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Sveikatos psichologė S. Tulickaitė konsultuoja druskininkiečius ir dėl karantino sukeltų psichologinių problemų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Karantinas – sudėtingas laikotarpis visiems žmonėms.
Maža to, kad kausto baimė dėl
galimybės užsikrėsti koronavirusu, keičiasi įprasto gyvenimo ritmas – daugelis žmonių

privalo užsidaryti namuose,
dar tenka atsisakyti ir tiesioginio bendravimo su bičiuliais
bei draugais, apriboti keliones,
atsisakyti pramogų. Visi šie
dalykai mums sukelia daug ne-

patogumų ir nemažai psichologinių problemų.
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras, rūpindamasis Savivaldybės žmonių psichologine sveikata, į pagalbą pasikvietė

kvalifikuotą psichologę, kuri pasirengusi padėti druskininkiečiams įveikti dėl karantino kylančias psichologines problemas.

5 psl.
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paslauga
„Vaikas +“ –
Savivaldybės
pagalba vaikus
auginantiems
druskininkiečiams
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Šių metų medžių sodinimo darbai baigti: pavasarį Druskininkuose
sužaliuos daugiau kaip 300 želdinių
Druskininkai ypatingą dėmesį skiria aplinkos tvarkymui bei
rūpinasi medžių ir kitų želdynų
būkle, todėl šiais metais, kaip
ir kasmet, kurorte nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens
buvo vykdomi želdinių sodinimo darbai.
Druskininkų mieste ir seniūnijose šiemet iš viso pasodinta daugiau kaip 300 želdinių: liepų,
pušų, beržų, klevų, kitų medžių.
Intensyvūs rudeniniai darbai
matomi ir K .Dineikos sveikatingumo parke – čia, vykdant paskutiniojo etapo parko įrengimo
darbus, pagal kraštovaizdžio architektės D. Želvienės parengtą
apželdinimo projektą, sodinamos
dekoratyvių medžių ir krūmų grupės: magnolijos, vyšnios, gudobelės, lanksvos, putinai, hortenzijos, alyvos, jazminai ir daugybė
kitų augalų. Taip pat įrengiamas
vaistažolynas, turėsiantis ne tik
estetinę, bet ir švietėjišką vertę
– parko lankytojai galės sužinoti
apie vietinius vaistingųjų savybių
turinčius augalus – kraujažolę,

Kaip ir kasmet, kurorte nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens buvo vykdomi želdinių
sodinimo darbai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

ežiuolę, melisą, čiobrelį, šalaviją, ramunėlę, pipirmėtę, raudonėlį, vaistinį valerijoną ir kitus.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, viešose erdvėse želdiniai sodinami,
atsižvelgiant į atnaujinamą gatvių, parkų infrastruktūrą bei įgyvendinamus projektus, kiekvienai
tvarkomai erdvei parenkant tinkamiausius želdinius.

Formuojant želdynus, visada
žiūrima, kad medžių lajos netrukdytų praeiti pėstiesiems, pravažiuoti automobiliams, neužgožtų
šviestuvų, kelio ženklų ar pastatų, bet kartu apsaugotų nuo taršos, triukšmo ir saulės spindulių.
Siekiant, kad želdinimo darbai
būtų atlikti kuo efektyviau ir pigiau, prieš septynerius metus
buvo įsigyta speciali medžių persodinimo įranga, kurią naudojant,

„Žaliosios kurorto erdvės
– viena iš pagrindinių Druskininkų vizitinių kortelių. Esame
miškingiausia savivaldybė, čia
auga daug senų medžių, jie
žmonėms kelia daug sentimentų. Bet dažnai iš išorės gražus
medis viduje yra išpuvęs ir kelia
grėsmę. Gamtos reiškiniai kasmet intensyvėja – kai kurie medžiai kelia pavojų ir žmonėms,
ir jų turtui. Todėl konsultuojamės su specialistais, vykdome
stebėseną ir medžių būklės
tyrimus. Jei yra galimybė medį
apgenėti ir išsaugoti, visada tai darome. Šalinami tik sausuoliai,
sergantys ar vėjo išversti medžiai. Į jų vietą atsodiname naujus
medelius. Kasmet pasodiname 300-500 medžių. Visada sodiname jau paaugintus, 3-4 metrų medžius – tokie medžiai darniai įsilieja į kurorto kraštovaizdį“, – sakė V. Jurgelevičienė.
atokesnėse teritorijose išaugę
medžiai yra persodinami kurorto
erdvėse.
Ši investicija pasiteisino su kaupu. Per septynerius metus persodinta apie 1100 pušų. Visas šias
pušis kurortui padovanojo druskininkiečiai. Privačių sklypų savi-

ninkai noriai dovanoja ne vietoje
išaugusius medžius – jiems nereikia rūpintis jų kirtimu ar rovimu,
nes tuo pasirūpina Druskininkų
savivaldybės Paslaugų ūkio specialistai, kurie padovanotus medelius persodina įvairiose kurorto erdvėse.

DĖMESIO! Kviečiami atsiliepti link Švendubrės esančių miškų sklypų savininkai

Druskininkų savivaldybė prašo kuo skubiau atsiliepti miškų žemės sklypų savininkus,
įgaliotus asmenis ar paveldėtojus, kad būtų galima užbaigti techninį projektą/Asociatyvi nuotrauka

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybė pradėjo rengti
techninio projekto ,,Druskininkų miesto pėsčiųjų – dviračių
tako ,,Žvaigždžių orbita“ paskutinio III etapo atnaujinimo
dokumentaciją.
Šis pėsčiųjų-dviračių takas yra
labai populiarus ir tarp druskininkiečių, ir tarp kurorto svečių. Nuo
Druskininkų pro Nemuno pakrantę, Velnio akmenį, senovinį Švendubrės kaimą besidriekiantį ir žaliais pušynais atgal į Druskininkus
parvingiuojantį taką žmonės renkasi ir jaukiam atokvėpiui, ir sportui, ir pažintiniams žygiams.
Tačiau pėsčiųjų-dviračių takui
– jau daugiau kaip 50 metų, todėl
jo būklė yra prasta – atsiradusios
duobės, dėl medžių šaknų sutrupėjusi ir iškelta danga kelia rimtą
pavojų.
Per 2019-2020 metus atnaujinta
didžioji šio pėsčiųjų-dviračių tako
dalis, liko III-sis etapas.
Druskininkams, kaip kurortui, labai svarbūs dviračių takai ir jų būklė. Takai atnaujinami, įrengiant
poilsio ir apžvalgos aikšteles su
mažosios architektūros elementais, išvalant išdžiūvusius, pavojų keliančius medžius.
Tam, kad būtų galima užbaigti
techninio projekto rengimą, būti-

ni link Švendubrės esančių privačių miškų sklypų savininkų sutikimai dėl medžių, esančių per arti
rekonstruojamo dviračių tako, pašalinimo.
Druskininkų savivaldybės pasamdytas rangovas visus veiksmus atliks pagal miško savininkų
pageidavimus – galimos trys medienos atidavimo alternatyvos:
1. Medžiai išpjaunami ir sudedami sklype. Medieną savininkai pasiima patys.
2. Esant sunkiai sveikatos ar finansinei būklei, mediena atvežama savininkams į namus.
3. Savininkams pageidaujant,
medieną parduoti, tarpininkaujama, kad medieną perkanti įmonė
nupirktų iš savininkų rinkos kaina.
Labai prašome kuo skubiau
atsiliepti miškų žemės sklypų
savininkus, įgaliotus asmenis
ar paveldėtojus, kad būtų galima užbaigti techninį projektą.
Susisiekite su Ūkio skyriaus vyriausiąja specialiste Jolanta Sakavičiene tel. (8 313) 40 120 arba
el. paštu jolanta.sakaviciene@
druskininkai.lt
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Viečiūnų miestelio pokyčiai: sutvarkytos viešosios erdvės,
įrengta patogi sporto ir laisvalaikio infrastruktūra
Ričardas Malinauskas,
Druskininkų savivaldybės
meras: „Viečiūnų bendruomenė yra pavyzdys, kokius
pokyčius galima padaryti,
labai norint ir tikslingai dirbant petys į petį.
Per dvidešimt metų nuveikėme tikrai daug svarbių
darbų, kurie pakeitė, pagerino viečiūniškių gyvenimą.
Šis, trejus metus trukęs projektas, atnešė pastebimų
teigiamų pokyčių.
Ypač juo džiaugiasi miestelio, sporto bei mokyklos bendruomenės, nes jų kasdien naudojama infrastruktūra tapo patogesnė
ir patrauklesnė.
Pabaigus įgyvendinti vienus projektus, jau laukia kiti – šiais
metais skirta 500 tūkst. eurų nenaudojamų buvusio baseino patalpų rekonstrukcijai į Viečiūnų bendruomenės edukacinį centrą.
Šis projektas taip pat labai svarbus ir laukiamas.“
Alvydas Varanis, Viečiūnų seniūnijos seniūnas: „Druskininkų kurorto
ir aplinkinių teritorijų plėtra lėmė, kad
pagal gyventojų skaičių Viečiūnai tapo
vienu didžiausių miestelių Alytaus apskrityje. Jaunos šeimos čia noriai perka
butus, statosi gyvenamuosius namus.
Atsižvelgdami į gyventojų poreikius,
stengiamės išnaudoti visas galimybes
kurti ir investuoti, kad gerėtų gyventojų
gyvenimo kokybė.
Šis projektas taip pat prisidėjo prie
to, kad miestelyje gyventi būtų saugu,
smagu ir gera.“

Vienas iš svarbiausių projekto darbų – šalia mokyklos įrengtas naujas universalus sporto aikštynas, kurį jau išbandė ir mažieji Viečiūnų bendruomenės nariai, ir laisvalaikį gryname ore mėgstantys leisti gyventojai/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotraukos

2000-aisiais Druskininkų savivaldybės dalimi tapusi Viečiūnų gyvenvietė per dvidešimt
metų neatpažįstamai pakeitė savo veidą ir išaugo į gražų
miestelį. Druskininkų savivaldybė kartu su miestelio bendruomene įgyvendino daug
reikšmingų projektų: sutvarkytas Druskininkus ir Viečiūnus jungiantis kelias, šalia jo
įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas, įrengti bendruomenės namai ir sutvarkytas šalia esantis
parkas, sutvarkyta aplinka, ugdymo įstaigos, o šį mėnesį baigiamas įgyvendinti trejus metus vykęs projektas „Viečiūnų
viešosios erdvės pritaikymas
bendruomenės poreikiams“.
Projekto tikslas – sumažinti
gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus, skatinat socialinę bei ekonominę plėtrą
Viečiūnų miestelyje.
Vienas iš svarbiausių projekto
darbų – šalia mokyklos įrengtas
naujas universalus sporto aikštynas, kurį jau išbandė ir mažieji
Viečiūnų bendruomenės nariai, ir

laisvalaikį gryname ore mėgstantys leisti gyventojai. Šias erdves
viečiūniškiai ypač įvertino karantino metu, rinkdamiesi sportą gryname ore.
Stadione paklota ilgaamžė universali danga, puikiai tinkanti futbolui, bėgiojimui ir kitoms sporto
šakoms. Taip pat įrengti nauji bėgimo takai, atnaujintos krepšinio
ir tinklinio aikštelės, nauja šuoliaduobė bei multifunkciniai lauko
treniruokliai.
Įgyvendinant projektą, daug dėmesio skirta ir gatvių infrastruktūrai. Atnaujinta daugiau kaip 700
metrai Verpėjų g. dangos, šalia
įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas,
kuris jungiasi su natūralios dangos miško taku, vedančiu per Senuosius Viečiūnus – unikalų senąjį kaimą, turintį gilią istoriją bei
gausų lankytinų objektų. Įrengtas naujas autobusų laukimo paviljonas, automobilių stovėjimo
aikštelė bei pastatytas informacinis stendas, kuriame atvaizduota
pėsčiųjų-dviračių takų bei šiaurietiško ėjimo trasa, einanti per
Senuosius Viečiūnus.

