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Pasaulinę širdies dieną – Druskininkų kardiologijos 
centro kolektyvo žygis dviračiais

Žinodami, kad žmonės la-
biausiai tiki ne tuo, ką sakai, 
o tuo, ką darai, Druskininkų 
kardiologijos centro kolek-
tyvas, minėdamas Pasaulinę 
širdies dieną, savo pavyzdžiu 
parodė, kaip reikia pasirūpinti 
savo širdies sveikata ir drau-
ge su savo šeimų nariais išsi-
ruošė į žygį dviračiais. Akcija, 
skirta atkreipti visuomenės 
dėmesį bei siekiant apsau-
goti sveikus žmones nuo šir-
dies ir kraujagyslių ligų ar su-
lėtinti ligos progresavimą jau 
sergantiems, buvo pavadinta 
„Kelias sveikos širdies link“.

Kardiologijos centro ir jų šei-
mos nariai nori priminti žmo-
nėms apie širdies ligų grėsmes, 
padėti jiems išlikti sveikiems, 
parodyti, kad žmonių sveikata 
labai priklauso ir nuo jų pačių, 
kad sveikas gyvenimo būdas, 
subalansuota mityba ir judėji-
mas padeda išvengti ligų. „Šir-
dies ligomis dažniausiai suser-
gama ne dėl paveldėjimo, o dėl 
tingėjimo. Viena iš dažniausių 
šios ligos priežasčių – neteisin-
gas gyvenimo būdas. Širdies li-
gos dažniausiai iš karto nepasi-
reiškia skausmu arba infarktu, 
pirmiausia pažeidžiama krau-
jagyslių sienelės vidinė dalis –
dėl rūkymo, riebaus, kaloringo 
maisto vartojimo, streso ir ne-
judraus gyvenimo būdo. Žmo-
nės įpranta taip gyventi, kol vie-
ną dieną miokardo infarktas ar 
insultas, atrodo, užgriūna vi-
siškai netikėtai ir, gaila, bet vis 

dažniau paliečia ir jauną žmo-
gų. Turi reikšmės aukštas krau-
jospūdis, padidėjęs cholestero-
lio ar gliukozės kiekis, cukrinis 
diabetas“, – pasakojo Druskinin-
kų kardiologijos centro gydytoja 
kardiologė Jovita Samauskienė. 

Gydytojos teigimu, nepaisant 
to, kad ir gydymas, ir diagnostika 
gerėja, vis dar daugiausia žmo-
nių serga būtent širdies ir krau-
jagyslių ligomis. „Pastebima, 
kad paskutiniu metu ligos jaunė-
ja – praktiškai 30 metų anksčiau 
susergama širdies infarktu. To-
dėl mes ir kviečiame, savo pa-
vyzdžiu rodome, kad reikia kuo 
anksčiau susirūpinti savo širdi-
mi, keisti gyvenimo būdą, žiūrė-
ti, ką valgome. Ypatingai svarbu 
judėti. Nesvarbu, kaip – važiuoti 
dviračiu, eiti, bėgti, lipti laiptais. 
Jei kasdien bent 10-čia žings-
nių padidinsite nueinamą atstu-
mą – jau bus labai gerai, – kal-
bėjo J. Samauskienė. – Jeigu 
žmogus rūko ir negali atsisaky-
ti šio žalingo įpročio, tikrai turė-
tų kreiptis į gydytoją ar vaistinin-
ką. Dabar yra siūloma daugybė 
priemonių, kurios gali padėti 
mesti rūkyti“. 

Kardiologijos centro specialis-
tai sako, kad druskininkiečiai, 
kaip ir visos šalies gyventojai, 
dažnai serga širdies ir krauja-
gyslių ligomis. Ir nėra labai spor-
tuojantys ar judantys. Daugelis, 
apsilankę pas gydytojus, pripa-
žįsta,  kad jiems patogiau, grį-
žus po darbo, tiesiog pasėdėti 
ant sofos ir pažiūrėti televizo-

rių, o ne išeiti pasivaikščioti. „Ži-
noma tie, kas nori judėti, randa 
būdų, kaip tai padaryti, o tie, kas 
ieško priežasčių nejudėti, jų irgi 
ras, nepriklausomai, kad Druski-
ninkuose yra visos sąlygos ak-
tyviai leisti laisvalaikį“, – pasa-
kojo J. Samauskienė.

Kardiologijos centro specia-
listai akcentavo, kad susirūpinti 
savo sveikata ypač svarbu CO-
VID-19 pandemijos metu, nes 
širdies ir kraujagyslių ligomis 
sergantys pacientai patiria dvi-
gubą grėsmę. „Šios grupės pa-
cientai turi didesnę tikimybę su-
sirgti sunkesne SARS-COV2 
infekcijos forma. Be to, patys 
pacientai labiau bijo kreiptis pa-
galbos į gydytojus, tad neretai į 
gydytojų rankas patenka kritinės 
būklės, kai medicinos galimybės 
tampa labai ribotos. Tad savo 
sveikata privalu rūpintis daug la-
biau nei bet kada anksčiau“, – 
sako centro medikai.

Pasaulinės širdies federa-
cijos patarimai, kaip gerinti 
savo širdies būklę:

– didinkite fizinį aktyvumą. 
Stenkitės penkis kartus per sa-
vaitę bent 30 minučių skirti vidu-
tinio intensyvumo fizinei veiklai; 

– neužmirškite, kad net maži 
dalykai – lipimas laiptais ar au-
tobuso iškeitimas į pasivaikščio-
jimą – daro didelę įtaką;

– meskite rūkyti. Tai pats ge-
riausias sprendimas, jei siekia-
te pagerinti savo širdies būklę. 
Jeigu žengti šį žingsnį itin sunku 
ir reikia patarimo, visada galite 
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kreiptis į vaistininką ar gydytoją.
– subalansuokite mitybą;
– reguliariai tikrinkitės krau-

jo spaudimą. Tai vienas iš būdų 
nuolat sekti savo sveikatos bū-
klę namuose.

Norinčius profilaktiškai pasiti-
krinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų 
Druskininkų kardiologijos centras 
kviečia dalyvauti išplėstinėje šir-
dies ir kraujagyslių prevencinėje 
programoje, kurios tikslas yra ma-
žinti miokardo infarkto ir galvos 
smegenų insulto sergamumą. Re-
gistracija tel. 8 623 49997

Druskininkų kardiologijos 
centro informacija
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Gyventojų dėmesiui: pirminės teisinės pagalbos 
konsultacijos teikiamos ir nuotoliniu būdu

Pirminės teisinės pagalbos 
konsultacijos teikiamos ir nuo-
toliniu būdu – registruojantis 
telefonu (8 313) 51517 arba krei-
piantis elektroniniu paštu vaiva.
kirkauskiene@druskininkai.lt

Jeigu gyventojo kreipimosi tikslo 
išspręsti nuotoliniu būdu tikrai ne-
įmanoma, gyventojas bus regis-
truojamas ir jam bus paskiriamas 
laikas konsultacijai. Nustatytomis 
valandomis atvykę gyventojai bus 
aptarnaujami žymiai greičiau ir 
operatyviau.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos ir dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių instituci-
joms, išskyrus procesinius doku-
mentus, rengimas, patarimai dėl 
ginčo sprendimo ne teismo tvar-
ka, veiksmai dėl taikaus ginčo iš-
sprendimo ir taikos sutarties pa-
rengimas.

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybė-
je organizuoja ir teikia Druskininkų 
savivaldybės administracija.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyriaus pa-
tarėja Vaiva Kirkauskienė pa-
sidžiaugė dėl daug dažniau 
teikiamos pirminės teisinės pa-
galbos konsultacijų nuotoliniu 
būdu: „Karantino metu pradėtos 
daug intensyviau taikyti pirmi-
nės teisinės konsultacijos nuo-
toliniu būdu suteikė mums pa-
tirties bei įgūdžių, todėl ir dabar 
stengiamės kuo daugiau konsul-
tuoti nuotoliniu būdu. Taip tau-
pome gyventojų laiką bei sie-
kiame užtikrinti atitinkamus 
saugumo reikalavimus.“

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą. Pirminė 
teisinė pagalba neteikiama, kai: 
pareiškėjo reikalavimai yra aki-
vaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui 
tuo pačiu klausimu buvo suteik-

ta advokato konsultacija arba yra 
akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją 
gali gauti nesinaudodamas įstaty-
mo nustatyta valstybės garantuo-
jama teisine pagalba; pareiškėjas 
kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisė-
tų interesų, išskyrus atstovavimo 
pagal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę 
pagalbą paaiškėja, kad pareiš-
kėjui reikės antrinės teisinės pa-
galbos, Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausia-
sis specialistas pareiškėjui pade-
da surašyti ar surašo prašymą su-
teikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir atsto-
vavimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išankstinio 
ginčo sprendimo ne teisme atve-
ju, jeigu tokią tvarką nustato įsta-
tymai ar teismo sprendimas. Ši tei-
sinė pagalba apima bylinėjimosi 
išlaidų bylose, išnagrinėtose civi-
linio proceso tvarka, su bylos na-
grinėjimu administracinio proceso 
tvarka susijusių išlaidų ir su bau-
džiamojoje byloje pareikšto civili-
nio ieškinio nagrinėjimu susijusių 
išlaidų atlyginimą.

Valstybės užtikrinama neteis-
minė mediacija – civilinių gin-
čų sprendimo procedūra, kurios 
metu vienas ar keli mediato-
riai padeda ginčo šalims taikiai 
spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija – Vadovau-
jantis Lietuvos Respublikos me-
diacijos įstatymu, privalomoji me-
diacija nuo 2020 m. sausio  1  d. 
taikoma sprendžiant šeimos gin-
čus. Mediacija galima tik dėl tokio 

ginčo, dėl kurio pagal įstatymus 
leidžiama ginčo  šalims  sudaryti  
taikos sutartį. Privalomosios medi-
acijos institutas netaikomas,  jeigu  
tarp šalių nėra ginčo. Tai reiškia,  
kad jeigu ir būtų sprendžiamas tei-
sinis klausimas, kylantis iš šeimos 
santykių, tačiau jau  pradiniame 
etape iki kreipimosi į teismą no-
rima susitarti taikiai, privalomo-
ji mediacija nebūtų taikoma. Pa-
vyzdžiui, jeigu šalys nori nutraukti 
santuoką bendru sutarimu ir taikiai 
sutaria dėl visų su santuokos nu-
traukimu privalomų klausimų iš-
sprendimo, tokiais atvejais priva-
lomoji meditacija netaikoma.

Privalomoji mediacija taikoma 
ginčuose: dėl santuokos nutrau-
kimo ir kitų privalomų  klausimų 
išsprendimo, išlaikymo nepilna-
mečiams vaikams priteisimo, pri-
teisto išlaikymo nepilnamečiams 
vaikams dydžio pakeitimo, išlai-
kymo pilnamečiams vaikams pri-
teisimo, santuokoje įgyto turto pa-
dalinimo, santuokoje įgyto turto 
naudojimosi tvarkos nustatymo, 
vaikų gyvenamosios vietos nu-
statymo, bendravimo tvarkos su 
nepilnamečiais vaikais ir jų auklė-
jimo tvarkos nustatymo, tėvystės 
nustatymo, tėvystės nuginčijimo.

Privalomoji mediacija netaikoma 
bylose dėl tėvų valdžios apriboji-
mo, tėvystės pripažinimo, gimimo 
fakto nustatymo, įvaikinimo, san-
tuokos sudarymo, santuokos pri-
pažinimo negaliojančia.

