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Druskininkų ligoninėje dirba trys jauni gydytojai: direktoriaus pavaduotojas medicinai, gydytojas-pediatras, vaikų hematologas M. Jurkonis, gydytoja endokrinologė R. Koreivienė ir gydytoja terapeutė I. Greičė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė

Druskininkų ligoninėje pastaraisiais mėnesiais dirbti
pradėjo du nauji jauni gydytojai – direktoriaus pavaduotojas medicinai, gydytojaspediatras, vaikų hematologas
Mantas Jurkonis ir gydytoja
endokrinologė Rasa Koreivienė. Jau pusantrų metų ligoninėje dirba jauna gydytoja terapeutė Indrė Greičė. Visi jie
jau pelnė ir pacientų palankumą, ir kolegų pagarbą.
Druskininkų ligoninės direktorius Viktoras Meižis didžiuojasi,
kad kolektyvas atsinaujina jaunais, o svarbiausia – kompetentingais darbuotojais. Ligoninės
administracija – ne išimtis. Čia
taip pat pradėjo dirbti jauni, kvalifikuoti specialistai: „Šių dienų
medicinos sričiai tenkantiems
iššūkiams priimti reikia pokyčių, pažangių sprendimų, būtina
intensyvinti darbą. Smagu, kad
mūsų ligoninę darbui pasirinko
jauni, gabūs ir perspektyvūs gydytojai. Viliamės, kad jie čia ras
sąlygas savirealizacijai, profesiniam tobulėjimui.“.
Dirbti pradėję jauni medikai džiaugiasi, kad ligoninės
kolektyvas juos priėmė labai
draugiškai.
Jauni žmonės dažniausiai
renkasi darbą didžiosiose šalies klinikose, kodėl Jūs pasi-

rinkote dirbti Druskininkų ligoninėje?

Mantas: Didžiosiose klinikose įgauname žinių ir klinikinės
patirties, kuria naudotis turi teisę ne tik didmiesčių gyventojai.
Žmonių iš mažesnių miestų sveikata neturi nukentėti dėl to, kad
politikai nesugeba užtikrinti ir pritraukti jaunų specialistų į periferiją. Mano atveju – universitetinėje ligoninėje vaikų hematologų
nereikia, nes jų yra pakankamai,
todėl nusprendžiau išvykti į savo
tėvų kraštą. Jaučiausi pavargęs
nuo didmiesčio tempo, laiko eikvojimo spūstyse ir žmonių tarpusavio bendravimo kultūros,
kuri kartais pernelyg valdiška ir
įžūli. Čia – viskas paprasčiau.
Galiu rūpintis ir žmonių sveikata,
ir daugiau laiko skirti sau.
Indrė: Pasirinkau dirbti Druskininkų ligoninėje po 5 metų rezidentūros studijų didžiosiose Lietuvos klinikose – Lietuvos
Sveikatos mokslų universiteto
Kauno klinikose ir Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Dažnai
atvykdavome poilsiauti į Druskininkus, visada žavėjo nedidelio miesto atmosfera, kokybiško
laisvalaikio pasirinkimo įvairovė.
Buvau pavargusi nuo didelio klinikų darbo srauto, norėjau mažesnio kolektyvo, pacientų bendruomenės, kurioje būčiau
labiau pastebima. ,
Rasa: Pati užaugau Druskinin-

kuose ir, tik išvažiavusi studijuoti, įvertinau, kiek daug privalumų
turi mūsų miestas. Taigi labiausiai
tokį pasirinkimą lėmė noras grįžti gyventi į pačius Druskininkus ir
šeiminės aplinkybės. Žinoma, tyrimų spektras ir gydymo galimybės didžiosiose šalies klinikose
yra neabejotinai didesnės, tačiau,
manau, kad ir čia dirbdama galiu
vykdyti pakankamai plačią klinikinę veiklą ir padėti pacientams.

Kodėl pasirinkote būtent tokį
medicinos profilį?
Mantas: Vaikų ligų ir vaikų hematologijos specialybes įgijau
Vilniaus universiteto Medicinos
fakultete. Specialybę pasirinkti
įkvėpė profesorė Lina Ragelienė,
kuri kartu su kitais kolegomis visą
savo gyvenimą paaukojo tam,
kad Lietuvos vaikai gautų europinio lygio gydymą. Jų darbo rezultatai matomi šiandien, kai Lietuvos vaikų išgyvenamumo rodikliai
susilygino, o kartais ir lenkia Europos vidurkį. Kai matai tokius pavyzdžius ir rezultatus, pasirinkti
jau nėra sunku.
Indrė: Nežinau, kodėl pasirinkau būtent tokį medicinos profilį. Dabar svarstau – gal derėjo
pasirinkti siauresnę terapijos sritį, tarkime, gastroenterologiją ar
nefrologiją.
Rasa: Studijuojant LSMU, gilesnė pažintis su endokrinologija prasidėjo nuo endokrinologijos
būrelio, kuriame mokslinę bei vi-

suomeninę veiklą vykdė medicinos studentai bei rezidentai. Po
truputį ir aš įsitraukiau į vykdomus
projektus. Iš pradžių labiau domino retos endokrininės ligos, tačiau
vėliau, bedirbdama, pamačiau,
kiek reikia įvaldyti ir išmokti svarbių dalykų, kalbant ir apie dažnesnius susirgimus – skydliaukės ligas ar cukrinį diabetą. Įdomu buvo
mokytis dirbti su insulino pompomis, nuolatinėmis gliukozės monitoravimo sistemomis. Nors tai terapinio profilio specialybė, tačiau
reikalaujanti ir tam tikrų praktinių įgūdžių, tokių kaip skydliaukės
mazgų punkcijų ar ultragarsinio tyrimo atlikimo. Tikriausiai visi šie
aspektai, bendrai sudėjus, ir lėmė
susižavėjimą šia specialybe.

Kokių sveikatos bėdų turintys
žmonės gali į Jus kreiptis? Kokias konsultacijas teikiate?
Mantas: Konsultuoju, kaip vaikų ligų gydytojas, dirbu Priėmimo
ir skubios pagalbos skyriuje bei
stacionare. Taip pat konsultuoju
ligoninės poliklinikoje, kaip vaikų
hematologas dėl kraujo sistemos
ligų: kraujo kūnelių kiekio ir funkcijos pokyčių, mažakraujystės, hemolizinės mažakraujystės, megaloblastinės anemijos, lėtinių ligų
sukeltos mažakraujystės, hemofilijos, leukemijos, limfomos, kraujo
krešumo sutrikimo ir kitų. Taip pat
teikiu rekomendacijas dėl tolesnio ištyrimo ir gydymo.
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Aptartos Druskininkų savivaldybės
gatvių apšvietimo gerinimo galimybės

Meras R. Malinauskas susitikime su Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju R. Valenta ir vyriausiuoju specialistu J. Grigu aptarė galimybes atnaujinti gatvių apšvietimą mieste ir seniūnijose/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Registruotas nedarbas
Druskininkų savivaldybėje
išlieka mažiausias
Alytaus apskrityje
Naujausi Lietuvos darbo biržos
duomenys rodo, kad nedarbo rodikliai Druskininkų savivaldybėje
ir toliau išlieka mažiausi Alytaus
apskrityje. Šių metų sausio 1 dienos duomenimis, registruotas nedarbas Druskininkų savivaldybėje
yra 9,2 procento – 1,8 procentiniais punktais mažesnis nei Alytaus apskrityje.
Druskininkų savivaldybės direktoriaus pavaduotojos Violetos
Grigorienės teigimu, toks teigiamas pokytis – efektyvaus savivaldos, darbo biržos ir verslo bendradarbiavimo rezultatas.
V. Grigorienė pasidžiaugė, kad
naujas darbo vietas kurdamas
verslas mažina nedarbą Druskininkų savivaldybėje. „Tam, kad
nedarbo rodikliai savivaldybėje
mažėtų nuolat bendradarbiaujame su čia įsikūrusiais verslininkais, darbo biržos darbuotojais.
Stengiamės daug dėmesio skirti jaunimo nedarbo mažinimui.
Praėjusiais metais Jaunimo užimtumo centras įgyvendino Jaunimo verslumo ir integracijos į
darbo rinką programą, kurią inicijavo meras R. Malinauskas. Ši
programa suteikė galimybę jaunuoliams išbandyti save darbo

V. Grigorienė pasidžiaugė, kad naujas
darbo vietas kurdamas verslas mažina
nedarbą Druskininkų savivaldybėje/Gintarės Varnelienės nuotrauka

rinkoje ir versle, įgyti profesinės
patirties,“ – kalbėjo savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Alytaus apskrityje didžiausias
nedarbas išlieka Lazdijų rajono
savivaldybėje – 15,7 procento.
Alytaus rajono savivaldybėje registruotas nedarbas siekia 11,7
procento, Varėnos rajono savivaldybėje – 10,2 procento. Alytaus miesto savivaldybėje – 10
procentų.

Pradėta ruoštis Kurorto
šventei
Pakeitus senuosius šviestuvus naujais, modernesniais, būtų galima ne tik sutaupyti elektros energijos, bet ir užtikrinti geresnį
teritorijų apšvietimą – tai garantuotų dar didesnį saugumą, geresnį matomumą vairuotojams ir pėstiesiems, nauji šviestuvai estetiškai derėtų prie aplinkos/Tomo Valavičiaus nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas susitikime su
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju Rimu Valenta ir vyriausiuoju specialistu Juozu Grigu aptarė galimybes atnaujinti gatvių
apšvietimą mieste ir seniūnijose. Susitikime pažymėta, kad Savivaldybė užtikrina efektyvų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą,
tačiau, bėgant laikui, šviestuvai

nusidėvi, todėl juos būtina keisti naujais, moderniais, tausojančiais aplinką. Ir miesto, ir seniūnijų apšvietimui kasmet skiriama
daug dėmesio, stengiamasi senas, neekonomiškas lempas pakeisti naujomis, ypač rūpinamasi
pėsčiųjų perėjų apšvietimu.
Susitikime aptarta, kad, pakeitus senuosius šviestuvus naujais,
modernesniais, būtų galima ne tik
sutaupyti elektros energijos, bet ir

užtikrinti geresnį teritorijų apšvietimą – tai garantuotų dar didesnį saugumą, geresnį matomumą
vairuotojams ir pėstiesiems, nauji šviestuvai estetiškai derėtų prie
aplinkos.
Susitikimo metu diskutuota, kuriose gatvėse mieste ir seniūnijose labiausiai reikėtų atnaujinti
gatvių apšvietimą, nuspręsta surinkti papildomų duomenų ir dar
kartą aptarti minėtą klausimą.

Gegužės paskutinį savaitgalį organizuojama tradicinė kurorto šventė Druskininkuose kasmet
sulaukia vis didesnio dėmesio –
būtent Druskininkai Lietuvoje garsiausiai diktuoja vasaros ritmą, o
tradicinių renginių maratoną visada papildo naujovės. Kaip ir kasmet, kurorto šventės renginiai
vyks ne tik Pramogų aikštėje, bet
ir kitose kurorto erdvėse – šventinis šurmulys bus juntamas visame mieste.
Antradienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir Druskininkų kultūros centro
direktorė Rimutė Viniarskaitė susitiko su grilio čempionato organizatoriais ir aptarė jų pasiūlymus
dėl tarptautinio geros valios barbekiu čempionato organizavimo.

Praeitais metais Armėnijoje surengtame tarptautiniame geros
valios barbekiu čempionate dalyvavusi jungtinė Lietuvos komanda
laimėjo I-ąją vietą, tad šiais metais čempionatas organizuojamas
Lietuvoje. Susitikimo metu buvo
kalbėta apie galimybę tarptautiniu
geros valios barbekiu čempionatu papildyti Kurorto šventės renginius, aptarta ir planuojamo renginio koncepcija.

Druskininkų kultūros centro projektavimo darbai vykdomi sklandžiai
Lietuvos ir Druskininkų kultūriniam gyvenimui itin reikšmingo objekto – Druskininkų kultūros centro – projektavimo darbai
vykdomi sklandžiai ir pirmoje šių
metų pusėje jau bus baigti. Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitiko su viešąjį
atvirą pirkimo konkursą laimėjusios uždarosios akcinės bendrovės „Uostamiesčio projektas“
atstovais ir aptarė techninio projekto rengimo eigą ir sprendinius.
Susitikime dar kartą detaliai pristatyti ir aptarti sprendiniai, susiję su vertimo patalpų įrengimu ir
sistemos įdiegimu, amfiteatro ant
stogo įrengimu, ventiliacija, išorine ir vidine apdaila, fasadu. Išsamiai išanalizuoti mechanizaciniai,
technologiniai, akustikos, garso
izoliacijos, apšvietimo ir kiti svarbūs sprendiniai. Aptarta, kaip turėtų būti įrengtos erdvės šalia
Kultūros centro.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad, rengiant techninį
projektą, siekiama kokybės, modernumo ir funkcionalumo, todėl visi sprendiniai – net ir patys
smulkiausi – turi būti išanalizuoti ir aptarti net keletą kartų: „Nuo
techninio projekto parengimo priklauso tolesnė projekto eiga ir
galutinis rezultatas. Todėl keliame itin aukštus kokybės reikalavimus ir norime, kad visi sprendiniai būtų išanalizuoti ir pagrįsti.“
Druskininkų Kultūros centro
techninio projekto rengėjai, išklausę Savivaldybės vadovų ir specialistų išsakytas pastabas, patikslins
techninius sprendinius ir artimiausiu metu techninį projektą pristatys patirtį panašių pasaulinio lygio objektų statybose ir įrengime
turintiems tarptautiniams ekspertams, su kuriais bendradarbiaujama, rengiant Druskininkų kultūros
centro techninį projektą.

Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai su bendrovės „Uostamiesčio projektas“ atstovais ir aptarė
techninio projekto rengimo eigą ir sprendinius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Aktyviems bendruomenės savanoriams – Savivaldybės vadovų padėkos
Visame pasaulyje populiarėjant savanoriškai veiklai, savanorystės iniciatyvos vis labiau
sudomina ir druskininkiečių bendruomenę. Savanoriai darbuojasi nevyriausybinėse organizacijose, švietimo įstaigose, jaunimo
užimtumo centre, kaimiškosiose bendruomenėse. O tie, kurie
svajoja išmėginti savanorišką
veiklą, bet nedrįsta to padaryti,
jau antrus metus buvo kviečiami prisijungti prie Druskininkų
savivaldybės inicijuojamos akcijos „Tapk savanoriu bent vienai
dienai“. Antradienį Druskininkų
savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitiko
su aktyviausiais bendruomenės
savanoriais ir akcijos „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ dalyviais, išklausė jų įspūdžius ir
patirtį savanoriškoje veikloje bei
padėkojo už iniciatyvumą.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas savanoriams įteikė padėkas bei simbolines dovanėles: „Mes visi
esame užsiėmę savo darbais, namais, rūpesčiais. Todėl tai, kad
jūs randate laiko ne tik sau, bet ir
šalia esantiems, kartais net nepažįstamiems žmonėms, yra labai
kilnu – esate verti mūsų visų pagarbos ir nuoširdžių dėkingumo
žodžių. Ačiū už žmogiškumą, kuris yra be galo vertingas ir reikalingas mums visiems.“
Susitikime savanoriai papasakojo apie patirtį, vykdant savanoriškas veiklas. Jaunimo užimtumo
centre savanoriavusi Viktorija Novičkova mokė jaunimą žaisti tinklinį, Mantas Micevičius – bene
aktyviausias savanoris, turintis ilgametę savanorystės patir-

Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitiko su aktyviausiais bendruomenės savanoriais ir akcijos „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ dalyviais, išklausė jų įspūdžius ir patirtį savanoriškoje veikloje bei padėkojo už iniciatyvumą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tį, šiuo metu savanoriauja net trijose organizacijose: Viečiūnų
bendruomenėje, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje
„Druskininkų viltis“ ir Druskininkų vaikų dienos centre „Gelbėkit
vaikus“. Irma Jakimonytė savanoriavo Jaunimo užimtumo centre – jaunimo erdvėse bendravo
su jaunais žmonėmis. Emilija Pečiukevičienė savanoriauja vaikų
dienos centre „Džiugučiai“ – vaikus ji ypač sudomino mezgimu.
Marytė Lekavičienė savanorystę
išbandė, pastebėjusi skelbimą,
kviečiantį tapti savanoriu vienai dienai. Moteris seniai galvojo
apie savanorystę, tad savo jėgas
išbandė darželyje bei „Maltos or-

dine“ ir planuoja savanorišką veiklą tęsti. Ramunė Ruckienė savanoriavo Jaunimo užimtumo
centre – sukaupta darbo ligoninėje patirtimi ji pasidalino su jaunimu, kalbėjo, kaip apsisaugoti
nuo traumų – savanorystę ji planuoja pratęsti ir vasarą, kuomet
jos dėstoma tema tampa ypač
aktuali. Rita Diurbeiko savanoriavo „Maltos ordine“, Visuomenės sveikatos biure ir vaikų dienos centre „Džiugučiai“. Violeta
Valskienė ir Mania Lukšienė kartu su „Bočiais“ savanoriauja, padėdamos senoliams – lanko juos
namuose ar gydymo įstaigose,
padeda sutvarkyti namus, atlikti buities darbus, o svarbiausia –

bendrauja. Onutė Sakalauskienė savanoriauja „Maltos ordine“.
Giedrė Karlonaitė ir Simona Kistauskaitė savanorišką veiklą išbandė lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Giedrė čia savanoriauja jau 9
mėnesius ir planuoja toliau tęsti šią veiklą – merginos svarsto
ateityje rinktis profesiją, susijusią
su švietimu.Viktorija, Irma ir Simona – projekto „Atrask save“ savanorės. Jas atlydėjusi Jaunimo
garantijų iniciatyvos koordinatorė Kristina Fedaravičiūtė negailėjo gražių žodžių veiklioms merginoms bei pati pasidalino savo
savanorystės patirtimi, sukaupta
Viečiūnų bendruomenėje.
Druskininkų savivaldybės mero

pavaduotojo Lino Urmanavičiaus
teigimu, savanorystė – puiki galimybė išmėginti savo jėgas įvairiose srityse. „Ypač tai aktualu jaunimui, kuris renkasi, ieško, svarsto
apie savo ateitį. Atėjus į įstaigą,
pabandžius dirbti tam tikrą darbą, galima sakyti, „pasimatavus“
profesiją, daug lengviau pasirinkti“, – sakė L. Urmanavičius ir prisiminė, kad praėjusiais metais
buvo atvejis, kai mergina, svajojusi apie medicinos studijos, po
savanorystės ligoninėje vis dėlto nusprendė rinktis kitą profesiją.
Susitikime visi savanoriai vienbalsiai pritarė, kad svarbiausias
jų veikloje – nuoširdus bendravimas. Būtent to reikia visiems: nuo
pačių mažiausių, iki garbaus amžiaus mūsų bendruomenės narių.
Meras kvietė drąsiai kreiptis visada, jeigu tik prireiks pagalbos.
Susitikimo metu taip pat kalbėta
apie Druskininkus – meras pristatė planuojamus įgyvendinti projektus, savanoriai pasidžiaugė puoselėjamu miestu ir linkėjo merui
sėkmingai tęsti pradėtus darbus.
„Susitikimas buvo šiltas – kartu
ir juokėmės, ir verkėme, klausydami istorijų apie žmones, esančius šalia. Labai džiaugiuosi, kad
praėjusiais metais mūsų pradėta
akcija „Tapk savanoriu bent vienai
dienai“ pasiteisino. Tikiuosi, kad
savanoriška veikla tarp druskininkiečių bendruomenės vis labiau
populiarės. Susitikime dalyvavo
dvylika žmonių, bet savanoriaujančių tikrai yra daug daugiau.
Ačiū jiems visiems už jų laiką,
už nuveikiamus labai reikalingus
darbus“, – po susitikimo sakė ir
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Druskininkai dalyvauja nacionalinio M. K. Čiurlionio kultūros kelio
maršruto kūrime
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugiasi, kad sukurtas
nacionalinis maršrutas dar kartą primins, kad turime didžiuotis
ir saugoti savo kultūrinį palikimą:
„Druskininkai iš tiesų didžiuojasi M. K. Čiurlioniu – turime daug
objektų bei renginių, kurie įprasmina menininko atminimą ir norime įtraukti juos į nacionalinį M.
K. Čiurlionio kultūros kelią. Šis
projektas – svarbus ir Lietuvos, o
taip pat ir Druskininkų bendruomenei, šalies svečiams. Neabejoju, kad tai bus vertingas palikimas jaunajai kartai.“

2025-aisiais
bus
minimos
žymiausio Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus
Konstantino
Čiurlionio
150-osios gimimo metinės. Siekiant įamžinti garsaus menininko atminimą, kuriamas nacionalinio M. K. Čiurlionio kultūros
kelio maršrutas. Planuojama,
kad maršrutas apims Druskininkus, Varėną, Vilnių, Kauną, Rietavą, Plungę ir Palangą. Į nacionalinį M. K. Čiurlionio kultūros
kelio maršrutą bus įtraukti svarbiausi objektai ir renginiai, susiję su dailininko ir kompozitoriaus gyvenimu bei kūryba. Kaip
skelbia LR Kultūros ministerija,

M. K. Čiurlionio kultūros kelias
– tai kultūros, kultūrinės edukacijos, kultūros paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas.
LR Kultūros ministerija sudarė
darbo grupę, kuri rūpinsis nacionalinio M. K. Čiurlionio kultūros
kelio projekto parengimu. Šios
darbo grupės narys, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugiasi, kad sukurtas nacionalinis
maršrutas dar kartą primins,
kad turime didžiuotis ir saugoti savo kultūrinį palikimą: „Druskininkai didžiuojasi M. K. Čiurlioniu – turime daug objektų bei
renginių, kurie įprasmina meni-

ninko atminimą ir norime įtraukti juos į nacionalinį M. K. Čiurlionio kultūros kelią. Šis projektas
– svarbus ir Lietuvos, o taip pat
ir Druskininkų bendruomenei,
šalies svečiams. Neabejoju, kad
tai bus vertingas palikimas jaunajai kartai.“
M. K. Čiurlionio kultūros kelio
maršruto koncepcija turėtų būti
parengta iki šių metų balandžio
20 dienos, tačiau darbo grupė
planuoja ją parengti anksčiau – iki
vasario 16 dienos.
Į nacionalinį M. K. Čiurlionio kelio maršrutą Druskininkai planuoja įtraukti šiuo objektus: M. K.
Čiurlionio memorialinį muziejų,

V. Vildžiūno sukurtą paminklą M.
K. Čiurlioniui, pagrindinę kurorto
gatvę, pavadintą M. K. Čiurlionio
vardu, puošiančią skulptūrą „Šaulys“, M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijas ant molbertų, Švendubrėje esantį Raigardo slėnį
– tose vietose dailininkas ir kompozitorius mėgo lankytis. Taip pat
maršrute norima pažymėti vitražų simpoziumo „M. K. Čiurlionio
atspindžiai“ metu sukurtus vitražus, kurie puošia M. K. Čiurlionio
meno mokyklos interjerą, senosiose Druskininkų kapinėse esančius menininko tėvų ir sesers kapus.
Tikimasi į nacionalinį M. K. Čiurlionio kelią įtraukti šiuos Druskininkuose vykstančius renginius:
tarptautinį menų festivalį „Druski-

ninkų vasara su M. K. Čiurlioniu“,
fortepijoninės muzikos festivalį M.
K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje.
Kaip skelbia LR Kultūros ministerija, iki 2025 m., kai bus minimos
M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo
metinės, planuojama į nacionalinio maršrutą įtraukti Lenkiją, Vokietiją, Rusiją, kitas su kompozitoriumi susijusias šalis. Lietuva
sieks, kad šiam projektui būtų suteikta Europos Tarybos sertifikuoto kultūros kelio nominacija.
Nacionalinį M. K. Čiurlionio kelio
projektą rengs valstybinių ir nevyriausybinių įstaigų bei organizacijų atstovai, bendruomenių nariai,
M. K. Čiurlionio vardo muzikos
festivalių, koncertų, konkursų ir
renginių organizatoriai.

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Neaiškios milijoninės lėšos politiko karjerai – ne kliūtis
Jurgis Razma, kurio partija V. Semešką ir delegavo į VRK komisiją, situaciją vertino dvejopai. Tačiau pripažino, kad redakcijos
suformuluotas klausimas dėl vieno pareigūno „paskatins ateityje
nagrinėjant kandidatūras išnagrinėti keleto metų jų pajamų/išlaidų
ir turto deklaracijas“.
„Iš
pateiktos
informacijos
būtų sudėtinga konstatuoti, ar
ji atitinka kurį nors iš Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo šešto straipsnio antros
dalies keturių punktų, fiksuojančių nepriekaištingos reputacijos neturėjimo požymius. Tiesioginio atitikimo lyg ir nėra. Bet
kartu paminėčiau, kad, tobulinant įstatymą, nepriekaištingos
reputacijos reikalavimų sąrašą derėtų papildyti“, – J. Razma teigė manantis, kad dabar
galiojantis įstatymas per daug
siaurai apibrėžia nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.
„Kita vertus, jeigu kandidatas į
VRK narius formaliai ir atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, bet Seimo nariams iškiltų
abejonių dėl jo turto ir pajamų pagrįstumo, jie gali jo ir netvirtinti“, –
J. Razma pridūrė, kad tokiu atveju
lemiamą neigiamą žodį turėtų tarti politikai.
Pozicija: konservatoriaus V. Semeškos veiklą lydi įtartinos finansinės schemos, tačiau jis bet kokius kaltinimus neigia/K. Kavolėlio/BFL nuotr.

Valdas Kvedaras
Galbūt nedeklaruotos, neaiškios lėšos, išlaidos milijonu didesnės negu pajamos. Tokios
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išvados nesutrukdė
Viliui Semeškai tapti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
nariu.
Sumos – milijoninės
Į prieš kelerius metus VMI vykdyto patikrinimo dėl galimo neteisėto praturtėjimo tinklus pakliuvo
ir tuo metu eiliniu verslininku prisistatantis, šiandien – ne tik Druskininkų savivaldybės tarybos, bet ir
VRK narys V. Semeška. Į redakciją pateko beveik trijuose lapuose surašytos mokesčių inspekcijos ataskaitos kopija.
„Pagal turimą informaciją Vilius
Semeška, dirbdamas tik vienoje, tikėtina veiklos nevykdančioje
įmonėje galimai nedeklaruotomis
lėšomis įsigijo sklypą kaime (…) ir
jame pasistatė namą, kurio NTR
(Nekilnojamojo turto registras –
red. past.) neįregistravo, nes negali pagrįsti pajamų namo statybai. Galimai neaiškiomis lėšomis
taip pat įsigytos keturios patalpos Vilniuje“, – rašoma dokumento pradžioje.
Teigiama, kad patikrinimo metu
jis dirbo 2005 m. pradžioje įsteigtoje UAB „Vilo“, turėjo šios bendrovės kontrolinį akcijų paketą, o
nuo 2011 m. tapo vieninteliu akcininku. Bendrovės veikla – nekilnojamojo turto (NT) tvarkyba už
atlygį arba pagal sutartį.
Galima spėti, kad NT tvarkyba
V. Semeškai ėmė pinigus nešti tartum aitvarai. Vos bendrovę įregistravus, Vilniuje buvo
nupirktos komercinės patalpos,
kurių vidutinė tuometė rinkos
vertė – 202 tūkst. litų. Tų pačių
metų spalio ir lapkričio mėnesiais Vilniuje, prestižiniame Žvėryno rajone už 541 tūkst. litų įsigyti du dviejų kambarių butai ir
dalis jiems priklausančios že-

mės. Tuo pačiu metu Žvėryne už
80 tūkst. litų nusipirktas ir vieno
kambario butas.
Na, gal ir ne vien aitvarai būsimo politiko aruodus gausino –
2005 m. vasaros pabaigoje V. Semeška už 200 tūkst. litų pardavė
Trakuose turėtą žemės sklypą ir
gyvenamąjį namą su verslo patalpomis.
Dar mokesčių inspektorius nustebino du sandoriai, įvardyti „su
pačiu savimi“. Molėtų rajone, Dubingių apylinkėje, jis du žemės
sklypus ir namą už 600 tūkst. litų
pardavė savo bendrovei „Vilo“.
Bendrovei už 40 tūkst. litų parduotas ir Alytaus rajone turėtas
namas su žemės sklypu. Pastarąjį nekilnojamąjį turtą V. Semeška buvo pirkęs už maždaug 11
tūkst. litų.
Reputacija nepriekaištinga?
„2004-2005 m. ir 2007-2010 m.
sutuoktinių išlaidos viršijo pajamas. Jau 2005 m. turto įsigijimo išlaidos ženkliai viršijo pardavimų pajamas: parduota turto
už 200 tūkst. litų, įsigyta už 621
tūkst. litų. 2007-2008 m. išgrynino iš banko sąskaitos reikšmingas pinigų sumas (...) Įvertinus,
kad įsigijo sklypą, jo išlaidos 1,08
mln. litų viršijo pajamas. Darytina prielaida, kad dalies pinigų išimti grynaisiais iš banko negalėjo. 2008 m. pabaigoje išlaidos
20 tūkst. litų viršijo pajamas, todėl iš banko išsiimti grynaisiais
276 tūkst. litų negalėjo. Vis dėlto
2004-2005 m. apmokestinti nėra
galimybės, nes praėjo daugiau
kaip penkeri metai, 2009-2012
m. pajamas/išlaidas oficialiai pagrindė“, – tokią ištrauką iš VMI
rašto, neįvardijant asmenybės,
dienraščio redakcija persiuntė
keletui Seimo politikų bei VRK
pirmininkei Laurai Matijošaitytei,
užduodant tik vienintelį klausimą:
ar VMI nustatytais faktais galima
remtis kalbant apie „nepriekaištingos reputacijos“ VRK narį?
VRK pirmininkė buvo diploma-

Įvertino: Seimo pirmininko pavaduotoja R. Baškienė įsitikinusi, kad asmuo, dėl kurio finansų kilo įtarimų, negali būti VRK nariu/V. Skaraičio/ BFL nuotr.

