15:50 1920. Didžioji diena. 
17:00 „Aš – dalis tavęs“ muzikinė pro-
grama.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios.
19:00 Prisiminkime. Vasario 16-osios 
Lietuvos nepriklausomybės aktas. 

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Olimpinės žiemos žai-

dynės“.
13:00 „Beširdė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:27 „TV3 orai“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Nepriklausomybės diena“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Olimpinės žiemos žai-

dynės“.
14:00 „Erelis Edis“.
16:05 „Ir velnias dėvi Prada“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ir velnias dėvi Prada“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Šventinis koncertas „Aš – da-
lis tavęs“.
21:30 „Tadas Blinda. Pradžia“. 
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Tadas Blinda. Pradžia“. 
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Tadas Blinda. Pradžia“. 
23:55 „Bulis“.
00:55 „Elementaru“.
01:55 „Mokytoja“.
02:30 „Ekstrasensų mūšis“.
04:05 „Tarp mūsų, mergaičių“.

06:00 „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.
06:30 „Monstrų viešbutis“.
07:00 „Olimpinės žiemos žai-

dynės“.
13:00 „Beširdė“.
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 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Indianapolis. Nepaprasta drąsa“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Indianapolis. Nepaprasta drąsa“.
01:05 „Bulis“.
02:05 „Elementaru“.
03:05 „Mokytoja“.
03:45 „Ekstrasensų mūšis“.

18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Netikėtas teisingumas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „Haris ir Megan: šiuolaikinė mei-
lės istorija“ . 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Netikėtas teisingumas“.
02.30 TV parduotuvė.
03.00 „Dvaro rūmai”.
03.55 „24/7“. 
04.35 „Reali mistika“.

22:48 „Nepriklausomybės diena“.
01:30 „Elementaru“.
02:30 „Mokytoja“.
03:05 „Ekstrasensų mūšis“.

19:30 Lietuva kalba. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Universiteto 100-mečio koncertas. 
22:45 Dviračio žinios.
23:15 Jaunasis Volteras.
00:05 1920. Didžioji diena. 
01:15 Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės si-
gnatarų namų Vilniuje.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 

10:05 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Komandosai.
00:35 „Snaiperis“.
01:30 Džokeris.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų 
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma.  

Tel. 8 628 75156
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

BALDAI IŠ VOKIETIJOS
Baravykų g. 10, Druskininkai

I-V: 10.00 val.- 17.30 val.;
VI: 10.00 val.- 15.00 val.
Sekmadienį nedirbame

Tel. 8 647 88559

Transporto įmonei 
reikalingi tolimųjų 
reisų vairuotojai . 
Reisai savaitiniai: 
Lietuva-Olandija-
Belgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385

AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir 
techninis aptarnavimas, autodetalės.

Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu –  
10 % nuolaida darbams ir detalėms! 

Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Siūlome darbą  tolimųjų reisų vairuotojams-ekspe-
ditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas):

Lietuva – Benelux – Lietuva . 
Savaitės trukmės reisai. 

Tel. +37061630901

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose. 
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų 

įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. 
Tel. +370 618 61620

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-
ekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).  

Kontaktinis tel. +370 654 22201

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 
cm x 1 m 50 cm, centrinis ka-
tilas, kaina – 180 Eur, vyriškas 
dviratis su bėgiais, kaina – 50 

Eur. Tel. 8 616 48116

VIZOS 
(vienkartinės ir 
daugkartinės) 
į Baltarusiją 

gydymo tikslais.

 8 673 88383
info@drusva.lt 

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Vidaus apdaila, plytelių klojimas,  
laminato dėjimas. Tel. 8 622 33034

Superkame benzininius 
automobilius 

geriausia kaina.  
Tel. 8 648 18 770

Brangiai perka senus 
gintaro karolius, 
gabalus, sages, 

pakabukus.  
Tel. 8 674 61 640

Kasame šulinius, valome, giliname, darome 
šulinių apdailą. Tel. 8 622 73703

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Statome pavėsines, terasas. Renovuojame namus, butus, 
sodybas. Dedame grindis, gipsą, plokštes. Dažome, tape-
tuojame. Įvairūs griovimo darbai. Įrengiame pirtis. Reno-
vuojame šiltnamius. Dengiame stogus. Tel. 8 605 42559 

IEŠKAU ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS (1 HEKTARO 
PLOTO). GALI BŪTI MEDŽIŲ, AR NETOLI MIŠKO, ELEKTRA 
NEBŪTINA, IKI 30 KM NUO DRUSKININKŲ, IKI 3000 EUR. 