Atnaujintas ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų, pėsčiųjų
perėjų apšvietimas. Modernūs ir
šiuolaikiški, didesnę važiuojamosios dalies bei šaligatvių dalį apimantys šviestuvai įrengti spalio
mėnesį.
„Projekto metu sukurta infrastruktūra sudaro galimybes Viečiūnų miestelio bendruomenės
nariams saugiai ir aktyviai leisti laisvalaikį net ilgais žiemos vakarais. Pasivaikščioti apšviestais
naujais dviračių takais, sportuoti
lauke dabar daug saugiau ir smagiau“, – sakė Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir
Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 673,8 tūkst. Eur, iš jų 623,3
tūkst. Eur – ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto
lėšos ir 50,5 tūkst. Eur – Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos.

Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas, naujas autobusų laukimo paviljonas, automobilių stovėjimo aikštelė bei pastatytas informacinis stendas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

2-3 psl.Druskininkų savivaldybės informacija
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Vilija Blinkevičiūtė: „Darbuotojų interesų turi būti paisoma ir krizės metu“
Rimantas Kazlauskas

mažmeninės prekybos, paslaugų srityse. Beveik 60 proc. visoje ES minimalų darbo užmokestį
gaunančių asmenų yra moterys.

Ar laikas kalbėti apie minimalių atlyginimų didinimą ir jo reguliavimą Lietuvoje ir visoje
Europos Sąjungoje? Vilija Blinkevičiūtė teigia, kad ir laikas, ir
vieta. Dabar, kai siaučia pandemija, kai daliai dirbančiųjų gresia prastovos ir nedarbas, dar
svarbiau užtikrinti minimalias
žmonių pajamas.
Lapkritį Europos Komisija (EK)
pateikė direktyvos projektą, numatantį bendras taisykles ir principus
dėl minimalaus mėnesio atlyginimo
(MMA) nustatymo ES valstybėse.
Pokalbis apie tai su socialdemokrate V. Blinkevičiūte, Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke.

V. Blinkevičiūtė: „Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais (kaip ir šiuo metu) minimalaus darbo užmokesčio reikšmė tampa dar
svarbesnė.“

– Gerbiama Vilija, kodėl atsirado direktyvos projektas dėl
bendrų principų visoje ES nustatant MMA?
– Užtikrinti teisę į deramą MMA
reikalavo Europos Parlamentas.
Tai padaryti ES institucijos įsipareigojo dar 2017 m. Geteborge,
kur buvo patvirtintas Europos socialinių teisių ramstis.
Galiu pasirašyti po kiekvienu
EK pirmininkės Ursulos von der
Leyen žodžiu, kuri neseniai teigė: „Darbuotojų orumo turi būti
paisoma ir krizės metu. Matome,
kad pernelyg didelei daliai žmonių
dirbti nebeapsimoka. Darbuotojai
turėtų turėti galimybę gauti dera-

mą minimalųjį darbo užmokestį“.
Prisipažinsiu: direktyvos projektas šiek tiek nuvylė, nors ir vertintinas, kaip žingsnis nelygybės
mažinimo kryptimi, laikantis bendrų standartų visoje ES.
Net 10 procentų ES dirbančiųjų patiria skurdą. Ir tokių žmonių daugėja. Ilgametė tendencija.
Gėdinga tendencija turtingiausioje pasaulio bendrijoje.
Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais (kaip ir šiuo metu) MMA
reikšmė tampa dar svarbesnė.
COVID-19 sukelta krizė ypač paveikė sektorius, kuriuose dirba
daug mažą darbo užmokestį gaunančių darbuotojų, pavyzdžiui,

– Kas nuvylė direktyvos projekte?
– Europos Komisija skelbia, kad
daugumoje ES valstybių, kuriose MMA nustatomas teisės aktais
(taip yra ir Lietuvoje), jis yra per
mažas, net jei pastaraisiais metais ir didėjo. Beveik visose valstybėse nustatytasis MMA yra mažesnis, nei 60 proc. bruto („ant
popieriaus) darbo užmokesčio
medianos ir (arba) 50 proc. bruto
vidutinio darbo užmokesčio.
Būtent šių skaičių, kaip privalomų rodiklių, EK direktyvos projekte ir nėra. Šių skaičių pasigenda ir
Lietuvos profesinės sąjungos.
– Bet juk Europos Komisija
neturi priekaištų Lietuvai dėl
MMA?
– Oi, ne, Lietuvos MMA „popieriuje“ (sujungus mokesčius) tarp
visų ES valstybių atrodo pakankamai gerai. EK atstovų teigimu,
šiuo metu Lietuvoje nustatytas
607 eurų MMA yra net 12 pagal
dydį tarp ES valstybių.
Deja, realios pajamos („į rankas“) nėra tokios jau džiuginančios. Ir todėl suprantamas profesinių sąjungų siūlymas MMA
vertinti ne pagal bruto (kaip siūlo
EK), o pagal neto reikšmę – pagal
realias pajamas, kurios patenka į

darbuotojo piniginę.
Svarbu ir tai, kad visose valstybėse būtų vienodai vertinama
MMA perkamoji galia, darbo užmokesčio lygis, vidurkio didėjimas, darbo našumas. To ir siekiama šia direktyva.
– Lietuvoje nuskambėjo siūlymas jaunimui mokėti mažesnį MMA.
– Tokia galimybė numatyta ir EK
pasiūlytame direktyvos projekte.
Manau, kad tokios nuostatos
įgyvendinimas būtų ir neteisingas
jaunimo atžvilgiu, ir žalingas valstybei. MMA Lietuvoje ir taip nėra
didelis. Dar jį diferencijuoti pagal
amžių? Pastūmėti jaunimą geresnio gyvenimo ieškoti svetur? Lietuvai tai netinka. Priminsiu ir tai,
kad pagal Darbo kodeksą Lietuvoje MMA mokamas tik už nekvalifikuotą darbą.
– Direktyva paliks galimybę valstybėms pačioms apsispręsti, kaip nustatyti MMA?
– Taip, valstybės pačios spręs,
kaip nustatyti MMA, tačiau direktyva skatins kolektyvines derybas.
Nustatyta, kad valstybėse, kuriose
kolektyvinių derybų apimtis didesnė, mažai uždirbančių yra mažiau,
mažesnė pajamų nelygybė.
Direktyva reikalaus, kad valstybės, kuriose į kolektyvinių derybų
aprėptį nepatenka bent 70 proc.
darbuotojų, numatytų kolektyvinių derybų sistemą ir planą.

Šiuo metu 21 ES šalyje MMA
nustato valdžia, o Danijoje, Italijoje, Kipre, Austrijoje, Suomijoje ir
Švedijoje pasirašomos kolektyvinės sutartys – derasi darbdaviai
ir darbuotojai.
Lietuvoje socialinis dialogas dėl
MMA vyksta Trišalėje taryboje,
kuri kasmet iki birželio 15 d. privalo pateikti Vyriausybei savo išvadas. Tačiau tai nereiškia, kad
nereikia tarpšakinių, šakinių,
darbdavio ar darbovietės lygio kolektyvinių derybų dėl MMA.
Deja, bet Lietuvoje kolektyvinėse derybose atstovaujama vos 8
procentai dirbančiųjų. Todėl sunku įgyvendinti Darbo kodekse
numatytą galimybę susitarti dėl
didesnio MMA lyginant su Vyriausybės nustatytu.
– Dėl direktyvos projekto dar
vyks derybos tarp Europos
Parlamento, Europos Vadovų
Tarybos ir Europos Komisijos?
– Taip. Tikiuosi, kad bus išgirsta
ir socialinių partnerių nuomonė.
Kad po nelengvų derybų direktyva realiai padės mažas pajamas
uždirbantiems žmonėms.

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-282-01

Druskininkų ligoninėje gyvenimas verda: paslaugos teikiamos aktyviai,
atidarytas skyrius pacientams, sergantiems COVID-19
Praėjusią savaitę Druskininkų ligoninėje pradėjo
veikti atskiras skyrius COVID-19 sergantiems pacientams gydyti. Žmonėms, sergantiems šia liga, skyriuje
paruoštos 30 lovų, 10 lovų
– su galimybe taikyti deguonies terapiją. Per savaitę tikimasi pilnai su deguonimi
sukomplektuoti likusias 20
lovų. Trečiadienio duomenimis, skyriuje guli 14 pacientų
– 9 Druskininkų miesto, po 1
Lazdijų ir Vilniaus rajonų bei
3 Varėnos rajono gyventojai.
5 pacientai, sirgę COVID-19,
išleisti namo. 1 pacientė nuo
COVID-19 ligos sukeltų komplikacijų mirė.
Atsižvelgiant į šios ligos gydymo specifiką, jos gydymui
sudaroma medikų grupė, kuri
išimtinai rūpinsis būtent šiais
ligoniais. Šiuo metu ligoninė
dar pajėgi susitvarkyti su personalo poreikiu, tačiau, stebint kitų savivaldybių atvejus,
matoma, kad užtenka vos vieno atvejo, kai medikai privalo
saviizoliuotis, ir gali atsirasti
darbuotojų trūkumas. Siekiant
išvengti tokios situacijos ir užtikrinti sveikatos priežiūros
paslaugų tęstinumą, tam ruošiamasi iš anksto. Įstaiga sudarinės rezervinį darbuotojų sąrašą, kurie kritiniu atveju
būtų pasitelkti darbui.
Taip pat šiuo metu ligoninėje (Vaikų ligų skyriaus patalpose), kaip priėmimo padalinys,
veikia karščiavimo poskyris,
kuriame priimami karščiuojantys ir COVID-19 liga sergantys
pacientai.

Ligoninėje, kaip priėmimo padalinys, veikia karščiavimo poskyris, kuriame priimami
karščiuojantys ir pacientai, kuriems yra įtariama arba nustatyta COVID-19 liga/Ligoninės archyvo nuotrauka

Ligoninė nenutraukia ir kitų
sveikatos priežiūros paslaugų druskininkiečiams. Toliau
vykdomos planinės hospitalizacijos (turintiems neigiamą
SARS-CoV-2 RNR (PGR metodu) tyrimo atsakymą, kuris
atliktas ne anksčiau, kaip likus 48 val. iki atvykimo į sta-

cionarą), planinės operacijos
(pacientams papildomai bus
daromi greitieji COVID-19 testai), ambulatorinės konsultacijos ir paslaugos konsultacinėje
poliklinikoje, dienos chirurgijos, diagnostinės paslaugos
(echoskopijos, rentgeno).
Skyriuose draudžiamas paci-

entų lankymas. Galima lankyti tik terminalinės būklės pacientus ir pacientus iki 14 metų
amžiaus, pagal ligoninės nustatytą tvarką. Siuntinių pacientams perdavimas vykdomas
sugriežtinta tvarka.
Vaikams skubi pagalba teikiama ligoninės Priėmimo ir
skubios pagalbos skyriuje ir
sprendžiama dėl tolesnio ambulatorinio gydymo ar gydymo
stacionare. Siekiant mažinti medicinos personalo, stacionare gydomų suaugusiųjų
pacientų ir atvykstančių karščiuojančių vaikų bei jų tėvų užsikrėtimo riziką, ligoninės Vaikų ligų skyriaus gydytojai
teikia konsultacijas ir nuotoliniu būdu tel. 8 671 79073.
Konsultacijos metu priimamas
sprendimas dėl ligonio tiesioginės apžiūros ir gydymo stacionare būtinybės. Šeimos
gydytojų nedarbo metu tėvai
gali tiesiogiai konsultuotis
su ligoninės Vaikų ligų specialistais tel. 8 671 79073.
Konsultacijos teikiamos šeimos gydytojams ir gydytojams
specialistams. Konsultuojama
GMP tarnyba. Dėl planuojamo transportuoti į stacionarą ligonio būtina susisiekti
su budinčiu vaikų ligų gydytoju tel. 8 671 79073. Konsultacijos teikiamos visą parą!
Į klausimą, kodėl Druskininkų ligoninė buvo pasirinkta kaip
COVID-19 ligonių gydymo įstaiga, Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė
pakomentavo, kad, remiantis
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendi-

mu, Druskininkų ligoninė, kaip
viena iš geriausiai atitinkanti infrastruktūros reikalavimus ir pasiruošimą, tapo COVID-19 ligonių gydymo įstaiga. Šiuo metu
tokia įstaiga regione yra ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė. Druskininkų ligoninės direktorė E. Raulušaitienė taip pat
pažymėjo, kad tik po diskusijų ir
įtikinėjimų su LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais
pavyko užsitikrinti, kad ne visa
ligoninė tampa COVID-19 ligonių gydymo įstaiga – bus ir toliau teikiamos nuolatinės gydymo paslaugos taip reikalingos
druskininkiečiams. Tuo tarpu po
savaitės pradžioje vykusio pokalbio su Vilniaus regiono ligoninių vadovais, LR Sveikatos
apsaugos ministerijos atstovais,
organizuojančia įstaiga Santaros klinikomis, buvo nuspręsta, kad Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė uždaro paskutinį
terapinį skyrių ir pacientams teikia tik būtinąsias paslaugas bei
gydo sergančiuosius COVID-19
liga. Tad papildomą srautą terapinių pacientų privalės priimti ir
Druskininkų ligoninė. „Situacija
pakankamai įtempta, bet labai
tikiuosi, kad bendromis pastangomis sugebėsime užtikrinti
druskininkiečiams svarbių paslaugų nenutrūkstamą tiekimą“,
– sakė Druskininkų ligoninės direktorė E. Raulušaitienė
Parengė Laima Rekevičienė
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Psichologė S. Tulickaitė: „Karantinas – tinkamas laikas
sustoti ir pagalvoti, kas mums svarbu“