Primename, kad į savivaldy-
bę atvykę gyventojai turi laikytis 
saugaus atstumo, asmens higie-
nos reikalavimų: prieš konsultaci-
ją dezinfekuoti rankas, dėvėti ap-
sauginę veido kaukę.

Atkreipiame dėmesį, kad asme-
nys, turintys ūmių viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijų požymių, 
pavyzdžiui, karščiuojantys, slo-
guojantys, kosintys, kurių pasun-
kėjęs kvėpavimas ir panašiai, ap-
tarnaujami nebus.
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Zenonas Streikus: „Jei į stovintį vamzdį žiūrėsi iš viršaus, tai matysi nulį“
– Gerbiamas Zenonai, Jūs tu-

rite nemenkos profesinės ir 
politinės patirties. Dirbote psi-
chologu, buvote Lietuvos psi-
chologų sąjungos prezidentu, 
dėstėte universitetuose, 5 me-
tus buvote Druskininkų tary-
bos pirmininku, Lietuvos mies-
tų sąjungos prezidentu, 20 
metų dirbote Valstybės ir sa-
vivaldybių tarnautojų mokymo 
centro „Dainava“ direktoriumi, 
buvote kelių tarptautinių ir Lie-
tuvos organizacijų nariu ir ly-
deriu, 4 metus esate Lietuvos 
Respublikos Seimo nariu. Ar ši 
patirtis pakankama dar vienai 
kadencijai Seime? 

– Manau, kad kompetenciją ge-
riausiai atspindi tai, kaip tavo dar-
bą ir tave vertina kiti. Be abejo-
nės, didžiausias įvertinimas yra, 
kai buvę bendradarbiai, tau jau 
nesant jų vadovu, gerai apie tave 
kalba kitiems, tave gerbia ir išlie-
ka bičiuliais. Tai, koks aš esu, visų 
pirma dėkingas savo didiesiems 
mokytojams – tėvams, žmonai, 
kaimynams, „Nemuno“, „Eglės“ 
sanatorijų, Druskininkų savivaldy-
bės ir ypač visiems centro „Dai-
nava“ darbuotojams. Esu jų kū-
rinys ir jiems skiriu daug vietos 
savo širdyje. Juk didžiausia dova-
na ir įvertinimas – būti mylimam 
ir mylėti. Būčiau nesąžiningas, 
jei neigčiau, kad man nesvarbūs 
ir oficialūs įvertinimai. Visi mes 
esame išsiilgę gražių, palaikan-
čių, padrąsinančių žodžių ir pa-
gyrimų. Neslėpsiu, maloniai širdį 
paglostė, kai man buvo suteik-
tas nusipelniusio Lietuvos sveika-
tos apsaugos darbuotojo vardas, 
Lenkijos Respublikos Prezidento 
apdovanojimas – Sidabrinis Kry-
žius „Už nuopelnus kultūrinia-
me bendradarbiavime“, kai JAV 
Kentukio valstijos Luisvilio mies-
tas suteikė Garbės piliečio vardą. 
Malonu buvo išgirsti ir daug kitų 
„Ačiū“. Bet tai – tik praeitis, atsi-
minimų albumas.

Sakoma, kad suaugusiu tampi 
tada, kai supranti, jog mama buvo 
teisi. Esu labai dėkingas savo tė-
vams ir iškiliems mano mokyto-
jams – bičiuliams Karoliui Dinei-
kai ir Algimantui Kačergiui, kurie 
anksti leido suprasti, atrodo, pa-
prastą tiesą, kad kompetencija, 
žinios ir patirtis menkai ko ver-
tos, jei stokojama garbingumo ir 
sąžiningumo. Skaitydamas pas-
kaitas vadovams, primindavau 
jiems ir sau, kad protingumo ir 
nesąžiningumo santuoka gimdo 
beribį godumą, egoizmą, ciniz-
mą, panieką žmogiškoms verty-
bėms ir tautiškumui.

Nelaikau savęs teisuoliu, galin-
čiu moralizuoti kitus, tačiau svar-
biausiu vertybiniu švyturiu sau ir 
kitiems laikau padorumą ir iš jo 
gimstantį pasitikėjimą. Pasitikė-

jimas tarsi suklijuoja visus san-
tykius – ir šeimoje, ir bendruo-
menėje, ir valstybėje. Dvidešimt 
metų būdamas „Dainavos“ vado-
vu, patyriau, kokią kuriančią, pa-
laikančią, uždegančią jėgą turi 
pagarba ir pasitikėjimu grindžia-
mi santykiai.Jei manęs paklaustų, 
kokie maldos žodžiai geriausiai 
tiktų, einant balsuoti, patarčiau: 
„Neduok Dieve, kad prie visiems 
skirtų išteklių ir gėrybių atsidurtų 
labai protingi, patyrę, bet nedori“.

– Seimo nariui svarbi ir svei-
kata. Kaip palaikote savo fizi-
nę-psichologinę formą?

– Ką vertinu, tam skiriu laiką ir 
atitinkamai elgiuosi. Nuolat sau 
primenu, kad yra keturios pagrin-
dinės peno rūšys – tai penas kū-
nui, protui, sielai ir santykių pe-
nas.

Sveikata – tai dovana, kurią tu-
riu pasidovanoti pats sau. Be to, 
kūnas – tai vienintelė nepakeičia-
ma vieta, kurioje gyvenu. Nesu 
ypatingas sveikuolis, tačiau ne-
vengiu ledinio vandens, garinės 
pirties, fizinio darbo. Linkęs val-
gyti sveiką maistą ir jį gaminti. 
Dažnai pasigaminu ir vartoju įvai-
rius „eliksyrus“, kurie stiprina, su-
teikia jėgų. Mielai su visais dali-
nuosi receptais.

– Gal galėtumėte pasidalinti ke-
liais receptais su skaitytojais?

– Labai vertinu legendinio rusų 
akademiko, ilgamečio kosmonau-
tų rengimo centro medicinos va-
dovo Ivano Pavlovičiaus Neu-
myvakino „jaunystės – meilės“ 
receptą. Jam prireiks: po vieną 

stiklinę morkų, burokėlių, juodųjų 
ridikų, citrinos sulčių ir medaus, 
0,5 stiklinės krienų ar imbiero sul-
čių. Viską sumaišyti su 1 litru deg-
tinės, palaikyti 2 savaites tamsio-
je vietoje. Vartoti po 1 valgomąjį 
šaukštą du ar tris kartus per die-
ną, o ne visą dozę iš karto.

Labai sveikos, skanios ir greitos 
salotos: vidutinio dydžio burokė-
lis (nevirtas, žalias), 3-4 marinuo-
ti ar rauginti agurkai, 3-5 skilte-
lės česnako, šaukštas majonezo. 
Burokėlius sutarkuojame šiaude-
liais, smulkiai supjaustome agur-
ką, česnaką. Sumaišome su ma-
jonezu. Skanaus.

– O ką pasakytumėte apie 
protą?

– Sena išmintis byloja, kad mes 
tampame tuo, apie ką mąstome. 
Dirbdamas psichologu, savo paci-
entams patardavau neteršti savo 
proto, minčių purvinais veiksmais 
ir žodžiais – melu, šaipymusi, ne-
gatyvizmu, žeminimu, teisimu ir 
panašiais dalykais, sau nuolat pri-
minti asmenybę stiprinančias ver-
tybes. To laikausi ir aš pats. Tu-
riu „priminimų lentą“, kad vėl ir vėl 
ji man primintų, kas svarbu. Štai 
keletas paskutinių joje kabėju-
sių priminimų: „Jei tave įžeidinė-
ja, neatsakyk tuo pačiu! Gi šuniui 
tave aplojant tu nesiklaupi ant ke-
turių ir neloji atgalios“; „Nori būti 
laimingas 5 minutes? Kritikuok, 
smerk ir atkeršyk. Nori būti lai-
mingas visą gyvenimą? Neteisk, 
suprask, atleisk ir padėk“; „Jei į 
stovintį vamzdį žiūrėsi iš viršaus, 
tai visą laiką ir matysi nulį“; „Ne vi-
sada atleisti prašo tas, kuris kal-

tas. Atleisti prašo tas, kuris bran-
gina santykius“.

– Jūs dar nepapasakojote 
apie peną jausmams ir santy-
kiams. 

– Sau nuolat primenu neginčija-
mą tiesą, kad gyvenimo kokybė – 
tai bendravimo kokybė, tai menas 
gyventi ir sugyventi su kitais. Vi-
siems mums duotos trys dieviš-
kos jėgos – mylėti, kurti ir juoktis. 
Jos yra pagrindinis laimės ir gė-
rio šaltinis.

Šilti, įkvepiantys santykiai šiuo 
metu net ir man pačiam kartais 
tampa prabanga. Negailiu nei lai-
ko, nei lėšų kurti ir palaikyti ben-
dravimą su senais bičiuliais ir su 
visais žmonėmis, kurie į geležinę 
kapsulę yra įkalinę savo puikybę. 
Iškilus menkiausiai įtampai san-
tykiuose, aš savęs klausiu – kas 
brangiau ir išmintingiau – įrodyti 
savo tiesą ar išsaugoti santykius? 
Ne visada pavyksta būti išmintin-
gu, tačiau, manau, kad tai išmin-
tingiausias tikros tiesos, brangi-
nant santykius, kelias.

Taip pat dažnai pasitikrinu savo 
psichologinę sveikatą pagal tokį 
matą: „mano asmenybė sveika 
tiek, kiek aš sugebu sąmonin-
gai atskleisti kiekvieno žmogaus 
ir kiekvienos situacijos gerąsias 
puses, privalumus, įžvelgti gro-
žį. Ir mano asmenybė ligota tiek, 
kiek aš, susidūręs su žmonėmis, 
ieškau blogųjų savybių, trūkumų, 
kaltinu kitus ar teisinu save“.

Sakoma, kad optimistui pildosi 
svajonės, o pesimistui – košmarai. 
Nelengva savyje palaikyti optimiz-
mą, bet apsimoka. Tą tikrai galiu 

patvirtinti. Ypatingai branginu tuos 
žmones, su kuriais po susitikimo 
mano sieloje apsigyvena kažkas 
džiaugsmingo ir šviesaus. Tokių ir 
Druskininkuose, ir visur, kur būnu, 
sutinku dar pakankamai daug. 
Džiaugiuosi, kad mano santykiai 
su artimaisiais nenuseklėjo, nesu-
materialėjo ir nepersikėlė į kompiu-
terį – tikrą betarpiškų santykių kalė-
jimą. Taigi dar esu laisvėje.

– Jus aplinkiniai vertina, kaip 
linksmą, nestokojantį šmaikš-
taus humoro žmogų. Net juo-
kauja, kad juokiasi, kaip Strei-
kus iš savo anekdotų.

– Iš savo anekdotų drauge su 
kitais juokiuosi ir aš, nes sakau, 
kad juos ir aš pirmą kartą girdžiu.

Net ir šiame įtampos, skubos ir 
skaitmeninių technologijų amžiu-
je rimtumas dažniau priskiriamas 
ydai, o juokas – maldai. Iš tiesų, 
nuo susirūpinimo gyvenimas rūdi-
ja, o nuo linksmumo – švyti. Galiu 
patvirtinti, kad iš visų asmeninių 
savybių linksmas būdas labiau-
siai padeda būti laimingu.