Kolega: J. Razma, kurio partija V.Semešką ir delegavo į VRK komisiją, situaciją
vertina dvejopai/A. Ufarto/BFL nuotr.

tiškai lakoniška: „Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 6
straipsnio 1 dalies nuostatomis,
į Vyriausiosios rinkimų komisijos
narius gali būti siūlomas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos
Respublikos pilietis.“
L. Matijošaitytė išvardijo įstatyme
numatytus keturis reikalavimus,
kuriems esant asmuo nelaikomas
nepriekaištingos reputacijos – V.
Semeška nebuvo teistas už kriminalinius nusikaltimus, nebuvo
atleistas iš renkamų ar skiriamų

pareigų už priesaikos arba pasižadėjimo sulaužymą, nėra įstatymų
nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys. Taigi V. Semeška,
kaip ir nusako įstatymas, turi nepriekaištingą reputaciją.
„Komisijos narius skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Seimas. Todėl Komisiją sudaranti
institucija ir turėtų vertinti pateiktą informaciją“, – nuo konkretaus
atsakymo išsisuko L. Matijošaitytė, paprašyta situaciją įvertinti
iš moralės pusės.
Seimo narys konservatorius

Faktai šokiravo
„Ar toks asmuo, dėl kurio finansų kilo abejonių VMI, tinkamas
būti VRK nariu? Ne! Taip galvoju
ir kaip pilietė, ir kaip Seimo narė.
Aš šokiruota. Balsuodami už jūsų
minimą asmenį mes neturėjome
tokios informacijos“, – dienraščiui
kalbėjo Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė. Jos teigimu, už kiekvieną asmenį, deleguojamą į VRK, turėtų atsakyti jį
deleguojantieji. Šiuo atveju – konservatoriai.
Pašnekovės teigimu, jei tokia
informacija būtų buvusi pateikta iš specialiųjų tarnybų, toks narys nebūtų buvęs paskirtas: „Man
keista, kaip tai galėjo atsitikti.
Kyla klausimas, kaip galėjo atsitikti, kad toks asmuo buvo pasiūlytas, kodėl atitinkamos tarnybos
neatkreipė dėmesio? Manau, kad
VRK pirmininkė norės, kad komisija būtų skaidri, joje nebūtų tokių
neaiškių asmenų.“
R. Baškienė sakė ir sąvoką „nepriekaištinga reputacija“ įsivaizduoja žymiai plačiau, negu ją
nustato įstatymas: „Nepriekaištinga reputacija – ne vien tušti
žodžiai. Iškilus abejonėms, turėtume patikrinti ir pačiu griežčiausiu būdu pareikalauti, kad viskas
būtų skaidru bei aišku. Ir jei informacija pasitvirtintų bei paaiškėtų, kad kelia abejonių, tada reikėtų spręsti dėl asmens atitikimo
šioms pareigoms. Aš manau, ir
pats Seimo pirmininkas – jis labai principingas, – paviešinus
faktus, ragins atlikti tyrimą. Faktai kelia susirūpinimą.“
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas,
Antikorupcinės komisijos narys
Vytautas Bakas į dienraščio paklausimą nepanoro atsakyti.
Sakosi esąs nekaltas
Dienraščio žurnalistas ketino
V. Semešką pakalbinti telefonu,
tačiau politikas kalbėti atsisakė
– liepė klausimus atsiųsti e. paštu. Redakcija nusiuntė analogiško turinio informaciją kaip ir Seimo politikams bei suformulavo
tris klausimus. Prašė pakomen-
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Atkelta iš 4 psl.
tuoti VMI įvertintą jo finansinę
veiklą; išsakyti nuomonę, ar pateikta informacija nėra trukdys
būti VRK nariu; ar partijos kolegoms yra prasitaręs apie turėtus
nemalonumus su VMI.
„Manau, kad šis neva VMI raštas arba neegzistuojantis, arba
mažiausiai netikslus“, – V. Semeška pateikė du vienas kitam
prieštaraujančius atsakymo variantus. Juk jeigu dokumentas netikslus, jis negali neegzistuoti.
„Jokių problemų su VMI neturėjau ir neturiu. Esu patikrintas VMI
pagal pajamas/išlaidas nuo 1991
m. (buvo atlikti net DU mokestiniai
patikrinimai po anoniminių skundų dar prieš tiesioginius merų rin-

Komentaras
Povilas Urbšys
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas
Visos finansinės schemos, kurios V. Semešką lydi gyvenime,
sudaro labai keistą įspūdį. Nėra
iki galo atsakyta, kiek tai skaidru
ir ar finansinės operacijos atliktos
nepažeidžiant įstatymų. Juolab
tai aktualu, nes pats V. Semeška kitiems kelia aukštus moralinius reikalavimus. Man regis,
būtų sveikintina, kad tokius moralės principus jis taikytų ir sau.
Ar tai buvo atsitiktiniai dalykai,
ar buvo suplanuotos schemos –
reikalauja vienokio ar kitokio atsakymo. Juolab kad ypač konservatoriai kelia aukštus skaidrumo
reikalavimus. Ir pats Gabrielius
Landsbergis labai pozityviai nu-

kimus, taip pat buvo anoniminis
skundas STT, FTNN, policijos generaliniam komisarui ir prokuratūrai), jokių pažeidimų nenustatyta,
priešingai, po patikrinimo išmokėta 500 litų GPM permoka“, – į redakciją atskriejo toks V. Semeškos atsakymas.
Politiko teigimu, prieš jį paskiriant VRK nariu, „buvo gautos
pažymos iš atitinkamų tarnybų,
taip pat kaip kandidatas į VRK
narius atitikau visus įstatyme
numatytus reikalavimus, įskaitant ir dėl nepriekaištingos reputacijos, kurios sąvoka įtvirtinta teisės aktuose“. V. Semeška
teigia jokių nemalonumų su VMI
neturėjęs.
siteikęs V. Semeškos atžvilgiu.
Manau, jei partijos vadovas kelia
aukštus skaidrumo reikalavimus
kitoms politinėms jėgoms, tai gal
reikėtų objektyviai pasižiūrėti, kas
yra šalia.
Manyčiau, šioje istorijoje yra ir
neapsižiūrėjimas – skiriant VRK
nariu, specialiosios tarnybos neprivalo pateikti detalios informacijos.
Pateiktoje VMI informacijoje yra
epizodų, reikalaujančių ne tik atsakymo, bet ir platesnio tyrimo.
Nes tik tyrimo metu gali paaiškėti
galimo nusikaltimo kvalifikavimas.
Man keista, kodėl ši informacija,
ypač žinant apie šimtatūkstantinių
sumų išgryninimą, nebuvo perduota FNTT. Todėl teisėsaugos
struktūros turėtų parodyti iniciatyvą. Jeigu to nebus, tai susidarys įspūdis, kad teisėsaugos institucijos vadovaujasi ne teisiniais
motyvais.

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys, 2018-01-05

Išrinkite Jums labiausiai
patinkančią kalėdinio
eglučių parko eglutę

Savaitraščio Nr. 137

Norima atnaujinti Druskininkų
rezistencijos ir tremties muziejų
Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos
specialistai, susitikę su Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Druskininkų
rezistencijos ir tremties muziejaus atstovais ir vadovu Gintautu
Kazlausku, aptarė tolesnės muziejaus veiklos perspektyvas ir
galimybes jį padaryti modernesnį, atnaujinti, ieškoti būdų įdomiai
pristatyti eksponatus, galbūt perkelti muziejų į kitas patalpas. Susitikime Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus atstovai
išsakė savo norus dėl muziejaus
veiklos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
atstovai išdėstė turimas galimybes. Tikimasi, kad, priėmus bendrus sprendimus, muziejus taps
dar patrauklesne, mūsų šalies istoriją atspindinčia įstaiga.

Susitikime aptartos tolesnės muziejaus veiklos perspektyvos ir galimybės jį padaryti modernesnį, atnaujinti, ieškoti būdų įdomiai pristatyti eksponatus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Planuojama atnaujinti pėsčiųjų tiltelį
per Ratnyčios upę ir jo prieigas
Sausio 9 d. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas,
Architektūros
ir
urbanistikos skyriaus vedėjasvyriausias architektas Vilius
Margelis susitiko su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotoju Algimantu Degučiu,
Alytaus skyriaus vedėju Aliumi
Baranausku ir vyriausiąja specialiste Dalia Lungevičiene. Susitikimo metu buvo aptarti druskininkiečiams ir kurorto svečiams
svarbaus objekto – pėsčiųjų tilto per Ratnyčios upę (lenkto tiltelio) ir jo prieigų galimi atnaujinimo sprendiniai.
Susitikimo metu aplankytas Nemuno ir Ratnyčios upių santakoje
esantis pėsčiųjų tiltelis ir aptartos
jo rekonstrukcijos galimybės išsaugant statinio vertingąsias savybes, sutvarkant aplinką, įrengiant apšvietimą bei tilto prieigas
jas pritaikant judėjimo negalią turintiems žmonėms. 2016 metais
buvo atlikta minėto tiltelio techninė ekspertizė ir atsižvelgiant į
ekspertizės rezultatus, tiltelį būtina kapitaliai renovuoti.

Susitikimo metu buvo aptarti druskininkiečiams ir kurorto svečiams svarbaus
objekto – pėsčiųjų tilto per Ratnyčios upę (lenkto tiltelio) ir jo prieigų galimi atnaujinimo sprendiniai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

„Šį tiltelį būtina rekonstruoti. Neabejoju, kad surasime tinkamiausius techninius sprendimus, kaip
išsaugant jo vertingąsias savy-

bes tiltelį labiau pritaikyti judėjimo
problemų turintiems žmonėms,“ –
kalbėjo Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.

Druskininkų savivaldybės administracija
viešo aukciono būdu parduoda

Muzikinio fontano erdvėse ir
šiemet nušvito kalėdinių eglučių
parkas, kuriame šiemet suspindo net 43 išradingai papuoštos
eglutės ir unikalios kalėdinės
kompozicijos. Įvairios Druskininkų įmonės, įstaigos ir organizacijos parke pristato originalias įvairių formų, gyvas ir iš
įvairių medžiagų sukurtas kalėdines eglutes, demonstruodamos savo išskirtinį kūrybiškumą
bei išradingumą ir taip pristatydamos savo veiklą. Kaip ir kasmet, visos eglutės varžysis dėl
gražiausios ir originaliausios kalėdinės eglutės titulo. Už labiausiai patikusią eglutę iki sausio
16 d. bus galima balsuoti „Mano
Druskininkai“ FACEBOOK pa-

skyroje. Savo simpatijas, spausdami PATINKA, gali išreikšti visi
parko lankytojai: ir druskininkiečiai, ir miesto svečiai. Eglutes
vertins ir profesionalių menininkų komisija.
Iš visų kalėdinių eglučių parke
eksponuojamų Druskininkų savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sukurtų kalėdinių eglučių
bus išrinkta originaliausia, daugiausia lankytojų simpatijų pelniusi eglutė. Jų kūrėjai bus pagerbti ir apdovanoti kasmetinio
Druskininkų savivaldybės organizuojamo Padėkos vakaro metu.
Taigi balsuokite, būkite aktyvūs
ir galbūt būtent Jums labiausiai
patinkanti eglutė laimės žiūrovų
simpatijų prizą!

Sanatorijas (bendras plotas 1328,45 kv. m, 1520,44 kv. m, 16558,23 kv. m) ir 2,1513 ha žemės
sklypą Liepų g. 1, Druskininkai.
Pradinė bendra objekto pardavimo kaina – 3 948, 9 tūkst. eurų, iš jos:
– sanatorijų pastatų – 3 635,1 tūkst. eurų,
– žemės sklypo – 313,8 tūkst. eurų.
Druskininkų savivaldybės teritorijos Liepų g. 1, Druskininkai, detaliojo plano sprendiniai, atitinkantys maksimalius Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius:
– užstatymo tankumas – 35 proc.
– užstatymo intensyvumas – 140 proc.
– pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo – 15,30 m (naujai statybai), 30,00 m (esamiems statiniams).
Galima žemės sklypo paskirtis pagal detalųjį planą – komercinė.
Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas – 2018 m. sausio 29-vasario 9 d. nuo 8.00 iki 11.00
val. Vilniaus al. 18, Druskininkai, 103 kab.
Aukciono data – 2018 m. vasario 9 d. 11.05 val.
Aukciono vykdymo vieta – Vilniaus al. 18, Druskininkai, 104 kab.
Aukciono sąlygos skelbiamos Druskininkų savivaldybės tinklapyje: www.druskininkai.lt (skiltyje Investicijos/pasiūlymai investuotojui/parduodami savivaldybės objektai).
Smulkesnė informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijoje Vilniaus al. 18,
Druskininkai, 101, 103 kab., arba tel.: (8 313) 52 676, 59158.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Jauni gydytojai darbui renkasi Druskininkų ligoninę

Gydytojas-pediatras, vaikų hematologas M. Jurkonis/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

Indrė: Papildomai nekonsultuoju, tačiau, budėdama skubios pagalbos-priėmimo skyriuje, sulaukiu įvairaus pobūdžio pacientų iš
visos Lietuvos – ir vietinių, ir atostogauti atvykusių, tad klausimai, į
kuriuos ten tenka atsakinėti, yra
patys įvairiausi.
Rasa: Endokrinologijos mokslas apima labai platų ligų spektrą. Dažniausiai pasitaikančios
patologijos – cukrinis diabetas
bei skydliaukės ligos. Tačiau nemažą dalį sudaro ir kiti endokrininės sistemos susirgimai: hipofizės, antinksčių, paraskydinių
liaukų, lytinės ašies, kaulų metabolinės ligos (osteoporozė). Taigi
visi pacientai, kuriems įtariama ar
jau nustatyta viena iš šių ligų, gali
kreiptis. Pacientams, kurie kreipiasi dėl skydliaukės potologijos,
pati atlieku skydliaukės utragarsinį tyrimą. Kalbant apie cukrinį
diabetą, konsultuoju ir tuos pacientus, kurie gydomi, naudojant insulino pompą, naudojasi nuolatiniu gliukozės monitoravimu.
Kas labiausiai džiugina ir kas
labiausiai liūdina kasdieniame
darbe?
Mantas: Džiugina, kai supranti,
kad tavo darbas ir žinios padeda
žmogui pasveikti, o ypač, kai sugebi maksimalų gydymą realizuoti minimaliomis esamomis priemonėmis. Myliu žmones, todėl
dariau ir darysiu viską, kad padėčiau jiems pasveikti. O labiausiai
liūdina kai kurių pacientų požiūris
į gydytoją. Kartais jaučiuosi tarsi
dirbčiau patarnautoju. Liūdna, bet
neretai žmonės jau atvyksta patys sau nusistatę diagnozę ir su
įvairiausiais reikalavimais. Taip jie
visiškai pamiršta apie savo pareigas ir atsakomybę. Ir liūdniausia,
kad kenčia tai jie patys ir jų pačių
sveikata.
Indrė: Kasdieniame darbe labiausiai džiugina maži pasiekimai – galimybė padėti, sveikstantys pacientai. Sakau maži, nes tai
tarsi priklauso kasdienybei, būnant gydytoju. Kartu tai ir liūdina
– bendruomenė sensta, dažnas
pacientas atvyksta iš rajono, o ir
miestiečių artimieji yra didžiuosiuose miestuose ar užsienyje.
Dažnai pastebiu, kad tokiems
pacientams trūksta priežiūros,
jie laukia bendravimo, turi neišspręstų socialinių problemų. Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų gydymo efektyvumas
trumpalaikis – po kurio laiko
juos ir vėl randu savo palatose.
Džiugina, jei išgirstu, jog jie vėl
nori būti mano pacientais. Dažnai pasitaiko, kad pacientas ar
jo artimieji nesupranta, jog žmogus ne iš naujo susirgo. Tačiau
tai ir yra terapeuto darbo rykštė
– užburtas lėtinėmis ligomis ser-