Magistro studijas baigusi sveikatos psichologė Sandra Tulickaitė Druskininkuose
dirba jau antri metai. Pradžioje ji dirbo prie projekto, skirto
paauglių žalingų įpročių prevencijai, o dabar konsultuoja
druskininkiečius dėl karantino sukeltų psichologinių problemų.
Su S. Tulickaite kalbamės apie
psichologo vietą mūsų visuomenėje, sociumo psichologinius pokyčius pandemijos metu, būdus
įveikti krizes, ženklus, kad žmogui reikia specialisto pagalbos,
– Kuo šis laikotarpis – pandemija, karantinas – ypatingas mūsų visuomenės psichinės sveikatos prasme? Ar
tiesa, kad šiuo metu žmonėms
ypač reikia psichologo pagalbos?
– Pandemijos ir karantino laikotarpis sutrikdė įprastą žmonių
gyvenimą: reikia prisitaikyti prie
naujų gyvenimo sąlygų, įveikti
įvairius iššūkius, išmokti gyventi
kitaip, nei buvome įpratę. Šie dalykai tiesiogiai veikia mūsų psichinę sveikatą ir, priklausomai
nuo to, kaip mes rūpinsimės savimi dabar, atitinkamų pasekmių
sulauksime ateityje. Kita vertus,
karantino laikotarpis – puikus
metas šiek tiek „sustoti“ ir pagalvoti, kas mums yra svarbu, kaip
matau save ir kitus, daryti dalykus, kuriems prieš tai neturėjome laiko.
Turiu vidinį įsitikinimą, kad, nepriklausomai nuo priežasties,
psichologo pagalba reikalinga
visada. Tačiau, atsižvelgiant į
staigiai pasikeitusias gyvenimo
aplinkybes, galima daryti prielaidą, kad šiuo metu žmonės intensyviau turi mobilizuoti savo
resursus prisitaikyti, dėl to psichologinių konsultacijų poreikis
– didesnis.
– Kaip pasikeitė sociumo
psichologinė būsena per karantiną?
– Pastebima, kad šiuo laikotarpiu yra padidėjęs žmonių nerimas dėl savo ir artimųjų sveikatos, įvairių apribojimų, finansinių
sunkumų, vaikų ugdymo procesų užtikrinimo, todėl dažniau išgyvenamas liūdesys ir pyktis.
Patiriamas bejėgiškumas dėl
pandemijos sukeltų pasekmių
tiesiogiai veikia mūsų psichologinį imunitetą ir keičia bendrą
sociumo psichologinę būseną, „įnešdamas“ daugiau streso
kasdienėse veiklose.
– Ar jaučiate mūsų visuomenės dar neįveiktą stigmą, kad
pas psichologą kreipiasi tik
tie, kam „nuvažiavo stogas“?
– Dirbu su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, viena iš jų – klientai, kurie yra nukreipti vizitui
pas mane. Tarp jų vis dar jaučiu
neigiamą nuostatą psichologų
atžvilgiu, tačiau jau po pirmo
susitikimo didžioji dalis žmonių
išeina su noru grįžti atgal. Panašu, kad, įveikus nežinomybę
bei išankstines nuostatas, susijusias su psichologinėmis/psichoterapinėmis
konsultacijomis, ši stigma mažėja. Bendrai,
manau, kad visuomenės požiūris į psichologo/psichoterapeuto pagalbą šiandiena yra labiau
teigiamai vertinamas nei anksčiau.

mylimais žmonėmis, o jei nėra
galimybės tai daryti realiai – komunikuoti per nuotolį
6. Naudinga praktikuoti dėkingumo technikas
7. Laiką, kuris praleidžiamas
prie TV arba skaitant straipsnius apie virusą, keisti produktyviu laiku lauke, laikantis saugaus
atstumo nuo kitų
8. Nepasiduoti negatyvui
9. Stiprinti savo psichologinį
imunitetą.

S. Tulickaitė pasirengusi padėti druskininkiečiams įveikti ir dėl karantino kylančias psichologines problemas/Asmeninio archyvo nuotrauka

S. Tulickaitė spalį pradėjo vesti individualias konsultacijas bei grupinius užsiėmimus Druskininkų gyventojams/Asmeninio archyvo nuotraukos

– Ar psichologas turėtų tapti tokiu pačiu kiekvieno žmogaus palydovu, kaip
asmeninis stomatologas, kosmetologas, ginekologas, šeimos gydytojas?
– Pritariu, kad kiekvienam žmogui naudinga turėti „terapinį palydovą“ tol, kol jis pasiekia savo
išsikeltą tikslą konsultacijų metu.
Bet kartais prireikia laiko, kol
randamas tinkamas (savo asmenybe bei terapijos kryptimi) psichologas/psichoterapeutas šiam
keliui eiti. Tad nebijokime ieškoti ir atrasti.
– Kokie požymiai praneša
apie tai, kad žmogui reikia psichologo konsultacijos?
– Einant į konsultacijas pas psichologą, nebūtina jausti išskirtinių požymių, susijusių su psichine sveikata. Gali būti tiesiog
noras geriau suprasti bei pažinti
save, išmokti konstruktyvių konfliktų sprendimų būdų, pagerinti
santykius su aplinkiniais. Manau,
kad kiekvieno gyvenime būna iššūkių, nevaldomų situacijų, įvairių „nepatogių“ jausmų. Jaučiant
intensyvias emocijas, svarbu
jas įsisąmoninti, suprasti, dėl ko
jos kyla, išmokti tinkamų įveikos
strategijų ir šioje vietoje gali pa-

dėti psichologai, kurie yra apmokyti suteikti pagalbą žmogui,
išgyvenančiam krizinį arba intensyvų stresą keliantį laikotarpį.

si dirbti ir kontaktiniu (laikantis
visų saugumo rekomendacijų),
ir nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į
individualius atvejus.

– Kokios pagalbos galima sulaukti iš psichologo? Ar bendravimas nuotoliniu būdu yra
efektyvus? O gal Jūs konsultuojate kontaktiniu metodu?
– Kalbėdama apie psichologo darbo pobūdį, mėgstu naudoti veidrodžio metaforą: psichologas/psichoterapeutas yra
tarsi veidrodis, atspindintis vidinį pasaulį žmogaus, kuris sėdi
priešais. Specialistas gali padėti susivokti, kas vyksta žmogaus gyvenime bei prisidėti,
ieškant jam pačiam tinkamiausių problemos sprendimo būdų,
palydėti tų problemų sprendimo kelyje, normalizuodamas
kylančius jausmus. Tikiu, kad
kiekvienas žmogus pats žino,
kaip jam tvarkytis su savo sunkumais, tik kartais reikia pagalbos, padedančios pažiūrėti į
visą iš šalies.
Kalbant apie nuotolinių konsultacijų efektyvumą, mokslinėje literatūroje teigiama, kad jos tokios pat efektyvios, kaip ir realūs
susitikimai. Tačiau aš labiau vertinu gyvą kontaktą, dėl to renkuo-

– Kaip psichologas susidoroja su savo vidiniais demonais?
– Kalbant apie vidinius demonus, mano manymu, kiekvienas
psichologas privalo pereiti savo
asmeninę terapiją. Taip pat yra
supervizijos, intervizijos, kurių
metu kalbama apie jausmus, kylančius profesinio darbo metu.
Kai to reikia, tariamasi, kaip geriau padėti žmogui, išlaikant konfidencialumo principą.
– Kokie Jūsų patarimai žmonėms, kai atsiranda vienišumo, komunikacijos trūkumo,
nežinomybės jausmas?
– Interneto platformose yra labai daug įvairiausių patarimų,
kaip elgtis šiuo neapibrėžtumo
ir nežinomybės laikotarpiu, tačiau norėčiau pasidalinti labiau
asmeninėmis, kasdienėmis rekomendacijomis:
1. Daug juoktis
2. Skaniai valgyti
3. Lepinti save (būtina!!!)
4. Perskaityti knygas, kurioms
neturėta laiko
5. Leisti laiką su sau artimais/

– Papasakokite apie save –
iš kur esate kilusi, kodėl pasirinkote psichologės profesiją,
kur dirbote, kokia Jūsų specializacija?
– Esu kilusi iš Suvalkijos. Ilgą
laiką gyvenau Marijampolėje,
o paauglystėje su šeima persikraustėme į Kazlų Rūdą, kurioje vėliau ir įsidarbinau Socialinės
paramos centre. Dirbau ir vis dar
dirbu su labai įvairia tiksline žmonių grupe: socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, vaikų globos namų gyventojais, globėjais.
Užsiimu savanoryste pataisos
namuose bei individualia praktika. Esu baigusi magistro studijas
ir gavusi sveikatos psichologo
specializaciją. Šiuo metu mokausi individualios psichodinaminės
psichoterapijos pagrindų. Nuolat
keliu kvalifikaciją įvairiuose kursuose.
Psichologės profesiją pasirinkau dėl kelių motyvų. Pirma –
turiu vidinį įsitikinimą, kad kiekvienas galime rasti būdų kaip
padaryti šį gyvenimą patogesniu sau ir kitiems, tad man norėjosi turėti įrankių, kad galėčiau
šią „žinutę“ siųsti kitiems. Antra
– augau disfunkcinėje šeimoje,
išgyvenau labai maištingą paauglystę, tikėtina, kad dėl to vidinis
vaikas ir nuvedė mane į psichologijos temą – buvo noras geriau
suprasti save.
– Kaip atsiradote Druskininkuose? Su kokiomis žmonių
psichologinėmis
problemomis Jūs susiduriate, kai konsultuojate druskininkiečius?
– Atrodo, kad Druskininkai
mane pačią susirado. Anksčiau,
nei prieš metus, sulaukiau Visuomenės sveikatos biuro direktorės Ingos Kostinos skambučio,
ji pasiūlė įgyvendinti projektą,
skirtą žalingų gyvenimo įpročių
prevencijai tarp paauglių. Šių
metų spalį pradėjau vesti individualias konsultacijas bei grupinius užsiėmimus Druskininkų gyventojams. Apie bendrą
psichologinę terpę šiame mieste dar sunku kalbėti, nes jaučiuosi nedaug prie to prisilietusi. Bet žaviuosi Druskininkuose
vyraujančiu ramumu bei žmonių
rūpesčiu savimi ir kitais. Labai
džiaugiuosi darbu Druskininkuose, nes visi klientai, kurie ateina
pas mane, yra labai motyvuoti,
reflektyvūs ir atviri. Kiekvienas
„atsineša“ labai individualių dalykų, pradedant sunkumais šeimoje ir baigiant geresniu savęs
pažinimu.
– Kaip galima patekti pas Jus
konsultacijai?
– Pas mane į konsultacijas galima registruotis el. paštu sandra.
tulickaite@gmail.com arba tel. 8
622 81798
Kalbino Laimutis Genys
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Priminimas gyventojams: nepamirškite susimokėti
vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą
Metų pradžioje gyventojams
buvo išsiųsti metinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokestiniai pranešimai. Metinę
rinkliavą galima sumokėti iškart už visus metus arba kas
ketvirtį.
Baigiantis metams, yra dėliojamas 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžetas – dėl
COVID-19 įtakos šiais metais
biudžetą rinkti yra žymiai sunkiau, nei bet kada.
Todėl primename gyventojams,
kad iki metų pabaigos turite sumokėti vietinės rinkliavos mokestį
už atliekų surinkimą. Nepalikite to
paskutinei minutei.
Už atliekų surinkimą sumokėti galite į bet kurią žemiau nurodytą sąskaitą:
AB
„Swedbank“
–
LT687300010105489921;
AB
DNB
bankas
–
LT324010040900449157;
AB Lietuvos paštas; MAXIMA
prekybos centrai;