Labai branginu tuos, kurie su-
kelia šypseną ir juoką. Juk juo-
kas – tai kolektyvo, santuokos, 
draugų santykių sėkmės visrak-
tis. Juokas padeda sėti džiaugs-
mą, išelektrina įtampas ir nesusi-
pratimus, suartina žmones, gydo 
ligonius ir nugali niekadėjus. To-
dėl ne veltui japonai sako, kad 
visų pirma laimė aplanko tuos na-
mus, kuriuose girdėti juokas. Ir 
jei paskaitę šiuos anekdotus bent 
nusišypsosite, tai, kaip sakė Ju-
rijus Nikulinas, nusprogs keletas 
virusų, o jei šypsena ir gera nuo-
taika persikels į širdį, tai sustiprės 
psichologinis imunitetas:

„Auksinė vyrų taisyklė: jei žmo-
na tyli, nepertraukinėkite jos...“; 
„Jei pasikvietėte į namus merginą 
pažiūrėti žuvyčių, o jūs neturite 
akvariumo, atidarykite šprotų dė-
žutę“; „Turėjau problemų ir pasiė-
miau kreditą. Supratau, kad anks-
čiau neturėjau problemų.“; „ Kaip 
tapti blogu žmogumi? Paskolinkit 
pinigus. Ilgai laukite. Paklauski-
te, kada grąžins. Viskas – jūs jau 
niekšas!“

– Ko norėtumėte palinkėti rin-
kėjams?

– Būtinai ateikite ir balsuoki-
te. Tik nuo mūsų visų priklauso, 
kaip gyvensime ateityje, kur link 
suksime, kokie bus Druskininkai 
ir Lietuva.

Kviečiu Jus balsuoti už Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gą Nr. 13 ir mane, kandidatą Jo-
tvingių vienmandatėje rinkimų 
apygardoje, LVŽS sąraše Nr. 43

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rin-
kimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-275-02

Z. Streikus  su anūkėmis – Lietuvos ateitimi/Asmeninio archyvo nuotrauka

Gerbiami Druskininkų savivaldybės gyventojai, 

Spalio 11-ąją vyks LR Seimo rinkimai, kurių rezultatai nulems, kam patikėsite Valstybės vairą ir kas 
atstovaus Druskininkų kraštui ateinančius ketverius metus. 
Šiandien, spalio 8 dieną, dar vyksta išankstinis balsavimas – balsuoti galite nuo  7 val. iki 20 val. Vil-

niaus al. 16 (buvusios SODROS patalpose).
Neleiskite, kad už Jus nuspręstų kiti – pareikškite savo valią tvirtai ir užtikrintai. 
Kreipiuosi į kiekvieną iš Jūsų – prašau atlikti savo pilietinę pareigą ir balsuoti LR Seimo rinkimuose. 
Aš asmeniškai vienmandatėje rinkimų apygardoje palaikysiu Zenoną Streikų.
Daugiamandatėje apygardoje savo balsą skirsiu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (sąrašo Nr. 13) 

ir reitinguosiu tuos žmones, kurie daugiausia dėmesio skiria Lietuvos turizmo vystymui ir kurortų pro-
blemoms: Nr. 43 – Zenonas Streikus;  Nr. 16 - Lukas Savickas; Nr. 25 – Asta Kubilienė; Nr. 38 – Vitalija 
Jankauskaitė-Milčiuvienė; Nr. 74 – Donatas Mizaras.
Kviečiu būti aktyvius! 

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-275-01
Ričardas Malinauskas, Druski-

ninkų savivaldybės meras
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Politinė reklama apmokėta iš LSDP rinki-
mų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-275-03

PIRMOJI TOKIA DRUSKININKUOSE – co-working ir co-living erdvė „Tech SPA“!
Suderinti darbą ir poilsį kartais išties gali tapti sudėtingu uždaviniu, tačiau „Tech Spa“ į Druskininkus at-

sikrausto būtent dėl to, kad turi šio uždavinio paprastą sprendimą – kurortinę bendradarbystės ir gyvena-
mąją erdvę. 

„Tech Spa“ šiuo metu ieško koordinatoriaus(-ės) arba tiesiog „Tech Spa“ sielos, tad jei tu:
– mėgsti bendrauti ir nori būti draugas „Tech Spa“ svečiams ir bendruomenės nariams;
– žinai, kaip administruoti viešbučio valdymo ir priežiūros klausimus;
– turi patirties klientų aptarnavimo, renginių organizavimo, projektų valdymo srityse, 
tuomet susisiek su mumis! Tavo CV laukiame el. p. careers@techzity.com
Daugiau informacijos www.vilniustechpark.com
Atlyginimas – nuo 1600 Eur (brutto)

Kviečiame tapti kvalifikuotu kirpėjo paslaugų teikėju
79 dienų trukmės kursų metu mokoma: moteriškų ir vyriškų kirpimų, plaukų dažymo.
VšĮ „Profesijų spektras“ suaugusiųjų mokymo centro mokiniai praktiką atlieka realiomis 
darbo rinkos sąlygomis – šiuolaikiškai bei moderniai įrengtame grožio salone „Goda“.

Sėkmingai baigus mokslus įgysite kvalifikaciją ir diplomą!
Kviečiame mokytis arba pasinaudoti grožio paslaugomis!
Daugiau informacijos ir registracija telefonu 8 (313) 60369

Vietų skaičius yra ribotas!

Nuo spalio mėnesio ieškomi darbuotojai dirbti Nyderlanduose
Vamzdynų rinkėjai (pipe fitters), elektrikai (electricians), santechnikai (plumbers), šildymo siste-

mų technikai (feating engineers). Darbo užmokestis visos pozicijose – nuo 375 € per savaitę į rankas, 
atskaičius sveikatos draudimą ir būsto nuomos išlaidas.

Sunkvežimių vairuotojai (ce drivers) – darbo užmokestis – nuo 550 € į rankas, atskaičius sveika-
tos draudimą ir būsto nuomą.

Pagrindinis reikalavimas – patirtis ir anglų kalbos žinios specialybės klausimais.
Po bandomojo laikotarpio – visos socialinės Nyderlandų garantijos.
CV anglų kalba siųsti el. p. proreal.transport@gmail.com
Daugiau informacijos, susisiekus asmeniškai. Laukiame Jūsų CV. 

Baigėsi vaikų saugumo keliuose akcija 
„Apsaugok mane“, „Lietuvos draudimas“ 

ragina vaikus keliuose saugoti ne tik rugsėjį
Visą rugsėjį mūsų savival-

dybėje vyko tradicinė eismo 
saugumo akcija „Apsaugok 
mane“, kurią kasmet su Drus-
kininkų  savivaldybe rengia di-
džiausia šalies draudimo ben-
drovė „Lietuvos draudimas“. 
Akcijos „Apsaugok mane“ 
metu jos iniciatorė draudimo 
bendrovė „Lietuvos draudi-
mas“ apdraudė visus mūsų sa-
vivaldybės moksleivius, jei jie, 
keliaudami pėsčiomis, nuken-
tėtų eismo įvykyje. Šiemet ak-
cija „Apsaugok mane“ sureng-
ta jau 21-ą kartą. 

Visi moksleiviai apdrausti 
„Kasmet šalies moksleiviams 

dovanojame draudimą visam pir-
mam mokslo metų mėnesiui. Po 
vasaros atostogų į mokyklas grįž-
tantys vaikai būna labiau išsi-
blaškę, kupini vasaros įspūdžių, 
pamiršę saugaus elgesio gatvė-
je taisykles, todėl suaugę eismo 
dalyviai turėtų būti dar atidesni ir 
juos saugoti. Apdrausdami visos 
Lietuvos vaikus tikimės, kad na-
mus ar mokyklą jie pasieks sau-
gūs ne tik rugsėjį, bet ir ištisus 
metus“, – sako „Lietuvos drau-
dimo“ Dzūkijos skyriaus vadovė 
Alma Visockienė. 

Kiekvienas šalies moksleivis 
visą rugsėjo mėnesį buvo ap-
draustas „Lietuvos draudimo“ 

5000 eurų vertės draudimu nuo 
nelaimingų atsitikimų kelyje. Į 
eismo įvykį patekus ir nukentė-
jus moksleiviui, jo tėvai ar globė-
jai turėtų kreiptis į bendrovę trum-
puoju numeriu 1828 arba pranešti 
apie įvykį per bendrovės tinklala-
pį www.ld.lt

Tai galima padaryti ir dabar, jei 
įvykis, kuriame nukentėjo moks-
leivis, nutiko rugsėjo mėnesį. 

Šiemet per rugsėjį „Lietuvos 
draudimas“ pranešė sulaukęs 4 
pranešimų visoje Lietuvoje apie 
akcijos metu į eismo įvykius pate-
kusius ir nukentėjusius vaikus. Nu-
kentėję vaikai – nuo 12 iki 15 metų 
amžiaus, eismo nelaimės regis-
truotos Utenos, Joniškio, Palan-
gos ir Klaipėdos rajonuose. „Lie-
tuvos draudimas“ kviečia visus 
žinančius apie eismo įvykiuose 
nukentėjusius pėsčiuosius moks-
leivius pranešti telefonu 1828. 

Iš viso nuo akcijos pradžios į 
„Lietuvos draudimą“ kreipėsi be-
veik 100 būtent rugsėjo mėne-
sį eismo įvykiuose nukentėjusių 
moksleivių tėvų, kuriems, pagal 
nemokamą draudimą atlyginta 
žala siekia daugiau nei 45 tūks-
tančius eurų.

Akcijos „Apsaugok mane“ orga-
nizatorių svajonė – kad nebūtų 
nei vienos nelaimės, kurioje nu-
kenčia vaikai. Ne tik rugsėjį, bet ir 
visus mokslo metus. 

Prašymus dėl socialinės paramos galima 
pateikti per keletą mėnesių

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija informuoja, kad, 
pasibaigus paskirtų išmokų tei-
kimo laikotarpiams, dėl toles-
nio jų skyrimo gyventojai gali 
kreiptis per keletą mėnesių. 

Teisės aktai numato, kad dėl 
socialinės pašalpos ir būsto šil-
dymo bei vandens kompensacijų 
galima kreiptis per 2 mėnesius, 
išmokų vaikams – per 12 mėne-
sių. Slaugos ir priežiūros (pagal-
bos) tikslinės kompensacijos ski-
riamos ir mokamos nuo teisės 

gauti tikslinę kompensaciją atsi-
radimo dienos, tačiau ne daugiau 
kaip už 6 mėnesius iki prašymo 
gavimo savivaldybės administra-
cijoje dienos.

Prašymus dėl minėtos sociali-
nės paramos galima pateikti elek-
troniniu būdu, prisijungus prie in-
terneto svetainės adresu www.
spis.lt

Tai ne tik greičiau ir patogiau, ta-
čiau ir saugiau ekstremalios situ-
acijos pasaulinės COVID-19 pan-
demijos metu.

Druskininkų savivaldybės administracija 
paskelbė nekilnojamo turto aukcionus

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės administracija pa-
skelbė aukcionus trims nekilnojamojo turto objektams.

1. Druskininkų kurorto širdyje parduodami buvusios sanatori-
jos „Nemunas“ pastatai (1328,45 kv. m., 1520,44 kv. m. ir 16 558,23 
kv. m.) ir jiems priskirtas 2,1513 ha žemės sklypas Liepų g. 1.

Bendra pradinė viso objekto pardavimo kaina  – 2, 6 mln. EUR.
Registracija į aukcioną vyksta spalio 6-8 dienomis. Aukcionas vyks: 

spalio 13 d. 9 val. – 16 d. 14 val.
Išsamesnė informacija: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/

auction.do?id=229650&number=198137

2. Neravuose, Darželio g. 5, parduodamas buvęs siuvimo ce-
chas su jam priklausančiu žemės sklypu.

Registracija į aukcioną prasidėjo spalio 5 d. ir truks iki 7 d. 23.59 val.
Aukcionas vyks spalio 12-15 d. Pradinė objekto kaina – 63 037 EUR.