TIK RIMTI PASIŪLYMAI.  
SKAMBINTI PO 12 VAL. Tel. 8 628 09332

Parduodame KIAULIENOS skerdieną puselėmis: lietuvišką, 
svilintą, kaina – 2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 kg. 
Turime VERŠIENOS, AVIENOS, ĖRIENOS. Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad mėsa – LIETUVIŠKA.  
Atvežimas yra nemokamas.

 Tel.  8 607 12690

Brangūs Darbo partijos nariai,
šiame etape lai kiekvienas mūsų būna šviesos, tiesos 
ir vienybės nešėjas – savo darbais, savo pilietiškumu ir 

bendruomeniškumu.
Vasario 14 d. 16 val. kviečiame visus susirinkti kavinėje „Alka“!

Kreiptis tel. 8 600 24377
Darbo partijos  iniciatyvinė grupė

Užsakymo Nr. MDR-340-01

Cheminis giluminis 
baldų ir kilimų 

valymas, nemalonių 
kvapų šalinimas 

patalpose ir 
automobiliuose.  
Tel. 8 615 77277

Brangiai perka senus 
gintaro karolius, 
gabalus, sages, 

pakabukus.
 Tel. 8 674 61 640
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Asmeniniai skelbimai
Ieškomas pirkti 1 kambario 
butas Druskininkų mieste.  
Tel. 8 676 52837

Perka sklypą arba sodą su 
nameliu Jaskonyse, Raigardo sodų 
bendrijose. Tel. 8 604 41725

Perku 1-2 kambarių butą 
Druskininkuose, 1-3 aukšte, gali 
būti be remonto. Tel. 8 657 50460

Perku sodybą arba sodą, gali būti 
apleistas. Tel. 8 657 50460

Nuoma

Išnuomojamos 28 kv. m prekybos 
paviljono patalpos Ateities g. Yra 
vanduo ir kanalizacija, įmontuotas 
kondicionierius (šaltas-šiltas oras). 
Patalpos atsilaisvins nuo kovo 1 
dienos. Tel. 8 611 37633

1-2 asmenims nuomojamas 2 
kambarių, 40 kv. m butas 2 aukšte, 
M. K. Čiurlionio g. 81. Nuomos kaina 
– 250 Eur/mėn. ir komunaliniai 
mokesčiai. Namas buvo 
renovuotas. Imamas depozitas.  
Tel. 8 687 37575

Ilgam laikui išnuomojamas butas 
M. K. Čiurlionio g. su baldais, 
buitine technika. Tel. 8 687 53826

Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas Merkinės gatvėje (ilgam 
laikui). Tel. 8 615 43483

Išsinuomotų

Ieško patalpų (apie 20 kv. m darbui). 

Nekilnojamas turtas

Skubiai parduodamas 72 kv. m 
namas – 7, 13 arų sklype Leipalingio 
miestelyje. Yra 15 kv. m ūkinės 
patalpos. Kaina – 17 000 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Miesto centre, Taikos g. parduoda 
butą, yra balkonas, 53 kv. m, kaina 
– 60 000 Eur. Tel. 8 616 48116 

Parduodamas 22 arų namų valdos 
sklypas Viečiūnuose, puikus 
privažiavimas, komunikacijos.  
Tel. 8 624 69222

Parduodamas 40 arų sklypas 
Viečiūnuose, šalia miško, 
mokyklos, stadiono. Yra senas 
namelis ir ūkinis pastatas.  
Tel. 8 608 09252

Parduodamas 6, 59 arų sklypas su 
pamatais ir namelio rekonstrukcijos 
projektu Paparčio 15-ojoje g. 2, 
Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 107, 34 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnuose, 
Lipliūnų g. 8J. Kaina – 18 900 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduoda 2, 55 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą Vilkininkų kaime 
(apie 3 km nuo Leipalingio), 150 
metrų iki 2 ežeriukų. Kaina – 13 000 
Eur. Tel. 8 617 62483

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 53 kv. m dviejų kambarių 
butą su balkonu miesto centre, 
Taikos g., į butą Vilniuje.  
Tel. 8 616 48116 

Keičia 13 arų sklypą su namu 
(be vidaus darbų baigimo) į 
geros būklės butą, ne aukščiau 
3-io aukšto ir ne Gardino g.  
Tel. 8 670 64730

Perka nekilnojamą turtą

Ieškomas pirkti sodas šalia 
Druskininkų ir garažas Baltašiškėje. 
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

Perka garažą, vieta nėra svarbi. 
Tel. 8 606 59756

Tel. 8 616 41038

Įvairūs daiktai

Naudotas vonios komplektas: 
kriauklė su koja, vonios spintelė iš 
dviejų dalių. Tel. 8 611 33589

Elektrinė siuvimo mašina 
„Singer“ (brazilų gamybos), dveji 
moteriški kailiniai, norvegiškas 
dviratis, rusiška sulankstoma 
lovelė, pakabinami šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