Asociatyvi nuotrauka

UAB „Perlo paslaugos“;
UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus
agentūra.
Primename, kad peržiūrėti

gyventojams skirtus mokėjimų
pranešimus galima tinklapyje
https://savitarna.aly tausra tc.lt/

Neįgalieji ir senjorai kviečiami pasinaudoti maisto,
medikamentų ir prekių pristatymo paslauga
Šiuo metu, kai COVID-19
liga ir karantino laikotarpiu
taikomos visuomenės sveikatos saugos priemonės riboja įprastas paslaugas ir
socialiai
pažeidžiamiems
asmenims sukelia kasdienio
gyvenimo sunkumų, Druskininkų savivaldybė kartu su
asociacija „Druskininkų šeimos paramos centras“ pradeda teikti naują paslaugą

Druskininkų savivaldybė kartu su asociacija „Druskininkų šeimos paramos
centras“ pradeda teikti naują paslaugą neįgaliesiems ir senjorams/Asociatyvi nuotrauka

neįgaliesiems ir senjorams.
Planuojama, kad jau nuo
gruodžio 1 d., gyventojų prašymu, Druskininkų šeimos paramos centro darbuotojai galės nupirkti ir pristatyti maisto
produktų, medikamentų, higienos ir kitų prekių, taip pat pagelbėti, sumokant mokesčius.
Paslaugos gavėjui pati pristatymo paslauga bus nemokama, tačiau už pristatytus pro-

duktus ir prekes mokės asmuo
arba jo artimieji.
Pristatymo išlaidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020
metų ES fondų investicijų
veiksmų programos priemonę
„Kompleksinės paslaugos šeimai“.
Teisę į šią paslaugą turi didesnės rizikos susirgti sunkia
COVID-19 ligos forma gyven-

tojai – senyvo amžiaus (nuo 65
metų) ir negalią turintys asmenys. Produktai ir prekės galės
būti pristatomi konkrečiam asmeniui vieną kartą per savaitę.
Gyventojai (ar jų artimieji) jau
gali kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių jo darbo
metu ir, tiesiog paskambinus
telefonu 8 684 34429, pateikti prašymą gauti šią paslaugą.
Druskininkų savivaldybės informacija

Miestą šventiniu rūbu puošiantys žmonės dirba iki išnaktų
Nors šių metų Kalėdos ir Naujieji metai
dėl karantino bus kitokie, nei anksčiau –
be žmonių minių ir didelių sambūrių, tačiau Druskininkai nusprendė prieš šventes
išskirtinai papuošti miesto erdves.
Apie tai, kad daugelį druskininkiečių ir kurorto svečių maloniai stebina įvairiose Druskininkų erdvėse kasdien atsirandančios naujos
puošybos detalės, prakalbo net ir nacionalinė
žiniasklaida. Tačiau ne visi žino, kas rūpinasi
tuo, kad Druskininkai per artėjančias šventes
vėl būtų įspūdingi ir išskirtiniai.
Pasirodo, šiemet, kaip ir kasmet, Druskininkų
savivaldybės vizijas įgyvendina ir miesto puošyba rūpinasi bei tam visas pajėgas telkia Druskininkų savivaldybės Paslaugų ūkio žmonės.
Įstaigos direktorė Birutė Jonušauskienė teigė, jog šiuo metu prie miesto puošybos nuoširdžiai, neskaičiuodami darbo valandų dirba
dešimt jos vadovaujamos įstaigos darbuotojų.
„Jau papuošėme girliandomis medžius
aplink visą Druskonio ežerą, taip pat sukėlėme lemputes į pušis prie įvažiavimo į miestą, šalia „Atgimimo“ mokyklos. Buvo atvažiavę aukštalipiai iš Vilniaus, o mūsų žmonės
jiems padėjo, dirbo iki aštuntos valandos vakaro, kad tik viską suspėtų gerai padaryti“, –
pasakojo ponia Birutė.
Ji sakė, kad trečiadienį į Pramogų aikštę
buvo atgabenta Paslaugų ūkio meistrų atnaujinta prakartėlė, kuri vakar buvo montuojama.
Pradėtas ir atsakingiausias darbas – didžiosios Druskininkų Kalėdų eglės puošimas.
„Mane džiugina tai, kad mūsų darbuotojai yra
tikri Druskininkų patriotai, jie gali dirbti ir ilgiau,
po darbo, kad tik miestas būtų laiku ir tinkamai
papuoštas“, – džiaugėsi B. Jonušauskienė.
Parengė Laimutis Genys

Atsakingiausias darbas – didžiosios Druskininkų Kalėdų eglės puošimas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šiemet, kaip ir kasmet, Druskininkus šventinėmis instaliacijomis puošia Paslaugų ūkis/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Kompleksinė paslauga „Vaikas +“ – Savivaldybės pagalba
vaikus auginantiems druskininkiečiams
Didėjant visuomenės lūkesčiams,
neišvengiamai
patiriamas
poreikis
plėsti Druskininkų savivaldybės
administracijos
teikiamas
paslaugas. Esant dabartinei
situacijai, kai pasaulis nuolat
keičiasi, vis svarbesnė tampa
technologijų reikšmė, Druskininkų gyventojams reikia individualių, į konkrečius poreikius orientuotų sprendimų.
Savivaldybė stengiasi būti
pakankamai lanksti, kurdama jaunoms šeimoms skirtas
paslaugas.
Sukūrė paslaugų kompleksą
vaikams
„Naujos kompleksinės paslaugos „Vaikas+“ tikslas – kompleksiškai teikti paslaugas, susijusias
su vaiko gimimu ir auginimu, besilaukiančioms ir/ar vaikus auginančioms
(globojančioms)
šeimoms gyvenančioms Druskininkų savivaldybėje, mažinant
institucinę intervenciją ir stiprinant šeimų savarankiškumą bei
užtikrinti, kad Druskininkų savivaldybėje gyvenantys vaikai
gautų jiems priklausančias paslaugas“, – teigė Savivaldybės
specialistė Asta Dyburienė.
„Vaikas+“ – kompleksinis paslaugų paketas, susijęs su vaiku
ir jo gyvenimo įvykiais (vaiko gimimo registravimas, išmokos
vaikui, pirmas gydytojas, registracija į darželį...). Paslauga teikiama, vadovaujantis vieno langelio, skaidrumo, naujovių ir
atvirumo permainoms principais. Tuo tikslu sukurti tech-

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Žinau, kad besilaukiantiems
mažylio ir ką tik tėvais tapusiems
žmonėms kyla labai daug klausimų, o šalia to dar reikia pasirūpinti ir biurokratiniais dalykais:
prašymais išmokoms, vaikučio
registracija, gydytojo pasirinkimu ir daugeliu kitų.
Suprantu, kad informacijos
tėvų forumuose būna labai daug
ir skirtingos, o draugų ir giminaičių patarimai ir patirtys dažnai labiau klaidina, nei padeda. Norėdami padėti tėvams,
visas su vaiko gimimu ir auginimu susijusias paslaugas sujungėme į vieną kompleksinę
paslaugą „VAIKAS+“. Nuo šiol
Druskininkų savivaldybės administracijos specialistė Asta Dyburienė bus tas asmuo, kuris lydės
ir padės mūsų Savivaldybės tėvams, konsultuos ir patars. Stengsimės atliepti tėvams svarbius klausimus – ne tik dėl paraiškų ir
prašymų, bet ir dėl užsiėmimų su mažyliais, kitų aktualijų. Drąsiai
kreipkitės, klauskite, išsakykite savo idėjas – labai jų laukiame ir būtinai atsižvelgsime. Juk ši paslauga dar nauja – užauginti ją galime
tik bendromis pastangomis“.
nologiniai sprendimai:
1. Naujas paslaugos teikimo kanalas – unikalus Druskininkų savivaldybės „Facebook“ paskyra „Kompleksinė
paslauga Vaikas+“, kurioje tėveliai ras naudingos informacijos ir pagalbą, susijusią su vaiko gimimu ir auginimu, galimybę
bendrauti, greitai bei kokybiškai
gauti paslaugą.
2. Reklaminis skydelis Druskininkų savivaldybės tinklalapyje www.druskininkusavi-

valdybe.lt
Kaip pasinaudoti kompleksine paslauga „VAIKAS+“?
1. Šeimos narys nuotoliniu
būdu (elektroniniu paštu, pokalbių programėlėmis, telefonu,
naudodamiesi socialiniais tinklais) ar įprastu būdu kreipiasi
į kompleksinės paslaugos „Vaikas+“ (toliau – paslauga) specialistą.
2. Šeimos narys užpildo „Anketą – prašymą“. Vaikas įtraukiamas į Paslaugos klientų sąrašą.
Kompleksinės
paslaugos
„Vaikas+“ specialistas (toliau
– Paslaugos specialistas) teikia civilinės metrikacijos (priima
prašymus dėl naujagimio gimimo registravimo ir vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo),
socialinės paramos (priima prašymus vienkartinei išmokai gimus vaikui ir išmokai vaikui) ir
švietimo (priima prašymą registruoti ir paskirti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą) paslaugas.
Paslaugos specialistas konsultuoja, informuoja bei tarpininkauja civilinės metrikacijos,
socialinės paramos, švietimo,
sveikatos ir kitais, su vaiko auginimu susijusiais klausimais
(pagal poreikį šeimai teikiamos
konsultacijos bei paslaugos pagal sudarytą „Vaiko“ kalendorių). Specialistas su šeimomis
bendrauja jiems tinkamais ir patogiais bendravimo būdais.
Paslaugos specialistė – A.
Dyburienė, tel. (8 313) 52543,
el. p. asta.dyburiene@druskininkai.lt
Sulaukė tėvelių dėmesio

Paslaugos specialistė A. Dyburienė su šeimomis bendrauja jiems tinkamais ir patogiais
bendravimo būdais/Laimučio Genio nuotrauka

Druskininkietis Mindaugas Matulevičius buvo vienas iš pirmų-

jų, užsiregistravusių paslaugai
„Vaikas+“. Prieš mėnesį dvynukų susilaukusi Matulevičių šeima
apie naują Savivaldybės paslaugą sužinojo, kai domėjosi išmokų vaikams klausimu: „Šios paslaugos dalyviu tapau todėl, jog
tikiuosi visą informaciją apie su
vaikais susijusius klausimus gauti vienoje vietoje, nereikės klaidžioti po įvairias institucijas. Man
priimtina tai, jog paslauga apima
ilgą vaikų gyvenimo tarpsnį, kad
atsakymus į visus klausimus dėl
vaikų bus galima gauti operatyviai, iš vieno šaltinio, parašysime
į feisbuką ir netrukus gausime atsakymus. Man tai patinka – šiuolaikiška ir patogu.“

