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Druskininkuose

Zenonas Streikus: 
„Visi kartu auginsime Druskininkų prestižą“

Per praėjusį sekmadienį su-
rengtą antrąjį Seimo rinki-
mų turą druskininkiečiai aiš-
kiai pasakė, koks politikas turi 
atstovauti druskininkiečių in-
teresams šalies parlamente. 
Mūsų žmonės pasirinko laiko 
patikrintą, patikimą, puikiai vi-
siems pažįstamą, bendruome-
nės gerbiamą Zenoną Streikų. 
Jotvingių rinkimų apygardoje 
jis triuškinamu rezultatu nuga-
lėjo savo oponentą – konserva-
torių Vilių Semešką. 

Praėjus pirmadienio nakties 
rinkimų jauduliui, nusėdus emo-
cijoms, apie pasibaigusius rin-
kimus, pagarbą žmonėms, būsi-
mus darbus kalbamės su mūsų 
atstovu Seime Z. Streikumi. 

– Kaip vertinate rinkimų kam-
paniją, ar nesulaukėte nemalo-
nių netikėtumų iš savo konku-
rento antrajame ture? 

– Mano požiūriu, kampanija 
vyko tvarkingai, pats stengiau-
si būti korektiškas ir nesulaukiau 
netaktiško elgesio iš savo konku-
rento pusės. Tai mane džiugina. 

– Kuo skiriasi rinkimai prieš ke-
tverius metus, kai laimėjote labai 
nedideliu skirtumu, ir dabar? 

– 2016 metais buvo galingi opo-
nentai – profesorius Galdikas, 
kurį laiką gyvenęs Lazdijuose, 
daugeliui pažįstama socialdemo-

kratė Kristina Miškinienė. Tuo-
met nebuvau remiamas apygar-
dos savivaldybių merų, buvau 
vienas lauke karys. Vaikščiojau 
pas žmones, kalbėjausi, išleidau 
laikraštį, savo vertybes pristatinė-
jau. Gal tai žmonėms patiko, jei 
jie tada nepagailėjo savo balsų?

– Kaip Jums atrodo, kodėl 
Lazdijų ir Druskininkų žmo-
nės šiemet taip aktyviai bal-
savo už Jus? 

– Druskininkiečiai mane gerai 
pažįsta, agitacijos nereikėjo. Jie 
gerai žino mano gyvenimą, ben-
dravimą, mano elgesį. Apie mano 
oponentą druskininkiečiai irgi tu-
rėjo daug informacijos. O Lazdi-
juose ir aš, ir mano oponentas 
buvome mažiau pažįstami, tai ten 
reikėjo prisistatinėti arba prašyti 
kai kurių žmonių, kad apie mane 
papasakotų kitiems, asmeniškai 
už mane garantuotų. Vien tik save 
girdamas ar gražiai aprašinėda-
mas spalvotuose lankstinukuose, 
šiek tiek apgaudinėji žmogų. 

Žinoma, buvo ir inercijos. Šio 
krašto žmonės pasitikėjo val-
dančiaisiais, kurie per ketverius 
metus nuveikė nemažai pras-
mingų darbų. Reikia pripažin-
ti, kad pagerėjo gyvenimas jau-
noms šeimoms, buvo šiek tiek 
atiduota skola senjorams, kurie 
vargo sovietmečiu kolūkiuose 
už varganą algą ir sulaukė men-

kos pensijos. Bandėme suval-
dyti verslo apetitus – vaistų kai-
nas, privačias katilines, bankus, 
kurie lupa nuo mūsų paskutinius 
marškinius. Žmonės tai įvertino. 
Jotvingių apygardoje ir pirmaja-
me ture „valstiečiai“ sulaukė di-
delio palaikymo. 

Manau, kad rinkėjams pasi-
rinkti padėjo ir tai, jog mane pa-
laikė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

– Iš savo ketverių metų Sei-
mo nario patirties pasakykite, 
kiek vienmandatininkas Seimo 
narys gali nuveikti apygardos 
žmonių labui? Kokios realios 
galimybės, nuo ko priklauso 
rezultatas? 

– Rezultatas priklauso nuo dvie-
jų dalykų. Pirmiausia – nuo vie-
tos valdžios santykio su išrinktu 
Seimo nariu. Nes jei rajono val-
džia ir meras blogai kontaktuoja, 
tai nieko nepadarysi. Antras svar-
bus veiksnys – ar Seimo narys ti-
krai myli savo kraštą ir nori dėl jo 
ką nors padaryti. Kai yra duetas 
–žmonių išrinkta vietos valdžia ir 
bendruomenės išrinktas Seimo 
narys, tada jėga yra didelė.

– Panašu, jog šioje kadencijo-
je Jums teks dirbti opozicijoje...

– Esant opozicijoje, kaip aš juo-
kauju, daugiau laiko liks dirbti 
apygardoje, o ne valstybinio lygio 

politikoje. 

– Jotvingių apygardoje yra 
dvi skirtingos savivaldybės – 
viena kaimiška, kita – miestie-
tiška. Problemos skiriasi, kaip 
pavyks suderinti abiejų savi-
valdybių problemų sprendimą? 

– Tarp Lazdijų ir Druskininkų 
savivaldybių skirtumų yra, ypač 
tai matyti per gyventojų priėmi-
mus. Lazdijų žmonės ateina pra-
šyti pagalbos dėl neteisingai pa-
dalintos žemės, dėl melioracijos, 
ten vyrauja socialinės problemos. 
Druskininkuose – kitokių proble-
mų ratas. Man, kaip Seimo na-
riui, Druskininkai ir Lazdijai yra 
kaip dvi rankos – dešinė ir kai-
rė. Esu tikras, kad šios abi savi-
valdybės gali viena kitą papildyti. 
Manau, kad naujoji Lazdijų merė 
ir Druskininkų meras suras daug 
bendros kalbos. Lazdijai neturi to, 
ką turi Druskininkai, o pastarie-
ji neturi to, kuo gali pasigirti Laz-
dijai. Tarkim, Lazdijuose yra daug 
ūkininkų, auginančių ekologišką 
produkciją, o Druskininkuose yra 
daug šios produkcijos valgytojų – 
turistų. Lazdijuose yra daug žirgy-
nų, ežerynų, o Druskininkuose – 
daug viešbučių. Tai – viena kitą 
papildančios savivaldybės, tarp 
jų nėra konkurencijos. Beje, mes 
jau dabar pradedame bendradar-

Jotvingių rinkimų apygardoje Z. Streikus triuškinamu rezultatu nugalėjo savo oponentą ir dar ketverius metus Seime atstovaus Druskininkams/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Nacionalinė mokėjimo agentū-
ra prie Žemės ūkio ministerijos 
kviečia teikti paraiškas gauti pa-
ramą pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonę „Išimtinė laiki-
na parama ūkininkams ir MVĮ, 
kuriuos ypač paveikė COVID-19 
krizė“.

Paraiškos pagal KPP Priemonę 
priimamos nuo 2020 m. spalio 19 
d. iki 2020 m. lapkričio 20 d.

Šiam KPP Priemonės paraiškų 
rinkimo etapui skirta 33 141 793 
Eur paramos lėšų.

Pagal Priemonę remiami že-
mės ūkio veiklos subjektai (fizi-
niai ir juridiniai asmenys), užsi-
imantys žemės ūkio produktų, 
išskyrus žuvininkystės produk-
tus, perdirbimu bei labai mažos 
ir mažos įmonės (neatsižvelgiant 
į jų teisinę formą), taip pat fiziniai 

asmenys, savarankiškai vykdan-
tys veiklą pagal verslo liudijimą 
ar įregistravę individualią veiklą, 
užsiimantys Sutarties dėl Euro-

pos Sąjungos veikimo I priede1 
nurodytų žemės ūkio produk-
tų, išskyrus žuvininkystės pro-
duktus, perdirbimu. Perdirbimo 

proceso rezultatas gali būti pro-
duktas, kuriam tas priedas netai-
komas. Produktas turi būti skir-
tas maistui.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną 
paramos paraišką pagal šią Prie-
monę.

KPP Priemonės įgyvendini-
mo taisyklės ir paraiškos for-
ma patvirtintos Lietuvos Respu-
blikos žemės ūkio ministro 2020 
m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3D-
687 „Dėl Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
priemonės „Išimtinė laikina pa-
rama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos 
ypač paveikė COVID-19 krizė 
(39b straipsnis)“ įgyvendinimo 
taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos pagal KPP Priemonę 
forma skelbiama Žemės ūkio mi-
nisterijos ir Agentūros interneto 
svetainėse (zum.lrv.lt, https://

www.nma.lt). Dokumentai, ku-
rie turi būti pateikti kartu su už-
pildyta paramos paraiška, išvar-
dyti paramos paraiškos formoje.

Paraiškos priimamos savivaldy-
bės, kurioje deklaruotas pareiš-
kėjo žemės ūkio valdos centras 
(kai pareiškėjas yra žemės ūkio 
veiklos subjektas) arba įregis-
truota įmonės buveinė (kai pa-
reiškėjas yra labai maža ar maža 
įmonė), arba deklaruota pareiš-
kėjo gyvenamoji vieta (kai pa-
reiškėjas (fizinis asmuo) vykdo 
veiklą pagal verslo liudijimą ar 
pagal individualios veiklos pažy-
mą), administracijoje.

Dėl išsamesnės informacijos 
kviečiame kreiptis į Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
Ūkio ir turto valdymo skyriaus ve-
dėjo pavaduotoją A. Vengrauską 
tel. (8 313) 52 117.

Druskininkams – net du apdovanojimai už geriausius infrastruktūros projektus
Praėjusią savaitę organizuo-

tas Vidaus reikalų ministerijos 
inicijuoto projekto „Regionų 
magnetai“ iškilmingas rengi-
nys – VRM finansuojamų regi-
oninės plėtros projektų 2014-
2020 apdovanojimai. Renginio 
metu apdovanoti geriausi ša-
lies regionų infrastruktūros 
projektai.

Renginio metu vidaus reikalų vi-
ceministras savivaldybių merams 
įteikė apdovanojimus už ekspertų 
ir piliečių išrinktus geriausius pro-
jektus. Druskininkų savivaldybei 
įteikti net du apdovanojimai. „Eks-
pertų balsas“ atiteko Druskininkų 
amatų centro „Menų kalvė“ įkūri-
mo projektui, o „Visuomenės bal-
sas“ – Leipalingio viešosios er-
dvės atnaujinimo projektui.

„Džiaugiuosi įvertinimu ir di-
džiuojuosi komanda! Tai – visos 
Druskininkų savivaldybės ben-
druomenės darbo rezultatas. Įgy-
vendinus šiuos projektus, atnau-
jintos erdvės tapo tikrais traukos 
centrais, sudarytos sąlygos smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtrai. 
„Menų kalvėje“ menininkai ku-
ria, organizuoja parodas ir pri-
stato savo amatus visuomenei. 
Ne tik sukūrėme papildomas dar-
bo vietas, bet ir išplėtėme Drus-
kininkų kurorte teikiamų laisvalai-
kio paslaugų spektrą. Leipalingis 
džiugina savo unikaliomis šven-

tėmis, sportininkų pasiekimais ir 
bendruomenės iniciatyvomis. Be 
abejonės, prie to prisidėjo ir ap-
dovanojimą pelnęs projektas, kurį 
įgyvendinus, buvo atnaujintos ir 
bendruomenės poreikiams pritai-
kytos viešosios erdvės“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

„Kaip sukurti miestų erdves, 
tinkamas gyventi ir dirbti? Ko rei-
kia, kad miestai ir miesteliai tap-

tų magnetais, pritraukiančiais į 
regioną ir gyventojus ir verslus? 
Lietuvos regionai gyvi, nes savi-
valdybės ne tik kelia šiuos klausi-
mus, bet ir investuojamos ES lė-
šos, regionuose atsiranda naujų 
užimtumo ir verslo galimybių, at-
gaivinamos urbanistinės erdvės, 
kurios tampa tikrais regiono trau-
kos centrais“, – renginyje kalbėjo 
vidaus reikalų viceministras Tau-
tvydas Tamulevičius.