Išsamesnė informacija: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/
auction.do?id=229573&number=198056)

3. Druskininkų mieste, Gardino g. 72-1, parduodamas bendro-
sios praktikos gydytojo kabinetas.

Registracija į aukcioną vyks spalio 12-14 d., aukcionas vyks spalio 
19-22 d.

Pradinė objekto kaina – 19 100 EUR.
Išsamesnė informacija: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/

auction.do?id=228843&number=197127)

Druskininkų  savivaldybės informacija
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Mieli druskininkiečiai, 
spalio 11 d. rinksime naują LR Seimą. Kviečiu ateiti į rinkimus ir balsuoti už Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungą – sąrašą Nr. 13. Jei norite jauno, išsilavinusio, energingo ir norinčio veikti klestin-
čios Lietuvos labui savo atstovo LR Seime, skirkite savo balsą man. Reitinguokite mane, biuleteny-
je viename iš penkių langelių įrašydami 74 numerį. Savo žiniomis ir patirtimi noriu prisidėti prie švie-
sesnės ir sėkmingesnės Lietuvos kūrimo. Vienmandatėje Jotvingių apygardoje savo balsą kviečiu 
atiduoti už Zenoną Streikų.

Pagarbiai
LVŽS kandidatas į LR Seimą Donatas Mizaras

Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-275-05

Aktualus interviu su premjeru S. Skverneliu: apie naują karantiną, 
rinkimų sezoną ir kas bus po jų

Apie tai, kas šiandien rūpi 
kiekvienam Lietuvos žmogui, 
apie svarbiausias aktualijas ir 
problemas – interviu su Minis-
tru pirmininku Sauliumi Skver-
neliu.

– Premjere, vis girdime apie 
tai, kad vėl bus skelbiamas ka-
rantinas. Ar tiesa?

– Ir aš apie tai girdėjau. Daž-
niausiai buvo minima spalio 16 
diena – nežinau, kodėl. Noriu vi-
siems aiškiai pasakyti, jog tai yra 
netiesa ir visiškas pramanas. Jo-
kių terminų Vyriausybė nėra nu-
mačiusi. Apskritai, tokio dalyko, 
kaip karantinas, paskelbimas ga-
limas ne pagal kažkieno norus ar 
įgeidžius, tai susieta su labai aiš-
kiais rodikliais. Šiandien kalbėti 
apie neva planuojamą karantiną 
nėra jokio pagrindo. Jeigu tikrai to 
reikėtų, egzistuoja galimybė įvesti 
lokalius karantinus židiniuose, jei 
virusas ten labai išplistų.

Noriu užtikrinti – jei valstybei, 
saugant jos žmonių sveikatą ir 
gyvybes, tokių sprendimų reikės, 
Vyriausybė juos ir priims. Ne-
žiūrėsime į jokias kitas aplinky-
bes, politines batalijas, rinkimus. 
Žmonių sveikata ir gyvybė yra 
aukščiau visko, jei jas saugant 
reikės aukoti reitingus ir galimy-
bę geriau pasirodyti rinkimuo-
se, nedvejodami tą ir padarysi-
me. Žinoma, galiu kalbėti tik apie 
savo komandą – opozicijos at-
stovai ir pavasarį ragino skelb-
ti nepaprastąją padėtį, su kuria 
karantinas, palyginus, buvo itin 
švelni priemonė...

– Prakalbote apie Seimo rin-
kimus. Vyksta debatai, bet juo-

se mes nematome premjero – 
kodėl?

– Visų pirma, Seimo rinkimai 
nėra vieno asmens rinkimai – tai 

komandos pasirinkimas. Per ke-
tverius metus teko dirbti su sti-
priais ir profesionaliais žmonė-
mis, kurie atsiskleidė, kaip savo 

sričių lyderiai. Šiandieninė rin-
kimų kampanija yra puiki pro-
ga pristatyti komandinį matymą, 
bendrai atliktus ir planuojamus 
darbus – dėl to ir nesistengiau 
būti tuo vieninteliu reklaminiu 
veidu. Kalbant apie įsitraukimą 
į kampaniją, nereikėtų pamiršti, 
kad ir opozicijoje yra lyderių, ku-
rie šiemet jokiuose debatuose dar 
nedalyvavo. Žinoma, turime ir pa-
vyzdžių, kuomet debatuoja rinki-
muose nedalyvaujantys, pavyz-
džiui, Viktor Uspaskich... Man tai 
primena paprastą žmonių apgau-
dinėjimą ir tiek.

Darbas Ministro pirmininko par-
eigose šiuo nelengvu laikotarpiu 
reikalauja susitelkimo į konkre-
čias užduotis, kurios negali laukti, 
kol pasibaigs rinkimai. Čia ir kon-
centruojuosi. Suprantu, kad tuo 
bando naudotis kitų partijų veidai, 
bet visuomenės saugumas, o ne 
populiarumo taškai šiandien yra 
svarbiausias. 

– Kaip vertinate savo kaden-
cijos rezultatus? 

– Matote, valstybės valdymas – 
tai ne pasaka, kurioje viskas gali 
staiga susitvarkyti taip, kaip vi-
siems norisi. Tai sunkus, ilgas ir 
nuoseklus darbas. Vis dėlto, šian-
dien džiaugiuosi, kad mums pa-
vyko nuveikti nemažai svarbių ir 
prasmingų darbų Lietuvos žmo-
nių labui.

Didysis prioritetas buvo skur-
do ir atskirties mažinimas, kurį 
pajaustų Lietuvos žmonės. Kai 
kuriems tai atrodė neįmanoma, 
bet jau šiandien galime maty-
ti rezultatus. Be to, tikrai išskir-
čiau gyvybių, sveikatos bei darbo 
vietų gelbėjimą, rūpestį nepasitu-
rinčiaisiais COVID-19 pandemijos 
metu. Taip pat dėmesį mūsų sen-
jorams, realią pagalbą šeimoms 
ir vaikams. Kūrėme darbo vietas 
ne tik didmiesčiuose, bet ir regio-
nuose, nuosekliai didinome paja-
mas visiems Lietuvos žmonėms, 
ypač – sveikatos ir švietimo sričių 
atstovams.

Tai tik nedidelė tų darbų da-
lis. Paklauskite kiekvienas savęs 
nuoširdžiai – ar mano, mano šei-
mos ir Lietuvos gyvenimas page-
rėjo per ketverius metus? Jei taip 
– tai yra geriausias mūsų Vyriau-
sybės įvertinimas. Žiūrint į visa 
tai, pasimiršta ir visos dirbtinės 
kliūtys, ir intrigos, su kuriomis 
teko susidurti, darbuojantis tuos 
ketverius metus. 

– O ką laikote savo bei ko-
mandos klaidomis?

– Reikia pripažinti, kad, spręs-
dami įsisenėjusias šalies proble-
mas, kurių iki mūsų niekas kitas 
nesugebėjo pajudinti dešimtme-
čiais, neišvengėme klaidų. Tačiau 

jas taisėme ir siekėme geriausių 
sprendimų, ieškojome ir kompro-
misų. 

Pripažįstu, emocijų užvaldytas 
pasakiau ir grubesnių žodžių opo-
nentams. Tikrai pats asmeniškai 
keletą kartų nesusivaldžiau. Klys-
ti yra žmogiška, atsiprašau už tai 
ir manau, kad visada galima mo-
kytis iš klaidų, klausytis gerų pa-
tarimų. Būtent klausytis ir išgirsti 
patarimus, o ne patyčias. 

– Viešojoje erdvėje pasigen-
dama LVŽS programos ir paža-
dų. Ar nesate nusimatę darbų 
kitai kadencijai?

– Žinote, galima pasitikėti įvai-
riais konsultantais ir visus mies-
tus bei miestelius nukabinėti pla-
katais su dosniais pažadais – be 
jokių konkrečių jų įgyvendinimo 
planų. Tą, kiek matau, aktyviai 
daro ne tik konservatoriai, kurie 
žodžiais bando uždangstyti savo 
8-erių metų destruktyvią veiklą, 
bet ir Gintauto Palucko socialde-
mokratai bei rinkimuose nedaly-
vaujančio, bet reklamos veidu dir-
bančio Uspaskich Darbo partija. 
Šios partijos dar ne taip seniai tu-
rėjo visus įrankius ne tuščiai ža-
dėti, bet parodyti dėmesį ir rūpes-
tį Lietuvos žmonėmis. 

Savo ruožtu, per praėjusius ke-
tverius metus, darėme viską, kad 
Lietuvos žmonės pajaustų valsty-
bės požiūrio pokytį, asmeniškai 
pajustų gerovės kilimą ir gerėjan-
tį gyvenimą. Mūsų siekis ir tikslas 
– tuos darbus tęsti toliau. Ateities 
planų ir darbų turime daug. No-
rime įvesti 13-ąją pensiją ir tam 
ieškome konkrečių finansinių re-
sursų, sieksime indeksuoti vaiko 
pinigus, toliau mažinti socialinę 
atskirtį ypatingą dėmesį skiriant 
regionams, kuriant juose nau-
jas, gerai apmokamas darbo vie-
tas. Beje, per kadenciją nemažai 
tokių ir sukūrėme, pasitelkus už-
sienio ir lietuviško kapitalo inves-
ticijas. Dar paminėčiau valstybi-
nio banko ir valstybinių vaistinių 
steigimą, to tikrai reikia Lietuvos 
žmonėms ir tą dauguma jų verti-
na palankiai.

– Ir pabaigai – kokių rinkimų 
rezultatų tikitės? Kas apskritai 
mūsų laukia po rinkimų?

– Žmonės, ir tik jie nuspręs, ko-
kiu keliu toliau žengs Lietuva, kur 
eisime ir kaip gyvensime mes visi, 
kokioje valstybėje augs mūsų vai-
kai. Svarbiausias dalykas – kad 
žmonės ateitų balsuoti. Ateikite, 
nelikite abejingi savo Tėvynei ir 
jos ateičiai. Kiekvieno balsas yra 
svarbus. Ir jis bus išgirstas!

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinki-
mų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-275-04

Saulius Skvernelis, LR Ministras pirmininkas 

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų 

portale 
www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. 
paštu:  

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano 

Druskininkai“!
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Viktoras Uspaskich, Darbo partijos įkūrėjas, Europos Parlamento narys: 
„Džiaugiuosi Darbo partijos komanda, kurioje į rinkimus eina daug kvalifikuotų savo srities specialistų. Vienas iš jų – kandidatas Jotvingių vienmandatėje rinkimų 

apygardoje – mokslų daktaras Feliksas Petrauskas. Šis žmogus turi patirties užsienio politikoje, nes yra dirbęs diplomatinėje tarnyboje, taip pat puikiai išmano vals-
tybės valdymo principus, iš esmės yra įsigilinęs į švietimo, regionų politikos problematiką. F. Petrauskas puikiai susipažinęs su Lazdijų bei Druskininkų savivaldybių 
problemomis ir turi pasiūlymų, kaip jas spręsti. Tai žmogus, atsakantis už savo žodžius, todėl esu tikras, jog F. Petrausko kandidatūra yra puikus pasirinkimas Dzū-
kijos žmonėms. Kviečiu Seimo rinkimuose palaikyti Darbo partiją ir jos kandidatą Jotvingių rinkimų apygardoje – mokslų daktarą Feliksą Petrauską!“

F. Petrauskas: „Maloniai kviečiu aktyviai dalyvauti rinkimuose ir palaikyti Darbo partiją – sąrašo numeris –16 ir mane, jos kandidatą vienmandatėje Jotvin-
gių rinkimų apygardoje, Feliksą Petrauską – numeris Darbo partijos sąraše – 49, skiriant man pirmumo balsus.“

Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso Petrausko rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-275-06

V. Uspaskich: „Mokslų daktaras F. Petrauskas – puikus pasirinkimas“

Jotvingių rinkimų apygarda Nr. 70 informuoja, kad, vykdant 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, 2020 spalio 11 d. ir 
2020 m. spalio 25 d. bus organizuojamas rinkėjų pavėžėjimas į rinkimų apylinkes. Rinkėjai bus vežami balsuoti į rinkimų apylinkes, balsavę 
rinkėjai bus parvežami atgal.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APYLINKIŲ RIBOS 
IR RINKĖJŲ PAVĖŽĖJIMO BALSUOTI MARŠRUTAI IR GRAFIKAI 

2020 m. spalio 11 d.