Kompleksinės paslaugos „Vaikas +“ nauda neabejoja ir Evelina Raulušaitienė: „Tik gimęs
vaikas į šeimos gyvenimą atneša daug malonių pokyčių ir nedidelių išbandymų. Vieni būsimi
tėvai dar nėštumo metu aktyviai
tam ruošiasi, dalyvauja būsimiems tėvams skirtuose kursuose, skaito knygas, straipsnius,
o kiti net nepagalvoja apie galimus sunkumus.
Tėvų kasdienybė kupina iššūkių.
Manau, kad kiekvienas jausis tvirčiau, žinodamas, kad, spręsdami su jais susijusias problemas,
gaus profesionalią konsultaciją.
O ši nauja platforma suteiks visą
reikiamą informaciją, nes ji apjungia visas sritis, kurios aktualiausios, auginat vaiką.“
Karolina Kvedaravičienė teigė apie šią naują paslaugą sužinojusi visai neseniai. Keturių
mėnesių atžalą su vyru Roku
auginanti moteris džiaugėsi,
jog kompleksinė paslauga „Vaikas +“ bus naudinga jauniems
tėvams ir sumažins rūpesčius,
kurie įvairiais vaiko gyvenimo
laikotarpiais atsiranda dėl formalumų tvarkymo: „Gaila, kad ši
paslauga atsirado tik dabar, man
ji jau buvo aktuali, laukiantis vai-

kelio. Tikiu, kad šią paslaugą
teikiantys specialistai tėvams
sumažins bent dalį rūpesčių, susijusių su tam tikrais vaikų gyvenimo atvejais. Netrukus parašysiu prašymą, kad mūsų atžala
būtų įtraukta į „Vaikas +“ paslaugos gavėjų sąrašą.“

Tris vaikučius auginanti Giedrė Vasiliauskienė apie naują
paslaugą sužinojo neseniai, ją
išaanalizavo ir jau pateikė prašymą tapti paslaugos gavėja:
„Kiek supratau, ši paslauga apima svarbius vaiko laikotarpius –
nuo nėštumo, gimdymo iki mokyklos. Tikiu, kad Savivaldybė
padės tėvams išspręsti gausybę
problemų, su kuriomis susiduria
jauni tėvai. Labai gerai, kad šios
paslaugos gavėjams nebereikės laukti eilėse dėl vaiko išmokų, viską bus galima sutvarkyti
internetu. Tikiuosi ir daugiau patogumų tėvams, užsiregistravusiems gauti šią paslaugą.
„Vaikas +“ – dar vienas įrodymas, kad Druskininkai nuoširdžiai rūpinasi šeimomis, auginančiomis vaikus, ir siekia
palengvinti jų gyvenimą. Drąsiai
galima sakyti, jog Druskininkai –
ta vieta, kurioje gera gyventi jaunoms šeimoms ir jų atžaloms.“
Parengė Laimutis Genys
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SVEIKINIMAS

APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS
SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo
(-ų) (kadastro Nr. 3878/0006:386;
3878/0006:427), esančio (-ių) Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. savininką (-us) ir paveldėtoją (-us) G.V., M.S., kad IĮ
„Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2226) 2020-12-07 10:00 val.
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.
3878/0006:591), Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., skl. Nr.
257-5, ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“
adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paštu zemata.lt@gmail.
com arba telefonu 8 676 02 621.

Gražaus jubiliejaus
proga mielą Marytę
Kraunelienę sveikina ir
ilgų gyvenimo metų bei
geros sveikatos linki vyras Antanas, dukros
Alma ir Rima, 4 anūkai
ir 3 provaikaičiai.

Apleisto sklypo tvarkymas, valymas. Medžių genėjimas- pjovimas. Metalo
laužo išvežimas, supirkimas. Šiukšlių išvežimas,
transporto paslauga.

Tel. +370 628 75156

Dėmesio!

Kokybiškai ir nebrangiai
atliekame visus apdailos, smulkius santechnikos ir elektros darbus.
Tel. 8 689 61667

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.5935/0004:22), esančio
Guobinių kaime, Leipalingio sen.,
Druskininkų sav., savininko M.B.
paveldėtojus, kad UAB “Druskininkų geoplanas” matininkas Darius
Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-303) 2020-12-08d. 10
valandą vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.5935/0004:527), esančio Guobinių kaime, Leipalingio
sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB “Druskininkų geoplanas” adresu Vytauto g. 19-4, Druskininkai, el. paštu
dgeoplanas@inbox.lt arba telefonu 8 699 12416

Perku namą mieste arba
sodybą, žemės ar miško sklypą vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite, atsilyginsiu.
Tel. 8 684 44444

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai
artimiausiu metu bus aptarnaujami tik
nuotoliniu būdu!
Prašome visais klausimais rašyti el. p.
info@manodruskininkai.lt
arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p.
skelbimai@manodruskininkai.lt
bei tel. 8 646 27272
Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Ieškome darbuotojų, kurie norėtų papildomos veiklos
(medicininis išsilavinimas būtų privalumas). Dėl pokalbio, kuris vyktų pirmadieniais, kreiptis tel. 8 686 07739
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„Geriau tvirta taika ,negu pergalės viltis“ (Titas Livijus)

MEDIACIJOS PASLAUGOS DRUSKININKUOSE
Jei Jūs atsidūrėte konfliktinėje situacijoje ir Jums nepavyksta kilusio ginčo išsispręsti savarankiškai, tačiau norite tai padaryti kuo greičiau,
kuo pigiau, išsaugodami, kiek įmanoma, draugiškesnius, bendradarbiavimu grįstus santykius – kreipkitės į mane, kvalifikuotą mediatorę Kristiną Bučienę. Teikiu privalomosios (tik šeimos ginčuose paslauga teikiama nemokamai), neteisminės ir teisminės mediacijos paslaugas šeimos, darbo ir kituose civiliniuose ginčuose.
Karantino laikotarpiu paslaugas teikiu nuotoliniu būdu ginčo šalims patogiausiomis priemonėmis.
Jei Jums kyla klausimų apie mediaciją, kreipkitės ir aš mielai Jus pakonsultuosiu, paaiškinsiu plačiau, kuo Jums naudinga mediacija, kodėl ją verta rinktis, paaiškinsiu, kur reikia kreiptis, norint gauti nemokamą privalomą mediacijos paslaugą, padėsiu užpildyti reikiamus dokumentus.
Mano kontaktiniai duomenys: tel. +370 655 25622,
el. paštas kristinamediatore@gmail.com

Tarptautiniai mokinių veiklos projektai – kitaip
Janina Jonušauskaitė,
„Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė
„Atgimimo“ mokykla 2020 m.
laimėjo tris Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos „Erasmus+“
tarptautinius
pagrindinio
veiksmo bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektus ir rudenį pradėjo juos
vykdyti.
Projekte KA2 „Mokykimės
kartu“ (angl. „Let`s learn together“) dalyvauja mokyklų bendruomenės iš Lietuvos, Čekijos ir Vokietijos (koordinatorė
–Loreta Šilanskienė, pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja ekspertė). Projekto KA2 „Laimingi mokiniai“ (angl. „Happy
Students“) dalyviai – mokyklų bendruomenės iš Lietuvos,
Lenkijos, Ispanijos, Graikijos,
Turkijos ir Italijos (koordinatorė – Janina Jonušauskaitė, anglų k. mokytoja metodininkė).
Projektas KA1 „Ugnis, vanduo,
žemė, oras“ bendrai veiklai subūrė mokyklų bendruomenes
iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Turkijos
(koordinatorė – Rovena Kvaraciejūtė, anglų k. mokytoja metodininkė).
Epidemiologinei situacijai kintant dideliu greičiu ir Lietuvoje, ir
šalyse partnerėse, Švietimo mainų paramos fondas rekomenduoja skirti maksimalų dėmesį projekto dalyvių saugumui užtikrinti.
Atsižvelgus į rekomendacijas,
projektai įgyvendinami organizuojant veiklas kitaip – nuotoliniu
būdu, bendraujant vaizdo konferencijose. Pandemijos laikotarpiu,
bendraujant virtualiai, projektinių veiklų organizavimas ir mokymas, naudojant technologijas,
yra novatoriškas. Projekto koordinatoriai ne tik du kartus per mėnesį organizuoja vaizdo konferencijas, bet ir dalijasi pamokų
planais, stengiasi optimaliai įgyvendinti numatytas veiklas. Susitikimų metu buvo tariamasi, kaip
bendradarbiausime ateityje, sukurtos projektus koordinuojančių
asmenų socialinės grupės, apsvarstytos artimiausios veiklos,
jų įgyvendinimo terminai ir išrinkti
atsakingi asmenys
Projektai sukurti, atsižvelgus į
pagrindinius dalyvaujančių mokyklų nurodytus tarpkultūrinio dialogo tarp skirtingų Europos šalių ir skirtingų sluoksnių žmonių ir
įtraukiojo ugdymo poreikius. Darbas, organizuotas kitaip, didina bendrumo, komandinio darbo
jausmą ir ugdo atsakomybę prieš
kitą.
Trijų mūsų įgyvendinamų projektų veiklos turi ir panašumų, ir

Projektas „Mokykimės kartu“: 5B klasės mokiniai kuria logotipą /„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

5A klasės mokinės G. Augustauskaitės
sukurtas logotipas/„Atgimimo“ mokyklos
archyvo nuotrauka

skirtumų, ypač, jeigu kalbama
apie tolimus tikslus. Įgyvendindami projektą „Mokykimės kartu“, koordinatorės L. Šilanskienės teigimu, mokiniai ir mokytojai
gilins žinias apie sveiką gyvenimo būdą, partnerinių šalių švietimo sistemas, įgis naujų patirčių ir
įgūdžių mokytis vieniems iš kitų.
Projekto „Laimingi mokiniai“ koordinatorė J. Jonušauskaitė užsiminė, kad kompiuteris yra vienintelė
bendra šiuolaikinio jaunimo kalba, kuria, nepaisant atstumo ar
kilmės, jie kalba. Taigi ir veiklos
labiausiai susijusios su IKT programų naudojimu bendradarbiavimo ir įtraukaus ugdymo tikslais.
Siekiama, kad mokiniai, kurie su-

Projektas „Laimingi mokiniai“: „ES Kodo Savaitė Visiems“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

siduria su ugdymosi sunkumais,
pakeistų požiūrį, patikėtų savimi
ir tobulintų esamus gebėjimus,
naudodami kompiuterines programas.
Projekto „Ugnis, vanduo, žemė,
oras“ koordinatorės R. Kvaraciejūtės teigimu, skirstant veiklas, kiekvienai projekto mokyklai
buvo priskiriamas vienas iš keturių gamtos elementų: „Ugnis“ atitinka lenkų mokyklą, nes ji buvo
pastatyta ant užgesusio ugnikalnio; „Žemė“ prilygsta turkų mokyklai, esančiai netoliese stalagmitų uolų; „Oras“ (arba „vėjas“) yra
pagrindinis prancūzų mokyklos
elementas – vėjo energijos technikų rengimas yra neatsiejama
jos švietimo programos dalis. „Be

abejonės, mūsų mokyklai, esančioje mineralinių vandenų kurorte, teko „Vanduo“, – sakė pašnekovė.
„Atgimimo“ mokyklos mokiniai
aktyviai kuria projektų logotipus
kitaip – nuotoliniu būdu. Darbas
yra atsakingas ir kruopštus – sukurtas logotipo piešinys pirmiausia patenka į mokyklos atranką,
o vėliau 6 laimėtojai pateiks darbus „eTwinning“ platformoje projekto šalių atrankai. Laimėjusio
vaiko logotipo piešinys puoš projektą visą jo gyvavimo periodą –
du metus. Projekte „Laimingi mokiniai“ vaikai jau išbandė jėgas,
lavindami anglų kalbos įgūdžius,
dalyvaudami „ES Kodo Savaitėje Visiems“ (angl. „EU Code