Vidaus reikalų viceministras T. Tamulevičius Druskininkų savivaldybės merui R. Ma-
linauskui įteikė net du apdovanojimus – „Ekspertų balsas“ atiteko Druskininkų amatų 
centro „Menų kalvė“ įkūrimo projektui, o „Visuomenės balsas“ – Leipalingio viešosios 
erdvės atnaujinimo projektui/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Atnaujinta klientų aptarnavimo tvarka Savivaldybėje
Siekiant užtikrinti atitinka-

mus saugumo reikalavimus 
Druskininkų savivaldybės 
administracijoje, nuo spalio 28 
d. įsigaliojo nauji reikalavimai 
į Savivaldybę atvykstantiems 
gyventojams:

• visiems lankytojams matuoja-
ma kūno temperatūra;

• visi lankytojai registruojami.
Jei besikreipiančiojo kūno tem-

peratūra – 37,3 Co ir daugiau, jis 
neaptarnaujams Savivaldybėje, 
gyventojui nurodama vykti namo, 
kreiptis į savo šeimos gydytoją ar 
į karštąją liniją tel. 1808.

Informuojame, kad gyventojai 
priimami specialiai tam skirtose 

klientų aptarnavimo vietose, tik 
užsiregistravus iš anksto. Gyven-
tojai į konsultaciją užsiregistruoti 
gali telefonu 8 (3 13) 51517.

Savivaldybės administracijos 
specialistai gyventojus taip pat 
konsultuoja ir nuotoliniu būdu: te-
lefonu arba el. paštu, Savivaldy-
bės tinklalapyje 

www.druskininkusavivaldybe.lt 
nurodytais darbuotojų kontaktais.

Jeigu gyventojo klausimų ar pra-
šymų išspręsti nuotoliniu būdu ti-
krai neįmanoma, gyventojas re-
gistruojamas ir jam paskiriamas 
laikas konsultacijai. 

Nustatytomis valandomis atvy-
kę gyventojai aptarnaujami daug 

greičiau ir operatyviau.

Atvykę gyventojai privalo:
• dėvėti nosį ir burną dengian-

čias apsaugos priemonės (vyres-
ni nei 6 metų amžiaus);

• laikytis saugaus atstumo;
• laikytis asmens higienos reika-

lavimų: prieš konsultaciją dezin-
fekuoti rankas, dėvėti apsauginę 
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.

 „Ekspertų balsas“ atiteko Druskininkų amatų centro „Menų kalvė“ įkūrimo projektui/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

„Visuomenės balsas“ atiteko Leipalingio miestelio viešosios erdvės atnaujinimo pro-
jektui/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

ŪKININKŲ DĖMESIUI! Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina 

parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“

Nuo spalio 28 d. įsigaliojo nauji reikalavimai į Savivaldybę atvykstantiems gyvento-
jams/Asociatyvi nuotrauka
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Negalios nustatymo tvarka
Gyventojai dažnai teiraujasi, kokia yra negalios nustatymo tvar-

ka. Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad, pra-
dedant negalios nustatymo procesą, visais atvejais pirmoji ins-
titucija yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri parengia 
siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą bei pa-
teikia duomenis apie asmens sveikatą. Atsižvelgiant į sveikatos 
būklę, galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje, galimy-
bes ugdytis, atlikti darbą, aplinkos veiksnių įtaką ir kitus svarbius 
aspektus, vaikui gali būti nustatomas neįgalumo lygis (sunkus, 
vidutinis, lengvas), suaugusiam asmeniui iki senatvės pensijos 
amžiaus – darbingumo lygis (įvertinamas procentais), senatvės 
pensijos amžiaus asmeniui – specialiųjų poreikių lygis (didelių, 
vidutinių, nedidelių). 
Savivaldybės administracija dalijasi NDNT parengtais infografi-

kais apie pagrindinius negalios nustatymo žingsnius.

Druskininkų  savivaldybės informacija

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

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu 

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!
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„Atgimimo“ mokykloje – mažoji Sugiharos savaitė
Rovena Kvaraciejūtė,
„Atgimimo“ mokyklos  Japonų 

kalbos ir kultūros klubo vadovė, 
anglų kalbos mokytoja 

„Išgelbėjęs vieną gyvybę, 
išgelbėja visą pasaulį“, – ra-
šoma Babilono Talmude. O 
kiek pasaulių išgelbėjo Čiju-
nė Sugihara, Japonijos kon-
sulas, išdavęs Japonijos tran-
zitines vizas žydų tautybės 
žmonėms ir taip išgelbėjęs 
daugiau kaip 6 000 žmonių gy-
vybių? Seimas 2020-uosius 
paskelbė Čijunės Sugiharos 
metais, skirtais paminėti kon-
sulo veiklos Kaune (1939-1940 
m.) 80-ąsias metines. Čijunė 
Sugihara – pasaulio teisuolis, 
Japonijos Šindleris, neįtikėti-
nai drąsus, kilnus ir be galo 
kuklus žmogus. Žmogus, ku-
rio vardas įrašytas tūkstančių 
žmonių širdyse. Žmogus, su-
jungęs mūsų valstybes. Žmo-
gus, kurio žygdarbis garsina 
mūsų šalį visame pasaulyje. 
O ką mes žinome apie šią as-
menybę, jo gimtą šalį, jo tau-
tiečius? Į šiuos ir dar daugelį 
kitų klausimų buvo stengia-
masi atsakyti spalio 10-16 
dienomis visoje Lietuvoje or-
ganizuotos Sugiharos savai-
tės metu. 

Kadangi „Atgimimo“ mokyklo-
je japonų kalbos ir kultūros klu-
bas gyvuoja jau aštuonerius me-
tus, be jokios abejonės, norėjosi 
japonišką dvasią skleisti, kuriant 
mažąją Sugiharos savaitę. Kie-
kvieną dieną suplanuotas vei-
klas pakoregavo pandemija, nes 
kai kurias iš jų teko perkelti į inter-
neto erdves. Pirmadienį į visuoti-
nę japonišką mankštą, transliuotą 
per LRT, su įvairiomis respubli-
kos organizacijomis galėjo jung-
tis tik pradinukai, mat vyresnieji 
moksleiviai tą dieną mokėsi nuo-
toliniu būdu. Vyresnėliai mankš-
tinosi kitomis savaitės dienomis. 
Sportinė tema buvo tęsiama fizi-
nio ugdymo pamokose. Mokytojai 
septintokams surengė golfo tur-
nyrą. Treneris Antanas Norvydas 
aštuntokams atskleidė vieno gra-
žiausių kovos menų – aikido – fi-
losofiją.

Šalies pažinimas dažniausiai 
prasideda nuo domėjimosi jos 
geografine padėtimi. Septintokai 
grupėmis nagrinėjo pasirinktas 
temas – geografinę šalies padėtį, 
paviršiaus ypatumus, žmonių gy-
venimo būdą. Geriausiai pavyku-
sius projektus jie pristatė tarptau-
tinėje moksleivių konferencijoje. 

Aštuntokai gilinosi į istorinius 
Japonijos aspektus. Jie jungė-
si į nuotolinę VDU dr. Lino Ven-
clausko paskaitą „Nepaprasti ja-
pono nuotykiai Lietuvoje. Arba ką 
reiškia Sugihara?“ Mokiniai buvo 
labai išsamiai supažindinti su is-
torinėmis to meto aplinkybėmis, 
daugiau sužinojo apie Sugiha-
ros asmenybę. Istorinė Japoni-
jos tema buvo tęsiama, pakvie-
tus mokinius į dokumentinio filmo 
„Kaunas. Japonijos ir Sugiharos 
ženklai“ peržiūrą. Tai filmas ne tik 
apie žymiausius japonus Lietuvo-
je, bet ir pirmuosius tolimąją Ja-
poniją aplankiusius lietuvius.

Visiems žinomas ypatingas ja-
ponų santykis su gamta. Per bi-
ologijos pamoką septintokai na-
grinėjo temą „Augalai japonai“, 
tyrinėdami augalus, atvežtus į 
Lietuvą ir puikiai prigijusius. 

Gamta žmones dažnai nuteikia 
poetiškai, ypač – kuriant haiku – 
japonišką prozinę poeziją, nes 

pagrindinės jos temos – gamtos 
reiškiniai. Lietuvių kalbos pamo-
kose septintokai ir aštuntokai ne 
tik praplėtė savo žinias apie šį 
žanrą, bet ir patys tapo kūrėjais. 
Haiku dažnai rašomas kaligrafiš-
kai. Planuotas VDU japonų klu-
bo „Hashi“ vizitas pamokyti kali-
grafijos, deja, negalėjo įvykti. Bet 
studentai paruošė specialų vaiz-
do įrašą, kuriame pristatė japonų 
rašto sistemas ir pamokė, kaip ra-
šyti 5 šios savaitės raktinius žo-
džius – „ruduo“, „taika“, „harmoni-
ja“, „draugystė“, „tolerancija“.

Ilgosios pertraukos visą savai-
tę taip pat sukosi japonišku ri-
tmu. Užsienio kalbos mokytojos 
su mokiniais buvo paruošusios 
įvairių kryžiažodžių, įdomiųjų už-
duočių ir judriųjų žaidimų, padėju-
sių geriau pažinti tekančią saulės 
šalį, jos kultūrą ir tradicijas.

Savaitė kulminaciją pasiekė 
spalio 15-ąją – tądien surengta 
tarptautinė moksleivių konferen-
cija. Laukė nemažas iššūkis, nes 
konferenciją pirmą kartą organi-
zavome nuotoliniu būdu. Paskuti-
nę savaitę viskas dar pasunkėjo, 
nes paaiškėjo, kad tris praneši-
mus mokiniai skaitys iš namų. 
Pavasarinis įdirbis, gilinant IT įgū-
džius, ypač pasitarnavo, ir vis-
kas pavyko puikiai. Konferenciją 
pradėjo mokytojos Valės Šmitie-
nės paruoštas japoniškas šokis. 
Mums buvo ypatinga garbė, kad 
pirmoje dalyje „Sugihara – vakar, 
šiandien, rytoj“ dalyvavo Japoni-
jos ambasadorius Lietuvoje Shiro 
Yamasaki su žmona. Gerbiamas 
ambasadorius džiaugėsi, kad jau-
noji karta domisi šia nepaprasta 
asmenybe ir išreiškė viltį, kad Su-
giharos žygdarbio reikšmės suvo-
kimas padės jaunuoliams ugdytis 
tinkamas vertybes. Ponia Yama-
saki ne tik labai atidžiai klausėsi 
visų pristatymų, bet ir pati pade-
monstravo Shigin – senovinių ja-
ponų eilėraščių dainavimo spek-
taklį. Kiek neįprasta, ilgesinga 
melodija vedė mus kalnuotu Ja-
ponijos kraštovaizdžiu ir siūlė ža-
vėtis žydinčiais slyvų žiedais. 