Gydytoja terapeutė I. Greičė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

gančių pacientų ratas.
Rasa: Labiausiai džiugina, kai
matau, jog mano pagalba davė
realų efektą pacientui, kai pasikeičia į gerąją pusę ne tik tyrimų
rezultatai, bet ir žmogaus savijauta, jo gyvenimo kokybė. Liūdna, kai gydymo ar tyrimų galimybes apriboja ne gydytojo
kompetencijos trūkumas, o tiesiog lėšų trūkumas. Pavydžiui,
pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, jau senai yra galimybė skirti insulinoterapiją, naudojant insulino pompą, glikemiją
matuoti sensoriumi, taip išvengiant kasdieninių adatų dūrių. Tačiau mūsų valstybė kompensuoja šias priemones tik labai mažai
daliai pacientų arba visai nekompensuoja.
Medikų darbas yra pastaraisiais mėnesiais viena iš aktualiausių ir garsiausiai aptariamų
temų. Ką, Jūsų manymu, galima padaryti, kad kuo daugiau
jaunų ir savo profesijai pasišventusių medikų vis dėlto norėtų dirbti Lietuvoje?
Mantas: Valdžia pirmiausia turėtų imtis realios sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos, kad
pinigai galėtų būti panaudojami
racionaliai ir efektyviai – mažinti
administracinę naštą, nedubliuoti gydytojų ir kitų specialistų funkcijų, sistemą patobulinti taip, kad
žmonėms nebereikėtų pakartotinių ar kartais visai nereikalingų
tyrimų, konsultacijų. Iš to išloštų
ir žmonės, ir gydytojai. Aišku, norėtųsi, kad ir atlyginimai būtų didesni, ypač slaugių, kurios atiduoda visą save, o gauna tiek,
kad verkti norisi. Ir dar norėtųsi,
kad pacientai, ypač vyresnio amžiaus, suprastų, kad kyšininkavimo laikai praėjo.
Mums, ypač jauniems gydytojams, skauda širdį, kai matome
močiutę, iš kišenės traukiančią
paskutinius eurus tam, kad „atsilygintų“. Mums nereikia jų pinigų, gydymas – mūsų darbas,
ir didžiausias atlygis mums yra
pasitaisiusi paciento sveikata ir
šypsena veide. Kai daugiau žmonių bus supratingesni, kokybiškai
dirbs savo darbą ir dažniau šypsosis, minčių išvykti į užsienį nekils.
Indrė: Auga nauja medikų karta, kuri nori turėti galimybę realizuoti savo įgūdžius kasdienybėje,
siekia komandinio darbo, moka
naudotis technologijomis, geba
greitai gauti naujausią informacinę medžiagą. Labai svarbu juos
motyvuoti tokiomis sąlygomis,
kad jie pasiliktų dirbti Lietuvoje. Didelė užduotis tenka darbdaviui, kad sukurtų gerą klimatą darbovietėje, įsiklausytų į darbuotojų
lūkesčius, suteiktų galimybę to-

bulėti. Taip pat svarbu nepamiršti,
jog gydytojai gydo pacientus, tačiau labai dažnai, be savo tiesioginio darbo, jiems tenka spręsti ir
kitas problemas. Šiandien gydytojas ir psichologas, ir administratorius, ir socialinis darbuotojas, jis
turi sekti daug darbą reglamentuojančių teisinių aktų. Be abejo,
jis turi rūpintis ir savo profesiniais
įgūdžiais. Viskas dažnai keičiasi,
daug nežinomybės. Tikiuosi, jog
greitu metu tai pasikeis.
Rasa: Džiaugiuosi, kad Jaunųjų gydytojų asociacija ir Lietuvos
medikų sąjūdis ėmėsi iniciatyvos, siekdami pokyčių medicinos
sistemoje. Tikiuosi, kad jie nenuleis rankų ir privers valdžios atstovus įgyvendinti esmines reformas
sveikatos
apsaugos
sistemoje. Sąrašas konkrečių
dalykų, kurie turėtų pasikeisti,
kad medikai neemigruotų, būtų
ilgas, todėl, apibendrinant, galėčiau tik pacituoti Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidento Martyno Gedmino iškeltus prioritetus,
kuriems aš pritariu ir kurie apima
pagrindines problemas: pakankamas sveikatos sistemos finansavimas, efektyvus valdymas ir
orientavimasis į pacientą bei jo
gydymo rezultatą.
Darbo užmokestis, žinoma,
labai svarbus, o kas dar svarbu jaunam žmogui darbovietėje, pradėjus dirbti?
Mantas: Labai svarbios yra psichologinės sąlygos – tai, kaip
tave, jauną žmogų, priima kolegos, kaip jie su tavimi bendrauja.
Labai svarbus ir darbdavio požiūris į jauną specialistą bei apskritai
visą kolektyvą. Svarbios ir buitinės sąlygos – įranga, vaistai, patalpos bei jų priežiūra.
Indrė: Jaunam žmogui, pradėjusiam dirbti, svarbiausias dalykas yra galimybė tobulėti. Taip
pat labai svarbus kolegų palaikymas, galimybė į juos kreiptis, iškilus klausimams ar prireikus profesinės pagalbos.
Rasa: Svarbu, kad būtų suteikiama galimybė kelti savo kvalifikaciją įvairiose konferencijose, kursuose. Svarbu turėti geras
darbo priemones, kad galėtum
teikti pacientams kokybiškas paslaugas. Žinoma, svarbus yra ir
draugiškas kolektyvas.
Ar Druskininkų ligoninėje yra
erdvės profesinei savirealizacijai?
Mantas: Druskininkų ligoninėje
yra sudarytos visos sąlygos teikti antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, kai kuriais atvejais
sąlygos ligoninėje (ir buitinės, ir-

Gydytoja endokrinologė R. Koreivienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kolektyvo tarpusavio bendravimo)
yra net geresnės nei universitetinėje. Džiaugiuosi, kad čia esu.
Matau, ką galima pagerinti, tikiu,
kad eisime pirmyn.
Indrė: Jaunam specialistui
Druskininkų ligoninėje suteikiama
galimybė savirealizacijai, visus iškilusius klausimus geranoriškai
galima aptarti su vyresniais kolegomis ar ligoninės administracija.
Nuo jaunojo specialisto priklauso,
kiek plačiai jis nori save realizuoti, kadangi ligoninė maža, galimybės kartais taip pat sumažėja.
Rasa: Druskininkų ligoninėje
dirbu dar tik vieną savaitę, todėl
sunku atsakyti į šį klausimą. Esu
iniciatyvus žmogus, todėl, manau, kad rasiu sričių, kuriose galėsiu save realizuoti.
Koks pagrindinis Jūsų, kaip
jaunų gydytojų, moto?
Mantas: Svarbiausia vaiko sveikata – ne jo mamos, tėvo ar močiučių pageidavimai. Blogiausia,
kai vaiko gydymą apsunkina tėvų
asmeninės problemos, tarpusavio konfliktai ar blogos socialinės
sąlygos. Suaugusieji per mažai
rūpinasi vaikais. Man įstrigo vienos vaikų gydytojos klausimas
mamai: „Ponia, kiek prieš vestuves perskaitėte žurnalų apie vestuvių planavimą? O ar perskaitėte
bent vieną knygą apie vaiko auginimą?“ Vaikas – žmogus, o ne
žaislas, jam reikia ir dėmesio, ir
bendravimo, galų gale, elementarios pagarbos iš suaugusiųjų. Norėčiau, kad visuomenė dažniau
apie tai pagalvotų.
Indrė: Mano moto iš esmės susijęs su mano pavarde – aš viską
mėgstu daryti greitai, nemėgstu
neatsakytų klausimų, neišaiškintų situacijų, nežinomybės. Manau, jog tai praverčia ir mano pacientams.
Rasa: Su kiekvienu pacientu
elgtis taip, kaip pats norėtumei,
kad su tavimi elgtųsi.

kai patenkinti būna mano pacientai, jų artimieji. Kai jauti, jog viską padarei kokybiškai, o rezultatas visus džiugina.
Ar turite laiko pasinaudoti
Druskininkų kurorte siūlomomis paslaugomis ir pramogomis?
Mantas: Oi, tikrai taip! Mėgstu
paplaukioti baseine, pagulėti sūkurinėje vonioje, pasikaitinti pirtelėje. Patinka užlipti į apylinkėse
esančius apžvalgos bokštus, nueinu retkarčiais į „Snow Areną“.
Druskininkai – puikus kurortas,
jame apstu pramogų ir sveikatos
paslaugų, reikia tik turėti laiko ir
šiek tiek pinigų.
Indrė: Kurorto pramogas išbandome, sportuodami, lankydami
apylinkes, dažnai su jomis supažindiname atvykstančius draugus.
Rasa: Paskutiniaisiais metais
laisvo laiko buvo labai nedaug,
kadangi nuolat teko derinti mokslus, darbą, šeimą. Tikiuosi, kad
dabar, pabaigus rezidentūros studijas, laiko atsiras daugiau ir labiau galėsiu pasimėgauti mūsų
kurorto privalumais.
Koks Jūsų laisvalaikis?
Mantas: Pastaruoju metu daug
laisvalaikio „suryja“ du nauji mano
šuniukai – nykštukiniai taksai. Patinka ne tik jais tinkamai rūpintis,
auklėti, bet ir tiesiog su jais pabūti.
Indrė: Laisvalaikiu sezono metu
kartu su vyru žaidžiame tenisą,
sportuojame. Aplankome draugus Vilniuje ar Kaune, dažnai patys sulaukiame svečių. Dabar
pradėjau lankyti anglų kalbos pamokas.
Rasa: Laisvalaikį patinka leisti su šeima, draugais, sportuoti,
ypač mėgstu šokti, pažiūrėti gerą
filmą.

Gal būta kokių įsimintinų įvykių iš darbo praktikos?
Rasa: Kadangi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose darbas tiesiog verda, per 4 darbo metus
buvo nemažai įsimintinų įvykių.
Tikriausiai, kaip ir daugeliui, įstrigę atmintyje pirmieji budėjimai,
pirmieji pacientai.
Aišku, visada atmintyje išlieka
matyti labai sudėtingi ar reti ligos
atvejai.

Didžiausia Jūsų svajonė?
Mantas: Labai noriu, kad Lietuva kada nors taptų valstybe,
kuri garsėtų meile savo vaikams,
o ne smurtu prieš vaikus. Noriu,
kad mūsų vaikai būtų sveiki, daug
šypsotųsi, dirbtų, keltų šalies ekonomiką, taip kurdami savo, savo
vaikų ir galiausiai mūsų visų gerovę.
Indrė: Svajoju, kad visi būtų
sveiki. Gal ir neįgyvendinama
svajonė, tačiau labai norėčiau,
kad žmonės būtų pozityvesni,
daugiau šypsotųsi.

Kada Jūs, kaip gydytojai, jaučiatės laimingiausi?
Mantas: Kai išrašyti į namus
pacientai nesugrįžta ir nebeskambina.
Indrė: Laimingiausia jaučiuosi,

Rasa: Kadangi esu ne tik gydytoja, bet ir mama, todėl didžiausios svajonės yra paprastos, bet svarbios. Didžiausia
svajonė, kad dukra augtų sveika
ir būtų laiminga.
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Druskininkų medikai jungiasi prie Lietuvos medikų sąjūdžio iniciatyvų
Praėjusią savaitę didelio visuomenės atgarsio sulaukė „Paskutinių medikų žygis į
oro uostą“ – akcija, kai Lietuvos medikus atstovaujančios
organizacijos konkrečiu veiksmu siekė atkreipti visuomenės
ir valdžios atstovų dėmesį į įsisenėjusias sveikatos apsaugos sektoriaus problemas.
Dar lapkritį Vilniuje susikūrusi Lietuvos medikų sąjūdžio
(LMS) iniciatyvinė grupė įsteigė medikų judėjimą, kuris rūpintųsi ir medicinos darbuotojų, ir pacientų interesais.
Medikų paskelbtoje peticijoje
suformuluoti reikalavimai valstybės valdymo institucijoms.
Druskininkų
savivaldybėje
veikiančių sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų medikai
nelieka abejingi LMS iniciatyvoms.
Kaip situaciją vertina Druskininkų savivaldybėje veikiančių
sveikatos priežiūros ir gydymo
įstaigų medikai?
Benjaminas Čepas, Druskininkų PSPC direktorius: „Gydytojo darbas – gydyti“
– Peticiją pasirašė daugiau
kaip 40 tūkst. medikų. Kodėl,
Jūsų nuomone, išseko Lietuvos medikų kantrybė?
– Problemų yra susikaupę begalės. Kaip bebūtų gaila, jos nesprendžiamos. Kodėl daugelis reaguojančiųjų peticiją, akcentuoja
punktą dėl algų? Juk esminis ir
pagrindinis rūpestis yra tas, kad
medikai nebegali teikti kokybiškų paslaugų. Jau „pritvinko“ žmonėms. Apmaudžiausia ir skaudžiausia, kad chaosas sveikatos
apsaugos sistemoje veda prie to,
jog gydytojai supriešinti su pacientais, išaugusi tarpusavio įtampa. Gali gydytojas kad ir dešimt
metų gerai dirbti, bet jei vieną dieną suklydo – bus sudirbtas į šuns
dienas. Taip neturėtų būti. Sveikatos apsaugos ministerija, ypač
kelerius pastaruosius metus visiškai neveiksni: jokių naujų minčių, iniciatyvų dėl to, kaip keisti
situaciją. „Aktyvumas“ juntamas
nebent nuolatiniuose medikų patikrinimuose. Niekur pasauly nėra,
kad institucija pati kurtų įstatymus, ir pati kontroliuotų.
Prisikuria taisyklių „patys sau“,
kad būtų kuo sudėtingesnis gydytojo veiklos reglamentavimas
– gydytojas galbūt suklys, o juk
tada galimai iš jo „išskaičiuos“.
Yra net eilutė PSDF biudžete, kur
numatytas baudų planas. Beje, jis
padvigubintas: planuojama 2018
metais surinkti daugiau kaip du
milijonus eurų baudų!
Neseniai priimtas teisės aktas,
reglamentuojantis, kad per 7 dienas žmogui nepatekus pas šeimos gydytoją, jis galės reikalauti kompensacijos, kreiptis į teismą
Tačiau argi ši problema taip turėtų būti sprendžiama? Tokiu atveju
gal galima gal išleisti ir „įsakymą“,
kad „draudžiama kosėti“?.. Bet
nuo to astma juk neišnyks. Todėl, prieš išleidžiant įsakymą, kad
„neturi būti eilių“ – būtina pirmiausiai analizuoti, kodėl jos yra. Kodėl gydytojas jau neturi kada net
galvos pakelti nuo šūsnies popierių, į ligonį pasižiūrėti? Nes turi
užsiimti visiškai nemedicininiais
reikalais, ir dar pats kaltas lieka.
Visi gydytojui užkrauti „rašymais“
– tai lyg kokie jam primetami pasiaiškinimai dėl to, kodėl tą ar kitą

Druskininkų PSPC direktoriaus pavaduotoja medicinai, LMS Tarybos narė E. Matienė su kolegomis dalyvavo akcijoje-mitinge
„Paskutinių medikų žygis į oro uostą“/Asmeninio archyvo nuotrauka