Week 4 All“) ir gaudami programavimo pradžiamokslio pažymėjimus. Mūsų mokykla ir partnerių
mokyklos projektinių veiklų sklaidai ir bendradarbiavimui naudoja „eTwinning“ platformą, kuri
projektų įgyvendinimo procesui
suteikia europinę dimensiją. Vykdomų projektų sklaida viešinama
ne tik „eTwinning.lt“ platformoje,
mokyklų erdvėse, bet ir interneto puslapiuose bei spaudoje. Veiklos organizuojamos, stengiantis pabrėžti ne žinių atgaminimą
ar kaupimą, bet kritinį mąstymą
ir įgūdžių taikymą įvairiose gyvenimiškose situacijose, padėsiančiose pajusti nedidelę asmeninę
ir komandos sėkmę.
Pandemija pakoregavo dar vieno projekto veiklas. „Erasmus+“
bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo Ka1
(mobilumas mokymosi tikslais)
projektas „Šansas“ buvo pratęstas dar pusmečiui, siekiant įgyvendinti suplanuotas veiklas.
Deja, paskutinis Prancūzijoje numatytas dalyvių susitikimas jau
neįvyks. Koordinatoriams ir projekto partneriams – mokykloms
iš Vokietijos ir Prancūzijos – teko
pasukti veiklas 180 laipsnių kampu ir sugalvoti naujų būdų, padėsiančių pasiekti projekto tikslus.
Pagrindinis iš jų – paskatinti mokinius aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą bei patiems ieškoti
būdų ir metodų, kuriuos naudojant, pamokos taptų įdomesnės.
Nors nuotolinės veiklos ir susitikimai niekada neatstos „gyvo“ bendravimo, vieną privalumą galima
įžvelgti – projektines veiklas tenka vykdyti kitaip, daug aktyviau
jas integruoti į ugdymo procesą, taip praplečiant dalyvių ratą.
Dabar kartu su bendraamžiais iš
partnerinių mokyklų naudodami
interneto įrankį Madmagz, projekto dalyviai kuria žurnalą, kuriame
dalijasi savo svajonėmis apie idealios mokyklos viziją, pasaulio ir
Europos ateitį, bendrauja, keisdamiesi mintimis ir įdomybėmis
apie šalis partneres, mezga naujų draugysčių saitus.
Pandemija pakoregavo narių
susitikimus, privertė permąstyti veiksmus, įgyvendinant veiklas,
prisiimti atsakomybę ir būti išradingiems. Novatoriškai išsprendę pirmą kliūtį, drąsiai teigiame –
projektai įgyvendinami kitaip,
bet ne bet kaip!
Tikimės, kad pasibaigus pandemijai, visų dalyvių europinė tapatybė sustiprės, dalyvaujant tarptautiniuose mokyklų mainuose,
kuriuose mokytojai stebės ir ves
pamokas, dalinsis metodine medžiaga, o mokiniai mokysis kartu su partnerinių šalių bendraamžiais bei dalyvaus bendrose
organizuojamose veiklose.
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Kompaktinė plokštelė „Aš suskyniau rožių kvietkų“ –
neįkainojamas dzūkiško paveldo lobis
Dzūkija ─ bene dainingiausias Lietuvos kraštas, o liaudies daina yra pati geriausia
mūsų tautos dvasinių turtų išraiška ir saugotoja. Dzūkų dainos – labai melodingos, vingrios, kaip ir pati Dzūkijos
gamta: kalvos ir šilai ar upių
vingiai. Dainos švelnios, kaip
ir dzūkų žmonės, liūdnos, minorinės, nes dzūkų gyvenimas
niekada nebuvo lengvas.
Išsaugoti tai, kas unikalu ir ilgaamžiška
Dzūkų dainos išsiskiria žanrų
įvairumu, – nė viename Lietuvos
krašte nėra tiek daug ir įvairių darbo, vestuvinių, kalendorinių dainų. Ypač gražios ir melodingos rugiapjūtės dainos. Dzūkijoje išliko
daug Advento, kalėdinių, Jurginių,
sūpuoklinių dainų, raudų. Dėl melodijos vingių, improvizacinio prado, savito intonavimo, dainavimo
manieros dzūkų dainos sunkiai užrašomos natomis, todėl tikro dzūkiško dainavimo galima išmokti, tik
klausantis liaudies dainininkų.
„Dzūkijos regionas tautosakos
tyrinėtojams ypač dėkingas kraštas dėl iki šių dienų išlaikyto tradicinio dzūkų pasaulėvaizdžio, senųjų papročių gyvavimo, – teigia
Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė. – Čia tebėra daug talentingų nematerialios kultūros pateikėjų, tačiau tik
nedaugelis iš jų žinomi plačiajai
visuomenei.“
Anot etnografės, ypatingas Dzūkijos krašto kultūrinis identitetas
turi atrasti savo vietą ir būti išsaugotas. 1994─2014 m. jos pačios
užrašytos unikalios Elenos Baublienės-Bakanauskaitės atliekamos dainos iki šiol buvo saugomos Druskininkų kultūros centro
archyve, o dabar sugulė į išskirtinę išliekamąją vertę įgyjančią
kompaktinę plokštelę.
CD – jausmų ir gyvenimo
būdo įprasminimas
Kompaktinėje plokštelėje „Aš

Kompaktinėje plokštelėje „Aš suskyniau rožių kvietkų“ išgirsite ir vienos E. Pugačiauskienės solo, ir dainuojamas kartu su šio ansamblio buvusiomis narėmis/DKC archyvo
nuotrauka

Dainos į kompaktinę plokštelę sugulė, artėjant E. Baublienės gimimo 95-čiui/DKC archyvo nuotrauka

suskyniau rožių kvietkų“ skamba dainininkės-pateikėjos E. Baublienės gyvai ir unikaliai atlieka-

mos darbo, kalendorinių švenčių,
jaunimo-meilės ir vestuvinės dainos: šeimos dainos „Aš suskyniau

rožių kvietkų“, „Tu gegula, gegula raiboji“, vestuvių dainos „Gyrėsi svotas labai bagotas“, „Žantuli
mano“, „Vai, kur aš gėriau uliavojau“, „Parai dukrałė iš jaunimėlio“
ir kitos, „Aš pas savo giminėłį (vaišių daina), „Vai, nėra nėra“ (jaunimo-meilės daina), skalbimo daina
„An šalto šalcinėlio“, rugiapjūtės
– „Kukavo gegułė vyšnelių sodelin“ ir daugelis kitų. Iš viso šiame
neįkainojamame dzūkiško paveldo lobyje – 25 reto gražumo dainos, paliekamos ateities kartoms.
Dainos į kompaktinę plokštelę sugulė, artėjant E. Baublienės gimimo 95-čiui.
„Dainininkės atliekamos kalendorinių apeigų, darbo, vestuvinių
dainų melodijos išlaiko autentiškus apeiginėms dainoms būdingus bruožus ir tuo yra ypač išskirtinės,“ – teigia L. Balčiūnienė.
Naujoje plokštelėje atskleidžiamas Elenos gebėjimas dainuoti
ne tik solo, bet ir darniai suskambėti duete ar būti puikia dainos
vedančiąja, traukiant ją būriu,
puikiai išryškėja dainose, atliekamose kartu su Druskininkų kultūros centro folkloro ansambliu
„Stadałėłė“. Dvidešimt metų dainininkė buvo viena iš pagrindinių
ansamblio vedančiųjų ir dainų pateikėjų. Kompaktinėje plokštelėje „Aš suskyniau rožių kvietkų“
išgirsite ir solo, ir su šio ansamblio buvusiomis narėmis Emilija Pugačiauskiene (gim. 1938 m.
Rodukos k., Varėnos r.), Joana
Tamulevičiene (gim. 1932 m. Darželių k. Varėnos r.), Jadvyga Kašėtiene (gim. 1934 m. Viečiūnų k.,
Druskininkų sav.) įrašytų dainų.
Rengiant kompaktinę plokštelę, panaudota Lietuvos nacionalinio kultūros centro archyvo ir L.
Balčiūnienės užrašyta medžiaga.
Plokštele, kaip mokomąja priemone, galės naudotis folkloro ansambliai, bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros
bei muzikos pamokų metu. Jos tiražas ─ 500 vnt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir

Druskininkų savivaldybė.
Daina – kaip vaistas, kai sunku, padeda
Daina buvo nuolatinė Elenos gyvenimo palydovė. Ausdama, verpdama ar kitus darbus dirbdama, ji
visada niūniuodavo. „Daina – kaip
vaistas, kai sunku, visada padeda,“
– sakydavo dainininkė. Jautri ir geraširdė Elena visiems rasdavo švelnų paguodos ar pagyrimo žodį, kurį
dažnai išreikšdavo dainos posmu.
Vyrui neretai uždainuodavo „Vai
nėra nėra tokio dvaralio“, mylimai
seseriai – „Pavasario dzienelį“, o
štai žentus pamokydavo, užtraukdama „Žantuli mano“.
Turėdama gerą atmintį, dainas,
išgirstas vakaronėse, talkose,
vestuvėse, išmokdavo labai greitai. Tačiau daugiausia dainų Elena išgirdo ir išmoko iš mamos.
Turėdama gražų, stiprų balsą, ji
visada pirmoji uždainuodavo giminės ar šeimos susiėjimuose.
Ypač darniai dainą pavykdavo
traukti su jaunėle seserimi Julija ar dukterimi Elena. Auklėdama
vaikus ne griežtu žodžiu, bet pamokymais, įskiepijo jiems ir meilę
dzūkiškai dainai.
Jautri ir visuomet pagalbos ranką ištiesianti E. Baublienė iš kitų
išsiskyrė savo pasaulėjauta, todėl jos atliekamose dainose juntamas dzūkiškas lyrizmas, melodijos ir žodžių vientisumas, ritmo
laisvumas. Dainuoja Elena skambiai, charakteringai, stilingai, išvingiuoja melodiją įmantriai su
puikia dzūkiška artikuliacija.
Gausus E. Baublienės tautosakos kraitis, atsineštas iš gimtojo
Margionių kaimo – per 200 įvairių
žanrų dainų ir pasakojimų, šiandien jau yra didžiulis tradicinės
kultūros turtas. Neįkainojamos senosios vienbalsės ir dvibalsės dainos, pasižyminčios nepaprastu
melodikos grožiu, išraiškingumu,
ritmo laisvumu, žanrų įvairumu.
Druskininkų kultūros centro
informacija

Svarbi informacija apie pasikeitimus viešojo
transporto tvarkaraščiuose
Informuojame, kad nuo
gruodžio 1 dienos, antradienio, keičiami Druskininkų savivaldybės viešojo transporto tvarkaraščiai.
Jie koreguojami, atsižvelgiant į karantino pratęsimą
ir kintančius viešojo transporto keleivių srautus.
Viešojo transporto tvarkaraščius rasite tinklapyje
https://www.stops.lt/druskininkai/
Išsamią informaciją apie
Druskininkų savivaldybės viešąjį transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą
aktualią informaciją rasite tinklapio www.druskinikusavivaldybe.lt skiltyje „Komunalinis ūkis“/Transportas.

Nuo gruodžio 1 dienos keičiami Druskininkų savivaldybės viešojo transporto tvarkaraščiai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

DIENOS PIETŪS darbo dienomis nuo 12.00 iki 15.00 val.
Visiems A La Carte meniu patiekalams - 20% nuolaida. Maistas tiekiamas TIK išsinešti.
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, tel. +370 (313) 56666
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Tekstilės atliekos: ką išmesti, kam atiduoti,
kur priduoti?
Suknelės, sijonai, marškiniai,
švarkai, kelnės, batai, patalynė
– daiktai, kurių pilna kiekvienuose namuose. Brangių, paprastų, naujų, padėvėtų, bet jų
yra visur: spintose, maišuose,
dėžėse ir net... atliekų konteineriuose.
Iki šiol Alytaus regiono gyventojai tekstilės atliekas mesdavo į
mišrių atliekų konteinerius. Pagal
taisykles į juos gali būti metamos
tik smulkios tekstilės atliekos.
Paltus, patalynę, kitas didesnes
atliekas ar didesnius jų kiekius
reikia vežti į rūšiavimo centrus. O
netrukus Alytaus regione atsiras
ir pirmieji tekstilės atliekoms skirti konteineriai. Pirmiausia jie bus
pastatyti Alytaus mieste, vėliau –
ir kituose regiono miestuose.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras jau yra įsigijęs keliasdešimt tokių konteinerių, kurie
bus statomi gyventojams patogiai
prieinamose, gausiau lankomose
vietose. Tačiau būtina žinoti, kad
šie konteineriai skirti ne visoms
tekstilės atliekoms išmesti, o dar
tinkamiems naudoti rūbams bei
batams surinkti.
„Ko nenori dėvėti pats, nedėk to
ir į tekstilės atliekų konteinerį“, –
paklaustas, ką galima mesti į naujus konteinerius, atsakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) direktorius Algirdas Reipas, akcentuodamas, kad į tekstilės atliekų konteinerius išmesta
avalynė bei drabužiai bus rūšiuojami, skalbiami, dezinfekuojami
ir vėl atiduodami naudoti labdaros organizacijoms, daiktų mainų
centrui „TikoTiks“.
Pakartotinis naudojimas yra pagrindinis tikslas, kurio siekiama,
atskirai surenkant tekstilės atliekas. Išmestos kartu su kitomis
atliekomis, jos labai užteršiamos
ir tolesniam naudojimui jau būna
netinkamos.
Tad labai tikimasi gyventojų sąmoningumo – tinkamas naudojimui tekstilės atliekas mesti į joms
skirtus konteinerius ir, žinoma,
neniokoti šių konteinerių, nemėtyti atliekų aplink juos.
„Stebėsime situaciją. Jeigu žmo-

Užuojautos
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
bet norime pasidalinti skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
bet norėtume padėti savo buvimu.
Nuoširdžiai užjaučiame Alvydą Talitavičių
dėl mylimos Mamytės mirties.
UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame Janiną Šlikienę,
mirus mylimam broliui.
Vytauto 12 namo 1 laiptinės kaimynai

ARATC jau įsigijo ir netrukus miestuose pradės statyti naujus tekstilės atliekų konteinerius, kurie skirti dar tinkamiems naudoti drabužiams ir avalynei surinkti/ARATC archyvo nuotrauka

nės konteinerius naudos pagal paskirtį, neprimes į juos bet kokių
kitų daiktų, negadins konteinerių,
įvertinę poreikį, jų pastatysime ir
daugiau“, – sakė A. Reipas.
Dar tinkami naudoti daiktai priimami ir rūšiavimo centruose veikiančiuose daiktų mainų punktuose „Mainukus“. Juose surinkti
drabužiai bei avalynė taip pat yra
tvarkomi ir atiduodami žmonėms
tolesniam naudojimui. Deja, karantino metu drabužių bei kitų išdavimas „Mainukuose“ bei „TikoTiks“ centre yra sustabdytas.
Iš gyventojų visos tekstilės atliekos rūšiavimo centruose priimamos nemokamai. Įmonėms už jų
tvarkymą yra taikomas nustatyto dydžio mokestis – 80 eurų už
toną (be PVM).
„Atsakingos įmonės savo atliekomis atsikrato civilizuotai – atveža jas ir priduoda į ARATC technologijų parką. Kiekviena įmonė,
prieš priduodama atliekas, gali
susisiekti su mūsų padaliniu ir išsiaiškinti, ar jų turimos atliekos
gali būti priimtos pakartotiniam
naudojimui – tokiu atveju sumažėtų jų tvarkymui priduodamų
atliekų kiekis“, – sakė Agnė Jučienė, ARATC Aplinkosauginio
ugdymo ir pakartotinio naudojimo
padalinio vadovė.
Ji pasakojo, jog pasitaiko atve-

jų, kai įmonės ar komercine veikla
užsiimantys asmenys atveža didžiulius kiekius tekstilės atliekų į
„TikoTiks“ centrą, manydami, kad
čia nemokamai galės atsikratyti
visomis savo sukauptomis tekstilės atliekomis.
„Mainukuose“ ir „TikoTiks“ priimamos atliekos, kurios gali būti
panaudojamos tolesnėje pakartotinio naudojimo veikloje. Tačiau
kiekvienu atveju galima konsultuotis, ieškoti sprendimo – svarbiausia, kad tik atliekos nebūtų
išmestos bet kur, sumaišytos su
kitomis atliekomis ir užterštos“, –
priminė A. Jučienė.
Tekstilės atliekų susidaro daug
– praėjusiais metais jos sudarė
14 procentų visų regione surinktų
komunalinių atliekų kiekio. Tekstilės, kaip ir visos energetinę vertę
turinčios atliekos, negali būti šalinamos sąvartyne, jas privalu perdirbti, o netinkamos perdirbimui
turi būti panaudotos energijos gamybai – sudeginamos atliekų deginimo įmonėse.
Įmonės ar gyventojai, turintys
klausimų dėl savo turimų tekstilės
atliekų tvarkymo, jų pridavimo pakartotiniam naudojimui gali kreiptis el. p. tikotiks@alytausratc.lt,
tel. 8 659 81933.
ARATC informacija

Laikas gydo žaizdas,
tik amžiams išėjusio žmogaus nesugrąžins.
Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo
mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės.
Nuoširdžiai užjaučiame Janiną Jeskelevičienę dėl vyro,
dukrą Jolitą ir sūnų Kęstą – dėl Tėvelio mirties.
DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo.
Meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą .
(R. Vinterz)
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Ingą Averkienę.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
„Drugelio“ grupės tėveliai
Nuoširdžiai užjaučiame Ramutę Maslauskienę
dėl mylimo Tėvelio mirties
Bendrijos „Merkurijus“ gyventojai
Nežadinkite manęs nei ašara, nei sielvarto rauda,
aš pavargau ir pailsėti noriu...
Palaiminkite amžinąjį miegą prisiminimais ir malda...
Mirus mylimai Mamai ir močiutei Nijolei Butkevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Petrą, dukrą Ingą,
sūnų Svajūną ir anūkus.
Vytauto g. 26 namo kaimynai

Tokia tauri ir mylinti širdis ir akys šviesiosios
Ilgam gyvenimo kely pavargo.
Išėjo... Palikę Amžinybės brydę
auksiniame rudens take...
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Ingą Averkienę ir jos artimuosius.
DNSB „Pastogė“ gyventojai

Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Mirus Leonidui Belousovui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir
artimuosius.
DNSB „Tauras“ gyventojai

Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių
spalvų natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas!

L. Giros g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363
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2020.11.27 d.
Penktadienis
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 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Septintasis sūnus.
00:35 Draugo kailyje.
02:25 Euromaxx.
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 Ponių rojus.
06:25 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Galingasis 6“.
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“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Danija.
21:30 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS „Keršytojai. Begalybės karas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS „Keršytojai. Begalybės karas“.
00:40 „Ženklai“.
02:45 „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“.
04:35 „Pasitikėjimas“.
05:40 „Mikė“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Kapų plėšikė.
23:20 Rokis.
01:40 Išminuotojas.
03:15 Rizikinga erzinti diedukus 2.
05:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:45 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Oponentai.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
09.30 Vantos lapas.
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 Dvaro rūmai.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Dvaro rūmai.
22.30 Reporteris.

23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.
00.10 Mokslo ritmu.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 Dvaro rūmai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
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 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
06.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Nežinomas.
23:45 Šerifo mašina.
01:30 „Fortitudas“.
02:20 „CSI. Majamis“.
03:05 Programos pabaiga.

2020.11.28 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Klausimėlis.
07:40 Premjera. Koko Niujorke.
09:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:30 Gyventi kaime gera.
09:55 Veranda.
10:25 Beatos virtuvė.
11:20 Kylantis potvynis.
12:15 Pasaulio dokumentika. Odos
paslaptys.
13:05 Pasaulio dokumentika. Lėktuvas, kuris išgelbės vandenynus.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Saldžios Kalėdos Kaune.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Super Džonis.
00:35 Septintasis sūnus.
02:15 Pasaulio dokumentika. Lėktuvas, kuris išgelbės vandenynus.
03:10 Piniginės reikalai.
03:35 Frenki Dreik paslaptys.
05:00 Ponių rojus.
06:30 „Galingasis 6“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Žmogus, gepardas, gamta“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Žmogus, gepardas, gamta“.
12:30 „Netikras princas“.
14:20 „Gerumo stebuklas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:40 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Mumbajaus
viešbutis“.
01:15 „Nusileidimas 2“.
03:05 „Mikė“.
04:05 „Kalėdiniai mainai“.
06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.
07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.

08:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:25 „Saugokis meškinų“.
09:55 Sėkmės tandemas.
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis
peliukas.
11:35 Ieškokit Gudručio!
13:45 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis.
15:30 Naujokė 2.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuolaikinio žmogaus problemas ir jų
sprendimus.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Avelės ir vilkai 2.
21:05 Seni lapinai.
23:00 Kaimynai.
00:55 Kapų plėšikė Lara Kroft.
03:00 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 „Pagaliau savaitgalis“.
19.00 Lietuvos kūrėjai.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Lietuvos kūrėjai.
05.40 Vantos lapas.
06.00 Šauliai. Tėvynės labui.
06:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:45 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:45 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:55 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:10 Dvynys.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Bornas.
Sunaikinta tapatybė.
23:55 AŠTRUS KINAS Laukinės
aistros. Karšta ketveriukė.
01:45 Nežinomas.
03:35 Programos pabaiga.

2020.11.29 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Gamina vaikai.
12:00 LMŽ.
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas?
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kelionė per Čilę.
13:50 Mis Marpl.. „Bertramo“ viešbutis.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė.
17:00 Piniginės reikalai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Langas į valdžią.

22:00 Premjera. Purpurinis rūkas.
23:50 Europos kinas. Laisvės kaina.
01:30 Piniginės reikalai.
02:00 Super Džonis.
03:25 Mis Marpl.. „Bertramo“ viešbutis“.
05:00 Ponių rojus.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.
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 PREMJERA „Gruffalo vaikas“.
13:00 „Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką“.
15:10 „Vedybų planuotoja“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Vedybų planuotoja“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Belgija.
21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„22-oji mylia“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„22-oji mylia“.
23:25 „Keršytojai. Begalybės karas“.
02:20 „Mumbajaus viešbutis“.
04:50 „Mikė“.
06:10 „Stivenas Visata“.
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:20 „Ogis ir tarakonai“.
07:40 „Padūkėlių lenktynės“.
08:10 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:05 KINO PUSRYČIAI Lukas
Skruzdėliukas.
10:50 Nelydimi nepilnamečiai.
12:40 Čarlis ir šokolado fabrikas.
15:00 Indiana Džounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieškotojai.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:00 Žalioji zona.
00:15 Amerikietiška pastoralė.
02:20 Seni lapinai.
03:55 Programos pabaiga.
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06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 Vantos lapas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pagaliau savaitgalis“.
09.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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 Tapinu.
21.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.
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.
06:00 „Pričiupom!“
06:30 Europos taurė 2020.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato finalas.
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:35 „Pričiupom!“.
12:05 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
14:10 „Pragaro virtuvė“.

15:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
16:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:25 Pabėgimas.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Okupuoti“.
23:45 Bornas. Sunaikinta tapatybė.
01:55 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė.
03:25 Programos pabaiga.

2020.11.30 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim
drauge. (su vertimu į gestų k.).
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Zachor. Atsimink.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Komanda.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
05:00 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Vargšė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Vargšė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Peržengta riba“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Peržengta riba“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „CSI kriminalistai“.
02:00 „Pasitikėjimas“.
03:10 „Mikė“.
04:10 „Kaulai“.
05:10 „Visi mes žmonės“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Slaptas
keleivis.
00:40 „Antrininkas“.
01:50 Žalioji zona.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Kalnietis“.
05:55 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
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06.30 Vantos lapas.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai.
09.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Partizanų keliais.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 24 valandos gyventi.
22:50 „Akloji zona“.
00:50 „Legendų biuras“.
01:55 „Okupuoti“.
02:45 „CSI. Majamis“.
03:30 Programos pabaiga.

2020.12.01 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Zachor. Atsimink.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
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.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija.
05:00 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
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
„Skrydžio planas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Skrydžio planas“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „CSI kriminalistai“.
02:05 „Pasitikėjimas“.
03:30 „Kaulai“.
04:30 „Visi mes žmonės“.
05:20 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Savas
žmogus.
01:05 „Antrininkas“.
02:15 Slaptas keleivis.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:25 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
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 „Dvaro rūmai”.
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 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Pagaliau savaitgalis“.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Žalgiris - Neptūnas.
21:00 Rydiko kronikos.
23:20 24 valandos gyventi.
01:10 „Fortitudas“.
02:05 „CSI. Majamis“.
02:50 Programos pabaiga.

2020.12.02 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios. Orai.

14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Rožės vardas.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
05:00 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „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
„Auklė pagal iškvietimą“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Auklė pagal iškvietimą“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Auklė pagal iškvietimą“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „CSI kriminalistai“.
02:05 „Pasitikėjimas“.
03:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:40 „Kaulai“.
04:35 „Visi mes žmonės“.
05:25 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 VIDO VIDeO.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Stokholmas.
00:20 „Antrininkas“.
01:25 Savas žmogus.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
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 „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 „Dvaro rūmai”.
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 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

03.20 #NeSpaudai.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kaulų kolekcininkas.
23:20 Rydiko kronikos.
01:35 „Fortitudas“.
02:30 „CSI. Majamis“.
03:15 Programos pabaiga.

2020.12.03 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 Gimę tą pačią dieną.
13:00 Pasaulio puodai.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nematoma Lietuvos istorija.
05:00 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė 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“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Rembo. Pirmasis kraujas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VASAROS KINO TEATRAS
„Rembo. Pirmasis kraujas“.
00:05 „Kaulai“.

01:05 „CSI kriminalistai“.
02:05 „Pasitikėjimas“.
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:35 „Kaulai“.
04:35 „Visi mes žmonės“.
05:20 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Apgaulės meistrai 2.
01:00 „Antrininkas“.
02:05 Stokholmas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija. Švietimo amžius.
04:45 RETROSPEKTYVA. „Menininkų portretai“
05:15 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 #NeSpaudai.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo 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 „Dvaro rūmai”.
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 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pasmerktas būrys.
22:55 Kaulų kolekcininkas.
01:10 „Fortitudas“.
02:05 „CSI. Majamis“.
02:50 Programos pabaiga.

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
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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

Savaitraščio Nr. 282

Rastas mechaninis laikrodis, prie buvusios
Statybos valdybos. Tel. 8 674 29367

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.

Tel. +370 687 93693
Greitai ir kokybiškai!

BALDAI
Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

Ratų montavimas, balansavimas. Prekyba naujomis padangomis.
Leipalingio pl. 50, Leipalingio k., Druskininkų sav. (šalia „Baltic
Petroleum“ degalinės)

UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

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

Tel. +370 698 12218

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas (CE kategorijos).
Reisai: Lietuva-Lenkija-Lietuva.
Savaitgaliai – namuose.
Tel. 8 656 29324, 8 685 35335
Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053 miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“
Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur.
Tel. 8 600 48622

Statybos darbai: nuo pamatų iki rakto.
Tel. 8 683 13785

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

Reikalingas meistras,
galintis remontuoti
lengvuosius
automobilius.

Tel. 8 613 91192

Laiptinių valymas.
Tel. 8 641 27721
Giluminis minkštų baldų cheminis valymas, plaunamo
siurblio nuoma. Tel. 8 615 77277

Gamybos įmonei reikalingas sandėlininkas (-ė), turintis
patirties. Teirautis tel. 8 614 35269
Dovanojame kačiukus 4-5 mėn. nuostabius, mielus, įvairių
spalvų. Tel. 8 655 58772

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“
Ieškome darbuotojų darbui Norvegijoje, žuvų fabrike. Darbas
sezoninis, galima vykti nuo 3 iki 6 mėnesių laikotarpiui. Pasirūpinsime kelione ir apgyvendinimu. Darbo užmokestis –
3000 Eur/mėn. Tel. 8 694 99 300 arba el. paštu hr@sunsea.no

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

Dažome medinius namus, fasadus bei
stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė! Tel. 8 636 94394
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

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

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, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai
visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

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

Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių
bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys,
sutvarkome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

15

Savaitraščio Nr. 282

2020 m. lapkričio 26 d.

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „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“, „Pamesta“, „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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambarių (35, 30
kv. m) butas Veisiejų g. 3, kaina
– 24 000 Eur. Tel. 8 613 80442, 8
614 40701
Parduodu 33 kv. m butą Vilniaus
al. 10, naujas kapitalinis remontas. Kaina – 40 000 Eur. Tel. 8
655 60000
Parduodu vieno kambario butą
Vilniaus al. Tel. 8 655 60000
1 kambario butas 15, 25 kv. m
bendrabutyje, Gardino g. Tel. 8
648 42980
Gardino g. 2 kambario butas 42
kv. m 1 aukštas, atskiras įėjimas
su vasariniu priestatu – kambariu 25 kv. m, rūsys, automobilių
garažas, dalis baldų. Kaina – 39
500 Eur. Tel. 8 620 27058, 8 608
93346
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 kambarių (65 kv
.m) butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuose. Tel. 8 650 99556
Parduodamas 69 kv. m 3 kambarių butas naujos statybos name
Liškiavos g. Butas su grindininiu
šildymu, labai mažos šildymo
išlaidos. Yra privati parkavimo
vieta. Tel. 8 638 85452
Parduodamas 3 kambarių 61,05
kv. m butas 5 aukšte iš 5 Šiltnamių g. Kaina – 46 000 Eur. Tel. 8
687 37575
22 arų namų valdos sklypas puikioje, jaukioje, naujai kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, puikus
privažiavimas. Kaina – 17 500
Eur. Kaina – derinama. Tel. 8 624
69222

Lazdijų rajone, Smarliūnų kaime parduodamas gyvenamasis
namas. Naujas stogas, naujai
pastatytas priestatas, plastikiniai langai, šarvo durys, naujai
išvedžiota elektra. Reikalingas
vidaus remontas. Sklypas – 1,16
ha, iš kurių – 0,21 ha namų valda. Sklype yra tvenkinys. Kaina –
16 500 Eur. Tel. 8 698 48621
Varėnos rajone, Sukarepkos kaime parduodama įrengta sodyba
su baldais, buitine technika ir
ūkio inventoriumi. Yra pirtis, tvenkinys, sodas. Tel. 8 698 48621

Nuoma
Ilgam laikui išnuomojamas 1
kambario butas. Tel. 8 616 13704
Išnuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute Vytauto g. Kaina –
130 Eur. Tel. 8 699 34792

Nebrangiai parduodu geras 4
žiemines „VW Caravelle“ („Transporter, „Multivan“) 195/70 R15
padangas su plieniniais ratlankiais. Kaina – 60 Eur. Tel. 8 614
76626

Įvairūs daiktai
Naujos striukės su kapišonais
(paaugliams). Tel. 8 604 57914
Nešiojamasis kompiuteris
„ASUS“, operatyviosios atminties
talpa – 3 GB, kaina – 150 Eur.
Tel. 8 621 13865
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
savos gamybos priekaba, lauko
tualetas (medinis). Tel. 8 656
38881
Prekybiniai manekenai, 1 vnt. –
80 Eur. Tel. 8 614 96329

Išnuomojamas 1 kambario butas
V. Kudirkos g. Tel. 8 622 08 046

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

Išsinuomotų
Ieškome nuomai 3-4 kambarių
buto nuo sausio mėn. Druskininkų centre. Geriausia prie „Norfos“ prekybos centro. Tel. 8 605
26458
Išsinuomočiau butą ilgesniam
laikui. Tel. 8 686 59801

Miškas, mediena, malkos
Parduodu pušines, alksnines,
beržines malkas, atvežu. Tel. 8
676 68549
Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179

Parduodamas garažas Baltašiškėje. Tel. 8 644 44644

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Druskininkų sav., Guobinių kaime
parduodama sodyba su ūkiniais
pastatais. Sklypas – 33 arų. Trifazė elektra – 19 kW, asfaltuotas
kelias. Papildomai galima nusipirkti 1,86 ha žemės. Kaina – 10
900 Eur. Tel. 8 698 48621

2003 m. „Nissan Almera“, 2.0
l dyzelis, TA. Kaina – 600 Eur.
2008 m. „Citroen Picaso“, 1.6 l
dyzelis, TA. Kaina – 1400 Eur.
2007 m. „Peugeot 1007“, 1,4 l
benzinas, TA, automatas, kaina
– 1700 Eur, MB „Vito Mercedes“
metaliniai diskai. Tel. 8 647
33100

4 kambarių 100 kv. m butas
Druskininkuose, M. K. Čiurlionio
g. Kaina – 250 Eur plius mokesčiai (renovuotas namas). Tel. 8
620 63909

Parduodami sklypai Neravuose
po 12,5 aro šalia pagrindinio kelio. Tel. 8 623 57433

3, 066 aro namų valdos sklypas.
Tel. 8 674 25622

Tvarkinga „Toyota Corolla“, 2004
m. 1,6 l benzinas, hečbekas 2/3,
du ratų komplektai. Kaina – 1450
Eur. Tel. 8 698 84699

Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035

Transporto priemonės ir jų
dalys
„Moskvich“ lingės. Tel. 8 604
57914

Beržinės šluotos – 2 Eur. Tel. 8
683 32507

Akmens anglis, galiu atvežti į
vietą. Tel. 8 625 33533
Naudotos dvi sofos-lovos su
dviem foteliais, kaina – 80 Eur.
Tel. 8 628 02417
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) – 12 Eur, „Philips“ (37 cm)
įstrižainė – 12 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, pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, medžioklinis
šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro su
medžiokliniu prožektoriumi – 250
Eur. Tel. 8 686 43600

Žemės ūkio produkcija

Pamesta

Parduodu triušius ir triušieną. Tel.
8 611 45735

Spalio 11 d. senamiestyje pamestas auskaras, radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 611 76205

6 mėn. muskusinės antytės,
perpuvęs avių mėšlas. Tel. 8 683
32507

Perka
Perku rusišką automobilį arba
motociklą, gali būti su defektais.
Taip pat senovinius eglutės žaisliukus. Tel. 8 606 59756
Perku drebulės medieną išsipjovimui, sunkvežimių „Ural“ ir „Zil
131“ padangas. Tel. 8 688 50704

Ieško darbo
Galiu slaugyti ligonį, tvarkyti namus, ilgametė patirtis. Tel. 8 626
48705
Galiu slaugyti, prižiūrėti senyvo
amžiaus ir neįgalius žmones, ilgametė patirtis. Tel. 8 622 29242

Dovanoja

Perku namą mieste arba sodybą,
žemės ar miško sklypą vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite,
atsilyginsiu. Tel. 8 684 44444

Dovanoju virtuvinę pakabinamą
spintelę (šviesi, stiklinės durelės).
Tel. 8 607 39307

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

Kviečiame virėją
prisijungti dirbti prie
gero kolektyvo.

Perku senovinius automobilius ir
motociklus. Tel. 8 668 63253
Pirkčiau dviejų kambarių butą
Druskininkų mieste, 1, 2 ar 3
aukštuose (devynaukščiame
name – aukštas nesvarbus). Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.,
Neravų g. nesiūlyti. Visi skelbimai
peržiūrėti. Tel. 8 685 57045

Teirautis tel.
8 (313) 52378

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295

Pianinas „Petrof“ – 650 Eur, skalbimo mašina „Whirpool“ – 110
Eur, rudas virtuvės baldų komplektas su kriaukle, 7 dalių – 170
Eur. Tel. 8 620 48386
Natūralios odos baldai (trivietė
sofa, fotelis – tamsūs). Kaina –
490 Eur. Tel. 8 628 56118

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
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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“!

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