Dar vieni mums ypatingi svečiai 
buvo mūsų seni draugai iš Sho-
nan Gakuen mokyklos. Du moks-
leiviai, beje, pernai vasarą lankęsi 
mūsų mokykloje, skaitė praneši-
mą apie Čijunės Sugiharos gyve-
nimą Kamakuroje (šiame mieste 
Sugihara palaidotas), tik dešimčia 
kilometrų nutolusioje nuo Shonan 
Gakuen. Pirmą dalį pabaigėme 
daina „Furusato“ (liet. „Gimtasis 
miestas“), kurią atliko 4a klasės 
mokinys Arijus Balčius (mokytoja 
Ronata Balkaitienė). 

Antroje dalyje „Aš – mes – pa-
saulis“ jungėmės į konferenciją su 
įvairiomis respublikos mokyklo-
mis. Šią dalį organizavome kar-
tu su Kauno J. Dobkevičiaus pro-
gimnazija. Po plenarinio posėdžio 
darbas vyko 4 sekcijose. Iš viso 

perskaityti 44 pranešimai. Huma-
nitarinių mokslų sekcijoje mūsų 
mokyklai atstovavo 8c klasės mo-
kiniai Miglė Labanauskaitė, Rojus 
Jokūbas Koviešnikovas, Ūla Ša-
lengaitė ir Deimantas Būdelis su 
pranešimu „Haiku – sustabdytas 
akimirkos žavesys“ (lietuvių kal-
bos mokytoja Vaiva Gintutienė 
ir anglų kalbos mokytoja Rove-
na Kvaraciejūtė), 8a klasės moki-
nė Geisvina Kalėdaitė su praneši-
mu „Japonijos ir Lietuvos sąsajos 
knygoje „Sibiro Haiku“ (lietuvių 
kalbos mokytoja Irena Urbonie-
nė). Socialinių mokslų sekcijoje 
pranešimą „Japonijos geografi-
jos įtaka žmonių gyvenimo būdui“ 
skaitė 7b klasės mokiniai Myko-
las Maskalenka ir Goda Savuky-
naitė (geografijos mokytoja Stasė 
Kirkliauskienė) ir 8b klasės moki-
niai Martynas Plukys ir Viktorija 
Nanartonytė pristatė temą „Japo-
nijos ir Lietuvos santykiai“ (istori-
jos mokytoja Lijana Lukošiūnie-
nė). Gamtos mokslų sekcijoje 7b 
klasės mokinių komanda skaitė 
pranešimą „Augalai japonai“ (mo-
kytoja Eleonora Čapulienė). 5c 
klasės mokiniai Nojus Kašlejus ir 
Ieva Šimkonytė žaismingai prista-
tė projektą „Ekologiška laiškinin-
kė“ (mokytoja Eleonora Čapulie-
nė). Technologijų ir menų, fizinio 
aktyvumo ir sveikos gyvensenos 
sekcijoje japonų kovų menus pri-
statė 8c klasė mokiniai Valenti-
nas Ragelis, Gvidas Jautakas, 
Michail Olleik (anglų kalbos mo-
kytoja Rovena Kvaraciejūtė), 5c 
klasės mokinys Nojus Kašlejus 
domėjosi „Ar japonai valgo tik 
suši?“ ir pristatė per technologijų 
pamokas gamintą japonišką om-
letą – tamagoyaki (mokytoja Si-
mona Šarucka). Visus savo me-
niniais gebėjimais sužavėjo 8a 
klasės mokinė Dorotėja Bachti-
jeva papasakojusi, kuo ją trau-
kia anime pasaulis, ir pristačiusi 
savo kurtus anime (mokytoja Ro-
vena Kvaraciejūtė). Baigiamojoje 
dalyje mokiniai dalijosi, kuo jiems 
buvo svarbus dalyvavimas konfe-
rencijoje. Dauguma minėjo, kad 
buvo įdomu praplėsti savo akiratį 
ir pasidomėti mokykloje nesimo-
komomis temomis. 

„Negaliu apleisti tų, kurie atė-
jo prašyti mano pagalbos. Kitaip 
nusikalčiau prieš Dievą“, – yra sa-
kęs Čijunė Sugihara. Viliuosi, kad 
moksleiviai šią konsulo citatą įsi-
rašys savo širdyse.

Džiaugdamasi pirmą kartą 
mūsų mieste surengtu japoniš-
kų renginių ciklu, dėkoju Drus-
kininkų savivaldybei už pado-
vanotą japonišką savaitgalį, 
Kultūros centro direktorei Rimu-
tei Viniarskaitei – už pagalbą, jį 
organizuojant, ačiū Savivaldybės 
mokyklų vadovams, kolegoms ir 
Jums visiems, atsiliepusiems į 
kvietimą dalyvauti Sugiharos sa-
vaitės renginiuose. 

Mažosios Sugiharos savaitės renginių akimirkos/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuo-
traukos
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biavimą įvairiose srityse. 
Malonu dirbti su tomis savival-

dybėmis, kurioms vadovauja di-
džiausią žmonių pasitikėjimą tu-
rintys merai – būtent tokia yra 
Druskininkų savivaldybė. 

– Kokius darbus Druskinin-
kų labui, pradėtus praeitoje ka-
dencijoje, ateityje norėtumėte 
pratęsti?

– 2022 metais Druskininkuo-
se vyks Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, į kurias atvažiuos apie 
10 tūkst. lietuvių iš viso pasau-
lio. Manau, jog tai yra valstybinės 
svarbos įvykis, kuriam turime ge-
rai pasirengti. 

Būtinai turime tęsti kultūros rūmų 
statybą. Šis objektas statomas ne 
tik Druskininkams, bet visai Lie-
tuvai ir svečiams iš užsienio, ku-
rie pas mus palieka savo pinigus. 
Tai – ne partinis klausimas, dėl šio 
objekto reikalingumo jau yra su-
tarusios visos politinės jėgos. Jei 
valstybė nori turėti tokius rūmus, 
tai ir turės. Be to, visi ministrai pri-
pažįsta, kad nėra jokios rizikos fi-
nansuoti rūmų statybą, kai pati 
Druskininkų savivaldybė, finansiš-
kai prisidėdama prie statybų, yra 

sėkmės garantas. 
Mano manymu, jei būtų trukdo-

ma šiai statybai, tai būtų tarsi atvi-
ras kerštas žmonėms, kurie lau-
kia šio objekto ir skiria tam daug 
lėšų ir energijos. Manau, kad, ne-
priklausomai nuo politinių vingių, 
šie klausimai bus išspręsti. 

– Ar tikite, kad prieš kitus rin-
kimus su rinkėjais susitiksite 
naujuose kultūros rūmuose? 

– Aš tuo tikiu, nes kitu atveju būtų 
labai liūdna ir gėda dėl mūsų politi-
kų mentaliteto. Rūmai – ne politinis 
objektas, mes negalime kultūros 
įvelti į politines spalvas. Valstybės 
politika savivaldos lygyje gal ir gali 
vykti rinkimų metu, o paskui – dar-
bas. Nesvarbu, kokiai partijai žmo-
gus priklauso, jis yra vienodai ver-
tingas valstybei ir žmonėms. 

– Kokiame komitete norėtu-
mėte dirbti naujajame Seime? 

– Lengviausia būtų dirbti tai, ką 
geriausiai išmanau – Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komitete. 
Galėčiau dirbti Sveikatos reika-
lų komitete. Būtų įdomu darbuo-
tis ir Ekonomikos komitete, ten 
būtina pasirūpinti turizmo, kuror-

tų ekonomika, nes vis dar nepri-
imtas Kurortų, nepatobulintas Tu-
rizmo įstatymas. 

– Kas labiausia gąsdina nau-
josios kadencijos Seime? 

– Iš esmės manęs niekas ne-
gąsdina, tik labai norėčiau, kad 
naujieji valdantieji nepradėtų ka-
drų valymo politikos, nedarytų 
taip vadinamos „revoliucijos. Nes 
žmonės yra pavargę. Labai norė-
čiau, kad pasibaigtų nepagarba 
žmogaus asmeninam gyvenimui, 
kai pradžioje jėgos struktūros – 
FNTT ar STT – žmogų sutrikdo, 
kelerius metus tikrina, be realaus 
pagrindo suteršia žmogaus re-
putaciją. Su tuo susidūrė ne vie-
nas Lietuvos savivaldybės meras: 
abu Panevėžio (miesto ir rajono), 
Radvilškio, Visagino ir kiti. Jie 
buvo specialiųjų tarnybų tampo-
mi ne vienerius metus. Ir neaišku, 
kuo viskas baigėsi. Tokios istori-
jos labai pažeidžia žmogaus as-
meninį gyvenimą ir brangiai kai-
nuoja visomis prasmėmis. Blogai, 
kad daug mūsų santykių persike-
lia į teismo salę, žmogus tąsomas 
ir teismai užkrauti.

Valstybė, kuri nepaiso pagar-

bos žmogui, nelabai gerai atrodo. 
Reikia siekti, kad didėtų pasitikė-
jimas vienas kitu, institucijomis, 
valstybe. 

Tik laimė, kad visur dar yra iš-
mintingų žmonių, todėl valstybė 
gyvuoja. Seimas yra toks, kokie 
žmonės eina balsuoti. 

O labiausiai mane gąsdina vis 
dar didelė socialinė atskirtis, ją 
būtina mažinti. Žmonės gyvena 
vieną kartą, reikia pasiekti, kad 
jie visi gyventų geriau ir oriau. Kai 
vieni žmonės yra nelaimingi ir pik-
ti, tai bloga terpė būti laimingiems 
ir kitiems žmonėms. 

– Ar Jūsų nebaugina Laisvės 
partijos deklaruojami prioritetai? 

– Daugeliui lietuvių kai kurios Lais-
vės partijos nuostatos sunkiai su-
vokiamos. Ypač kaimo žmonėms, 
kurie net nesupranta, apie ką ši par-
tija kalba. Balsavo už naujus, jau-
nus žmones. Ten yra daug veiklių, 
įdomių žmonių, kai kurie jų siūlomi 
dalykai pozityvūs. Bet, pavyzdžiui, 
kanapių legalizavimas man kelia 
nerimą. Kaip psichologas, galiu pa-
sakyti, kad kanapės fiziologiškai ne-
kenkia, tačiau gali sukelti žmogaus 
asmenybės degradaciją – jis nieko 

nebenori, niekuo neužsiima, tam-
pa psichologiniu „zombiu“. Man ke-
lia nerimą, kad kanapės gali atimti 
iš jaunimo ateitį, jas vartojantys gali 
tapti „sveikais balvonais“. Bet tai, 
manau, neįvyks.

– Ar dažnas svečias būsite 
Druskininkuose? 

– Tikrai dažnai lankysiuosi. Ir 
Druskininkų, ir Lazdijų merams 
pažadėjau, kad kas savaitę pas 
juos atvažiuosiu ir paaiškinsiu, 
kas vyksta Seime, kokių įstatymų, 
naudingų mūsų žmonėms, reikia.

Manau, kad turime auginti Drus-
kininkų prestižą visame pasauly-
je, pasinaudoti žmonėmis, kurie 
jau dabar yra savotiški Druskinin-
kų ambasadoriai. 

Yra daug Druskininkus mylinčių 
žmonių – rusų, lenkų, žydų, tarp 
jų nemažai įvairių sričių profeso-
rių, kurie per gausų savo draugų 
ratą visame pasaulyje populiarina 
Druskininkus. Tikiu, kad po Pa-
saulio lietuvių žaidynių tokių am-
basadorių bus dar daugiau. 