TV priedėliai „TV STAR T7100“ – 18 
Eur  ir „ENTELLBOX“ (užlenkiamas) 
–  15 Eur, TV sieninis laikiklis – 4 
Eur, kineskopinių TV „Panasonic“ 
ir „Samsung“ distanciniai pulteliai 
nuo 3 Eur, „Scart“ laidai – nuo 2 
Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. 
Vaikiškas maniežas – 25 Eur, 
pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur, 
seno modelio „Nokia“ įkroviklis 
ir ausinukės po 2 Eur, vaikiški 
žieminiai batai, 34 dydis, kaina – 12 
Eur. Tel. 8 686 43600

Dideli odiniai foto albumai, tautinės 
proginės juostos, „Jiesios“ molio 
dirbiniai, molinės statulėlės, 
melchioriniai stalo įrankiai, 
sidabrinės taurelės, sidabriniai 
vyriški žiedai, gintaro gabaliukų 
paveisklai, 2 knygos „Anastasija“ 
tomai. Tel. 8 682 08399

Perka įvairius daiktus

Norėčiau pirkti gėles – alijošių ir 
„Jeronimą“. Tel. 8 613 53611

Ieškau eglutės žaisliukų: snieguolių, 
senelių, girliandų, naujametinių 
atviručių, knygelių, kaukių, įdomių 
naujametinių fotografijų. Domina tik 
senesni. Tel.+370 670 65699

Brangiai perka senus eglutės 
žaisliukus. Visus metus. 
Gali atvažiuoti į namus.  
Tel. 8 653 96521

Ieškau pirkti armatūros, įvairių ilgių 
ir storių. Tel. 8 602 28830 

Perku tarybinį motorinį dviratį 
„Riga“. Gali būti nevažiuojantis arba 

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 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); 
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemoka-
mai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

RENGINIAI

Vasario 16 d. Druskininkų miesto muziejus ir Galerija 
nuo 12 iki 16 val. nemokamai priims lankytojus! 
13 val. Muziejuje kviečiame į edukaciją „Geltona, 
žalia, raudona. Kurorto vaistinėje pasigamink 
trispalves tabletes“ ir 15 val. Galerijoje kviečiame 
į edukaciją „Druskininkų transportas“. Išankstinė 
registracija tel. (8 313) 51024 ir el. p. edukacija@
druskininkumuziejus.lt 

Vasario 18 d. 15 val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų 
padalinyje (Viečiūnai, Jaunystės g. 6 A) – kraštiečių 
susitikimas ir jų parodos „Viečiūnai – vakar, šiandien, 
rytoj atidarymas“

Vasario 19 d. 16 val. Druskininkų miesto 
muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į 
Arvydo Kašausko personalinės parodos „Tapyba“ 
atidarymą. Paroda vyks iki kovo 10 d.

Iki vasario 26 dienos Amatų centre „Menų kalvė“ 
(M. K. Čiurlionio g. 27) veikia skulptoriaus ir tapytojo 
Jono Grundos autorinė kūrybos darbų paroda 
„Kelionėse“. Susitikimas su autoriumi vyks vasario 
26 d. 13 val.

PARODOS 
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio 

g. 59) veikia Gintaro Kraujelio tapybos paroda 
„Keršografija“

Iki vasario 18 d. Druskininkų miesto muziejaus 
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Onutės 
Zakarienės personalinė paroda „Svajonės ir 
sugrįžimai“

Nuo vasario 10 d. iki 24 d. Viešojoje bibliotekoje 
(V. Kudirkos g. 13) veiks spaudinių paroda „Vasario 
16-oji – Laisvės ir vienybės diena“

Iki kovo 16 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama plakatų paroda 
„Čiurlionis svetur“ 

dalimis. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 633 90708

Žemės ūkio produkcija

Parduodu: bulves, ž. kviečius, 
rugius, avižas, avižų-vikių mišinį ir 
šieną rulonais. Tel. 8 699 18639

Miškas, mediena, malkos

Parduodame beržines, pušines, 
alksnines, ąžuolines kapotas 
malkas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029

Įvairios medienos malkos: rąsteliai, 
kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodu pušinę malką rąsteliais. 
Tel. 8 676 99171

Dovanoja

Dovanoju 2 metų kalytę, juodai 

baltos spalvos. Labai protinga, 

paklusni kalytė, klauso keletos 

komandų. Tel. 8 671 40024, 

Marijona

Kita 

Mezgu šiltas, dailias šlepetes. 

Dovanoms ir ne tik. Kaina nuo  

7 Eur. Tel. 8 651 11713

Rasta

Netoli „Dangaus skliauto“ rastos 

belaidės ausinės. Tel. 8 600 25474
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