B. Čepas, Druskininkų PSPC direktorius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

diagnozę rašai, vaistą skiri. Būtina išanalizuoti ir įvardinti, kokias
funkcijas nuo šeimos gydytojo pečių galima nuimti. Daug kas nurodyta įvairiuose Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktuose,
įsakymuose, dėl to, ką šeimos
gydytojas turi ir privalo padaryti, tačiau galiu atsakingai pareikšti, kad gydytojas viso to atlikti neturi jokių šansų, net ir dirbdamas
24 valandas: nėščiųjų priežiūra,
žaizdų siuvimai, akių, ausų, nosies, gerklės patikra...
Šeimos gydytojas vidutiniškai
per dieną atleidžia apie 40 žmonių. Priėmimas vyksta 6 darbo valandas, o tai reiškia, kad per valandą tenka priimti 6-7 žmones.
Nė 10 minučių laiko nelieka vienam pacientui. Tai apie kokią gydytojo darbo, konsultacijos kokybę tokiu atveju galima kalbėti,
apie kokį bendravimą su pacientu? Dabar vėl ruošia kažkokias
naujoves: anketas reikės pildyti,
dėl paciento alkoholio vartojimo,
ir ką – dar gydytojas turės skaičiuoti kiek, su kuo, kada „gėrė“ ir
paauklėti, kad „negertų“?
Suprantu ir esu už tai, kad visuomenėje būtų stiprinamos sveikos

gyvensenos nuostatos ir įpročiai,
tačiau juk gydytojas pirmiausia turėtų gydyti, o dabar jam priskirta
labai daug socialinio darbo. Netgi
kanceliarinio, pavyzdžiui, kariūnų
ligos istorijos perrašymas. Ar čia
gydytojo darbas perrašyti 5 metų
ligos istoriją? Juolab, kad galima
tas istorijas atsišviesti, ir saugoti,
kad kaskart, kas metus ar dvejus,
vėl nereiktų perrašinėti.
– Lietuva juk nėra „vakuume“:
gal vertėtų pasiremti užsienio
šalių pažangia praktika?
– Visa bėda, kad lyg ir pasidairoma, kaip kitose šalyse yra, tačiau dažnai tuo viskas baigiasi,
nepagalvojama, ką padaryti, kad
geros idėjos, praktika būtų įgyvendinta Lietuvoje. Man teko studijuoti Olandijoje. Pas vieną šeimos gydytoją gali būti prisirašę
10-15 tūkstančių gyventojų, o eilių nėra, nes kiekvienas žmogus ir
pats rūpinasi savo sveikata – jam
jeigu galvą suskaudo, tai nereiškia, kad reikia greitąją kviesti ar
gydytoją į namus. Kalbu apie tai,
kad verta galiausiai jau įvardinti ir
mūsų pacientų pareigas, ne vien
teises. Neretai juk patys pacientai

ir sudaro tas eiles, nepaisydami
nustatytos tvarkos. Jei reikalinga
būtinoji pagalba, tai juk nereikia
užsirašinėti į eilę, bet dažniausiai
eiles „be eilės“ sudaro pacientai,
kurie nori „tik paklausti“, „tik siuntimo“ arba „pamiršo užsirašyti“, o
„vaistai baigiasi“. Kita vertus, labai daug nereikalingų prievolių,
registruojant pacientą konsultacijai. Pavyzdžiui, kai reikalingas
inhaliatorius astmai gydyti, norint
gauti leidimą gydyti vienais ir tais
pačiais vaistais, šeimos gydytojas pacientą kas šešis mėnesius
turi siųsti pas pulmonologą. Jei
nenusiuntei ar pacientas nenuvyko, išskaičiuoja vaistų kainą iš įstaigos. O juk buvo situacija, kad
pulmonologo ilgą laiką Druskininkuose nė nebuvo, reikėdavo siųsti pacientą į Vilnių ar Kauną, eilės
ten tęsdavosi mėnesius.
Kalbant apie pacientų pareigas,
tebėra gaji dar viena blogybė –
nepagrįsti greitosios medicininės
pagalbos iškvietimai. Yra tokių
žmonių, kurie tris, keturis kartus
kviečiasi į namus greitąją pagalbą, bet nuvykus paaiškėja, kad
pacientą reikia „užkloti“ ar „pasikalbėti“. O juk pas rimtą ligonį tuo
laiku gal ir nebenuvažiuojama.
Kaip žinia, vis garsiau kalbama
apie ligoninių restruktūrizaciją:
planuojama nuo didžiųjų miestų
netoli nutolusias ligonines, tokias
kaip Lazdijų, Varėnos ar Druskininkų restruktūrizuoti į geriatrijos skyrius, uždarant vaikų ligų,
chirurgijos, reanimacijos skyrius.
Kalbama, kad pacientams gerės
paslaugų prieinamumas. Nelabai
suprantu, kuo jis pagerės? O ar
galvojama, kaip bus sprendžiama
kita problema: kas į tą „centrinę“
ligoninę juos vežios? Greitosios
pagalbos automobilis? Tai „greitoji“ jau taps tarnyba, teikianti ir taksi paslaugas? Jau ir dabar susiduriame su problema, kai, būna, kad
net ir keletą kartų per dieną greitosios pagalbos automobilį tenka
siųsti, kad nuvežtų ligonį į Kauną
ar Alytų. Yra buvę atvejų, kai, pa-

vyzdžiui, kojos lūžį patyręs pacientas pagalbos laukė pusvalandį,
nes nė vieno greitosios pagalbos
automobilio nebuvo, todėl, kad jis
kelyje. Tas pusvalandis nukentėjusiajam žmogui, kenčiančiam
stiprų fizinį skausmą, gali atrodyti kaip kelios ar daugiau valandų. Mano supratimu, numatant tokias reformas, būtina ir šią grandį
plėsti: paskirti tokius automobilius, kuriais būtų pervežami ligoniai, o greitoji pagalba būtų skirta
atlikti savo pagrindinę paslaugą ir
prievolę – pacientui teikti pagalbą
vietoje. Chaosas ir apsunkinimas
šeimos gydytojams su „elektronine medicina“: net jeigu gydytojas
jau ir įgudęs, apie ketvirtį valandos vis tiek nori nenori turi sugaišti tai „elektroninei medicinai,“
o po to dar visą tai pakeisti į popierinę formą ir įklijuoti į ligos istoriją. Tai kaip tos pacientų eilės
gali sumažėti?
Praėjusių metų gruodžio 1 dieną, teko dalyvauti visos Lietuvos
gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovų susitikime su Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, LR Seimo Sveikatos
reikalų komiteto pirmininke Agne
Kubiliene ir kitais sveikatos apsaugos srities problematika besirūpinančiais Seimo nariais. Susitikimo metu nutarta, kad būtina
keisti esamą Lietuvos sveikatos
programą, priimti esminius pakeitimus ir tolesnius sprendimus o
ne palikti vien viską politinių partijų pažadams, kurie vėliau, deja,
ne visada yra prisimenami ir tesimi. Todėl tikiu, kad teisėti ir pacientų, ir medikų lūkesčiai ilgainiui,
žingsnis po žingsnio įgaus pagreitį, taps realybe.
Eglė Matienė, LMS Tarybos
narė, Druskininkų PSPC direktoriaus pavaduotoja medicinai: „Medikų sąjūdžio tikslas –
sisteminiai pokyčiai“
– Ar Lietuvos medikų sąjūdžio
susikūrimą, veiklą derėtų vertinti kaip socialinę staigmeną?
– Neįvardinčiau šios LMS iniciatyvos „netikėtu“ sujudimu.
Beveik 30 metų sveikatos apsaugos sistemoje besitęsiantys
ydingi procesai galiausiai ir turėjo sukelti neabejingų tokiai situacijai Lietuvoje medikų bendruomenės narių atsaką. LMS
vertinu vienareikšmiškai: tai labai pozityvu, kad judėjimas įsikūrė. Ir pati aktyviai dalyvauju
LMS veikloje, esu LMS Tarybos
narė. Jau per mėnesį pasiekta,
mano nuomone, labai daug – pirmąją lapkričio savaitę žiniasklai doje figūravęs su užkabinta „reikalautojų, kuriems vis negana“,
etikete, lapkričio viduryje šis judėjimas įgavo juridinio asmens
statusą – tapo asociacija, vienijančia visus sveikatos sistemos
darbuotojus. Tapo organizacija, su kuria derasi Vyriausybės vadovas ir Sveikatos apsaugos ministerija. Tai, kad peticiją
per nepilnas dvi savaites pasirašė daugiau kaip 40 000 žmonių,
rodo problemos mastą. Gaila tik,
kad vėl stengiamasi supriešinti
medikus ir visuomenę. Tai buvo
bandoma padaryti, akcentuojant
tik atlyginimų kėlimo klausimą.
Kodėl nekreipiama dėmesio, kad
peticijoje yra dar keturi punktai,
kuriuose kalbama apie labai gilias sistemines sveikatos sektoriaus problemas?

16 psl.
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Druskininkietis J. Austrotas: „Jus perti, vanoti ar plakti?“

J. Austrotas, pirtininkas/Centro AQUA
archyvo nuotrauka

Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centras „Aqua“ garsėja daugybe vandens pramogų ir pirtimis, kurių čia yra per
20. Jo darbuotojai juokauja,
kad pirtis valdo tie, kas valdo
vantas. Bene labiausiai patyręs vanojimo meistras kurorte yra pirtininkas Juozas Austrotas, kasmet savo rankomis
surišantis iki 6000 vantų. Šis
vyras gali ne tik kaip reikiant
išvanoti vandens parko lankytojus, tačiau ir išmokyti mylėti
pirtį bei išsirinkti stebuklus darančias vantas.
Daugiau nei dešimt metų Druskininkų vandens parke dirbantis Juozas Austrotas juokauja esąs užvaldytas pirties dvasių. „Per savaitę
bent tris kartus turiu į pirtį nueiti,
nes be karšto garo ir vantų kvapo
nebegalėčiau gyventi”, – sako vyras. Paprastiems mirtingiesiems
ponas Juozas pataria nors vieną
kartą savaitėje išsivanoti, tuomet
ir ligos mažiau kibs, ir gyvenimas
daug džiugesnis taps. Vanta yra
pagrindinis jo darbo įrankis, kuriuo
pirtininkas ne tik vanoja ar masa-

J. Austrotas pataria nors vieną kartą savaitėje išsivanoti, tuomet ir ligos mažiau kibs, ir gyvenimas daug džiugesnis taps. Vanta yra pagrindinis jo darbo įrankis, kuriuo pirtininkas ne
tik vanoja ar masažuoja, bet ir pirties nuotaiką sukuria, todėl ji turi būti teisingai surišta bei tinkamai parinkta/Cenro AQUA archyvo nuotrauka

žuoja, bet ir pirties nuotaiką sukuria, todėl ji turi būti teisingai surišta
bei tinkamai parinkta.
Vantos – ne šluotos
„Gėlių puokštės sukomponuoti nemokėčiau, tačiau vantą surišti galiu užsimerkęs. Taip jau
yra, kad gerą vantą padaryti gali ne kiekvienas”, – sako ponas Juozas. Šakas vantoms jis
dažniausiai pjauna rekultivuotuose kirtimuose, kur greta pasodintų spygliuočių savaime pridygsta beržų, liepų ir kitokių medžių.
Miškininkai dėkoja, kad ponas
Juozas, skindamas šakas vantoms, „nuravi“ pušų bei eglių jaunuolynus.
Beje, dauguma vantų pradedamos rišti ne anksčiau kaip likus
savaitei iki Joninių, o baigiamos
skirtingai. Beržinės – iki rugpjūčio
pradžios, o štai ąžuolinės gali būti

Vantų rūšys ir savybės pagal pirtininką Juozą:

rišamos net iki spalio mėnesio.
Tam, kad vanta būtų surišta teisingai, reikia žinoti, kaip šakeles
taisyklingai sudėti, kad ne šluota
pajuokai, o tikra vanta išeitų. Pasak pono Juozo, prieš rišant šakeles reikia jas susidėlioti į tris
krūveles pagal ilgį. Ilgiausios šakelės dedamos į vidurį, iš kraštų rišamos trumpesnės, o joms iš
paskos komponuojamos jau pačios mažiausios. Vantos dydis
priklauso nuo to, ką ketinama jomis plakti. Vyrams vantos rišamos platesnės ir ilgesnės, kad
daugiau karšto oro vanojant pagriebtų, moterims siauresnės, o
mažiausios ir lengviausios yra
skirtos vaikams.
Vantų šakelių galus yra svarbu
surišti į tvirtą pagrindą, kuris turi
ir ne visiems žinomą paskirtį. Vanojant vantos pagrindas praverčia masažui: juo gali būti atlieka-

ma akupresūra – tam tikrų kūno
taškų poveikis. Kur yra tie taškai
ir kaip juos spausti, žino tik geri
pirtininkai. Būtent šiam reikalui
ponas Juozas kiekvienos vantos kotą glotniai apipjauna. Vanta,
anot jo, turi būti rišama ne su bet
kokia po ranka pasitaikiusia virve
– tam geriausia yra naudoti natūralų špagatą ar kanapinę virvelę.
Didina seksualumą
Gero garo meistras sako, kad
daugumai pirties mėgėjų Lietuvoje yra įprastos beržinės bei ąžuolinės vantos, tačiau verta išbandyti ir retesnių augalų, praturtinti
vantas vaistinėmis žolelėmis.
„Ąžuolinėmis vantomis periami
vyrai, nes jos yra kietesnės, platesnės, su jomis galima stipriau
pavanoti, daugiau karščio vanojamajam duoti“, – pasakoja pirtininkas. Pasak jo, vyriškas pradas
slypi drebulinėse ir alksnio vantose, jomis patogiau kompresuoti kūną vanojimo metu. Labiausiai
paplitusios yra beržinės vantos.
Nors šios yra laikomos labiau vyriškomis, tačiau tinka visiems.
Moteriškomis laikomos obelinės, šermukšninės ir serbentų
vantos. Jau senovėje pastebėta, kad būtent pastarosios skatina moterų seksualumą. Moterims
taip pat tinka ir liepų lapų vantos –
jos gerai valo odą ir skleidžia teigiamą energiją.
J. Austrotas pasakoja, kad gydymui ar, siekiant stipresnio pirties
poveikio, rišamos mišrios vantos
su vaistinėmis žolelėmis. Tokios
vantos naudojamos ir vėdavimui,
nes yra kvapnesnės. Pavyzdžiui,
viena slapta Juozo vantos kombinacija yra beržo, šermukšnio ir
žydinčios liepos šakos, praturtintos mėtomis ir dilgėlėmis.
„Užmerkus tokią vantą, sklinda
puikus aromatas, o vandenį, kuriame ji mirko, galima gerti – ši
savotiška arbata puikiai tonizuoja.
Tokių vantų vanduo ir pilamas ant
akmenų gerina savijautą“, – dalinasi patirtimi ponas Juozas.
Savo vietą pirtyje turi ir dilgėlių
vantos. Jos, anot pirtininko, tinka
vanoti sergančius reumatu ar turinčius kitokių sąnarių negalavimų. Nuplikius vandeniu, jos nedilgina, tačiau su dilgėlių vantomis
geriau nepersistengti, nes jos turi
stiprų poveikį.
Prieš kurį laiką, norėdami turėti

vantų visus metus, pirtininkai jas
džiovindavo pastogėse. Šiais laikais jau tapo įprasta vantas laikyti
šaldymo kameroje. Atitirpintos jos
yra tarsi šviežiai surištos ir kvepia
kaip ką tik iš miško. Beje, ne visos
vantos gali būti džiovinamos. Štai
obels naudojamos tik šviežios,
nuskintos birželio pirmoje pusėje.
Vanojimas prilygsta masažui
Vanojimas, plakimas ir pėrimas
nėra tie patys žodžiai – pirtininkai puikiai jaučia jų reikšmių skirtumą. Vanojant, vanta vos liečia
kūną, tuomet žmogų veikia karšto oro srautai, o plakama stipriau.
Pirtininkas Juozas sako, kad gera
vanojimo technika yra ganėtinai
sudėtinga, ypač jei derinama su
kompresavimu – kūno spaudymu
ir trynimu, naudojant pačią vantą arba jos kotą. Vantos valdymo
meno įmanoma išmokti tik palaipsniui, tam nepakanka metų ar kelių.
Tobulėti galima nuolatos, todėl pirtininkų bendruomenė tam skiria renginius ir mokymus, varžosi čempionatuose ir nuolat bendrauja.
Pono Juozo manymu, pirtyje
žmogus turi jausti malonumą, o
ne šusti karštyje arba kentėti, kol
bus išplaktas it kankinys už nuodėmės. Geras pirtininkas jaučia
vanojamą žmogų. Teisingas vanojimas prilygsta gydomajam masažui, nes pirtyje, įkaitus kūnui,
atsipalaiduoja raumenys ir sąnariai. Patyręs profesionalas gali
padėti ne tik ilsėtis, tačiau ir siekti
gydomojo rezultato.
„Pirties garas“
Kasmet metų pabaigoje Druskininkų vandens parke yra rengiama šventė „Pirties garas“, į kurią
suvažiuoja pirties mėgėjai ir žinovai iš Lietuvos bei aplinkinių šalių – Latvijos, Ukrainos, Rusijos,
Lenkijos. Čia pirties profesionalai keičiasi patirtimi, dalinasi naujovėmis bei lepina lankytojus išradingomis pirčių programomis.
„Po zanavyko vanta“, „Žalias lapas, baltos putos“, „Laumių šėlsmas“, „Keturios stichijos“ – tai tik
keletas intriguojančių programų
pavadinimų, po kuriais slepiasi
neįtikėtini kvapai, vaizdai, garsai
ir pojūčiai.
Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centras „Aqua“
informacija
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Paribio daina

Moterų vokalinio ansamblio „Druskelė“ narės atsakingai aptarė konkurso nuostatus, atsakingai jam ruošėsi, daug repetavo/Asmeninio archyvo nuotrauka

Zofija Gaižauskienė,
Moterų vokalinio ansamblio
„Druskelė“ narė
Kas tai? Ogi 16 tarptautinis
festivalis-konkursas
(solistai, ansambliai) „Paribio daina“, kurį organizuoja tarptautinė visuomeninė organizacija
„Gervėčių klubas“ bei Lietuvos
gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas. Suėjimas
tiems, kurie gyvena Lietuvos
paribyje.
Apie kasmet vykstantį festivalį iš bendraminčių sužinojo „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė. Moterų vokalinio ansamblio
„Druskelė“ narės aptarė konkurso
nuostatus, atsakingai jam ruošėsi, daug repetavo.
Renginys organizuotas Lietuvos
kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje.
Pirmoji festivalio konkurso dalis
– solistų pasirodymas. Išklausėme juos. Buvo sudaryta galimybė
dalyvauti jaunimui, kinams, studijuojantiems muzikos, teatro meną
arba vokalą.
Jie atliko kinų ir lietuvių liaudies
dainas. Neįtikėtinai puikiai skam-

bėjo kinės atliekama mūsų „Pempel pempel“
Antroje festivalio dalyje kolektyvai atliko po du kūrinius. Viena daina – patriotinės tematikos,
skirta Lietuvos 100-ečiui, kita –
autentiška krašto daina, romansas, giesmė, harmonizuotos ir
aranžuotos liaudies dainos.
„Druskelės“ narės, gyvenusios
įvairiuose Lietuvos regionuose,
per savo gyvenimą yra sukaupusios įvairių dainų.
Bet šiam konkursui labiausiai
tiko ansamblio vadovės Nijolės
Vindbergienės, dzūkės, pasiūlyta Merkinės krašto daina „Oi ūlyčia ūlyčia“, atskleidžianti regioninio dainavimo ypatumus.
Atlikdamos ją, „mušėm rankom
delnuosna, kad žiedeliai skambėtų.“ Antra daina – apie rūsčiąsias
tremties dienas.
Vertinimo komisijos pirmininkas,
Karininkų ramovės choro vadovas prof. Tadas Šumskas, skelbdamas rezultatus, „Druskelei“
pasakė, jog dainos parinktos logiškai, teigiamai vertino atlikimą,
instrumentinio pritarimo kokybę,
sceninę kultūrą, atlikimo originalumą.