Užsakymo Nr. MDR-278-01

Zenonas Streikus: „Visi kartu auginsime Druskininkų prestižą“Atkelta iš 1 psl.

Dėkoju už pasitikėjimą!
Ačiū visiems, kurie pasitikėjote manimi, balsavote ir dar ketveriems metams išrinkote 

būti Jūsų atstovu Lietuvos Respublikos Seime. Dėkoju už pasitikėjimą ir 
įpareigojimą dirbti Jums ir mūsų visų kraštui.

Pagarbiai Seimo narys Zenonas Streikus 
Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-278-01
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Sulaužykime stereotipus, susijusius su neįgalių asmenų integravimu į socialinę aplinką

Nina Moždžierienė,
projekto koordinatorė

Sanatorija „Belorus“ jau an-
trus metus įgyvendina projek-
tą „Reabilitacijos paslaugų 
vaikams, sergantiems sunkio-
mis neurologinėmis ligomis, 
gerinimas pasienio regio-
ne“. Projektas finansuojamas 
2014-2020 m. Europos kaimy-
nystės priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos ben-
dradarbiavimo per sieną pro-
gramos bei projekto partnerių 
lėšomis. Bendra projekto ver-
tė yra 369 699,93 eurų, iš ku-
rių 332 729,93 eurų finansuoja 
Europos Sąjunga.

Projekto realizavimas artėja 
prie pabaigos, ir jau dabar ga-
lime pasidžiaugti savo pasieki-
mais bei atliktais darbais. Vie-
na iš smagiausių projekto veiklų 
buvo sensorinio kambario įren-
gimas, kuris suteikė daug ma-
lonių emocijų mažiesiems paci-
entams. Šio kambario įranga ir 
sensoriniai žaislai buvo pritai-
kyti vaikams, sergantiems neu-
rologinėmis ligomis ir turintiems 

raidos sutrikimų, kad savo gy-
dymo metu jie galėtų lavinti mo-
torikos, bendravimo ir elgesio 
įgūdžius, rankų ir akių koordi-
naciją, dėmesingumą. Projek-
to įgyvendinimo metu buvo ple-
čiamas reabilitacijos paslaugų 
prieinamumas bei gerinama jų 
kokybė ir efektyvumas, pritai-
kant šiuolaikines technologijas 
bei metodus. Šiuo tikslu įsigy-
tas terapinis interaktyvus stalas, 
jį naudojant, vystomos pažinti-
nės funkcijos, suvokimas, kon-
centracija, mąstymas. Įsigyta 
įranga padės mažiems pacien-
tams praplėsti suvokimą ir leis-
ti jiems šiuolaikiškai atlikti įvai-
rias užduotis – kurti, piešti, groti 
ir kitais būdais interaktyviai da-
lyvauti veiklose, kurios teigiamai 
veikia vaiko asmenybės vysty-
mąsi.

Įgyvendinant projektą, mums 
buvo svarbu ne tik įsigyti speci-
alizuotą, modernią įrangą ir tre-
niruoklius, nemažas dėmesys 
skirtas specialistų kvalifikacijos 
kėlimui, tarpvalstybinės partne-
rystės stiprinimui, buvo rengia-
mi bendri mokymai ir edukaci-

niai užsiėmimai tėvams, kurių 
vaikai serga sunkiomis neurolo-
ginėmis ligomis.

Siekiant keisti visuomenės po-
žiūrį į negalią, mažinti socialinę 
specialiųjų poreikių turinčių žmo-
nių atskirtį, spalio 9 dieną Drus-
kininkuose buvo organizuotas 
viešas renginys, skirtas įvairių 
įstaigų specialistams, kurie savo 
veikloje susiduria su neįgaliais 
asmenimis. Susirinkę sveikatos 
priežiūros specialistai, pedago-
gai, socialiniai darbuotojai ir kiti 
dalyviai susipažino su VUL San-
taros klinikų Vaikų ligoninės Vai-
ko raidos centro Ankstyvosios 
reabilitacijos skyriaus vedėjos 
Laimos Mikulėnaitės pranešimu 
„Vaikų, turinčių raidos sutriki-
mų, funkcinė ir socialinė adapta-
cija: su kokiais iššūkiais susidu-
riame?“. Pranešime buvo plačiai 
nagrinėjama vaikų autizmo pro-
blema, kuri neretai sukelia adap-
tacinių sutrikimų socialinėje vei-
kloje. Dėl šios priežasties mes 
turime atkreipti visuomenės dė-
mesį į iššūkius, kurie gali truk-
dyti specialių poreikių turintiems 
asmenims visapusiškai dalyvauti 

visuomenės veikloje lygiai su ki-
tais asmenimis.

Antroje renginio dalyje klau-
sytojams buvo pristatyta VUL 
Santaros klinikų Vaikų ligoni-
nės Vaiko raidos centro Anks-
tyvosios reabilitacijos skyriaus 
ergoterapeutės Irinos Butkie-
nės mokomoji darbo medžiaga 
ir pranešimas, skirtas supažin-
dinti su pagrindiniais reabilitaci-
jos ir pagalbos būdais vaikams, 
turintiems raidos sutrikimų. Šio 
pranešimo tikslas – išmokti sė-
kmingai įtraukti ir priimti vaikus, 
turinčius ilgalaikių fizinių, psichi-
kos, intelekto ar jutimo sutriki-
mų, kaip vienodos vertės asme-
nis, vertus pagarbos ir vienodo 
bendravimo. 

Po pranešimų renginio dalyviai 
galėjo užduoti lektoriams domi-

nančius klausimus, pabendrauti, 
apsikeisti nuomonėmis.

Norisi tikėti, kad, siekdami 
bendro tikslo, mes visi kartu ga-
lime keisti visuomenės požiūrį ir 
laužyti stereotipus, kurie neretai 
yra susiję su neįgalių asmenų 
integravimu socialinę aplinką.

Šį straipsnį iš dalies finansavo 
Europos Sąjunga. Už jo turinį at-
sako tik sanatorija „Belorus“ ir jo-
kiomis aplinkybėmis negali būti 
laikoma, kad straipsnis atspindi 
Europos Sąjungos poziciją. 

Siekiant keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį, Druskininkuose organizuotas viešas renginys, skirtas įvairių įstaigų specialistams, kurie savo veikloje susiduria su neį-
galiais asmenimis/Sanatorijos „Belorus“ archyvo nuotraukos

Restoranas 
„Romnesa“ ir 
sodyba „Ignė“ 

jau dirba. 
Iki malonaus 

susitikimo  4 km 
nuo Druskininkų, 
Vienkiemių g. 3, 

Jaskonys. 

Tel. +370 6060 0016

Liejame gręžtinius 
pamatus ir 

montuojame liktinius 
klojinius.  

Tel. 8 682 00300

Brangiai perkame 
grybus!

Vienkiemių g. 3, 
Jaskonys

Tel. 8 606 00016

Prie Vytauto g. 26 namo, automobilių stovėjimo aikštelėje pamestas 
automobilio „Toyota“ raktas, radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 672 04723
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„Ryto“ gimnazijos 45-ojo gimtadienio proga – tinklinio turnyras 
Spalio 24 d. pasibaigė Druskininkų 

„Ryto“ gimnazijos organizuotas tinkli-
nio turnyras „Tinklinis mus vienija“, ku-
riame dalyvavo 10 druskininkiečių ko-
mandų. Keturios mokinių komandos 
(„Pirmokų rinktinė“, „Antrokų rinktinė“, 
„Rinktinė 2.1“, „Mokyklos rinktinė“), 
keturios buvusių mokinių komandos 
(„Elitas“, „Validoliai“, „F-lyga“, „Klas-
tūnynas“), dvi socialinių partnerių ko-
mandos („Savivaldybė“, „Zenonas ir 
Ko“) visą mėnesį varžėsi dėl „Tinklinis 
mus vienija“ taurės.

Į pajėgiausių komandų ketvertą pate-
ko „Mokyklos rinktinė“, „Antrokų rinkti-
nė“, „Elitas“ bei „Zenonas ir Ko“. Po at-
kaklių pusfinalio ir finalo kovų IV-oje 
vietoje liko dabartinių mokinių „Antro-
kų rinktinė“, rezultatu 2:1 nusileidusi III-
ą vietą užėmusiai taip pat dabartinių 
mokinių komandai „Mokyklos rinktinė“. 
Sunkią kovą dėl I-II vietų, kuri vyko „taš-
kas į tašką“, laimėjo socialinių partnerių 
komanda „Zenonas ir Ko“, rezultatu 2:1 
įveikusi buvusių mokinių „Elito“ koman-
dą. Turnyro „Tinklinis mus vienija“ daly-

viai suteikė žiūrovams daug gerų emo-
cijų. Dėkojame visiems, lauksime Jūsų 
sugrįžtant kitais metais. 

Projektas „Tinklinis mus vienija“ bendrai 
finansuojamas valstybės Sporto rėmimo 
fondo lėšomis, kurį administruoja Švieti-

mo, mokslo ir sporto ministerija ir Švie-
timo mainų paramos fondas (sutartis Nr. 
SRF-SIĮ-2019-1-0325). Pagrindinis pro-
jekto tikslas – populiarinti tinklinio žaidimą, 
kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo for-
mą, bendruomenėje. Tinklinio turnyrui or-

ganizuoti fondas skyrė 3572 eurus, Drus-
kininkų „Ryto“ gimnazija savomis lėšomis 
prie projekto vykdymo prisidėjo 388 eurais. 
Įsigytas inventorius ir įranga neatlygintinai 
bus naudojami Druskininkų „Ryto“ gimna-
zijos bendruomenės renginiuose. 

Tikimasi, kad šiuolaikinius standartus ati-
tinkanti tinklinio įranga pagerins fizinio ug-
dymo pamokų bei organizuojamų neforma-
liojo vaikų švietimo užsiėmimų kokybę.

Turnyras „Tinklinis mus vienija“ ir dalyviams, ir žiūrovams suteikė daug gerų emocijų/„Ryto“ gimnazijos archy-
vo nuotrauka

Kaip COVID-19 suvaldoma Druskininkuose
Atsižvelgdama į tarptautinių 

organizacijų rekomendacijas, 
praėjusią savaitę Vyriausybė 
pritarė savivaldybių skirstymui 
į tris zonas pagal epidemiologi-
nius rodiklius – geltoną, žalią ir 
raudoną. Kiekvieną pirmadie-
nį pagal COVID-19 sergamumo 
rodiklius savivaldybės iš naujo 
bus priskiriamos minėtoms zo-
noms. Šią savaitę Druskininkų 
savivaldybė patenka į geltoną-
ją zoną. 

Kaip informavo Savivaldybės 
gydytoja Eglė Sadauskaitė, šiuo 
metu Druskininkuose COVID-19 
serga 6 asmenys – žmonės ga-
limai buvo išvykę į kitus Lietuvos 
miestus ir iš ten sugrįžo užsikrėtę. 