INFORMACIJA RINKĖJUI

Senamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 1
Adresas Klonio g. 2, Druskininkai
Rinkėjų skaičius 1517.
Druskininkai: Antakalnio g., Birutės g., Dabintos g., E. Ožeškienės g., Gluosnių g., I. Fonbergo g., K. Dineikos g., Kalnų g., Klonio g., Laisvės a., Liepų g., Lipliūnų g., M. K. 

Čiurlionio g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 58A; neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 71; Maironio g., Mildos g., Miškų g., Mizarų g., Nemuno g., Pakalnės g., Salos g., Sau-
soji g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki galo; Sodų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 267; poriniai numeriai nuo Nr. 12 iki Nr. 268; nuo Nr. 2 iki Nr. 8; Šaltinių g., Šv. Jokūbo g., 
T. Kosciuškos g., Taikos g., Turistų g., V. Kudirkos g., Vasario 16-osios g., Vilniaus al., Žalioji g.

Naujamiesčio rinkimų apylinkė Nr. 2
Adresas Vytauto g. 23, Druskininkai
Rinkėjų skaičius 1347.
Druskininkai: Druskininkų g., Kurorto g., M. K. Čiurlionio g. poriniai numeriai nuo Nr. 60 iki Nr. 82A; neporiniai numeriai nuo Nr. 73 iki Nr. 97; V. Krėvės g., Veisiejų g. poriniai 

numeriai nuo Nr. 32 iki Nr. 34; Vytauto g. neporiniai numeriai nuo Nr. 3 iki Nr. 57; poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 4.

Atgimimo rinkimų apylinkė Nr. 3
Adresas M.K. Čiurlionio g. 92, Druskininkai
Rinkėjų skaičius 1619.
Druskininkai: Birštono g., Dzūkų g., L. Giros g., M. K. Čiurlionio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 99 iki Nr. 111; poriniai numeriai nuo Nr. 84 iki Nr. 94; P. Cvirkos g., Palangos 

g., Saulėtekio g. Nr. 66A; Turgaus g., Veisiejų g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 30; Vytauto g. poriniai numeriai nuo Nr. 6 iki Nr. 82.

Kloniškių rinkimų apylinkė Nr. 4
Adresas Gardino g. 3, Druskininkai
Rinkėjų skaičius 1999.
Druskininkai: Baravykų g., Bijūnų g., Bokšto g., Cimakovo g. poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 8; Draugystės g., Gardino g., M. K. Čiurlionio g. neporiniai numeriai nuo Nr. 

113 iki Nr. 113A; Mažoji g., Pamiškio g., Pylimo g., Pramonės g., Pušų g., Raigardo g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 21; Rasos g., S.B. „Raigardas“, Sausoji g. neporiniai 
numeriai nuo Nr. 1 iki galo; Statybininkų g., Tylos g., Tulpių g., Užuovėjos g., Veisiejų g. neporiniai numeriai nuo Nr. 1 iki Nr. 15; poriniai numeriai nuo Nr. 2B iki Nr. 2B; Viever-
sių g., Vingio g.

Kalviškės rinkimų apylinkė Nr. 5
Adresas Ateities g. 13, Druskininkai
Rinkėjų skaičius 3019. Nukelta į 7 psl.
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Druskininkai: Ateities g., 

Aušros g., Avirės g., Baltašiškės 
g. neporiniai numeriai nuo Nr. 
1 iki Nr. 69C; poriniai numeriai 
nuo Nr. 2 iki Nr. 38; Janapolės 
g., Kaimynų g., Kaziulių g., Lei-
palingio g., Liškiavos g., Miciūnų 
g., Radvilonių g., Ricielių g., 
Ringeliškės g., Snaigupės g., 
Šlaito g., Veisiejų g. neporiniai 
numeriai nuo Nr. 43 iki Nr. 85; 
poriniai numeriai nuo Nr. 36 iki 
Nr. 78; Žolynų g.

Eglės rinkimų apylinkė Nr. 6
Adresas Veisiejų g. 17, Drus-

kininkai
Rinkėjų skaičius 1471.
Druskininkai: Eglės g., Ligoninės 

g., Merkinės g., Neravų g., Sakų 
g., Sveikatos g., Šilo g., Šiltnamių 
g., Veisiejų g. neporiniai numeriai 
nuo Nr. 17 iki Nr. 41.

Ratnyčios rinkimų apylinkė 
Nr. 7

Adresas M.K. Čiurlionio g. 
115, Druskininkai

Rinkėjų skaičius 1144.
Jaskonių k., Kermušijos k., 

Latežerio k., Naujasodės k., 
Ratnyčios k., Ąžuolo g., Balainės 
g., Cimakovo g. neporiniai nu-
meriai nuo Nr. 5 iki Nr. 11; porin-
iai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 2; 
Čečiotos g., Dainavos g., Daugin-
tos g., Gėlių g., Kadagių g., Kau-
no pl., Latežerio g., Laukų g., M. 
K. Čiurlionio g. neporiniai nume-
riai nuo Nr. 115 iki Nr. 181; porini-
ai numeriai nuo Nr. 96 iki Nr. 128; 
Pakrantės g., Pavėsio g., Pušyno 
g., Raigardo g. neporiniai nume-
riai nuo Nr. 21C iki Nr. 49; porin-
iai numeriai nuo Nr. 2 iki Nr. 76; 
Ratnyčios g., Rūtų g., Saulėtekio 
g. poriniai numeriai nuo Nr. 2 iki 
Nr. 66; neporiniai numeriai nuo 
Nr. 1 iki Nr. 37; nuo Nr. 68 iki Nr. 
76; SB Raigardas, Smėlio g., 
Smiltynų g., Sodų g. Nr. 10.

Grūto rinkimų apylinkė Nr. 8
Adresas Ilgio g. 2, Grūto k., 

Druskininkų sav.
Rinkėjų skaičius 245.
Grūto k., Mašnyčių k., 

Randamonių k., Žiogelių k. 

Švendubrės rinkimų apylinkė 
Nr. 9 

Adresas Švendubrės g. 34, 
Švendubrės k., Druskininkų sav. 

Rinkėjų skaičius 261. 
Švendubrės k.

Viečiūnų rinkimų apylinkė 
Nr. 10

Adresas Jaunystės g. 17, 
Viečiūnų k., Druskininkų sav.

Rinkėjų skaičius 1578.
Viečiūnų mstl.

Neravų rinkimų apylinkė Nr. 
11

Adresas Gojaus g. 7, Neravų 
k., Druskininkų sav.

Rinkėjų skaičius 1026.
Neravų k., SB “Dainava”
Leipalingio rinkimų apylinkė 

Nr. 12
Adresas Alėjos 3, Leipalingis, 

Druskininkų sav.
Rinkėjų skaičius 1779.
Černiauskų k., Didžiasalio k., 

Druskininkėlių k., Dulgininkų 
k., Jovaišių k., Kamorūnų k., 
Kaziulių k., Leipalingio k., Leipal-
ingio mstl., Mažonių k., Paseirės 
k., Saltoniškės k., Savanorių k., 
Tautėnų k., Veršių k., Vileikių k., 
Vilkanastrų k.

Lipliūnų rinkimų apylinkė Nr. 13
Adresas Nemuno kelias 76, 

Lipliūnų kaimas, Leipalingio 
sen., Druskininkų sav.

Rinkėjų skaičius 196.
Baltosios Ančios HES k., Diržų 

k., Gerdašių k., Guronių k., 
Krivonių k., Lipliūnų k., Mizarų 
k., Sventijansko k., Nemuno kel. 
poriniai numeriai nuo Nr. 4 iki Nr. 
16; neporiniai numeriai nuo Nr. 7 
iki Nr. 17; Smėlio g.

Ricielių rinkimų apylinkė Nr. 14
Adresas Ežerėlio g. 2, Ricielių 

k., Druskininkų sav.
Rinkėjų skaičius 850.
Barzdžiūnų k., Cimaniūnų k., 

Degėsių k., Drapalių k., Gailiūnų 
k., Guobinių k., Liepiškių k., Margų 
k., Miciūnų k., Panemunės k., 
Radvilonių k., Raudonikių k., Ricielių 
k., Ringėliškės k., Snaigupės k., 
Stračiūnų k., Šaulėnų k., Voverių 
k.,Zasčiūniškės k., Baltašiškės g. 
Nr. 99; Druskininkų sav., Leipalin-
gio sen., Ricielių k., Nemuno kel. 
Nr. 2.

Jotvingių rinkimų apygardos 
Nr. 70 informacija

Atkelta iš 6 psl.

MDR-PR-275-07

Druskininkų  savivaldybės informacija
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Mieli druskininkiečiai 
ir Druskininkų krašto 

rinkėjai, 
kviečiame Jus spalio 11 d. ak-

tyviai dalyvauti Lietuvos Respu-
blikos Seimo rinkimuose ir savo 
balsais išsakyti pilietinę pozici-
ją dėl Lietuvos ir savo ateities. 
Tikimės, kad ir šiuose rinkimuo-
se aktyviai palaikysite Lietuvos 
socialdemokratų partiją.

Kviečiame LR Seimo rinki-
muose vienmandatėje Jotvingių 
apygardoje balsuoti už naujos 
kartos politiką, jauną, aktyvų 
LSDP kandidatą į LR Seimo na-
rius Justą Pankauską.

Rinkdamiesi Lietuvos so-
cialdemokratų partiją Nr.17, 
kviečiame viename iš penkių 
langelių įrašyti Lietuvos social-
demokratų partijos pirmininko 
pavaduotojo Justo Pankausko 
Nr. 13 ir druskininkiečiams ge-
rai žinomos LSDP tarybos na-
rės, Druskininkų skyriaus pir-
mininkės Kristinos Miškinienės 
Nr. 59.

LSDP Druskininkų skyriaus 
taryba

Politinė reklama bus apmokėta 
iš LSDP politinės kampanijos sąskaitos. 

Užs. Nr. MDR-PR-275-08

Parduodu eksploatuojamą automobilinę sustiprintą prie-
kabą, kaina – 380,00 Eur. 

2. Apynaujį dulkių siurblį (siurbia per vandenį), kaina – 
55,00 Eur.

3. Virtuvinį (ir ne tik) kampą, kaina – 200,00 Eur.
4. Vokišką, tikrai gerą ir suderintą pianiną, kaina – 670,00 Eur.

Tel. pasiteirauti  8 614 76626 arba 8 600 61433

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

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą 
Nuo š. m. spalio 12 d. iki spalio 23 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą 

maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečia-
mi pateikusieji prašymus iki š. m. rugsėjo 14 d. 

Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinė-
mis ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo.

Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – spalio 12,14,15,19,21,22 d. 17.00-19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – spalio 13,20 d. 17.00-18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – spalio 16,23 d. 16.30-18.30 val.

Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Bendruomenė bus veikli tada, kai didžioji dalis jos narių veiks drauge 
Rugsėjo 25 d. Druskinin-

kų jaunimo užimtumo centre 
(JUC) surengtos baigiamosios 
projekto „Veiklus jaunimas – 
veikli bendruomenė“ konferen-
cijos metu apžvelgti projekto 
tikslai ir uždaviniai, prisimin-
tos įvykdytos veiklos bei pa-
dėkota projekto partneriams ir 
dalyviams.

Druskininkų JUC pateikė pa-
raišką pagal kaimo vietovių vie-
tos plėtros strategijos „Druskinin-
kų vietos veiklos grupės teritorijos 
vietos plėtros 2015-2020 m. stra-
tegija“ (toliau – VPS) priemonę 
„Jaunimo neformalaus ugdymo 
sąsajų stiprinimas su vietos ben-
druomenės organizavimu ir socia-
linės atskirties mažinimu“. Paraiš-
ka pateikta kartu su partneriais 
– Viečiūnų kaimo bendruomene 
„Versmė“, Neravų kaimo,  Jasko-
nių ir Naujasodės, Ricielių kaimo, 
Leipalingio miestelio bendruome-
nėmis ir Stračiūnų bendruomene, 
kuri prie projekto prisidėjo veiklų 
koordinavimu bei įgyvendinimu.

Projekto „Veiklus jaunimas – 
veikli bendruomenė“ tikslas – 
siekti sumažinti socialinę at-
skirtį vietos bendruomenėse, 
atrandant naujas jaunimo savi-
realizacijos formas. Projekto tru-
kmė – 12 mėnesių.

Įgyvendintos projekto veiklos:
- pirmoji projekto veikla – sto-

vykla – organizuota pernai rug-
sėjo 23-27 d. Šešių skirtingų 
kaimo bendruomenių jaunimas 
(27 jauni žmonės) mokėsi kiek 
kitaip bei kaimo turizmo sody-
boje „Vila Rica“ leido laiką, gilin-
dami žinias į renginių organiza-
vimo specifiką. Stovyklos metu 
jaunimas susipažino su idėjos 
generavimo, veiklos planavimo, 
viešinimo, įgyvendinimo bei re-
zultatų aptarimo, veiklų įvykdy-
mo formomis. 

- surengta išvyka į Ilgių kai-

mo bendruomenę ir susipažin-
ta su jos veikla. Druskininkų JUC, 
įgyvendindamas projektą „Veiklus 
jaunimas – veikli bendruomenė“, 
kartu su kaimo bendruomenių 
jaunimu lankėsi Visagine, Ignali-
nos atominės elektrinės informa-
cijos centre bei Rimšės miestelio 
Ilgių kaimo bendruomenėje. 

- 4 veiklos pasirinktose vie-
tos bendruomenėse – stovyklos 
metu įgytas žinias jauni žmonės 
išbandė organizuodami rengi-
nius savo bendruomenėse. Vie-

čiūnų bendruomenėje organizuo-
ta „Maistkino“ naktis, kurios metu 
dalyviai ne tik žiūrėjo filmus, bet ir 
dalyvavo smagiose maisto gami-
nimo ir valgymo užduotyse. Stra-
čiūnų ir Ricielių bendruomenės 
dalyvius pakvietė į smagų „Lais-
vės“ dažasvydžio žaidimą, kuria-
me kovota dėl vėliavos. 

Pabaigoje laimėtojai ir pra-
laimėjusi komanda susivieni-
jo bendrame piknike. Jaskonių 
ir Naujasodės bei Neravų kaimo 
bendruomenių jaunimas pakvietė 
į Stalo žaidimų vakarėlį, kuriame 
maži ir dideli žaidė įvairius sta-
lo žaidimus bei stalo tenisą. Lei-
palingio jaunimas pakvietė savo 
bendruomenę į Vasario 16-osios 
žygį, o Kovo 11-ąją jaunatvišku 
entuziazmu pravedė šventės mi-
nėjimą Leipalingio bendruome-
nei. 

- baigiamoji konferencija, ku-
rios metu dalyviai pristatė įgy-
vendintas veiklas, prisimintas 
projekto tikslas, padėkota par-
tneriams ir dalyviams, o kon-
ferencijos pabaigoje sulaukta 
staigmenos – iliuzionisto Roko 
Bernatonio pasirodymo.

JUC džiaugiasi įgyvendintu 
projektu ir tikisi, kad įgytos ži-
nios ir patirtis paskatins jau-
nus žmones įsitraukti į aktyvų 
bendruomenės gyvenimą, kur-
ti iniciatyvas ir būti lygiaverčiais 
bendruomenės nariais.

„Projektas išties pareikala-
vo nemažai iššūkių, tačiau re-
zultatais galime didžiuotis. Net 
neabejoju, kad bendruomenės 
vertė, augimas, narių įsitrauki-
mas daug priklauso ir nuo jaunų 
žmonių pastebėjimo, vertinimo 
ir įsitraukimo. Nuoširdžiai linkiu, 
kad jaunimas burtųsi ir vykdytų 
veiklas, kurios „veža“, įtraukia, 
augina. Bendruomenė bus veikli 
tada – kai didžioji dalis jos na-
rių veiks drauge“, – mintimis da-
lijosi projekto vadovė Aušra Ne-
dzinskienė.

„Šis projektas buvo puiki gali-
mybė skirtingoms bendruomenės 
kartoms susipažinti, bendrau-
ti ir kurti vardan vieno tikslo. Or-
ganizuoti renginius vienam žmo-
gui yra išties sunki užduotis, bet 
jeigu prie to vieno žmogaus pri-
sideda grupelė norinčių padėti, 
įtraukiami bendruomenės nariai, 
kurie gali suteikti išteklius – pui-
kūs rezultatai ir bendrystės jaus-
mas garantuoti“, – įspūdžiais da-
lijosi projekto koordinatorė Gerda 
Zubavičienė.

JUC informacija

Baigiamosios projekto „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“ konferencijos metu apžvelgti projekto tikslai ir uždaviniai, prisimintos 
įvykdytos veiklos bei padėkota projekto partneriams ir dalyviams/JUC archyvo nuotrauka
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Renginiai
Spalio 7 d. 17.30 val. inter-

viu „Kalbėjimas“ peržiūra V. 
K. Jonyno galerijoje (Turistų 
g. 9). Teatrologė D. Šabasevi-
čienė kalbina menininką J. Ar-
čikauską.

Spalio 10 d. 12 val. Amatų 
centre „Menų kalvė“ – druski-
ninkiečių tautodailininkų atviros 
dirbtuvės. Amatų demonstravi-
mas ir nemokami edukaciniai 
užsiėmimai: medžio drožyba, 
kalvystė, juvelyrika, tapyba, gra-
fika, karpiniai iš popieriaus (M. 
K. Čiurlionio g. 27)

Spalio 17 d. 12 val. Amatų 
centre „Menų kalvė“ vyks kū-
rybinės pynimo iš žolynų dirb-
tuvės su Gintvile Giedraitiene 
Giedražole (Kaunas). Kaina –10 
Eur (M. K. Čiurlionio g. 27)

Spalio 10 d. 11 val. Poetinis 
Druskininkų ruduo V. K. Jony-
no galerijoje (Turistų g. 9, Drus-
kininkai)

Spalio 10 d. 16 val. laikino-
sios menininkų rezidencijos „Vi-
sualArts Druskininkai“ parodos 
atidarymas V. K. Jonyno galeri-
joje (Turistų g. 9)

Spalio 12d. 14 val. visi TAU 
klausytojai kviečiami į renginį, 
kuris vyks Švietimo centro spor-
to salėje (I aukšte)

Parodos
Iki spalio 9 d. veiks Sauliaus 

Rudziko tapybos ir piešinių par-
oda „Atsakymas rudenio vie-
versiui“ pagal Kęstučio Bieliuko 
muzikinius kūrinius Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37)

Spalio 8-30 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ bus eksponuoja-
ma Vilniaus regiono konkursinė 
liaudies meno paroda „Aukso 
vainikas“ (M. K. Čiurlionio g. 27)

Iki spalio 8 d. eksponuojama 
dailininko Jono Arčikausko par-
oda „Kėslai ir ketinimai“ V. K. 
Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)

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

Iki lapkričio 8 d. Eksponuo-
jama Arvydo Kumpio Japoni-
jos fotografijų paroda „(ne)nos-
talgiškas ruduo“ Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37)

Iki lapkričio 18 d. M. K. Čiur-
lionio namuose-muziejuje (M. 
K. Čiurlionio 35) eksponuojama 
menininko Aleksandro Vozbino 
paroda „Mano Druskininkai“ 

Iki spalio 31 d. Šventojo Jono 
Pauliaus II gimimo šimtmečiui 
paminėti eksponuojamas dai-
lininko, Druskininkų garbės pi-
liečio Alfonso Šuliausko (1938-
2017) paveikslas „2000-ieji 
metai“ Druskininkų miesto mu-
ziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59)

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363
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Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos
Tokia tauri ir mylinti širdis,

ir akys šviesiosios..
Ilgam gyvenimo kely pavargo...
Išėjo, palikę Amžinybės brydę,

auksiniame rudens take...

Tegul didelį liūdesį, į Amžinybę išėjus mylimai 
Romos Pankevičienės Mamytei, sušvelnina mūsų nuoširdi 

užuojauta ir palinkėjimas dvasios stiprybės. 

R. Pankevičinės įmonės kolektyvas

Kodėl nelaimės niekad nesibeldžia,
kiek sielvarto išvengtume tada.

Paėmusios tai, ką turime brangiausio,
išeina, o mums lieka tuštuma...

Dėl mylimo vyro ir tėvelio Juozo Plūkio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Alę Plūkienę ir sūnų Nerijų.

Druskininkų „Bočiai“

Druskininkų „Bočių“ bendrijos pirmininkė Zita Jančiauskienė nuoširdžiai 
atsiprašo Alės Plūkienės ir jos sūnaus Nerijaus dėl 274 savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ numeryje klaidingai nurodytos velionio pavardės.

IN MEMORIAM

Eidama 59-uosius, mirė 
ilgametė pedagogė, drus-
kininkietė Irena Ubartaitė-
Megelinskienė.

I. Ubartaitė-Megelinskie-
nė gimė Kaliningrado srity-
je, Sovietske (Tilžėje) 1962 
m. rugpjūčio 28 d. 1969 m. 
su tėvais atvyko gyventi į 
Druskininkus, čia pradėjo 
lankyti mokyklą. 1980 m. 
baigė Druskininkų 3-iąją 
vidurinę. 

1985 m. Vilniaus uni-
versitete baigė rusų kal-
bos ir literatūros specialy-
bės kursą ir įgijo filologės 
dėstytojos kvalifikaciją. 
2010 m. Vilniaus pedagogi-
nio universiteto Pedagogų 
kvalifikacijos centre įgijo 
anglų kalbos ir literatūros 
specialybę. 