Už dzūkišką dainą pelnėme Iąją vietą, apibendrinant visų kolektyvų pasirodymus, – II-ąją.
Pirmoji vieta skirta vieninteliam
konkurse dalyvavusiam vyrų ansambliui – chorui iš Vilniaus.
Festivalyje-konkurse
kasmet
dalyvauja kolektyvai iš Baltarusijos, Vilniaus, Švenčionių krašto
baltarusiai.
Jų krašto dainų atlikimas, spalvingi rūbai, drąsa scenoje sužavėjo visus. Įspūdingai pasirodė
estradinių dainų pradininkės L.
Ablėnaitės vadovaujamas moterų
vokalinis ansamblis.
Visiems kolektyvams įteikti padėkos raštai.
Lapkritį „Druskelė“ gražiausias
dainas paskyrė kaišiadoriečiams,
ten lankėsi jų kvietimu. Popietėje dalyvavo ir kiti Kaišiadorių
„Bočių“ kolektyvai Bendra daina „Žemėj Lietuvos“ sujungė mus
ateities draugystei.
Įsiminė prieššventinė išvyka į
Vilkaviškį, kuriame žiūrėjome muzikinę dramą „Legenda apie Pilėnus“, atliekamą Lietuvos dainų ir
šokių ansamblio „Lietuva“.
Ši išvyka tarsi apibendrino
mūsų aktyvią veiklą.

Parapijos namuose – Kūčios vienišiems žmonėms
Angelė Paulėkaitė,
Parapijos namų administratorė

Visi galėjo pasidalinti savo prisiminimais, kaip jie savo šeimose švęsdavo kūčias, išsakyti palinkėjimus ateinantiems metams/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Mes visi esame angelai su vienu
sparnu. Jei norime skristi, turime apsikabinti. Pasitinkant Jėzaus gimimą,
Parapijos namuose buvo surengtos
Kūčios maltiečių bei Carito savanorių globojamiems žmonėms. Po šv.
Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už
„Maltos ordino“, Carito savanorius,
jų lankomus žmones, gyvus ir mirusius jų artimuosius, visi susirinko į papuoštus Parapijos namus. Prasidėjus
šventinei programai, kiekvienas gavo
po uždegtą žvakutę, kuri simbolizavo
Kalėdų šviesą ir kiekvieno širdies gerumą. Visi norintys galėjo pasidalinti
savo prisiminimais, kaip jie savo šeimose švęsdavo kūčias, išsakyti palinkėjimus ateinantiems metams.
Giedojome kalėdines giesmes, deklamavome eiles. Perskaičius šv.
Rašto ištrauką apie Jėzaus gimimą,
visi sėdo prie gausiai valgiais nukrauto kūčių stalo. Visus susirinkusiuosius
pasveikino ir maistą palaimino parapijos klebonas Kęstutis, linkėdamas
sveikatos, meilės ir atjautos vieni kitiems. Dalindamiesi kalėdaičius, dėkojome vieni kitiems, kad esame.
Renginį organizavusios „Maltos ordino“ bei Carito savanorės džiaugė-

si, kad, darydamos gerus darbus, nesijaučia vienišos, sulaukia pagalbos
iš įvairių miesto įstaigų. Randasi vis
daugiau žmonių, norinčių dovanoti
savo laiką kitiems. Gera matyti, kad
žmonės ne tik prisideda prie didelių
socialinių akcijų, bet ir savarankiškai
randa tuos, kuriems reikia pagalbos,
pasirūpina vienišais savo kaimynais.
Vaišes šiam stalui dovanojo centras
„Aqua“, kavinė „Velvetti“, „Grand SPA
Lietuva“, viešbutis „Violeta“, „Draugystės sanatorija“, viešbutis „Pušynas“, kepyklėlės „Šimtalapė“, „Boulangerie“, „Minolga“, privatūs rėmėjai.
O kokios Kalėdos be dovanų? Šventei baigiantis, visi jų gavo. Tai buvo Parapijos namų savanorių kepti meduoliai, kuriuos išpuošė „Ryto“ gimnazijos
2 a klasės mokinės, atėjusios kartu su
mokytoja Lina Duduliene, Parapijos
namų Vaikų klubo narių rankomis sukurti atvirukai, privačių rėmėjų dovanėlės. Šventės organizatorės stengėsi, kad visi iš šventės išeitų su kalėdine
nuotaika ir ramybe, išsineštų viltį, kad,
nors gyvena vieni, bet nėra vieniši.
Dėkojame visiems rėmėjams, savanoriams, surengusiems kalėdinę
šventę vienišiems žmonėms. Apsikabinę ir dalindamiesi, mes tikrai galime
tapti vieni kitiems tais Angelais, kurie
padeda pakilti ir skristi.
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Aš, tėtis ir mama – mes visi – darni, sportiška šeima
Joana Grigienė, Ligita Radiukevičienė
Lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtojos
Lopšelio-darželio
„Bitutė“
veiklos pagrindinis tikslas –
sveikas ir saugus vaikas. Stipri sveikata ir geras fizinis vystymasis yra esminė laimingos
vaikystės sąlyga, sveikatos ir
sėkmingo vėlesnio mokymosi
pagrindas. Fizinis aktyvumas
– pats reikšmingiausias laimingo, turtingo ir sveiko vaiko gyvenimo veiksnys.
Didelę įtaką vaiko raidai daro
tėvų, pedagogų žinios apie sveikatą, jų bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje. Rūpindamiesi tinkamu vaiko fiziniu
vystymusi, rūpinamės jo fizine,
psichine ir socialine sveikata.
Vaiko įvedimas į vertybių pasaulį yra svarbus formaliojo ir neformaliojo ugdymo proceso uždavinys, skatinantis ieškoti naujų,
šiuolaikinių darbo su vaikais metodų. Nuo praėjusių metų vasa-

Masinės mankštos dienoje dalyvavo pedagogai su savo grupių vaikais/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

rio mėnesio visa darželio bendruomenė įgyvendino projektą
„Aš, tėtis ir mama – mes visi darni, sportiška šeima“. Šio projekto
metu įstaigoje organizuota įvairių
sveikatinimo renginių. Sportinė
diena, Olimpinė savaitė sureng-

tos dar rudenį, persipynė kartu su įstaigos gimtadienio renginiais, naujos sporto aikštelės
darželyje atidarymu. Visus metus kiekvieno mėnesio paskutinį
ketvirtadienį vaikų ugdymo grupėse buvo organizuojamos svei-

Vytauto g. 17 esančioje
pramoninių prekių
parduotuvėje – platus
dovanų ir suvenyrų
pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų,
suvenyrų, įvairiausių
smulkmenų už itin
patrauklią kainą!

katos dienos, „Nori būti sveikas –
tai sportuok“.
O gruodžio 28 d. įstaigos salėje surengta paskutinioji įstaigos vykdomo projekto „Aš, tėtis
ir mama – mes visi – darni, sportiška šeima“ veikla – masinės

mankštos diena, kurioje dalyvavo pedagogai su savo grupių
vaikais. Mankštą vedė judesio korekcijos pedagogas Žilvinas Matijošaitis. Grojant nuotaikingai muzikai, linksmi pratimai
kiekvieną nuteikė pozityviai dienai. Na, o mankštos pabaigoje mažieji pažadėjo netingėti rytą pradėti mankšta, į darželį
ir namo eiti pėsčiomis, be rimtos
priežasties nepraleisti nei vieno kūno kultūros užsiėmimo bei
žaisti judriuosius žaidimus.
Nepakankamas judėjimas, nesveikas maistas, oro užterštumas, stresai turi neigiamos įtakos vaikų sveikatai, todėl labai
svarbią vietą ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdienybėje turėtų
užimti fizinė veikla ir taisyklingos
laikysenos įgūdžių formavimas.
Linkime, kad sportinė veikla vaikams būtų tarsi smagus žaidimas, skatinantis suvokti kasdienio fizinio aktyvumo naudą
ir propaguoti sveiką gyvenimo
būdą bei patirti daug teigiamų,
džiugių emocijų.

Sveikinu Medicininės slaugos darbuotojas – vedėją Vidą
Kašėtienę, gydytoją Ernestą Statkuvienę, masažuotoją Aušrą Trakimavičienę ir visas įstaigos darbuotojas bei ligonius
su neseniai praėjusiomis gražiausiomis metų šventėmis ir
prasidėjusiais 2018-aisiais. Linkiu daug sveikatos, saulėtų
dienų. Tebūna Jums metai sėkmingi, telydi Jus gera sveikata ir gerovė.
Būkite visi laimingi!
Juozas Kazlauskas

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems mūsų šeimą sunkią valandą ir padėjusiems palydėti
mokytoją Petrą Karloną į paskutinę kelionę.
Artimieji
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Renginiai

Sausio 11 d. 13-19 val. Kraujo donorystės akcija (Druskininkų
jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Sausio 12 d. 16 val. Nemokamas dokumentinio filmo ,,Druskininkai: kaip mes keičiamės“
seansas (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Sausio 12 d. 16 val. Knygų vaikams ir paaugliams pristatymas
„Renkame geriausias metų knygas“
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Savaitraščio Nr. 137

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Užuojautos
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(Just. Marcinkevičius)
Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai
užjaučiame gydytoją Rasą Domarkienę.
Druskininkų PSPC kolektyvas
Dėl skaudžios netekties, mirus mylimai Mamai
Violetai Jakimčienei, nuoširdžiai užjaučiame dukros Rasos ir
sūnaus Sauliaus šeimas ir artimuosius.

Laisvės gynėjų dienai skirti
renginiai
Sausio 13 d.:
10 val. Šv. Mišios Druskininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje
11 val. tradicinis bėgimas aplink
Druskonio ežerą, skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę (Druskonio ežero pakrantė)
16
val.
dokumentinis
filmas „Nepaprasta auka“ (rež.
A.Zalanskaitė), skirtas partizanų vadui pulkininkui Juozui VitkuiKazimieraičiui atminti (Druskininkų vandens parko II a. konferencijų
salė)

Mokslo draugai, bičiuliai ir kolegos
Mirus Violetai Jakimčienei, nuoširdžiai užjaučiame dukros
Rasos ir sūnaus Sauliaus šeimas bei artimuosius.
E. Titiškis, A. Garnys
Mirus Petrui Karlonui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir artimuosius.

Sausio 15 d. 13 val. Kūrybinė
valandėlė „Ant girgždančio sniego“
(Viešosios bibliotekos Leipalingio
padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)

Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Kamandulienę dėl mylimos
Mamytės mirties.

Sausio 16 d. 19 val. IX „Auksinio
proto“ gyvų žaidimų sezono I-asis
žaidimas. Komandų registracija
tel. 8 646 56003, e.p.:renginiai@
juc.lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Sausio 18 d. 17 val. Vandos
Mockevičienės knygos ,,Šoka šarka ir genys“ pristatymas. Dalyvaus
knygos autorė Vanda Mockevičienė, etnologė Gražina Kadžytė, A.
Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Zurlys, Nedzingės
etnografinis ansamblis (vadovė Nijolė Maceikienė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Sausio 18 d. 18 val. ir 20 val. (du
seansai) kino filmas „Klasės Susitikimas. Berniukai Sugrįžta!“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)
Sausio 19 d. (penktadienį)
19 val. Susitikimas su rašytoja
RASA SAGE ir jos knygos „Laimingi žmonės keliauja dviračiais“
pristatymas. Renginio metu galėsite įsigyti knygų su autorės autografu (AB „Eglės“ sanatorijos biblioteka)
Parodos
Druskininkiečių menininkų kūrybos darbų paroda ,,1“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Gintarės Kuznecovaitės tekstilės paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir
Veidrodžio karalystėje“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Jubiliejinė Prano Gailiaus (19282015) paroda „Lietuviška siuita“,
skirta 90-osioms dailininko gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Adomo Varno
(1879-1979) kūryba Druskininkų
miesto muziejaus rinkinyje. (Druskininkų miesto muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 59).
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno dailės mokinių piešimo darbų ,,Portretas“ ,,Autoportretas“ paroda
(mokytoja G. Baublytė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų amatų mokyklos
siuvinių gamintojo specialybės
mokinių darbų paroda ,,Teksitės
modelis – Topiary‘‘ (mokytoja A.
Jereminienė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Centrui „Dainava“ reikalingas kineziterapeutas (-ė)
nuolatiniam darbui. Informacija tel. 8 686 77547

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai važinėti
maršrutu: Lietuva-Belgija-Lietuva.
Būtina darbo patirtis. Tel. 8 616 30901
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Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Drakono širdis.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“.
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Princesė ir varlius“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Hobitas. Penkių armijų mūšis“.
00:10 „Mes dainuosim“.
02:00 „Retrogradas“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:30 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Snaiperis.
23:25 Beverli Hilso policininkas.
01:20 Naktinis reisas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.15 „Gyvenimo būdas“.
08.15 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Karo merginos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Bitininkas“.

04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 Moterų balsas. Dabar.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:40 „F. T. Budrioji akis“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:55 Sergėtojas.
23:35 „Dakaras 2018“.
01:35 „Juodasis sąrašas“.
02:20 Sergėtojas (k).

2018.01.13 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
12:15 Pasaulio dokumentika. Premjera. Žemyno išvaduotojas. Jonas
Paulius II ir
komunizmo žlugimas.
13:55 Ekskursantė.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Paramos Ukrainai koncertas
„Kartu iki pergalės“. Tiesioginė transliacija iš
LRT Didžiosios studijos.
23:00 Nemiegantys Siatle.
00:45 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir
komunizmo
žlugimas (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“.
07:00 „Legenda apie Korą“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Superekspertai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Heida“.
12:45 „Meilė keliauja laiku. Safyrė“.
15:05 „Oskaras“.
17:15 „Ekstrasensai detektyvai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:15 „TV3 sportas“.
19:20 „TV3 orai“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Aplink pasaulį per
80 dienų“.
21:55 PREMJERA „Sensacija“.
00:25 „Ką radau, tas mano“.
02:10 „Amerikietiškas pyragas“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.

09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Varliaveidis Fredis.
11:40 Kapitonas Zumas.
13:25 Nelydimi nepilnamečiai.
15:15 „Pričiupom!“.
15:45 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės
kvapas.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Debesuota,
numatoma mėsos kukulių kruša 2.
21:20 Įsivaizduok tai.
23:25 Laukinės aistros.
01:25 Snaiperis (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Žemynų raida. Australija“.
08.25 Karo ir pokario vaikai. Partizanų vaikai.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ .
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera.Karo veteranas“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Savivalė“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Vera. Karo veteranas“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Detektyvas Morsas“.
06.00 Moterų balsas. Dabar.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“.
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Gyvūnų namai.
12:40 „Reali mistika“.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:50 „Kas žudikas?“.
17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis – Vytautas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji.
21:55 MANO HEROJUS Misija „Neįmanoma“.
23:55 „Dakaras 2018. Savaitės
apžvalga“.
00:25 „Dakaras 2018“.
00:55 AŠTRUS KINAS Akis.
02:30 „Juodasis sąrašas“ (k).

2018.01.14 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
06:55 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Žąsiaganė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Atšiaurioji Kanada. Pirmykštės
gamtos kraštas.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabiausios Indonezijos salos.
Roplių rojus.
13:40 Puaro. Trijų veiksmų drama.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
21:55 Mano geriausio draugo vestuvės.
23:40 Drakono širdis (k.).
01:20 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada. Pirmykštės gamtos
kraštas (k.).

02:15 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos. Roplių rojus (k.).
03:10 Savaitė (k.).
04:05 Paramos Ukrainai koncertas
„Kartu iki pergalės“ (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Legenda apie Korą“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Mamyčių klubas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Kaubojės ir angelai“.
13:15 „Nimės sala“.
15:10 „Johanos paslaptis“.
16:55 „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Auklė nakčiai“.
00:05 „Išgelbėti poną Benksą“.
02:30 „Sensacija“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Laukiniai
nuotykiai.
11:45 Trys nindzės sugrįžta.
13:35 „Pričiupom!“.
14:05 „Vaikai šėlsta“.
14:35 Jis sako „Taip!“.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Superfinalas. Tiesioginė transliacija.
22:30 Gravitacija.
00:15 Baubas.
01:55 Įsivaizduok tai (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kaip užauginti planetą. Gėlių galia“.
08.30 „Geriausios nardymo vietos“.
09.00 „Kaip užauginti planetą.
Varžovas“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Gurovo bylos. Savivalė“.
12.40 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos Parlamentas.
19.00 „Juodosios katės“.
20.00 Žinios.
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Deimantų medžiotojai“.
01.10 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
02.55 „Žemynų raida. Australija“.
03.45 „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“.
04.35 „Kaip užauginti planetą. Gėlių galia“.
05.25 „Jaunikliai“.
06:00
„Ultimate Strongman“ galiūnų turnyras (k).
2017 m.
07:35 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lyga.
2017 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Amazonės brazilinės ūdros.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija Nevėžis. Tiesioginė transliacija
19:30 Sėkmės džentelmenai.
21:15 „Juodasis sąrašas“.
22:10 „Gyvi numirėliai“.
23:20 „Dakaras 2018“.
23:50 Misija „Neįmanoma“ (k).
01:35 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2018.01.15 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai.
23:15 Premjera. Kolekcija.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Miestas ar kaimas“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Miestas ar kaimas“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kobra 11“.
23:35 „Gaudynės“.
00:30 „Kaulai“.
01:30
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:20 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:10 „Amerikiečiai“.
04:05 „Trapučio parkas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:30 Bus visko (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nindzė
žudikas.
00:20 „Kortų namelis“.
01:20 „Vampyro dienoraščiai“.
02:05 Gravitacija (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parlamentas.
07.15 „24/7“.
08.15 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai.
21.30 „Karo merginos“.
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22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Juodosios katės“.
00.45 „Deimantų medžiotojai“.
01.45 „Geriausios nardymo vietos“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai.
21:00 Lošėjas.
23:05 „Dakaras 2018“.
23:35 Akis (k).
01:15 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:15 „Reali mistika“ (k).
03:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).

2018.01.16 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Valdžios tvirtovė.
01:20 LRT radijo žinios.
01:30 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos perimetrai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 3“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Gili aistros jūra“.
00:35 „Kaulai“.
01:30
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:20 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:10 „Amerikiečiai“.
04:05 „Trapučio parkas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).

12:40 Nuo... Iki... (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kruvinas deimantas.
01:10 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Nindzė žudikas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 Patriotai.
08.15
„Sparnuočių
gyvenimas.
Skraidyti ar neskraidyti“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai..
21.30 „Karo merginos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 „Juodosios katės“.
01.15 „Deimantų medžiotojai“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“..
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai.
21:00 Apsuptyje.
23:00 „Dakaras 2018“.
23:30 Lošėjas (k).
01:25 „Juodasis sąrašas“.
02:10 „Juodasis sąrašas“ (k).
02:55 „Pragaro katytė“ (k).

2018.01.17 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Valdžios tvirtovė.
01:20 LRT radijo žinios.
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 3“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Viking Lotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Juodoji jūra“.
00:55 „Kaulai“.
01:45
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:35 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:25 „Amerikiečiai“.
04:15 „Trapučio parkas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 Anapus nežinomybės.
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Jaunatis.
01:00 „Vampyro dienoraščiai“.
01:50 Kruvinas deimantas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.15 Patriotai.
08.15
„Sparnuočių
gyvenimas.
Skrydžių virtuozai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris..
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai.
21.30 „Karo merginos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Juodosios katės“.
00.45 „Deimantų medžiotojai“.
01.45 „Geriausios nardymo vietos“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Stoties policija“.
20:30 Farai.
21:00 Poseidonas.
22:50 „Dakaras 2018“.
23:20 Apsuptyje (k).
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:00 „Pragaro katytė“ (k).

2018.01.18 d.
Ketvirtadienis

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI
REIKALINGAS (-A) SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė)
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija arba socialinio
darbuotojo kvalifikacija ir pedagogo profesinė kvalifikacija.
Plačiau apie darbo pobūdį ir priėmimo sąlygas galima sužinoti mokyklos interneto svetainėje www.saulesmokykla.lt
Teirautis telefonu: 8 313 59209.

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo
(-os) dirbti ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę; puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais;
gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis;
gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais; komunikabilumas; aktyvumas; vadovavimasis pedagogo etika; gebėjimas dirbti komandoje; ankstesnės (-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.
Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo
pateikti šiuos duomenis:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus,
bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu
paštu: koriukas@gmail.com
Dokumentų priimami iki 2018 m. sausio 25 d.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dviračio žinios (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 3“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Amerikietiškas pyragas 2“.
00:35 „Kaulai“.
01:35
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:25 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:15 „Amerikiečiai“.
04:10 „Trapučio parkas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.

14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žaidėjas.
00:15 „Kortų namelis“.
01:15 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Alchemija. Švietimo amžius.
02:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Karo ir pokario vaikai. Partizanų vaikai.
07.15 Patriotai.
08.15 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Patriotai.
21.30 „Karo merginos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
01.45 „Geriausios nardymo vietos“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Stoties policija“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Čempionas 3. Išpirkimas.
22:55 „Dakaras 2018“.
23:25 Poseidonas (k).
01:10 „Juodasis sąrašas“.
01:55 Savaitės kriminalai (k).
02:20 Šlymano įpėdiniai. Vokiečių
Hanzos iškilimas.
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Pelėsis – priešas Jūsų sveikatai! Pasirūpinkite savo
artimaisiais, kreipkitės į profesionalus!
Pasinaudokite mūsų kompanijos paslaugomis, ir mes pasiūlysime
Jums kompleksinį šios problemos sprendimą:
1.
Atliksime patalpų ekspertizę;
2.
Išnaikinsime visų rūšių pelėsį;
3.
Pašalinsime jo atsiradimo ir tolesnio plėtimo fakrotius bei
priežastis;
4.
Esant reikalui, atliksime remonto darbus;
5.
Surasime ekonomiškiausius ir naudingiausius sprendimus;
6.
Užtikrinsime garantinį aptarnavimą ir kontrolę;
7.
Už paslaugas atsiskaityti galima išsimokėtinai.
Mes taikome tik ekologiškus metodus, kurie per dešimtmečius pasiteisino Švedijoje ir Suomijoje. Darbų atlikimo metodika sudaryta vadovaujant pirmaujančių mokslininkų – mikrobiologų ir ekologų
ekspertų.
Kreipkitės į mūsų kompaniją ir mes mielai padėsime išsaugoti Jūsų
namų sveikatą ir švarą! Į mus kreiptis galima 7 dienas per savaitę!
Specialisto atvykimas, apžiūra ir konsultacija – nemokamai!
Tel. +370 670 53336; el. paštas: uabpolitesna@gmail.com

Atliekame stat ybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
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Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Išsinuomosiu dirbamą
žemę nuo 5 ha ploto
Druskininkų, Lazdijų ar
Varėnos rajonuose.
Mokėsiu nuo 80-120 Eur
už ha. Tel. 8 645 99030
Siūlomas pjūklininko darbas
savaiminiuose miškeliuose.
Atlyginimas nuo 450 eurų.
Darbas nuolatinis.

Tel. 8 645 99030

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4

2018 m. sausio mėn. 21 d. 12 val. matininkas Egidijus Benevičius
vykdys sklypo, esančio Druskininkų r. sav. Savanorių k. (kadastro Nr.
5925/0008:207), ribų ženklinimą. Gretimo sklypo kad. Nr. 5925/0008:95
savininkai, Romo Gudaičio paveldėtojai (arba įgalioti asmenys) yra kviečiami minėtu laiku atvykti nurodytu adresu, kad suderinti bendrą šių sklypų ribą.
Informacija pasiteirauti, tel: +370 600 00260, egidijus.be@gmail.com,
Pašešupio g. 12., Marijampolė.

Brangiai superkame senus gintaro karolius (2000 Eur
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Ypatingų statinių
techninė priežiūra
ir nekilnojamo turto
paveldo statinių darbų
vadovo paslaugos.
Tel. 8 659 63450

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Sausų malkų išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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DĖMESIO! NUO SAUSIO 15 D. KEIČIASI ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai
– 7 Eur); „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“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 35 kv. m butas
Ateities g., 5 aukšte iš 5. Kaina
– 24 000 Eur. Tel. 8 685 30532
1 kambario 32 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 2 aukšte iš 2. Kaina
– 43000 Eur. Tel. 8 606 04614
1 kambario 29 kv. m butas 4
aukšte iš 5 su rūsiu.
Tel.: 8 682 36704, 8 679 12475

6 a sodas sodų bendrijoje „Raigardas“. Kaina – 20000 Eur.
Tel. 8 606 04614
6 a sodas Viečiūnuose su 80 kv.
m mūriniu namu pritaikytu gyventi žiemą ir visais patogumais.
Tel.: 8 685 86947, 8 610 10748

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

Sofa, virtuvės stalas, virtuvinės
spintelės, kampinė indauja, komoda, svetainės komplektas,
elektrinis tepalinis radiatorius.
Tel. 8 612 09648

2 kambarių 54 kv. m butas Vytauto g. 9 aukšte iš 9. Kaina –
49000 Eur. Tel. 8 606 04614

„Audi 80“ 1989 m., benzinas-dujos. Kaina – 250 Eur.
Tel. 8 615 69530

2 kambarių 54 kv. m butas 1
aukšte iš 3, tvarkingas, 2 balkonai, rūsys, Neravų g. (ne bendrabutis). Tel. 8 674 20255

„Toyota Corola“, TA, draudimas,
automatinė pavarų dėžė.
Tel. 8 682 98506

15 a sklypas su pastatais šalia
Druskininkų, Neravų k. Yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 659 45939
13 a namų valdos sklypas Naujasodės kaime, Druskininkų sav.,
šalia asfaltuotas kelias, atvesta
elektra. Kaina – 11000 Eur.
Tel. 8 650 41379
75 a sklypas su namu Didžiasalyje. Tel. 8 601 48912
Įrengtas garažas Ligoninės g.
Tel. 8 614 76626
20 a namų valdos sklypas Baltašiškėje. Kaina – 65000 Eur.
Tel. 8 606 04614

Mažai naudotas dujų balionas su
reduktoriumi. Tel. 8 625 53489
Mobilusis telefonas „HTC Desire
500“. Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 687 22547

„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dyzelinas. Kaina – 1650 Eur.
Tel. 8 623 23430

Garažas Ligoninės g.
Tel. 8 687 37575

Vaikiška lovytė su čiužiniu, stalčiumi ir Disnėjaus personažo
piešiniu (160x80 cm). Kaina – 90
Eur. Tel.: 8 685 79054, 8 313
53008

Sodo sklypas „Paparčio“ sodų
b-joje. Kaina – 8000 Eur (galima
derėtis). Tel. 8 687 03701

1 kambario 35,79 kv. m butas
Gardino g. 36, 5 aukšte iš5. Reikia remonto, bendrabutinio tipo
namas, veikia savininkų bendrija.
Kaina – 11900 Eur.
Tel. 8 687 37575

3 kambarių butas Alytuje. Namas
renovuotas, geoterminis šildymas, saulės baterijos. Žiburio g.,
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia
uždara, išpirkta automobilio stovėjimo vieta. Tel. 8 614 15518

Parduodami įvairūs daiktai

„Opel Astra“ 2005 m., 1,6 L, ekonomiškas, prižiūrėtas, hečbekas,
74 kW, TA iki 2019 m., naujos
žieminės padangos (dygliuotos).
Kaina – 2500 Eur.
Tel. 8 612 20745
„Opel Zafira B“ 2005 m., 1,9 L
dyzelinas, 110 kW. Kaina – 3450
Eur. Tel. 8 646 98182
„Opel Zafira“ 2005 m., 1,8 L benzinas. Tel. 8 614 89590
„VW Sharan“ 1999.10 mėn., 1,9
TDI, 81 kW (110AG), mėlynos
spalvos, TA iki 2019.10, 7 sėdynės (1 vaikiška), parkavimo sistema, automatinės šviesos, lieti
ratlankiai R15. Tel. 8 619 14351
„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L
benzinas. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 654 46644
Žemės ūkio produkcija
Bulves, žieminis kvietrugis, miežiai, avižos ir rugiai.
Tel. 8 699 18639

Sauskelnės suaugusiems.
Tel. 8 601 52590
Belaidis skaitmeninis nešiojamas
telefonas „Philips“ už 15 Eur;
belaidis skaitmeninis nešiojamas
telefonas „Panasonic“ už 8 Eur
elektrinė pirties krosnelė „Harvia“
už 160 Eur; laisvų rankų įranga
už 15 Eur; mobilusis telefonas
„Nokia E52“ už 35 Eur; naudoti
faneruoti skydai, durų varčios.
Tel. 8 654 87148
Kieto plaušo plokštės (1,2x2,25
m, 4 mm, 4 vnt.) už 25 Eur; naujas vokiškas pakabinamas šildytuvas (ventiliatorius) už 30 Eur;
drožinėtas medinis Kristaus paveikslas už 110 Eur; televizorius
„Sharp“ su priedėliu už 30 Eur;
skalbimo mašina „Elektroliux“ už
110 Eur. Tel. 8 630 36440
Nauja žieminė striukė (56 dydis),
naudota žvejo apranga (52 dydis). Tel. 8 687 25132. Tel. 8 687
25132
Žieminiai odiniai batai (44 dydis)
už 35 Eur; kompiuterinių diskų
metalinis stovelis už 6 Eur; maršrutizatorius už 25 Eur; televizorius
„Philips Led 32“ (82 cm įstrižainė)
už 155 Eur; garso kolonėlės kompiuteriui už 13 Eur; LCD televizorius. Tel. 8 626 20523
Klevo spalvos (1x0,62 m) staliukas
už 60 Eur; televizoriaus staliukas
(0,8x0,45 m) su spintele už 80
Eur; didelis nedygus daugiakamienis kaktusas už 50 Eur; naujas
užuolaidų, kilimų, drabužių garinis
lygintuvas už 35 Eur; mažai naudotas nedidelis ovalo formos kilimas už 43 Eur. Tel. 8 651 11713
Naujos virtuvinės spintelės, kalnų
slidžių komplektas.
Tel. 8 600 79606
Svetainės minkštas komplektas
(sofa ir 2 foteliai) su miegamąja
dalimi. Kaina – 150 Eur. Tel. 8
618 67690
Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125

UAB „Draugystės
sanatorija”
reikalingos
kambarinės.
Kreiptis telefonu
(8 313) 52378

Televizorius LG (51 cm įstrižainė)
už 15 Eur; televizorius „Sony“
(51 cm įstrižainė) už 15 Eur;
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur;
elektrinis radiatorius už 10 Eur;
naujas metalinis praustuvas už 8
Eur; medinės statinės; senovinė
skrynia; plastmasinės statinės;
cinkuota metalinė 200 L statinė;
senovinė spinta, kėdės ir radijas.
Tel. 8 616 22124
Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337
Knygų spinta su 3 stalčiais (0,5x2
m), fotelis. Tel. 8 688 37637
3 knygos: „Lietuvių liaudies menas“, „Akordeono pradžiamokslis“, Kolūkietės namų ūkis“.
Tel. 8 618 01837
Sidabrinės spalvos naudotas
šaldytuvas „Samsung“ su atskira
šaldymo kamera Ū185 cm aukštis), naudota skalbimo mašina
„Bosh“. Tel. 8 686 56787
Televizorius „Samsung“ (51 cm
įstrižainė) už 22 Eur; LCD LED
TV laikiklis už 15 Eur; TV priedėlis už 22 Eur; kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė)
už 20 Eur; televizoriaus pulteliai
po 4 Eur; radijo imtuvas už 7 Eur.
Tel. 8 686 43600
Naujas mini šaldytuvas „Electrolux“ (85x50 cm) už 150 Eur, kineskopinis televizorius „Toshiba“ su
priedėliu, pultu ir lauko antena už
60 Eur. Tel. 8 620 62635
3 suknelės pirmajai Komunijai.
Tel. 8 687 42703
Vaikiškos pakabinamos supynės
už 8 Eur; geros būklės triratukas
„Sport trike“ už 32 Eur; stumdukas „Vtech“ už 15 Eur; vaikiški
barškučiai; įvairūs grojantys žaislai po 1 Eur. Tel. 8 645 75151
Ketaus pečius „Solid Meksas“ (20
kW), šuns būda, lauko baldai, lauko
tualetas, malkinė-sandėliukas, pavėsinė iš kreivuolių, „Via Sat“ antena su 1 galvute, lauko supynės.
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881
Universalus vaikiškas dviratis
(2-4 m. mergaitei) už 30 Eur;
nauja krikšto suknelė (4-7 m.
mergaitei) už 30 Eur; elektrinis
virdulys „somovaras“ už 20 Eur;
elektrinė kojų masažinė vonelė
už 30 Eur; naujas vaikiškas tualetas už 15 Eur. Tel. 8 603 94991

2 moteriški kailiniai, pigiai vilnonis kilimas, veidrodis-knyga su
stalčiais, kiliminiai takai, įvairios
knygos, atvirukai. Tel.: 8 630
87652, 8 (313) 52512
Naujas įrėmintas paveikslas
„Vandenyno bangos“ (90x70 cm,
dailininkas Leon Wells) už 65
Eur; pakabinamas ovalo formos
veidrodis (1x0,7 m) už 16 Eur;
mažai naudota skalbimo mašina
„Elektroliux“. Tel. 8 616 37589
Nuoma
Išnuomojamas 1 kambario 24 kv.
m butas, 1 aukšte su atskiru įėjimu. Kaina – 1 mėn./130 Eur.
Tel. 8 611 48844
Išnuomojamas 2 kambarių
butas senamiestyje. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169
Skubiai išnuomojamas 1 kambario butas Liškiavos g. Kaina
– 250 Eur (į kainą įskaičiuoti visi
mokesčiai). Tel. 8 698 06746
Perka
3-4 kambarių butą centre.
Tel. 8 675 70898
Automobilį „Žiguli“. Tel. 8 623 08761
Sauskelnes. Tel. 8 672 70570
Šiaudus ir pašarines bulves.
Tel. 8 313 43602
Keičia
6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu
namu pritaikytu gyventi žiemą
į butą Druskininkuose, galima
mūsų priemoka. Tel. 8 610
10748, 8 685 86947
Ieško darbo
Vyras ieško darbo statybose.
Tel. 8 659 38182
Kiti
Gal kas paimtų pakeleivį apsipirkti Lenkijoje. Tel. 8 698 06746
Gal kas padovanotų neveikiančios buitinės technikos.
Tel. 8 653 53321
Gal kas padovanotų dvigulę lovą.
Tel. 8 623 53777
Pamesta A. K. piniginė su asmens dokumentais. Radusiam
atsilyginsiu. Tel. 8 687 83780

Svarbi informacija gamintojams ir importuotojams,
atliekų tvarkytojams ir darytojams
Nuo 2018 sausio 1 d. dabartinę atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų, metinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarką, kuri apsunkindavo atliekų tvarkymo administravimą, pakeis
startuosianti nauja Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).
GPAIS skirta: gaminių, pakuočių ir atliekų (GPA) apskaitos
duomenų surinkimui; duomenų analizei; kontrolei.
GPAIS bus vykdoma: atliekų susidarymo, atliekų tvarkymo
apskaita; gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaita;
tvarkomi kiti GPA apskaitos duomenys.
GPAIS naudosis fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra įpareigoti vykdyti gaminių, pakuočių ir atliekų (toliau – GPA) apskaitą ir teikti ataskaitas, Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos
agentūros, regioninių aplinkos apsaugos departamentų, savivaldybių ir kitų GPA apskaitoje dalyvaujančių institucijų specialistai.
GPAIS pristatymo atliekų darytojams pranešimo medžiagą
galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje: www.
am.lt (skiltis „Atliekos“/rubrika „Apskaita, registracija, Įrodančių
dokumentų išrašymas“).
Alytaus regiono aplinkos apsaugos
departamento Druskininkų agentūros informacija
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Druskininkų medikai jungiasi prie Lietuvos medikų sąjūdžio iniciatyvų
atkelta iš 7 psl.

Žiniasklaidoje šmėžuoja tezės,
kad medikų reikalavimai „privers“
didinti mokesčius, teks atimti pinigus iš sportininkų ir panašiai.
Tačiau nutylimas faktas, kad ir
Konstitucinis teismas, ir Valstybės kontrolės atliktas auditas yra
nustatę, jog nevykdomi Valstybės finansiniai įsipareigojimai:
pavyzdžiui, Privalomasis sveikatos draudimo fondas (PSDF), iš
kurio finansuojamos sveikatos
priežiūros paslaugos, už valstybės draudžiamuosius asmenis
vien per 2016 metus iš biudžeto
negavo 69,6 mln. eurų.
– Nuo LMS iniciatyvos pradžios praėjo beveik du mėnesiai. Ką pavyko pasiekti?
– LMS darbo vaisius jau yra –
tai visiems gydytojams aktualūs
LR Sveikatos apsaugos ministro
ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo
pakeitimai, kurie tikrai palengvins
pacientų dalią ir šeimos gydytojų
darbą. Taip pat pasiektas susitarimas dėl atlyginimų didinimo ne 15
proc., nuo 2018-ųjų liepos, kaip
buvo planuota, o nuo sausio ir gegužės, – atskiroms medikų grupėms.
– Sausio 4 dieną dalyvavote
akcijoje-mitinge
„Paskutinių
medikų žygis į oro uostą“. Kaip
ji pavyko?
– Lietuvos medikus atstovaujančios organizacijos šį kartą konkrečiu veiksmu siekė atkreipti visuomenės ir valdžios atstovų
dėmesį į įsisenėjusias sveikatos
apsaugos sektoriaus problemas.
Visų pirma, kalbama apie naują, tvarios ir orientuotos į pacien-

tą, Lietuvos sveikatos sistemos
viziją. Ir ne tik kalbama: siūlomas
pačių medikų bendradarbiavimas
ją kuriant. Pagrindiniai probleminiai teiginiai atspindėti deklaracijoje, kurią sausio 4 dieną išplatino
dauguma žiniasklaidos portalų.
Tačiau finansinis klausimas toli
gražu ne pagrindinis.
Deklaracijoje kalbama apie
sveikatos politikos formavimą,
bendradarbiaujant su pacientų
organizacijomis, orių darbo sąlygų gydytojui užtikrinimą (pvz.,
eliminuoti Ligonių kasų ir kitų
institucijų taikomą baudų sistemą, jei gydytojas suklydo, bet
nepadaryta žala pacientui; konsultacijos trukmės reglamentavimas; kai kurių procesų optimizacija ir kita).
Suvokdami, jog sisteminiai pokyčiai yra ilgas, atsakingas ir išsamių diskusijų reikalaujantis
procesas, LMS, kaip visai medikų bendruomenei atstovaujanti organizacija, ne tik siekia kurti tvarią ir visuomenės lūkesčius
tenkinančią sveikatos apsaugos
sistemą, bet ir įsipareigoja bendradarbiauti, tai įgyvendinant.
Mitinge dalyvavo per 1000 medikų ir juos palaikančių žmonių,
kurie demonstravo vienybę, rodydami savo nusivylimą situacija ir tuo, kad šiandien sveikatos
apsauga, deja, valstybėje yra
„paskutinis prioritetas“.
Medikų mitingas nešė pozityvią
žinutę. „Leiskite mums dirbti Lietuvoje“ – vienas iš civilizuotai, be
incidentų ir pykčio mitingavusiųjų
šūkių. Mano manymu, akcija pavyko: atkreiptas ne tik vietinės bet
ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesys, medikų atstovai iš karto
po mitingo buvo priimti Premjero

Sauliaus Skvernelio.
– Kokie numatyta artimiausia
Medikų sąjūdžio inicijuojama
veikla, veiksmai?
– Laukiame visuotinio LMS susirinkimo, kai bus galutinai konsoliduotas ir priimtas Lietuvos medikų sąjūdžio veiksmų planas.
Dabar toliau vyksta darbas keturiose specializuotose pagal kuruojamą sritį darbo grupėse, susitinkama su valdžios institucijų
atstovais, inicijuojami teisės aktų
pakeitimai.
Aš tikiu Lietuvos medikų sąjūdžio potencialu. Dabar yra laikas veikti, ir jei sustosime, žmonių nusivylimas bus kelis kartus
didesnis. Ir ne vien sistemoje
dirbančių medikų, besimokančių jaunų žmonių, bet ir pacientų, kurių palaikymas labai stiprus
ir svarbus, kadangi kalbama apie
mūsų visuotinį bendrą interesą –
tvarią ir kokybišką sveikatos apsaugos sistemą.
Druskininkų ligoninės direktorius V. Meižis: „Lietuvos medikų sąjūdį vertinu pozityviai,
tikiuosi, jis suveiks kaip gerų
pokyčių katalizatorius“
Kaip pasakojo Druskininkų ligoninės direktorius Viktoras Meižis, daug kartų Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga įvairiomis
formomis yra sakiusi, kad nėra
valstybėje sisteminio požiūrio į
sveikatos priežiūrą, nėra aiškios
strategijos dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir pacientų srautų reguliavimo, kad sveikatos priežiūra nepakankamai
orientuota į pacientų ir visuomenės poreikius, tačiau į įstaigų va-

Konkurso „Ekologiškos kalėdos 2017“ –
Viečiūnų progimnazijos ketvirtokų sėkmė

Mokytojos A. Trikšienės ketvirtokų komanda iškovojo vieną iš pagrindinių prizų – interaktyvią lentą/Viečiūnų progimnazijos archyvo
nuotrauka

Gruodžio 19 d. Druskininkų jaunimo užimtumo centre surengtas
konkurso „Ekologiškos kalėdos
2017“ baigiamasis renginys. Šiame konkurse dalyvavusios mūsų
progimnazijos
bendruomenės
komandos (ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ komanda; 1 klasės komanda (mokytoja Daiva Mačionienė); 4 klasės
komanda (mokytoja Aušra Trik-

šienė); 5-8 klasių komanda (mokytoja Aurelija Vilūnienė) buvo
apdovanotos Druskininkų savivaldybės mero padėkomis už
dalyvavimą konkurse ir saldžiomis dovanėlėmis. Mokytojos A.
Trikšienės ketvirtokų komanda
iškovojo vieną iš pagrindinių prizų – interaktyvią lentą.
Dėkojame konkurso organizatorei – Druskininkų savivaldybės

administracijai, o mokiniams ir jų
tėveliams AČIŪ tariame už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą,
bendruomeniškumą,
kūrybiškumą, puošiant progimnazijos erdves ekologiškomis dekoracijomis ir taip prisidedant prie
aplinkosaugos idėjų puoselėjimo.
Viečiūnų progimnazijos
informacija

V. Meižis, Druskininkų ligoninės direktorius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

dovus ne visada palankiai žiūrima ir norima juos išgirsti. Dažnai
viešoje erdvėje nuskambėdavo ir
tai, kad tokiais pasiūlymais esą
bandoma dangstyti savo neveiklumą ir panašiai.
„Mano giliu įsitikinimu, kiekviena paslauga turi savo savikainą,
vertę, galiausiai – pinigais įvertintą kainą. Ir valdžia pirmiausia
turi suvokti, kad gali nupirkti tik
tiek paslaugų, kiek turi pinigų“,
– mintimis dalijosi ligoninės vadovas.
Jo žodžiais, labai svarbu būtų
išgirsti, ar bus politinė valia
keisti finansavimą, įvardijant
pagrindines problemas mūsų
sveikatos priežiūros sistemoje:
paslaugų įkainiai neatitinka sąnaudų; įstaigoms apmokama tik
60 procentų vertės visų sąnaudų; priemokų sveikatos priežiūros paslaugoms įteisinimas –
tai daugelyje ES šalyse senai
įteisinta.

„Suprantu, kad mūsų valstybės
biudžetui yra užkrauta finansinių
galimybių neatitinkanti našta –
nemokamai teikti visas sveikatos priežiūros paslaugas. Pagal
LR Konstitucinio teismo sprendimą dėl LR Konstitucinio teismo 2013-05-16 nutarimo nuostatų išaiškinimo nemokama
(valstybės laiduojama) medicinos pagalba visiems piliečiams privalo būti užtikrinta tokia apimtimi, kokia ji yra
būtina žmogaus gyvybei gelbėti ir išsaugoti (pastaroji medicinos pagalba netapatinama su būtina žmogaus
sveikatai gelbėti ir išsaugoti).
Reikia aiškumo, kokias asmens sveikatos priežiūros
paslaugas ir kokia apimtimi
valstybė apsiima finansuoti
iš valstybės biudžeto, PSDF,
nes nemažos dalies suteiktų įstaigoje „virškvotinių“ paslaugų
neapmoka iki šiol, – svarstė V.
Meižis. – Kadangi dėl visuomenės senėjimo ir lėtinių ligų daugėjimo pati sveikatos apsaugos
sistema vis labiau brangsta visame pasaulyje, beveik visose šalyse visiškai kompensuoti
sveikatos sistemos išlaidų valstybės nebeišgali, reikia dalį išlaidų dengti patiems paslaugų
vartotojams. Kokiu keliu teks tai
daryti, turi nuspręsti pati valstybė, jai vadovaujantys politikai
ir, žinoma, patys piliečiai. Esant
neadekvačiam finansavimui nebeturim laisvų finansų naujų
technologijų diegimui ir jų palaikymui, galiausiai – medikų atlyginimų didinimui.“
Parengė Ramunė Žilienė ir
Laima Rekevičienė