„Sulaukėme labai daug klausi-
mų, kodėl Druskininkai patenka į 
geltonąją zoną, jeigu sergančių-
jų, palyginti su kitomis savival-
dybėmis, yra labai nedaug. No-
riu paaiškinti, kad savivaldybės į 
zonas skirstomos ne pagal atve-
jų skaičių, o pagal 14 dienų su-
minį sergamumo rodiklį. Kadangi 
jis skaičiuojamas 100 tūkst. gy-
ventojų, o mes esame palygin-
ti maža savivaldybė, todėl paten-
kame į geltonąją zoną“, – sakė E. 
Sadauskaitė. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas savo 
„Facebook“ paskyroje informa-
vo, kad COVID-19 sirgę Druski-
ninkų savivaldybės administraci-
jos darbuotojai jau pasveiko – jų 
visų testai neigiami. Dabar savi-
valdybės administracijos specia-
listai dirba pamainomis. 

„Džiaugiuosi, kad dėl atsakin-
go administracijos darbuotojų ir 
jų šeimos narių elgesio užkratas 
buvo suvaldytas pirminėje stadi-
joje ir neišplito mieste“, – sakė R. 
Malinauskas.

Geltonai zonai priskiriamoms 
savivaldybėms, tarp jų ir Druski-
ninkams, įvertinus spalio 28 die-
nos Vyriausybės sprendimus, 
galioja šios rekomendacijos ir ri-
bojimai: 

- prekybos vietose ir viešaja-
me transporte privalu dėvėti vei-
do kaukes; 

- parduotuvėse, prekybos cen-
truose, turgavietėse, kitose vie-
šose prekybos vietose, kai vei-
kla vykdoma uždarose erdvėse, 
bei kitose prekybos ir paslaugų 
vietose turi būti užtikrinamas 10 
kv. m. prekybos plotas vienam 
lankytojui;

- renginiuose ir maitinimo įstai-
gose privaloma laikytis saugaus 
2 metrų atstumo ir registruoti lan-

kytojus;
- kitą savaitę 5-12 klasių moki-

niai mokysis nuotoliniu būdu;
- ikimokyklinio amžiaus, 1- 4 kla-

sių ir specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių ugdymas vyks ugdymo 
įstaigose;

- vaikų ir suaugusiųjų neforma-
lusis ugdymas iki lapkričio 8 die-
nos nevyks;

- kultūros renginiams galioja šie 
apribojimai: uždarose erdvėse – 
iki 300 žiūrovų, atvirose – iki 400, 
žiūrovai privalo dėvėti kaukes. 

Privaloma žiūrovų registracija. 
Nuo šiol Sveikatos apsaugos 

ministerija nurodė rajoninėms li-
goninėms, tarp jų – ir Druskininkų 
ligoninei, gydyti sunkia COVID-19 
forma sergančius pacientus.

Druskininkų ligoninėje tokiems 

pacientams bus naudojamas sky-
rius su atskiru įėjimu. Jis yra visiš-
kai atskirtas nuo įprastai veikian-
čios ligoninės dalies, todėl ligonių 
srautai nesimaišys, skyriuje dirbs 
atskira medikų brigada. 

„Druskininkų ligoninės dar-
bas vyksta įprasta tvarka. Šiuo 
metu sunkia COVID-19 forma 
sergančių druskininkiečių nėra. 
Jeigu tokių atvejų atsirastų, 
esame pasirengę priimti šiuos 
pacientus: turime 7 dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatus, 
COVID-19 sergantys pacien-
tai, esant poreikiui, bus guldomi 
specialiai tam paruoštame sky-
riuje“, – sakė Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius. 

Lengva COVID-19 forma ser-
gantys pacientai, kaip ir iki šiol, 
gydysis namuose, nuotoliniu 
būdu konsultuodamiesi su savo 
šeimos gydytoju. 

Šiuo metu, imantis saugumo 
priemonių, Druskininkų savival-
dybėje tęsiama laiptinių dezin-
fekcija, bendrijų pirmininkams iš-
dalintas dezinfekcinis skystis, o 
viešasis sektorius dirba pamaino-
mis, veikia mobili brigada. 

Specialistai atkreipia dėmesį, 
kad, pajutus COVID-19 būdin-
gus simptomus, pirmiausia būtina 
nuotoliniu būdu kreiptis į savo šei-
mos gydytoją, kuris nukreipia pa-
cientą tolimesniems tyrimams. 

Žmonės turėtų prisiminti, kad 
jų saugumas nemaža dalimi pri-
klauso nuo pačių sąmoningumo. 
Svarbu nenumoti ranka į saugu-
mo reikalavimus: viešose vietose 
laikytis saugaus atstumo, dezinfe-
kuoti rankas, apsiperkant naudo-
tis prekybos centruose esančio-
mis vienkartinėmis pirštinėmis, 
vengti susibūrimo vietų, nebūtinų 
kontaktų, šeimos švenčių. 

Pasidomėjus, kaip derėtų elg-
tis per ilgąjį Visų šventųjų ir Vė-
linių savaitgalį, E Sadauskaitė 
teigė, kad reikia įvertinti užsikrėti-
mo riziką, ypač jeigu artimųjų ka-
pai yra tose savivaldybėse, kurio-
se sergamumo rodikliai yra ypač 
aukšti: „Naujausią informaciją 
apie sergamumo rodiklius rasite 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
tinklapyje. Jeigu vis tik nuspręsi-
te uždegti žvakutes ant artimųjų 
kapų, darykite tai saugiai, atsisa-
kykite susibūrimų, giminių susiti-
kimų savo ir kitų žmonių saugu-
mo labui.“

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

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

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

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

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

Tel. 8 610 10 740

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

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

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

Tel. 8 616 48116
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos Vytauto g., tinkamos parduotuvei 

ar kitai komercinei veiklai. Tel. +370 686 43950

Automobilių servisui reikalingi auto šaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Mūrijame, dengiame stogus, 
atliekame vidaus darbus. 

Tel. 8 662 54809

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

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

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

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

Kaip tvarkysime kapus? Mažiau yra geriau
Juras Zinkus

Besibaigiantis ruduo kasmet 
primena mūsų gyvenimo trapu-
mą ir laikinumą, kurį neišven-
giamai pajuntame, lankydami 
Anapilin išėjusių artimųjų ka-
pus. Prie jų kaskart einame, ne-
šini žvakėmis, gyvomis ir dirb-
tinėmis gėlėmis, kitomis kapų 
puošmenomis, manydami, kad 
taip parodome pagarbą miru-
siesiems, kuriems, pripažinki-
me, tie mūsų žemiški pagarbos 
ženklai anaiptol nėra svarbūs.

Sielovadininkai, etnologai pri-
mena, kad Visų šventųjų diena, 
Vėlinės – tai tylaus dvasinio pa-
bendravimo su Anapilin išėjusiais 
artimaisiais metas, kuomet jie pri-
simenami mintimis, maldos žo-
džiais. Šiomis ypatingo susikau-
pimo dienomis vienos žvakės ir 
kelių gėlės žiedų mirusiems pa-
gerbti tikrai užtektų.

Bet daugeliui mūsų vis dar la-
bai sunku pakeisti savo įpročius 
ir vis dar norisi nustebinti aplin-
kinius, paskandinant kapus žva-
kių ir gėlių gausoje, kuri po ke-
lių dienų ar savaičių veršis lauk 
pro atliekų konteinerių viršų, juo-
se nebetilpdama.

Tokia situacija kartojasi jau dau-
gelį metų: lapkričio pradžioje prie 
kapinių esantys konteineriai tam-
pa mažais sąvartynais, demons-
truojančiais mūsų negebėjimą 
gerbti gyvuosius ir norą nuraminti 
sąžinę prieš mirusiuosius.

Daugiausia prie kapinių susida-
ro žaliųjų atliekų: lapų, spyglių, 
žolės, augalų. Jas surinkus atski-
rai, jokios bėdos nei vargo nebūtų 
– šios atliekos keliautų į kompos-
tavimo aikšteles, o ten supūdytos 
vėl būtų naudingos ir reikalingos.

Bet kai į šias atliekas kas nors – 
o tokių būtinai atsiranda – įmeta 
tuščių stiklinių ir plastikinių žvakių 

dėklų, dirbtinių gėlių ar kitų kom-
postavimui netinkamų atliekų, 
visų žaliųjų atliekų kompostavi-
mas tampa neįmanomas.

Tokias atliekas tenka vežti į jų 
tvarkymo įmones, kur iš jų išren-
kamos visos priemaišos. Dau-
giausia problemų kelia sudužusių 
stiklinių žvakių gaubtų šukės. Išva-
lyti užterštas atliekas tenka žmo-
nėms, kurie būtų labai dėkingi, jei 
parodytume pagarbą jų atlieka-
mam darbui ir neverstume perrū-
šiuoti mūsų išmestų šiukšlių, o pa-
tys jas tinkamai sutvarkytume.

Alytaus regione prie visų kapinių 
stovi atliekoms skirti konteineriai. 
Prie didžiųjų kapinių yra pastatyti 
specialūs dideli konteineriai žalio-
sioms atliekoms. Visų sąmonin-
gų žmonių labai prašoma į juos ir 
mesti tik žaliąsias atliekas.

Visos kitos kapinių atliekos: dirb-
tinės gėlės, krepšelių ir vainikų 
karkasai, puokštėms naudojamos 
oazės, plastikiniai žvakių gaubtai 
netinka perdirbimui ir metamos į 
mišrių atliekų konteinerius, kurie, 
kaip visi pastebi, lapkritį prie ka-
pinių būna pilnutėliai – tuo metu 
surenkamų atliekų kiekiai išauga 
dešimtimis tonų. Atitinkamai – ir 
visų mūsų aplinkos tarša.

Stikliniai žvakių gaubtai gali būti 
perdirbti – tik reikia juos surinkti 

atskirai, metant į stiklo konteine-
rius. Tokie konteineriai yra ne vi-
sur, nes juos statyti prie nedidelių, 
nuošalių kapinių yra neracionalu. 
Daug paprasčiau yra kiekvienam 
kapų lankytojui nebenaudojamus 
stiklinius žvakių gaubtus išsivež-
ti ir išmesti juos į prie namų esan-
čius stiklo konteinerius.

Atliekų tvarkytojus, Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro dar-
buotojus ir aplinkosaugininkus vis 
dar nemaloniai stebina vienkarti-
nių plastikinių bei stiklinių žvakių 
gaubtų naudojimas. 

Tai – kenksminga aplinkai ir ne-
racionalu, nes tokie gaubtai kai-
nuoja tiek pat, o kartais net ir dau-
giau nei daugkartinio naudojimo 
stikliniai žvakių gaubtai, kurie gali 
tarnauti ne vienerius metus – te-
reikia pakeisti žvakės įdėklą.

Tad einant tvarkyti ir lankyti ar-
timųjų kapus, reikėtų vadovautis 
principu, kad mažiau yra geriau. 
Mažiau įvairiausių puošmenų, 
pirmenybę teikiant gyvoms gė-
lėms, mažiau žvakių, o jų gaub-
tų, kuriuos galima naudoti tik vie-
ną kartą, – išvis atsisakyti. Tokias 
tradicijas kurkime, pagerbdami 
mirusiuosius. Kad patys išeidami 
šį pasaulį paliktume gražesnį.

ARATC informacija

Tvarkydami kapus, dažnai pamirštame tvarkyti atliekas/ARATC archyvo nuotrauka

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

Restoranui „Toli Toli“ Druskininkuose 
reikalingas pastiprinimas!

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

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

Prisijunk! 
Skambinti arba rašyti!

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

Pigiai parduodu puši-
nes malkas kaladėmis.

Druskininkų sav. atve-
žimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 630 45599 

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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Renginiai

Lapkričio 6 d. 16.30 val. atida-
roma Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokytojų ir moki-
nių kūrybos darbų paroda, skirta 
mokyklos 60-mečiui. 