1985 m. rugsėjį pradėjo 
dirbti tuometėje Seirijų vi-
durinėje mokykloje rusų 
kalbos ir literatūros mo-
kytoja ir pionierių vadove. 
„Mokytoja aktyviai įsijun-
gė į mokyklos gyvenimą, 
gerai sutarė su kolego-
mis, buvo mylima mokinių. 
Dalyvavo visuomeninia-
me Seirijų miestelio gyve-
nime ir kultūros namų vei-
kloje. Mokytoja labai mėgo 
skaityti knygas, todėl buvo 
dažna bibliotekos vieš-
nia. Irena buvo draugiška, 
linksma, energingos pri-
gimties mergina. Ištekėjusi 
ir susilaukusi sūnelio, 1994 
m. iš Seirijų išvyko gyven-
ti į Druskininkus,“ – dalija-
si prisiminimais Kazimiera 
Gegužienė, Lazdijų r. Seiri-
jų A. Žmuidzinavičiaus gim-
nazijos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui.

1998-2004 m. Irena dir-
bo „Atgimimo“ mokyklos 
vakariniame skyriuje rusų 
kalbos ir literatūros moky-
toja.

Nuo 2004 m. Druskininkų 
švietimo centre ji dirbo už-

sienio kalbų – rusų kalbos 
ir anglų kalbos – mokytoja. 
2013-2017 m. m. Kauno ko-
legijoje Druskininkų sky-
riuje bei 2014-2015 m. m. 
Alytaus kolegijoje Druski-
ninkų skyriuje dėstė rusų 
kalbą.

Šių mokslo metų spa-
lio 1-osios rytas, atbloš-
kęs Druskininkų švietimo 
centro bendruomenei ži-
nią apie mokytojos Irenos 
mirtį, užtemdė jos mokinių 
ir mūsų, visų bendradar-
bių, dieną. Žinia apie tai, 
kad netekome Irenos, žvar-
biu gūsiu įsibrovė į mūsų 
širdis. Reikės daug laiko, 
kad toji žvarba bent kiek 
atslūgtų, apmalštų. Nuo-
lat stigs ne tik Irenos šyp-
senos, šilto pakalbinimo, 
atidaus žvilgsnio, bet ir jos 
rupaus humoro, šmaikščių 
pastebėjimų, taiklių įžval-
gų. Regis, net ir šis baltas 
popieriaus lapas priešina-
si, kad apie Ireną čia būtų 
įrašyta: „išėjo Amžiny-
bėn“. Nes Irena kasdien 
savo bendravimu, laikyse-
na, visu buvimu teigė Gy-
venimą. Mirtis? Tai tarsi ne 
apie Ireną... Juk ji pradė-
jo naujuosius mokslo me-
tus, vedina, kaip ir kasmet, 

širdingo noro bendrauti 
su savo mokiniais, auklė-
tiniais. Pasirengusi ne tik 
teikti savo mokomo daly-
ko žinių, bet ir juos ugdyti, 
globoti. Mylėti. 

Charizmatiška, plačios 
erudicijos, ir, atrodė, neiš-
senkančios žmogiškosios 
šilumos versmę turėjusi 
mokytoja Irena išleido ne 
vieną Druskininkų švieti-
mo centro abiturientų kar-
tą. Daugybė mokinių liko 
jai dėkingi už jos pedago-
ginį nuoseklumą, kantry-
bę, paprastą, šiltą bendra-
vimą, supratimą, empatiją. 
Mokytoja kiekvienam au-
klėtiniui rasdavo tinkamą 
žodį, gaubė savo motiniš-
ka šiluma, dėmesiu.

Irena turėjo retą Dievo do-
vaną – sugebėjimą ne tik 
klausytis, išklausyti, bet ir 
išgirsti. Išgirsti net ir tai, kas 
galbūt būdavo... nutylėta, 
likdavo tarp eilučių. O argi 
ne ten ir slypi esminiai bū-
ties, svarbiausi mūsų gyve-
nimams dalykai? Mokytoja 
gebėjo išgirsti subtiliausius 
jai kalbančio žmogaus sie-
los pareiškimus. Irena dos-
niai dalijosi viskuo, ką tik tu-
rėjo savo širdyje geriausio, 
viskuo, kas turtino ją pačią 
– ir pomėgis knygoms, skai-
tymui, ir sukaupta gyveni-
miška išmintis.

Ilsėkis ramybėje, mieloji 
Irena. Ir liekame Tau dėkin-
gi: už buvimą drauge, už 
tai, kad pastaruosius kelio-
lika metų turėjome galimy-
be drauge keliauti žemiš-
kaisiais takais.

Dabar ši mūsų bendra 
kelionė nutrūko... Labai, la-
bai skaudu. Tačiau žinome, 
kad jos, tos kelionės, būta! 
Su šiuo guodžiančiu žino-
jimu ir liekame čia, puose-
lėdami Tavo šviesų atmini-
mą. Sudie.

Druskininkų švietimo 
centro bendradarbiai

Irena Ubartaitė-
Megelinskienė

1962-08-28 – 2020-10-01

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

Gamybos įmonei 
reikalingas autokrau-

tuvo vairuotojas, turin-
tis patirties. Teirautis 

tel. 8 614 35269

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, 
dangus tik žėri amžinai. 

Tu sušukai esu – mes esam, 
o aidas atkartojo kaip trumpai. 

    (V. Aistis)

Netikėtai mirus anglų ir rusų kalbos mokytojai 
Irenai Megelinskienei, nuoširdžiausius užuojautos žodžius 

tariame jos sūnui Pranciškui ir artimiesiems.

Druskininkų švietimo centro kolektyvas

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

Mirus Juozui Plūkiui 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Nerijų ir jo artimuosius.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

Susimąstai prie amžinybės slenksčio, 
ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome. 

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Staiga mirus Albinui Miskeliui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ramutę, sūnų, dukrą 

ir anūkėlius.

Merkinės g. 3 namo gyventojai 

Dėl sesers mirties Stasę Suraučienę nuoširdžiai užjaučia 
DNSB „Saulutė“ gyventojai.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Skirmą Naškevičienę, netekusią mylimos Mamos.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Mirus mylimai Mamai, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Romai Dabravolskienei ir jos artimiesiems.

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

Superkame visų markių automobilius.Gali būti 
nevažiuojantys ar po eismo įvykių bei parvežti iš 

Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios 
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas 

nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

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

Tel. +370 6060 0016

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

riausią miško kainą pardavėjui ir užtikrinti sklandų pardavimo pro-
cesą. Laikomės savo įsipareigojimų, laiku sutvarkome visus pirki-
mo/pardavimo dokumentus ir apmokame iš karto, pageidaujamu 
klientui atsiskaitymo būdu.

Tel. 8 610 10 740

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą. 
Sukomplektuojame medžiagas, suteikiame garantijas. 

Tel. 8 655 75705

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

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

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

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

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

Liejame gręžtinius pamatus ir montuojame liktinius 
klojinius.  Tel. 8 682 00300

Brangiai perkame 
grybus!

Vienkiemių g. 3, 
Jaskonys

Tel. 8 606 00016
Išsinuomotų apie 10 kv.m  kabinetą biuro veiklai, domintų 

galimybė subnuoma  dalytis patalpomis dvi dienas per 
savaitę. Tel. 8 699 19634

Darbui Anglijoje reikalingi CE 95 kodas vairuotojai. 
Atlyginimas – 140 UK svarų už darbo dieną.
Tel. +4474 27529915  www.prorealjobs.com

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

Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje, 
7, 13 arų sklypas – 15 000 Eur. Tel. 8 616 48116

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

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

Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.
Tel. 8 659 13031   www.altmaster.lt  

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

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

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

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

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

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

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

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com
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Nebrangiai parduodu skaldytas mišrias (beržas, alksnis, 
drebulė, eglė) malkas. Kaina – 27 Eur/m3. Tel. 8 614 76626 

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

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

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Restoranui „Toli Toli“ Druskininkuose 
reikalingas pastiprinimas!

Ieškome: barmeno (-ės) ir padavėjo (-os)!
Komanda draugiška, vieninga, sukauptomis žiniomis 

dalijasi noriai. 
Pagrindinis reikalavimas – mylėti žmones ir tai, ką darai.

Prisijunk! 
Skambinti arba rašyti!

Tel. +370 600 08542, el.p. info@tolitoli.lt

Parduoda naudotas padangos. Perkant 100 
padangų, kaina – 1 Eur. Tel. 8 698 04436 

Maistui daug išleidžiame ir daug jo išmetame. 
Kas daugiausia?

Kiekvieną savaitę biologinio 
apdorojimo įrenginiuose, ku-
riuos eksploatuoja Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo cen-
tras (ARATC), apdorojama apie 
pustrečio šimto tonų atliekų. 
Nemažą jų dalį sudaro dar tin-
kamas naudojimui maistas. Ta-
čiau ARATC vadovas Algirdas 
Reipas pastebi, kad gyvento-
jai gerų maisto produktų išme-
ta santykinai nedaug.

„Didžiausia maisto dalis Lie-
tuvoje dalis yra prarandama iki 
jo pardavimo – laisvoje rinkoje, 
reikalaujančioje gaminti daug, 
yra užprogramuotas pagamin-
to maisto perteklius, kuris ne-
sunaudojamas, o išmetamas“, – 
sakė A. Reipas, dalyvaudamas 
diskusijoje, skirtoje Tarptautinei 
informavimo apie maisto švaisty-
mą dienai.

Europos Komisijos sprendimu, 
ši diena šiemet rugsėjo 29-ąją 
paminėta pirmą kartą. Taip sie-
kiama atkreipti dėmesį į pasauli-
ne problema jau vadinamą mais-
to švaistymą. 

Skaičiuojama, kad Europos Są-
jungoje kasmet susidaro apie 88 
mln. tonų maisto atliekų. Lietuvos 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos duomenimis, mūsų ša-
lies namų ūkiai per metus išmeta 
daugiau kaip 50 tūkst. tonų mais-
to, o kiekvienas lietuvis – apie 60 
kg maisto, kuris dar galėtų būti 
suvartotas.

Tačiau ARATC vadovas A. Rei-
pas sako, kad tikslios ir patikimos 
statistikos apie išmetamą mais-
to kiekį nėra, o realybėje stebima 
situacija leidžia daryti prielaidą, 
kad mūsų šalies gyventojai dide-
lių kiekių tinkamo vartoti maisto 
neišmeta. 

„Gyventojai daugiausia išme-
ta maisto atliekas – tai, kas at-
lieka, gaminant maistą: lupenas, 
nuograužas, kitas vartojimui ne-
tinkamas vaisių, daržovių lieka-
nas. Šį rudenį maisto atliekų kon-
teineriuose itin gausu nuvalytų 
grybų likučių“, – portalo 15 min.lt 
surengtoje diskusijoje, kurioje da-
lyvavo verslo, Maisto banko, mai-
tinimo įmonių atstovai, kalbėjo A. 
Reipas.

Diskusijoje akcentuota, kad, 
įvairių apklausų duomenimis, lie-

tuviai maistui išleidžia labai didelę 
savo pajamų dalį – apie 60 proc., 
kai daugelyje kitų ES šalių šis ro-
diklis tesiekia 12-14 proc. 

Tai gali būti viena priežas-
čių, kodėl mūsų šalies gyvento-
jai nėra didžiausi maisto švaistū-
nai – iš gyventojų surenkamose 
maisto atliekose aptinkama san-
tykinai nedaug naudojimui tinka-
mų produktų.

Dar viena priežastis – atskiras 
maisto atliekų surinkimas, lei-
džiantis kiekvienam gyventojui 
pamatyti, kiek maisto produktų ar 
jų likučių jis išmeta.

Alytaus regionas yra šalyje vie-
nintelis, kuriame maisto atliekos 
iš gyventojų surenkamos atskirai, 
o Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras yra didžiausias mais-
to atliekų tvarkytojas Lietuvoje.

Jo eksploatuojamuose biolo-
ginio apdorojimo įrenginiuose 
tvarkomos ir iš įvairia veikla už-
siimančių įmonių surinktos mais-
to atliekos. Būtent jos sudaro di-
džiąją čia perdirbamų atliekų dalį. 
Pastebėta, kad didžiausi nesuval-
gyto maisto kiekiai susidaro vie-
šojo maitinimo įstaigose, klientus 
aptarnaujančiose „švediško stalo“ 
principu.

„Daugiau kaip penkerius metus 
dirbame šioje srityje ir esame pa-
kankamai gerai išanalizavę situ-
aciją su maisto atliekomis. Prieš 
pradedant atskirą jų surinkimą iš 
gyventojų, buvo daugybė nuo-
gąstavimų ir svarstymų: kaip bus, 
ar bus gerai? Bet dabar jau gali-

me sakyti, kad daugelis gyven-
tojų, ypač individualių namų, jau 
suprato ir priprato rūšiuoti mais-
to atliekas“, – kalbėjo A. Reipas.

Atskiras maisto atliekų surinki-
mas iš regiono daugiabučių namų 
gyventojų dar tebėra pradinėje 
stadijoje. Stebint ir analizuojant 
šį procesą, paaiškėjo, kad maisto 
atliekas į bendro naudojimo kon-
teinerius geriau mesti, surinktas į 
maišelius.

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras kreipėsi į prekybos 
tinklus, prašydamas pradėti nau-
doti maišelius, kurie tiktų ir maisto 
atliekoms surinkti.

Į šį kvietimą atsiliepė „Rimi“ pre-
kybos tinklo atstovai. Šis tinklas 
pirmasis pradėjo naudoti kepinių 
maišelius, kurių ir permatomas 
langelis pagamintas ne iš plasti-
ko, o iš popieriaus bei suklijuotas 
su maišeliu klijais, kurie yra sau-
gūs liestis su maistu. Šie maiše-
liai yra suyrantys, tinkami maisto 
atliekoms surinkti ir mesti į kon-
teinerį.

„Pastebėjome, kad, pradėjus rū-
šiuoti maisto atliekas, sumažėja ir 
išmetamo maisto kiekiai – taip ug-
domas žmonių sąmoningumas. O 
kai žmogus sąmoningai elgiasi su 
atliekomis, jis sąmoningai ir at-
sakingai elgiasi ir kitose gyveni-
mo srityse“, – diskusijoje apie pa-
sauline problema tampantį maisto 
švaistymą kalbėjo ARATC vado-
vas A. Reipas.

ARATC informacija 

Regiono gyventojai gero maisto nešvaisto – atliekų konteineriuose daugiausia atsiduria 
tai, kas lieka jį gaminant/ARATC archyvo nuotrauka

Pasipuoškite ir pasiruoškite šaltukui!
Kviečiame apsilankyti Druskininkų miesto turguje, naujame prekybos lauko paviljone: rasite naujų 

kelnių, kepurių, šlepečių  iš natūralaus kailio ir odos.
Maloniai lauksime!
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Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

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

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

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

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

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

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

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

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

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai.
 Tel. 8 687 41202 

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

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

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

Tel. 8 655 75705

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

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

Tel. 8 600 48622

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS 
APTARNAVIMAS.

SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.

ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

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

Pamatų liejimas, sienų mūrijimas. 
Tel. 8 636 27602



2020 m. spalio 8 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 27515

Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas 2 kamb. butas su 
baldais M. K. Čiurlionio g. Kaina 
– 240 Eur + mokesčiai, tel. 8 617 
41584

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

Išsinuomotų

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

Įvairūs daiktai

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

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

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

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

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

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

Kambarinės gėlės „Monsteros“, 
žemuogių daigai. Tel. 8 650 
83251

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

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

Kineskopinis televizorius „LG“, 
51 cm įstrižainė – 15 Eur, „Phi-
lips“ (37 cm) įstrižainė – 12 Eur, 
TV priedėlis TV STAR – 17 Eur, 
kineskopinių TV ir TV priedėlių 
„TV STAR“ distanciniai pulteliai ir 
Scart laidai – nuo  2 Eur, naudoti 
medžio drožlių plokščių skydai 
154,5 cm X 60, 5 cm – 18 vnt. 

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

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

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

Nekilnojamas turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuoma

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

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Vytauto gatvėje. Kaina – 120 
Eur/mėn. Tel.8 611 18192

Išnuomojamas 2 kamb. butas su 
baldais, buitine technika, WIFI, 
Veisiejų g. 20. Tel. 8 602 96533

177,5 cm X 50 cm –  6 vnt.  1, 5 
Eur už kv. m, skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pa-
kabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, 
medžioklinis šautuvas IŽ-H27, 12 
kalibro su medžiokliniu prožekto-
riumi – 250 Eur. Tel. 8 686 43600

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
savos gamybos priekaba. Tel. 8 
656 38881

20 kaltų meniniam marmuro ap-
dirbimui, du odiniai sukami fote-
liai. Tel. 8 313 55714

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

Transporto priemonės ir jų 
dalys

„Audi A4“ tdi, turbina – 30, 00 
Eur, vairo stiprintuvo siurblys – 
20 Eur, lieti ratai su apynaujėmis 
padangomis, kaina – 300, 00 
Eur, 185X55X15. MB „Sprinter“ 
kablys – 35 Eur, MB stogo baga-
žinė su laiptais – 50 Eur, 2004 m. 
„Opel Meriva“ vairo stiprintuvas 
– 50 Eur, tel. 8 616 22884

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

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

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

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

Automobilinė dujinė įranga nau-
dota, rusiškos gamybos. Tel. 8 
690 02475

Žemės ūkio produkcija

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

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

Mažos bulvės, vasariniai kviečiai, 
avižos ir šienas. Tel. 8 690 19372

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

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

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Miškas, mediena, malkos

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

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Žemės ūkio produkcija

Parduodamos 2 bičių šeimos su 
aviliais, paruoštos žiemojimui. 
Tel. 8 611 20107

Parduodamos avytės ir baroniu-
kai. Tel. 8 614 22592

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

Parduodami škudų veislės avinu-
kai ir avytės. Kaina – 40-50 Eur. 
Tel. 8 614 16255

Reikalinga

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

Ieško darbo

Moteris, turinti aukštąjį išsi-
lavinimą ieško darbo. Moka 
lietuvių, rusų, lenkų kalbas.                                                  
Tel. 8 680 26074

Dovanoja

Nuo 1970 m. iki 1990 m. „Mūsų 
gamta“ žurnalo įrištus komplek-
tus. Tel. 8 313 55714

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

Pamesta

Pamestas raktų ryšulys su „Ford“ 
pakabuku. Tel. 8 604 27808

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

UAB „KAUTROS KELTUVAI“siūlo darbą lynų 
kelių operatoriui (-ei)

Darbo vieta: Druskininkai

Darbo pobūdis:  
• su gera nuotaika ir šypsena veide aptarnauti kurorto sve-

čius pageidaujančius keltis Lynų kelio keltuvu. Suteikti jiems visą in-
formaciją apie paslaugą, jos teikimo specifiką, parduoti bilietus, atlik-
ti keleivių įsodinimą į gondolas ir jų pasitikimą išlipant. Valdyti keltuvą 
ir stebėti jo techninį veikimo procesą pagal nustatytą tvarką. Prižiū-
rėti tvarką ir švarą keltuvo zonoje. Lynų kelias dirba kiekvieną dieną 
be poilsio dienų, todėl aptarnaujančio personalo darbas organizuoja-
mas pagal slenkantį darbo grafiką.

Reikalavimai:
• mandagiai, paslaugiai ir su gera nuotaika aptarnauti keleivius;
• greitai orientuotis ir priimti reikalingus sprendimus;
• turėti išlavintą komunikabilumą bendrauti su pavieniais arba gru-

pe žmonių;
• gerai mokėti lietuvių kalbą. Aiškiai ir suprantamai dėstyti mintis; 
• žinoti ir mandagiai, bet principingai vykdyti visus saugumo reika-

lavimus;
• gerai mokėti kompiuteriu atlikti nesudėtingas operacijas (bilietų 

kasos sistemos ar pan.);
• gebėti dirbti kelių darbuotojų grupėje sukuriant gerą atmosferą joje; 
• gebėti minimaliai bendrauti su klientais paslaugos teikimo tema 

anglų, lenkų ir rusų kalbomis;
• sąžiningai atlikti savo pareigas ir pavestas atskiras užduotis;
• darbo metu dėvėti tarnybinę uniformą ir darbuotojo skiriamuo-

sius ženklus.
• tobulinti savo darbo ir saugumo įgūdžius. Dalyvauti organizuoja-

muose mokymuose.

Įmonė siūlo: 
• darbą draugiškame ir nedideliame kolektyve;
• geras ir nustatyta tvarka sertifikuotas darbo sąlygas;
• kvalifikacijos kėlimo mokymus įmonės sąskaita;
• nemokamą maitinimą vieną kartą per pamainą;
• mėnesinį atlygį nuo 600 Eur (atskaičius mokesčius).

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

Kokybiškai atliekame buto remonto, santechnikos, vonių 
restauravimo darbus. Tel. 8 699 34792

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

apnašų. Tel. 8 615 77277
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 
skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo 

ūkio reikalams pareigoms užimti
Pagrindinės funkcijos: mokyklos pastato ir patalpų bei terito-

rijos priežiūra, patalpų ir inventoriaus remontas ir atnaujinimas, 
techninio personalo darbo organizavimas ir kontrolė, viešieji pir-
kimai, materialinių vertybių techninės būklės priežiūra, apsau-
ga ir apskaita; kitos ūkio tvarkymo ir priežiūros srities funkcijos.

Detalesnė informacija skelbiama mokyklos interneto puslapyje 
www.saulesmokykla.lt

Dokumentus pateikti iki 2020 m. spalio 20 d. elektroniniu būdu 
(per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Ruošiamasi atsinaujinti 
VšĮ Druskininkų PSPC 
odontologijos skyrių 

Vykdydami ES struktūrinių fondų finansuojamą ben-
dradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos ir Baltarusijos 
(LT-BY) projektą ir siekdami pagerinti Jums teikiamų 
paslaugų kokybę, VšĮ Druskininkų PSPC nuo 2020 
m. spalio 1 d. Odontologijos skyriuje pradėjome pa-
talpų atnaujinimo darbus, kurie bus vykdomi pagrei-
tinta tvarka ir truks iki 2 mėnesių. Projekto lėšomis 
VšĮ Druskininkų PSPC bus iš esmės atnaujintas visas 
Odontologijos skyrius: kapitaliai suremontuotos patal-
pos ir įsigyta moderni odontologinė įranga, pritaiky-
ta neįgaliesiems. Kadangi pagrindiniame poliklinikos 
pastate bus vykdomi remonto darbai, ir pacientų pri-
ėmimas bus įmanomas tik viename odontologiniame 
kabinete iš trijų, siekdami nepalikti pacientų be pagal-
bos, gydytojų odontologų darbą laikinai perorganizuo-
jame, perkeldami juos į Leipalingio ir Viečiūnų ambu-
latorijas.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus, ir tikimės 
greitai pakviesti Jus į atsinaujinusius ir jaukius kabi-
netus!

Su laikinais gydytojų odontologų darbo grafikais ga-
lite susipažinti interneto svetainėje https://www.dp-
spc.lt/laikinas-odontologu-darbo-grafikas/

Registracija visoms odontologo konsultacijoms 
vykdoma centrinės registratūros telefonais (8 
3130 52382 ir (8 313) 52289