Parodoje – esamų ir buvusių 
Meno mokyklos mokytojų bei 
mokinių kūryba. Paroda veiks iki 
gruodžio 1 d. 

Iki lapkričio 8 d. Arvydo Kum-
pio Japonijos fotografijų paroda 
„(ne)nostalgiškas ruduo“ Druski-
ninkų miesto muziejaus galerijoje 
(M.K.Čiurlionio g. 37). 

Iki lapkričio 22 d. laikinosios 
menininkų rezidencijos paroda 
„VisualArts Druskininkai” V. K. Jo-
nyno galerijoje (Turistų g. 9, Drus-
kininkai).

Iki lapkričio 18 d. eksponuoja-
ma menininko Aleksandro Vozbi-
no paroda „Mano Druskininkai” 
M. K. Čiurlionio namuose-muzie-
juje (M. K. Čiurlionio 35, Druski-
ninkai).

ki lapkričio 30 d. veiks paroda 
„Pasveikinimas iš senųjų Druski-
ninkų“ Druskininkų miesto muzie-
juje (M. K. Čiurlionio g. 59). 

Iki lapkričio 30 d. Švento-
jo Jono Pauliaus II gimimo šim-
tmečiui paminėti eksponuojamas 
dailininko, Druskininkų garbės 
piliečio Alfonso Šuliausko  (1938-
2017) paveikslas „2000-ieji metai“ 
Druskininkų miesto muziejuje 
(M.K.Čiurlionio g. 59).  

Galerijoje „Mūza“ veikia Alfon-
so Šuliausko metalo plastikos kū-
rinių paroda 

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

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

Tel. +370 698 12218

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

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

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

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

savaitę. Tel. 8 699 19634

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

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

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

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053   miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

Gamybos įmonei 
reikalingas autokrau-

tuvo vairuotojas, turin-
tis patirties. Teirautis 

tel. 8 614 35269

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

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

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

Tel. 8 655 75705

Parduoda naudotas 
padangos. 

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

Informuojame žemės skly-
po (kadastro Nr. 3878/0004:97), 
esančio Paparčio 24-oji g. 3, Vie-
čiūnų mstl., Viečiūnų sen., Drus-
kininkų sav.  savininkus  A.S. ir 
A.S. ,  kad   UAB „Dzūkijos mati-
ninkai“ matininkas Vidas Tamule-
vičius (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-884) 2020-11-11  nuo 
10 val. vykdys žemės sklypo (ka-
dastro Nr. 3878/0004:96), esan-
čio  Paparčio 24-oji g. 1, Viečiūnų 
mstl., Viečiūnų sen., Druskininkų 
sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašom kreiptis į  UAB 
„Dzūkijos matininkai“ adresu 

Savanorių g. 2, Varėna, el. paš-
tu vidast26@gmail.com arba tele-
fonu +370 686 36855.

PADĖKA

Širdingai dėkoju šeimos gydytojai Birutei Vil-
kaitienei už nuoširdų rūpestį, o visam „Draugys-
tės sanatorijos“ kolektyvui – už profesionalų, gerą 
gydymą, rūpestingumą bei sugrąžintą sveikatą rea-
bilitacinio gydymo metu.

Ramutė Šoliūnienė 
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Užuojautos
Dėl mylimos Mamytės Adelės Lesevičienės mirties 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą Audronę ir sūnų Kestutį.

Bendrijos „Viltis“ gyventojai

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

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame gydytoją odontologe Nijolę Kašėtienę.

Leipalingio ambulatorijos kolektyvas

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

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,

tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
Ir atminty gyva išlieka.

Mirus mylimam broliui Vaclovui Aurylai, 
nuoširdžiai užjaučiame Oną Kalpokienę.

Druskininkų „Bočiai“

IN MEMORIAM

Anapus išėjo Adelė Lesevi-
čienė, vokiečių kalbos moky-
toja, daug metų dirbusi Drus-
kininkų I-oje vidurinėje (dabar 
„Atgimimo“) mokykloje. 

A. Lesevičienė gimė 1929 m. 
kovo 1 d. Lazdijų rajone, Vieš-
tartų kaime, dzūkų Magdalenos 
ir Vinco Petruškevičių šeimoje, 
kurioje augo dar dvi seserys ir 
trys broliai. Baigusi Lazdijų vi-
durinę mokyklą, studijavo vokie-
čių kalbą Vilniaus universitete. 
Jį pabaigusi, kelerius metus dir-
bo Pilviškių vidurinėje mokyklo-
je, po to atvyko į Druskininkus, 
kuriuose ir pasiliko visam laikui.

Druskininkų I-oje vidurinėje 
mokykloje A. Lesevičienė dėstė 
vokiečių kalbą, dirbo biblioteko-
je. Kaip pati pasakojo, nuo jaunų 
dienų viską darė savo rankomis 
– mezgė, audė, verpė, mėgo 
dirbti sode. Ypač dailiai Ade-
lė mezgė ir nėrė, jos rankdar-
biai džiugino gimines ir draugus. 
Savo darbus mokytoja ne kartą 
eksponavo parodose.

Mokytoja, bibliotekininkė, išė-

jusi į užtarnautą poilsį, aktyviai 
dalyvavo mokytojų senjorų klu-
bo „Bičiuliai“ veikloje. Sulaukusi 
garbaus amžiaus, mažiau galė-
jo keliauti su kolegomis į teatrą, 
gamtą, mokyklos renginius, bet 
susitikimuose mėgo dainuoti lie-
tuvių liaudies dainas, džiaugė-

si bendravimu su savo vaikais 
Kęstučiu ir Audrone, jų meile ir 
rūpesčiu. Šiltai priimdavo sve-
čius. Visą gyvenimą labai mė-
gusi skaityti, skaitė ir sulaukusi 
90-ies, domėjosi miesto aktua-
lijomis, sprendė kryžiažodžius, 
turėjo savo nuomonę įvairiais 
gyvenimo klausimais. Mums vi-
siems atminty išliks Adelės ge-
ranoriškumas, optimizmas. 

Miela Adele, lieki mūsų prisi-
minimuose jauna ir graži, tokia, 
kokia atvykai į Druskininkus. Be-
sišypsanti, geranoriška, darbšti 
ir besidžiaugianti gyvenimu: pa-
vasarį – žieduos švelniuos, ru-
denį – lapų šlamesy...

Mokytoja Adelė Lesevičienė 
palaidota naujose Ratnyčios ka-
pinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame mo-
kytojos Adelės dukrą Audro-
nę, sūnų Kęstutį ir visus arti-
muosius.Telydi Jus paguoda 
ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klos bendruomenė ir mokytojų 

senjorų klubas ,,Bičiuliai“

ADELĖ LESEVIČIENĖ

1929-2020

Prieš Vėlines vietoje nykstančių medinių 
kryželių – nauji paminklai

Prieš Vėlines – mirusiųjų pa-
gerbimo dieną – dažniau prisi-
menami Anapilin išėję artimieji, 
aplankomi jų kapai, uždegamos 
žvakės... Vis dažniau sutvarko-
mi ir šalia esantys neprižiūrė-
ti kapai, kurių nemažai yra kie-
kvienose kapinėse 

Štai Druskininkuose veikiančios 
bendrovės „Labradoritas“ kolek-
tyvas šiemet Druskininkų Ratny-
čios kapinėse palaidotų Marijos 
senelių globos namų gyventojų 
kapus žymėjusius medinius kry-
želius pakeitė naujais paminklais. 

„Tvarkydami kapavietes ir ten 
statydami paminklus, vis atkreip-
davome dėmesį į kapinių pa-
kraštyje esančius kapelius. Ant 
jų esantys kryžiai pamažu nyko, 
kaip ir užrašai su mirusiųjų pavar-
dėmis. Be to, jie jau ir negražiai 
atrodė. Pasikalbėję su kolego-
mis, sumanėme ant tų neprižiū-
rimų kapelių pastatyti paminklus. 
Pasikalbėjome su kapinių sargu 
Rimu Duduliu, šis mūsų pasiūly-
mą suderino su senelių namais, 
kad leistų pastatyti paminklus. Ir 
štai prieš Vėlines jau yra pastaty-
ta 13 paminklų“, – pasakojo UAB 
„Labradoritas“ direktorius Anta-
nas Bučys. 

Visas UAB „Labradoritas“ kolek-
tyvas palaikė labdaros idėją. Da-
rius Valavičius ant visų paminklų 
nemokamai iškalė raides, Arūnas 
Tertelis neatlygintinai išbetonavo 
pagrindus, sumontavo. 

Tai jau ne pirma šios įmonės 
labdaringa veikla – kasmet jos 
darbuotojai mieste ką nors pada-
ro neatlygintinai. Ratnyčios baž-
nyčios kieme atstatė paminklą 
vienam iš kunigų.

Paklaustas, kodėl jam svarbi 
labdaringa veikla, UAB „Labra-
doritas“ vadovas A. Bučys sako, 
kad, gerus darbus daryti jam tie-
siog patinka: „Širdį skauda, ma-
tant apleistą kapelį. Juo labiau, 
kai žinau, kad mes galime padė-
ti. Manau, kad tokie darbai, jeigu 
reikės, bus tęsiami“. 

„Labai smagu, kad atsirado toks 
geras žmogus, kuris neliko abe-
jingas, matydamas apleistus se-
nelių namų gyventojų kapelius, ir 
pastatė paminklus, kuriuose da-
bar aiškiai matomos mirusiųjų pa-

vardės“, – sakė Druskininkų kapi-
nes prižiūrinčio Paslaugų centro 
direktorė Birutė Jonušauskienė.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

A. Bučys ir jo kolega L. Gudaitis džiaugiasi, kad prieš Vėlines UAB „Labradoritas“ kolek-
tyvo dėka net ant 13 kapų pastatyti nauji paminklai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

UAB „Labradoritas“ kolektyvas šiemet Druskininkų Ratnyčios kapinėse palaidotų Mari-
jos senelių globos namų gyventojų kapus žymėjusius medinius kryželius pakeitė naujais 
paminklais/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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2020.10.31 d.
Šeštadienis

2020.10.30 d.
Penktadienis

2020.11.01 d.
Sekmadienis

2020.11.02 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Vakaras su Edita. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Premjera. Migloje.
00:25 Tu išnyksti.
02:20 Ekologiška. 
02:45 Klausimėlis. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

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

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

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Monstrų universitetas“.
21:40 PREMJERA VAKARO KINO 

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

„Juodoji pantera“.
00:20 „Nuodėminga aistra“.
02:30 „Nedidelė paslauga“.
04:45 „CSI kriminalistai“.
05:35 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Monique ir Justino Jaručio mu-

zikinė dvikova „Red Bull Soundclash“. 
Tiesioginė transliacija

23:40 Jonukas ir Grytutė. Raganų 
medžiotojai.

01:25 Suvilioti nepažįstamąjį.
03:20 Nevykėliai po priedanga 2.
05:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga.

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

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 

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

sia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

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

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Krydas 2. Kylanti legenda.
00:15 Tiesioginis kontaktas.
02:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:55 „CSI. Majamis“.
03:40 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Pasaulio puodai. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Lasės ir Majos seklių biuras. 

Chameleono kerštas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

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

jera. Primatai.
13:40 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Prancūziška siuita.
00:55 Klausimėlis.
01:15 Pasaulio dokumentika. Primatai.
02:05 Kino žvaigždžių alėja. Gei-

blas ir Lombard.
04:15 Jaunasis Montalbanas.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. Lietuvos mokyklų žai-

dynės. 
12:30 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Siautulingoji Argentina.
13:25 Mis Marpl. Vienu pirštu.
15:00 Visų Šventųjų diena. 
16:15 Istorijos detektyvai. 
17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Pirmasis Telšių vysku-
pijos vyskupas J. Staugaitis. 

06:30 Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų) bažnyčia.

06:40 Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir 
sapnai. 

07:35 Pinokis ir Nakties valdovas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Mėlynoji planeta iš arti. Sugrį-

žimas.
12:45 Albatrosas ir uolinis kuoduo-

tasis pingvinas.
13:35 Megrė 2.
16:35 Premjera. Gaono stebuklas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Premjera. Amerikos pasirinki-

mas. 2020 m. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 LRT forumas. 
22:00 Dviračio žinios. 
22:30 Klausimėlis. 
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:55 Istorijos detektyvai. 
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:10 Ateinu. 
02:40 Sodininkas. 
03:10 Sujungęs amžius. 
04:05 LRT forumas. 
05:05 Ponių rojus.

06.59 Programa.
07.00 Moteriškas apiplėši-

mas.
08.00 Vantos lapas. 

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

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

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

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Būk profesionalas“. 
12:00 „24 valandos Žemėje“.
13:00 „Monstrų šeimynėlė“.
14:55 „Tūkstantis žodžių“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:00 „Gaujų karai. Smaugliai“. 
22:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Mančesteris prie jūros“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Mančesteris prie jūros“.
01:00 „Ryklys vaiduoklis“.
02:45 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
05:00 „CSI kriminalistai“.

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

kelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Žalioji byla“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 „Šuo – vampyras“.
14:20 „Aukštyn“.
16:10 „Veidrodėli, veidrodėli“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Veidrodėli, veidrodėli“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA „Koko“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tarp pilkų debesų“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 

2020. 56 s.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tarp pilkų debesų“. 
23:50 „Juodoji pantera“.
02:35 „Nuodėminga aistra“.

06:15 „Koko“.
08:20 „Veidrodėli, veidro-

dėli“.
10:25 PREMJERA „Magi-

jos akademija“.
12:15 „Netikra vienuolė 2“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Netikra vienuolė 2.
14:40 „Kaimynas šnipas“.
16:35 „Bibliotekininkas 3. Judo tau-

rės prakeiksmas“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Bibliotekininkas 3. Judo tau-

rės prakeiksmas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Panelės Peregrinės ypatingų 

vaikų namai“.
22:05 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Robinas Hudas“.
00:25 „Rezidentas“.
01:25 „CSI kriminalistai“.
02:20 „Havajai 5.0“.
03:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:20 „Rezidentas“.
05:15 „CSI kriminalistai“.

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

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

08:00 „Monstrai prieš ateivius“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.

06:20 „Stivenas Visata“.
07:05 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.

07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Kelias į El-

doradą.
11:05 Kung Fu Panda 2.
12:50 Didžiosios motušės namai. 

Obuolys nuo obels.
15:00 Kvailių auksas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Selma ir užbur-

tas miestas.
21:15 PREMJERA Našlės.
23:45 Ričardas atsisveikina.
01:35 Kvaišų atostogos.
03:15 Programos pabaiga.

07:00 Selma ir užburtas 
miestas.

08:40 Sniego mūšis.
10:20 Debesuota, numato-

ma mėsos kukulių kruša.
12:05 Marlis ir aš.
14:25 Auksinis kompasas.
16:40 Šnipas ne savo noru.
18:30 Žinios.
19:30 Monstrų viešbutis 2.
21:15 Neliečiamieji.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Tęsinys Neliečiamieji.
23:30 Stiklo pilis.
02:00 Našlės.
04:05 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš per-

skambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 „Bušido ringas“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Šauliai. 
20.00 Žinios.
20.30 Moteriškas apiplėšimas.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Skonio reikalas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Šauliai. Tėvynės labui. laida 

apie Šaulių sąjungos narius. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 Moteriškas apiplėšimas.

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

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

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

Nevėžis-Optibet - Rytas. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Ugnies siena.
23:40 AŠTRUS KINAS Anakonda 2. 

Kruvinosios orchidėjos beieškant.
01:35 Krydas 2. Kylanti legenda.
03:50 Programos pabaiga. 

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Baltijos komandinis 

galiūnų čempionatas. 
07:30 „Juodasis sąrašas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

I etapas. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
08.00 „24/7“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 „Reali mistika“.

18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 „Bušido ringas“.
04.25 Vantos lapas. 
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

21:00 Langas į valdžią. 
21:30 Premjera. Vytautas Šerėnas. 

Tikrovė ir sapnai. 
22:30 Europos kinas. Agnes paplū-

dimiai.
00:20 Migloje.
01:45 Pasaulio dokumentika. Paveldas.
02:40 Prancūziška siuita.
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštu.

14:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Žalgiris – Neptūnas.
19:30 Žmogus iš plieno.
22:20 Didžioji kova.
00:35 Šešios dienos.
02:25 Ugnies siena.
04:05 Anakonda 2. Kruvinosios or-

chidėjos beieškant.
05:35 Programos pabaiga. 

09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Vilis Vonka ir šokolado fabrikas.
12:05 Katės ir šunys.
13:45 Pokštas arba saldainis.
15:30 Sklinda gandai.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš 

ateivius.
21:20 Kvaišų atostogos.
23:25 Klastotė.
01:10 Jonukas ir Grytutė. Raganų 

medžiotojai.
02:45 Programos pabaiga.
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2020.11.03 d.
 Antradienis

2020.11.04 d.
 Trečiadienis

2020.11.05 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

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

mu į gestų k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimėlis. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Degantis pasaulis.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus. 

06:00 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.

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

06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Maksimali bausmė“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „CSI kriminalistai“.

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

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

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mažoji Italija“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mažoji Italija“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mažoji Italija“.
00:20 „Rezidentas“.
01:15 „CSI kriminalistai“.
02:15 „Havajai 5.0“.
03:15 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:10 „Rezidentas.
05:10 „CSI kriminalistai“.
05:55 „Paskutinis žmogus Žemėje“.

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

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

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Rūks-

tantys tūzai.
00:50 „Iliuzija“.
01:50 Stiklo pilis.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 Programos pabaiga.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 VIDO VIDeO. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Absoliutus blogis. 
00:40 „Iliuzija“.
01:40 Rūkstantys tūzai.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.
05:45 Programos pabaiga.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Tarp 

mūsų, mergaičių. 
00:20 „Iliuzija“.
01:20 Absoliutus blogis. Pabaiga.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija. Švietimo amžius. 
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 

05.29 Programa.
05.30 „24/7“.
06.30 Vasara tiesiogiai su 

D.  Žeimyte. 
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Pagaliau savaitgalis. 
04.45 „Reali mistika”.

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

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Pagaliau savaitgalis. 
09.30 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

07:00 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“.

09:05 „Afrika. Mirtinai pa-
vojingi“.

11:05 40-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas.

13:00 Tėčio dienos stovykla.
14:45 Ponas auklė.
16:30 Kiaušingalviai.
18:15 Miesto medžiotojas.
20:20 Gravitacija.
22:10 Holivudo žmogžudysčių sky-

rius.
00:30 „Jūrų pėstininkai“.
01:20 Žmogus iš plieno.
03:35 Didžioji kova.
05:25 Programos pabaiga.

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

riausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.

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

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kobra.
22:50 Holivudo žmogžudysčių sky-

rius.
01:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:10 „CSI. Majamis“.
02:55 Programos pabaiga. 

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

sia“.
08:20 „Teisingumo agen-

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

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

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Bet kokia kaina.
23:10 Kobra.
01:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:05 „CSI. Majamis“.
02:50 Programos pabaiga. 

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

riausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.

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

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

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kryžminė ugnis.
23:05 Bet kokia kaina.
01:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
02:10 „CSI. Majamis“.

22:00 VAKARO KINO TEATRAS 
„Nesuvokiama grėsmė“.

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

„Nesuvokiama grėsmė“.
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „CSI kriminalistai“.
01:55 „Havajai 5.0“.
02:55 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:55 „Rezidentas“.
04:55 „CSI kriminalistai“.
05:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.

02:05 „Havajai 5.0“.
03:05 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:05 „Rezidentas“.
05:05 „CSI kriminalistai“.
05:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.

02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.45 „Reali mistika“.

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

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

16.00 Reporteris. 
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
04.00 Vantos lapas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.45 „Reali mistika”.

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Rožės vardas.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės administracijos už-
sakymu rengiamas „Druskininkų  savivaldybės Leipalingio kadas-
tro vietovėje  esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravi-
mo projektas“. Melioracijos  griovių rekonstravimo darbai numatomi  
Leipalingio seniūnijos   Mažonių, Vileikių, Leipalingio, Černiauskų, 
Didžiasalio, Kaziulių, Dulgininkų kaimuose.  Projekto vadovas  Algi-
mantas  Žilinskas,  tel. 8 682 67377
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

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

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

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

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

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

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

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai.
 Tel. 8 687 41202 

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

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

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

Tel. 8 655 75705

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

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

Tel. 8 600 48622

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS 
APTARNAVIMAS.

SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.

ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

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

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

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

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

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų 
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.

Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787. 
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

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

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

Pamatų liejimas, sienų mūrijimas. 
Tel. 8 636 27602

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

apnašų. Tel. 8 615 77277

Karbiuratorių, generatorių, 
starterių ir įpurškimo 

sistemų remontas. 
Tel. 8 650 66517

Remontuojame namus, butus, visa vidaus apdaila: 
gipso plokštės, glaistymas, dažymas, plytelės ir kita. 
Visa išorės apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783
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Asmeniniai skelbimai
nuose ir sodo namas „Paparčio“ 
sodų bendrijoje. Tel.: 8 603 
94991, 8 601 88109 

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

 

Nuoma

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

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

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

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

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
Gardino g. 1 aukštas, kaina – 
100 Eur + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 602 11545

Miškas, mediena, malkos

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

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

Perka

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
žemę nuo 2 ha. Tel. 8 602 28830 

Pirkčiau dviejų kambarių butą 
Druskininkų mieste, 1, 2 ar 3 
aukštuose (namo aukštas ne-
svarbus). Ateities g., Liškiavos g., 
Merkinės g., Neravų g. nesiūlyti.
Tel. 8 685 57045

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

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

Įvairūs daiktai

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

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

Žemės ūkio paskirties žemė 
– 5000Eur/ha arba išnuomoju 
150Eur/metams, kapotos malkos, 
Viečiūnai, „Paparčio“ sodai.  
Tel. 8 670 99567

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

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

Nebrangiai parduodamas 2 
kamb. butas: 53, 54 kv.m, 2 
aukštas, naujas namas su nau-
jais baldais ir buit. technika, Mer-
kinės g. 13. Tel. 8 638 34373

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

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavimo 
vieta naujesnės statybos name 
Liepų g. 2A. Tel. 8 687 37575

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

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

Parduodama 2 kamb. 49,99 kv.m 
butas Ateities g. 6 aukšte iš 6. 
Yra tamsus kambarys ir 2 balko-
nai. Namas renovuotas – 2017 
m. Renovacija yra išmokėta. 
Kaina – 36 000 Eur. Tel. 8 611 
37633

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

Gardino g. 2 kamb. butas 42 kv. 
m 1 aukštas, atskiras įėjimas su 
vasariniu priestatu – kambariu 
25 kv.m, rūsys, automobilių ga-
ražas, dalis baldų. Kaina – 39 
500 Eur. Tel.: 8 620 27058, 8 608 
93346

3 kamb. butas Veisiejuose, 58 
kv.m. Tel. 8 601 00619

1-o kambario butą 4 aukšte, at-
liktas remontas. Kaina – 26 000 
Eur. Tel. 8 602 28830 

Parduodamas žemės ūkio pa-
skirties 25 arų sklypas Viečiū-

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

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

Kilimas: sintetinis, geltona-ruda 
spalva, 120x170. Kaina – 50 Eur. 
Tel. 8 688 55134

Kineskopinis televizorius „LG“, 
51 cm įstrižainė – 12 Eur, „Phi-
lips“ (37 cm) įstrižainė – 12 Eur, 
TV priedėlis TV STAR – 15 Eur, 
kineskopinių TV ir TV priedėlių 
„TV STAR“ distanciniai pulteliai ir 
Scart laidai – nuo  2 Eur, naudoti 
medžio drožlių plokščių skydai 
154,5 cm X 60, 5 cm – 18 vnt. 
177,5 cm X 50 cm –  6 vnt.  1, 5 
Eur už kv. m, skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pa-
kabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, 
medžioklinis šautuvas IŽ-H27, 12 
kalibro su medžiokliniu prožekto-
riumi – 250 Eur. Tel. 8 686 43600

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

Lovos, 3 vnt. Moteriškas dviratis 
„Gazelia“ – 70 Eur, procesorius 
ir monitorius – 40 Eur, „HP“ ir 
„Canon“ spausdintuvai po 40 Eur, 
abu – 80 Eur. Tel.: 8 603 94991, 
8 601 88109 

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

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

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

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

Žemės ūkio produkcija

Žemuogių ir braškių daigai. Tel. 8 
650 83251

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

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

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

Transporto priemonės ir jų 
dalys

„VW Touran“, 2004 m. 2 l TDI. TA 
iki 2022 m. Kaina – 2000 Eur, tel. 
8 646 82416

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

 „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 

Reikalinga

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

Reikalinga slaugė prižiūrėti 
neįgalią moterį Viečiūnuose va-

karais ir savaitgaliais. Tel. 8-626-
68876

Dovanoja

 Gal kas galėtų padovanoti 
veikiantį šaldytuvą? Tel. 8 625 
97648

Pamesta

 Spalio 11 d. senamiestyje pa-
mestas auskaras, radusiam atsi-
lyginsiu. Tel. 8 611 76205

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

LAIPTINIŲ VALYMAS. UAB „Litvala“. 
Tel. 8 641 27721

Gamybos įmonei reikalingas sandėlininkas (-ė), turintis 
patirties. Teirautis tel. 8 614 35269

Automobilių kėbulų ir žibintų poliravimas. 
Tel. 8 610 66734

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

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

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

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

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

Tel. 8 622 33034 

Universalus meistras į namus
Staliaus, plytelių klijavimo, dažytojo, elektriko, santechniko ir kiti 

remonto darbai (Šviestuvų, veidrodžių, karnizų kabinimas, baldų su-
rinkimas, durų statymas, gipskartonio montavimas, skalbimo maši-
nų, gartraukių, orkaičių pajungimas, dušo kabinų ir vonių montavi-
mas, rozečių ir jungiklių pajungimas).

Tel. 8 609 88696

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

Siekdamas tobulėti ir gerin-
ti teikiamų sveikatos paslaugų 
kokybę, Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centras 
(PSPC) stiprina medikų kolekty-
vą, pakviesdamas dirbti aukštos 
kvalifikacijos specialistus iš Vil-
niaus ir Kauno bei priimdamas į 
darbą grupę jaunų medikų.

PSPC direktorė Eglė Matienė 
džiaugiasi, kad 2020-tieji, nors 
sunkūs ir pilni COVID19 iššūkių, 
įstaigai buvo labai geri Druski-
ninkų PSPC kolektyvo stiprėjimo 
prasme. Po intensyvių ir nelengvų 
paieškų poliklinikos komanda pa-
sipildė ne tik paklausiausių speci-
alybių gydytojais, bet ir jaunomis, 
entuziastingomis slaugytojomis 
bei laboratorijos personalu. 

„Šiais metais prie mūsų kolekty-
vo prisijungė net 8 nauji darbuo-
tojai. Vieni pakeitė išėjusiuosius į 
pensiją, kiti – vaikučius auginan-
čius kolegas. Buvo ir tokių, kurių 
miestui labai seniai reikėjo, kurių 
ieškojome dar nuo nuo to laiko, 
kai pradėjau vadovauti šiai įstai-
gai“,– sakė E.Matienė. 

Direktorė akcentavo, kad psichi-
kos sveikata, o ypač vaikų, nors 
dar labai stigmatizuota, yra opi 
problema, apie kurią būtina ne tik 
kalbėti, bet ir pasiūlyti kvalifikuo-
tą pagalbą.

„Ypatingai džiaugiuosi, kad pa-
vyko į Druskininkus pritraukti pui-
kią jauną specialistę iš Vilniaus –

vaikų psichiatrę Austėją Mariją 
Baškytę, dirbančią Vaiko raidos 
centre. Taigi nuo šiol Druskininkų 
savivaldybės vaikai galės gauti ti-
krai profesionalią pagalbą vietoje, 
nebereikės vykti į Vilnių ar Kau-
ną“, – pasakojo direktorė.

Iš Vilniaus į Druskininkus atva-
žiavo šauni medicinos psicholo-
gė Beatričė Aukštuolytė, kuri taip 
pat konsultuoja ir vaikus. Suau-
gusiųjų gydytojų psichiatrų gre-
tas papildė kaunietis docentas 
Benjaminas Burba, kurio buvimas 
Druskininkų PSPC neabejotinai 
bus susijęs su viso kolektyvo kva-

lifikacijos kėlimu.
Kai kurių sveikatos politikų nuo-

mone, stiprus specialistų branduo-
lys kartu su paminėtais medikais ir 
gydytojais Andriumi Dudučiu, Ele-
na Bykova bei Ramune Meižie-
ne išskiria Druskininkų psichikos 
sveikatos centrą iš kitų regiono 
analogų ir leidžia visiems miesto 
gyventojams naudotis kuo geriau-
siomis psichikos sveikatos priežiū-
ros paslaugomis.

E. Matienė sakė, jog sustiprėjo ir 
šeimos medicinos grandis – jau-
nieji gydytojai Gintarė Grigaliūnė 
bei Kęstutis Juška šiuo metu po-
puliariausi tarp prisirašančių nau-
jų PSPC pacientų.

Atnaujintos ir slaugytojų gre-
tos. Eglė Akstinaitė ir Kristina Svi-
derskienė – puikios jaunos dar-
buotojos, nebijančios iššūkių ir 
sparčiai besimokančios visų nau-
jų dalykų, reikalingų PSPC darbe.

Direktorė įsitikinusi, jog šiandien 
šeimos gydytojo darbas neįsivaiz-
duojamas be laboratorijos, kurioje 
taip pat netrūksta pokyčių, susiju-
sių su medicinos biologo Vytenio 
Kavaliuko iniciatyvomis, bei jo pa-
tirčių, parsivežtų į Druskininkus iš 
užsienio laboratorijų, pritaikymu.

Druskininkų PSPC atnaujina-
mas ir jaunėja visomis prasmė-
mis, buriasi į darnų, savo tikslus 
ir vertybes puoselėjantį kolekty-
vą, o didžiausias to privalumas, 
kad miesto žmonės gali gauti vis 
kokybiškesnę sveikatos priežiūrą.

Šiandien savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ skaitytojams 
iš arčiau pristatome naujau-
sią PSPC darbuotoją – gydyto-
ją, vaikų ir paauglių psichiatrę 
Austėją Mariją Baškytę. 

– Jūs esate tikra vilnietė, bai-
gėte medicinos studijas Vil-
niaus universitete, dirbate 
Vaiko raidos centre. Kas pa-
skatino atvažiuoti dirbti į Drus-
kininkus? 

– Taip, šiemet baigiau vaikų psi-

chiatrijos rezidentūrą ir pradėjau 
dirbti Vaiko raidos centre. Drus-
kininkai man visada buvo labai 
jaukus ir mielas kurortas, čia at-
likau internatūrą, todėl labai apsi-
džiaugiau, kai kolega pasiūlė at-
važiuoti padirbėti į Druskininkus. 
Labai nudžiugino puiki čia dirban-
čių psichikos sveikatos specialis-
tų komanda, kurioje – ir žinomas 
Lietuvos psichiatrijos profesio-
nalas docentas B. Burba. Buvo 
malonu prisijungti prie šios ko-
mandos. Maloniai nuteikia visas 
PSPC kolektyvas bei šiuolaikiškai 
mąstanti ir dirbanti įstaigos vado-
vybė. Būsiu laiminga, jei kartu su 
komanda galėsime padėti mažie-
siems druskininkiečiams. 

– Jūsų specialybė – pakan-
kamai sudėtinga, visuomenėje 
dar gajos stigmos apie psichia-
triją ir psichiatrus. Kodėl pasi-
rinkote būtent šią specialybę?

– Manau, kad visos medikų 
specialybės yra savaip sudėtin-
gos ir atsakingos. Taip, psichiatri-
ja yra ta specialybė, kurią visuo-
menė dar ne visada adekvačiai 
suvokia ir vertina, bet situaci-

Druskininkų PSPC vadovai džiaugiasi, kad šiais metais prie kolektyvo prisijungė net 8 nauji darbuotojai/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

ja keičiasi. Kai universitete pasi-
rinkau šią specialybę, prisipažin-
siu, man kartai būdavo nedrąsu 
kitiems pasakyti, kad būsiu psi-
chiatrė. Dabar mūsų visuomenė 
mąsto plačiau, jaučiu, kad žmo-
nėms psichiatrai tampa svarbūs, 
žmonės džiaugiasi, kad mes esa-
me. Vaikų ir paauglių psichiatri-
ja yra gana kompleksiška speci-
alybė, kur situaciją reikia įvertinti 
įvairiais kampais, tačiau tikiu, kad 
suteikiant pagalbą anksti – vai-
kystėje ir paauglystėje – galime 
padėti žmogui vėlesniame gyve-
nime jaustis geriau.

– Kokios psichikos proble-
mos kamuoja mažuosius? 

– Vaikų psichikoje, kaip veidro-
dyje, atsispindi suaugusiųjų ir 
viso sociumo psichikos proble-

mos. Tai – patyčios, emocinės kri-
zės ir panašiai. 

– Kaip Jums atrodo, ar skiria-
si vaikų psichikos problemos 
sostinėje ir toliau nuo didmies-
čių?

– Tai įdomus klausimas, tačiau į 
jį dar negalėčiau atsakyti, nes per 
trumpai dirbu Druskininkuose. 

– Ar planuojate ilgėliau pasi-
likti dirbti Druskininkuose? 

– Man čia patinka. Puikus kolek-
tyvas, naujos patirtys. Jaučiuo-
si esanti reikalinga, todėl galvoju 
apie ilgalaikį darbą. Dabar Drus-
kininkuose dirbu vieną dieną per 
savaitę – penktadieniais, pacien-
tų netrūksta. 

Parengė Laimutis Genys

Naujausia PSPC darbuotoja – gydytoja, 
vaikų ir paauglių psichiatrė A. M. Baškytė/
Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka


