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Savanoris D. Šinkonis: „Neatlygintini darbai 
pakeičia požiūrį į gyvenimą“

Laimutis Genys

Kai kurie jauni žmonės, 
prieš pradėdami savarankiš-
kai dirbti pagal universitete 
įgytą specialybę, dažnai dir-
ba atsitiktinius darbus, kad 
papildytų savo piniginės tu-
rinį. Tačiau yra ir tokių, kurie 
nuo mokslų liekantį laiką ski-
ria neatlygintinai veiklai – sa-
vanoriauja. Savanoriai paste-
bi, kad ši veikla suteikia jiems 
galimybę kitomis akimis pa-
žvelgti į pasaulį ir pajausti 
malonumą būti naudingais ki-
tiems. 

Druskininkietis Dominykas Šin-
konis savanorystei paskyrė ne 
vienerius metus, o šiemet be-
veik pusmetį, per patį karantino 
įkarštį, studijas sostinėje buvo 
iškeitęs į savanorystę savo gim-
tuosiuose Druskininkuose. 

Psichologiją studijuojantis jau-
nuolis pripažino, jog savanoria-
vimas jam – puiki praktika, pa-
pildanti teorines paskaitas ir 
keičianti požiūrį į gyvenimą. 

Apie savanorystę, bendravi-
mo su žmonėmis patirtį, teorijos 
ir praktikos sintezę su Dominy-
ku kalbėjomės dar rugsėjo pra-
džioje, kai jis jau buvo susiruo-
šęs vykti į studijas Vilniuje, M. 
Romerio universitete.

– Dominykai, kiek laiko sava-
noriauji? 

– Šia veikla užsiimu nuo 17-os 
metų. Per tuos kelerius metus 
teko vykdyti veiklą, prisijungus 
prie „CityAlumni“ iniciatyvos. Ji 
skatina žmones, palikusius gim-
tuosius miestus ir miestelius, 
prisidėti, kuriant bendrą gero-
vę. Mokyklos metais dalį laisvo 
laiko paskyriau Druskininkų „In-
teract“ klubo veiklai, įvairiems 
renginiams Jaunimo užimtumo 
centre (JUC), kartu su Druski-
ninkų verslo ir „Rotary“ klubais 
ugdėme jaunimo verslumą. Kai 
Išvažiavau studijuoti į Vilnių, 
kartu su ESN MRU organizavo-
me veiklas užsieniečiams, atva-
žiuojantiems studijuoti į Vilnių. 
Dalyvavau daugelyje ES mainų 
projektų, ten per trumpą laiką 
susipažinau su įvairių šalių žmo-
nėmis. Lankiausi Sakartvele, 
Vokietijoje, Italijoje, pusmetį bu-
vau Izraelyje. Tai – puiki patirtis, 
kuri prieinama visiems. Per ka-
rantiną savanoriavau Gynybos 
paramos fonde, Druskininkuose.

 
– Ką nuveikėte kartu su Gy-

nybos paramos fondu?
– Daug komunikavome su Sa-

vivaldybe, atlikome jų paskir-
tas užduotis – kabinome plaka-
tus, dalinome kaukes, su Maisto 
banku skirstėme maistą, tvar-
kydavome maisto sandėlius, su 
kolega iš Druskininkų baigėme 
mokymus, kaip saugiai suteikti 

Druskininkai Dominykui yra vieta, kurioje daug draugų, šeima, organizacijos ir veiklos, su kuriomis jis brendo, kaip asmenybė/Rober-
to Kisieliaus nuotrauka

DĖMESIO! 
Kviečiami atsiliepti 

link Švendubrės 
esančių miškų 

sklypų savininkai

3 psl.

Savanorystė: ne tik 
duoti, bet ir gauti

4 psl.

humanitarinę pagalbą karantino 
metu, pasidalinome žiniomis su 
Druskininkų socialinių paslaugų 
centro darbuotojais ir šauliais.

– Ar tuo metu nebuvo bai-
mės ar savisaugos? 

– Tuometė situacija buvo tikrai 
nepaprasta – visi lindi namuo-
se, nežinai, kur gali tykoti pavo-
jus. Juk to mažo „priešo“ – viru-
so – nematyti. Buvo nerimo ne 
tiek dėl savęs, kiek dėl šeimos 
narių. Tėvai važinėjo pas sene-
lius, tai buvo neramu, kad jų ne-
užkrėstume. Bet manau, kad nu-
galėjo noras tuo metu aktyviai 
veikti. Akistata su baime buvo, 
bet turėjau kažką daryti, kad ją 
įveikčiau ir padaryčiau ką nors 
naudingo. Darėme viską atsar-
giai. Gal kartais per daug atsar-
giai. Važiavome į mokymus, kur 

analizavome, kaip atlikti huma-
nitarinės pagalbos operacijas. 
Baimės buvo ir dabar jos yra. 
Bet, kai saugaisi, atrodo, ta bai-
mė blėsta. 

– Ar jautei vidinį pasitenki-
nimą, kad tuo metu padėjai 
žmonėms? 

– Taip, pasitenkinimas atsiran-
da, kai į tai pažiūri iš laiko pers-
pektyvos. Tuo metu kartais pa-
galvoji – kam čia reikia tiek daug 
veikti, kam ir ką nori įrodyti? Bet 
vėliau suvoki, kad gal tuomet 
kažko išmokai, gal susipažinai 
su žmonėmis, kurie tau padarė 
tam tikrą įtaką. Gal toliau pradė-
jai vystyti projektą, kurio negalė-
tum daryti, jei anksčiau nebūtum 
kažkur dalyvavęs, susipažinęs 
su tam tikrais žmonėmis. 

Informacija apie 
ligoninės darbo 

tvarką 
karantino metu

7 psl.
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2020 m. lapkričio 24 d. Drus-
kininkų savivaldybėje, įgyvendi-
nant Aplinkos ministerijos nustaty-
tus aplinkosauginius reikalavimus, 
organizuojama gaminių atlie-
kų surinkimo akcija, kurios metu 
iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir or-
ganizacijų nemokamai bus su-
renkamos:

• Elektros ir elektroninės įrangos 
atliekos;

• Nešiojamųjų baterijų ir akumu-
liatorių atliekos;

• Vidaus degimo variklių tepalo, 
kuro ir oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui 
bus surenkamos: 

• Automobilių hidraulinių (tepali-
nių) amortizatorių atliekos (yra iš-
imčių);

• Automobilinių ir pramoninių 
akumuliatorių atliekos.

Taip pat gaminių atliekų surinki-
mo akcijos metu iš transporto prie-
monių techninę priežiūrą ir remon-
tą vykdančių asmenų palankiomis 
sąlygomis (sumokant atliekų tvar-
kytojui) bus galima priduoti alyvų 
atliekas.

Šiuo metu taip pat vyksta įmo-
nėms, įstaigoms ir organizacijoms 
skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, 
prie kurio dar galite prisijungti, rū-
šiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti 
juos į įvairiausius prizus, keliones, 
ekskursijas! Informaciją  apie pro-
jektą „Mes rūšiuojam“, prizus, da-
lyvių registraciją rasite www.mes-
rusiuojam.lt

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga 
ar organizacija bei Jūsų įmo-
nės, įstaigos ar organizacijos 
darbuotojai arba gyventojai 
turi aukščiau išvardintų atlie-
kų, prašome iki 2020 m. lapkri-
čio 19 d. registruotis el. p. atlie-
kos@atc.lt arba tel. 8 5 206 09 
01. 

Norintiems priduoti savo ne-
benaudojamą automobilį ir 
gauti eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės sunaiki-
nimo pažymėjimą, siūlome už-

pildyti formą http://autotvarky-
mas.lt/entp-turetojams/ arba 
rašyti el. p. info@autotvarky-
mas.lt, arba skambinti tel. 8 663 
66341.

Norintieji pateikti informaci-
ją apie kiemuose be priežiūros 
paliktus nebenaudojamus au-
tomobilius ar nelegalius trans-
porto priemonių ardytojus, 
galite užpildyti formą http://au-
totvarkymas.lt/pranesimas-del-
neeksploatuojamu-transpor-
to-priemoniu/ arba el.p. info@
autotvarkymas.lt, arba skam-
binti tel. 8 600 900 30.

Elektros ir elektroninėje įran-
goje bei baterijose ir akumuliato-
riuose esantys metalai, rūgštys ir 
kitos kenksmingos medžiagos ke-
lia didelę grėsmę žmogaus svei-
katai ir gamtai. Šių atliekų negali-
ma maišyti su kitomis buitinėmis 
atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, rink-
ti atskirai ir atiduoti atliekų tvarky-
tojui. Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, 
amortizatorių atliekose esančios 
medžiagos taip pat kelia pavojų 
aplinkai ir žmonių sveikatai. Pate-
kusios į vandenį, gruntą, atmos-
ferą, jos užteršia pavojingomis, 
kenksmingomis ir toksiškomis me-
džiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, 
kuro, tepalo filtrų, amortizatorių tu-

rėtojas, rūšiuodamas atliekas ir 
jas atiduodamas atliekų tvarkyto-
jams perdirbti ir pakartotinai pa-
naudoti, padeda saugoti aplinką 
ir tausoti gamtos išteklius. Nau-
dojimui netinkamas, nevažiuojan-
tis automobilis yra taršos šaltinis: 
iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplin-
kai žalą darantys skysčiai (kuro, 
alyvos likučiai, įvairios rūgštys), iš-
daužyti automobilio stiklai ne tik 
teršia aplinką, bet ir gali sužeis-
ti greta žaidžiančius vaikus. Plas-
tikas, guma, alyva, padangos ar 
kitos automobilyje esančios me-
džiagos, pakliuvusios į aplinką, il-
gai nesuyra, o netinkamai degina-
mos dar ir užteršia orą. Daugiau 
informacijos apie atliekų tvarky-
mą, atliekų rūšiavimą, atliekų su-
rinkimo vietas, netinkamo atliekų 
tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių 
sveikatai – www.gia.lt, www.eei.lt.

Ekologinę akciją organizuoja:

Atliekų surinkimą ir tvarkymą vykdo:

Druskininkų savivaldybė pakartotinai skelbia konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstai-
gos vadovų – Druskininkų sporto centro direktoriaus ir Druskininkų švietimo centro direktoriaus 
– pareigoms eiti. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir terminai bei 
kita informacija yra nurodyta pagrindiniame skelbime, kuris pateiktas Druskininkų savivaldybės 
interneto svetainėje, skyriuose „Savivaldybės naujienos“ ir „Karjera“.

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis 
tinkamai!

Dalyvaukite Kalėdinių eglučių konkurse ir sukurkite Kalėdų pasaką!

Savivaldybė pakartotinai skelbia konkursus 
švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti

Jau devintus metus, artėjant gražiausioms metų šventėms, Druskininkų savi-
valdybė kviečia visas Druskininkų įstaigas, įmones, organizacijas ir bendruo-
menes dalyvauti Kalėdinių eglučių konkurse bei sukurti išskirtinę Kalėdų pasa-
ką sau, savo šeimai ir kurorto svečiams. Tegul Jūsų sukurtų originalių, ryškių 
ir spindinčių eglučių dėka Druskininkuose Kalėdos bus pačios šviesiausios!
Originaliausių eglučių kūrėjams bus įteikti simboliniai apdovanojimai. Kaip ir kas-

met, originaliausias metų eglutes išrinks profesionalių menininkų komisija bei drus-
kininkiečiai ir miesto svečiai, balsuodami socialiniame tinkle „Facebook“.
Kviečiame registruotis iki lapkričio 20 d. bit.ly/egluciu_registracija
Eglučių statymo dienos – lapkričio 30-gruodžio 3 d., Kalėdinių eglučių parko ati-

darymas – gruodžio 4 d. 
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 53 975
Registracijos formą rasite Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.druskininku-

savivaldybe.lt
Sukurkime kalėdinį stebuklą sau, savo artimiesiems ir kurorto svečiams!
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2-3 psl.Druskininkų  savivaldybės informacija

Informuojame, kad Druskinin-
kų savivaldybė pradėjo rengti 
techninio projekto ,,Druskinin-
kų miesto pėsčiųjų – dviračių 
tako ,,Žvaigždžių orbita“ pa-
skutinio III etapo atnaujinimo 
dokumentaciją. 

Šis pėsčiųjų-dviračių takas yra 
labai populiarus ir tarp druskinin-
kiečių, ir tarp kurorto svečių. Nuo 
Druskininkų pro Nemuno pakran-
tę, Velnio akmenį, senovinį Šven-
dubrės kaimą besidriekiantį ir ža-
liais pušynais atgal į Druskininkus 
parvingiuojantį taką žmonės ren-
kasi ir jaukiam atokvėpiui, ir spor-
tui, ir pažintiniams žygiams. 

Tačiau pėsčiųjų-dviračių takui 
– jau daugiau kaip 50 metų, todėl 
jo būklė yra prasta – atsiradusios 
duobės, dėl medžių šaknų sutru-
pėjusi ir iškelta danga kelia rimtą 
pavojų. 

Per 2019-2020 metus atnaujinta 
didžioji šio pėsčiųjų-dviračių tako 
dalis, liko III-sis etapas. 

Druskininkams, kaip kurortui, la-
bai svarbūs dviračių takai ir jų bū-
klė. Takai atnaujinami, įrengiant 
poilsio ir apžvalgos aikšteles su 
mažosios architektūros elemen-
tais, išvalant išdžiūvusius, pavo-
jų keliančius medžius. 

Tam, kad būtų galima užbaigti 
techninio projekto rengimą, būti-

ni link Švendubrės esančių priva-
čių miškų sklypų savininkų sutiki-
mai dėl medžių, esančių per arti 
rekonstruojamo dviračių tako, pa-
šalinimo. 

Druskininkų savivaldybės pa-
samdytas rangovas visus veiks-
mus atliks pagal miško savininkų 
pageidavimus – galimos trys me-
dienos atidavimo alternatyvos: 

1. Medžiai išpjaunami ir sudeda-
mi sklype. Medieną savininkai pa-
siima patys.

2. Esant sunkiai sveikatos ar fi-
nansinei būklei, mediena atveža-
ma savininkams į namus.

3. Savininkams pageidaujant, 
medieną parduoti, tarpininkauja-
ma, kad medieną perkanti įmonė 
nupirktų iš savininkų rinkos kaina.

Labai prašome kuo skubiau 
atsiliepti miškų žemės sklypų 
savininkus, įgaliotus asmenis 
ar paveldėtojus, kad būtų gali-
ma užbaigti techninį projektą. 

Susisiekite su Ūkio skyriaus vy-
riausiąja specialiste Jolanta Sa-
kavičiene tel. (8 313) 40 120 arba 
el. paštu jolanta.sakaviciene@
druskininkai.lt

DĖMESIO! Kviečiami atsiliepti link Švendubrės esančių miškų sklypų savininkai

Sveikinimas Druskininkų garbės piliečiui

Druskininkų savivaldybė prašo kuo skubiau atsiliepti miškų žemės sklypų savininkus, 
įgaliotus asmenis ar paveldėtojus, kad būtų galima užbaigti techninį projektą/Asociaty-
vi nuotrauka
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Druskininkų jaunimo užim-
tumo centras – tai jaunimo 
idėjoms atviri namai. 

Juose 14-29 metų jaunas 
žmogus gali saugiai bendrau-
ti su bendraamžiais, susiras-
ti naujų draugų ir prasmingai 
praleisti laisvalaikį, įgyven-
dinti savo sumanymus, at-
rasti ir realizuoti save įvairio-
se veiklose, gauti atsakymus 
į jam svarbius klausimus bei 
sulaukti profesionalios pa-
galbos. Jaunuoliai gali gauti 
informaciją apie įsidarbinimo 
galimybes Druskininkuose, 
projektus, jaunimo mainus, 
kitus jiems svarbius ir aktua-
lius klausimus. 

2019 m. JUC veiklas papildė 
galimybė tapti jaunimo sava-
noriškos tarnybos dalyviu ir 
savanoriauti Druskininkų jau-
nimo užimtumo centre. 

Tai kas gi yra ta „savanorys-
tė“? Po Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo, išgirdę žodį 
„savanoris“, pirmiausia pagal-
vodavome apie žmones, sava-
noriškai tarnaujančius krašto 
apsaugoje. Bet šiandien šis žo-
dis įgavo platesnę reikšmę. 

Druskininkų JUC 2020 m. ba-
landį vykdytos apklausos rezul-
tatai parodė, kad dauguma jau-
nuolių mano, jog „savanorystė“ 
– tai žmogaus laisva valia skiria-
mas savas laikas, žinios, patirtis 
ir energija visuomenės naudai, 
atliekama veikla, už kurią ne-

gaunamas piniginis atlygis.

Kas paskatina savanoriauti? 
Vieni jaunuoliai savanorystę 

renkasi, norėdami apsispręsti, 
ką veikti gyvenime, kuriuo keliu 
pasukti, pasisemti naujos patir-
ties, kiti nori išbandyti savo jė-
gas, realizuoti save naujoje, dar 
neišbandytoje srityje, trokšda-
mi naujų iššūkių, treti nori padė-
ti tiems, kuriems labiausiai rei-
kalinga pagalba, tikėdami, kad, 
dirbant savanorišką darbą, ga-
lima pakeisti ne tik savo, bet ir 
kitų žmonių gyvenimą. 

O tuos, kurie anksčiau iš viso 
negalvojo apie savanorystę, pa-
skatino už 6 mėnesių nepertrau-
kiamą savanorystę suteikiamas 
0,25 stojamojo balo į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas.

Kodėl verta rinktis savano-
rystę? 

Savanorystė padeda jaunam 
žmogui jaustis reikalingu visuo-
menėje, įgyti vertingų įgūdžių ir 
asmens savybių, naudingų, sie-
kiant asmeninės karjeros, su-
teikia galimybę susirasti naujų 
draugų. 

Ji leidžia išbandyti save įvai-
riose situacijose, išėjus iš „kom-
forto zonos“, išmoko bendrauti 
ir dirbti komandoje, skatina ko-
munikabilumą, suteikia nefor-
malaus mokymosi galimybes. 
Jaunuolis taip pat įgauna organi-
zacinių įgūdžių, mokosi atsako-

mybės, tolerancijos, altruizmo ir 
pagarbos. Druskininkų JUC sa-
vanoriavę jaunuoliai sakė, kad 
savanorystė – tai būdas gyven-
ti prasmingiau, galimybė padė-
ti kitiems, realizuoti savo ga-
bumus, įgyti naujos patirties ir 
įgūdžių, aktyviai įsitraukti į vi-
suomenės gyvenimą.

Kaip tapti Jaunimo savano-
riškos tarnybos savanoriu? 

Būtinos dvi sąlygos: pirmoji 
– jaunuolis turi būti apsispren-
dęs skirti savo laiką visuome-
nei, negaudamas jokio piniginio 
atlygio, o antroji – jaunuolis turi 
atrasti pelno nesiekiančią, akre-
dituotą organizaciją, kuriai rei-
kia savanorio pagalbos. 

Druskininkuose savanorišką 
veiklą organizuojanti organiza-
cija yra asociacija „Padėkime 
vaikams“, kuri padeda jauniems 
žmonės rasti akredituotas orga-
nizacijas, palydi savanorius viso 
proceso metu. Druskininkų JUC 
yra akredituota organizacija pri-
imti Jaunimo savanoriškos tar-
nybos savanorius ir koordinuoti, 
siųsti bei priimti Europos solida-
rumo korpuso tarptautinius sa-
vanorius. 

Jaunuoliai, savanoriaujan-
tys Druskininkų JUC, pasiren-
ka renginių organizavimo kryptį 
arba išbando jaunimo darbuoto-
jo veiklą – darbą su jaunimu.

Jeigu 14-29 metų jaunuolis 
tvirtai apsisprendė įsitraukti į 

Jaunimo savanoriškos tarnybos 
programą nuo 2021 metų, kvie-
čiame registruotis iki 2020 m. 
gruodžio 7 d., užpildant regis-
tracijos anketą: https://jst.jrd.lt/
newCandidate

Daugiau informacijos apie 
Jaunimo savanoriškos tarnybą 
rasite: jrd.lt/savanoryste/jst 

Druskininkų JUC šiais metais 
sukaukė dviejų savanorių. Neda 
Straigytė baigė 6 mėnesių tar-
nybą, o Gabrielė Akstinaitė vi-
sai nesenai pradėjo savo sa-
vanorystės kelią. Šios dvi labai 
skirtingos merginos JUC vei-
klą papildė savo kūrybiškumu ir 
idėjomis.

Kaip save pristatytumėte 
vienu sakiniu? Koks žodis ge-
riausiai apibūdina tave ?

Neda: „Kreipkis į mane tau 
maloniausiu būdu, tik nepa-
miršk, kad galiu nustebinti. Žo-
dis – pozityvumas.“

Gabrielė: „Aš esu Gabrielė 
Akstinaitė, iš Druskininkų, man 
14 metų. Žodis – azartiškumas.“

Ką Jums reiškia savanorys-
tė? 

Neda: „Savanorystė – gerano-
riška, nuoširdi pagalba kitiems, 
be jokio atlygio. Man ji – išpil-
dytas noras, pagelbėjus žmo-
gui, pamatyti tikrą, natūralią jo 
šypseną, laimę ir polinkį džiaug-
tis gyvenimo teikiamais pasiūly-
mais.“

Gabrielė: „Savanorystė – vei-
kla, kurioje tu padedi kitiems, 
bet dar daugiau padedi sau. Pa-
tirties įgyjimas, komunikabilumo 
tobulinimas, mąstymo praplė-
timas, naujų draugų susiradi-
mas.“

Kodėl nusprendėte savano-
riauti ? 

Neda: „Iš tikrųjų nenorėjau sa-
vanoriauti, nes maniau, kad pa-
vargsiu ir tuomet nesugebėsiu 
nuoširdžiai, tinkamai atlikti savo 
darbo. 

Tačiau kažkas viduje pakuždė-
jo, kad privalau tuo užsiimti. Sa-
vanorystei įsibėgėjus, supratau, 
kad pradedu dar labiau įsigilinti į 
save. Laikui bėgant, atsirado di-
džiulė motyvacija, dėl kurios li-
kau ir tęsiau savanorystę toliau, 
kad išmokčiau perlipti per bai-
mes, išsiugdyčiau naujų kompe-
tencijų ir paprasčiausiai pagel-
bėčiau ne tik sau, bet ir tiems, 
kuriems reikia pagalbos.“ 

Gabrielė: „Savanoriauti nu-
sprendžiau, nes norėjau išban-
dyti kažką naujo. Dažnai sa-

koma – daryk taip, kaip sako 
širdis. Būtent tada, kai reikėjo 
rinktis organizaciją, širdis pa-
sakė – JUC. Ir labai džiaugiuo-
si savo pasirinkimu, nes čia – ne 
tik įdomios veiklos, bet ir nuos-
tabus, draugiškas, šiltas kolek-
tyvas! Aš savanoriauju jau 2 
mėnesius. Ir tiek daug išmokau 
iš kiekvieno ten esančio žmo-
gaus!“

Koks Jūsų palinkėjimas JUC 
lankytojams?

Neda: „Mieli JUC Lankytojai, 
ši organizacija pripildyta pačio 
pačio nuostabiausio, šmaikš-
čiausio ir originaliausio perso-
nalo, kuris kiekvienos dienos 
minutę Jūsų visada lauks iš-
skėstomis rankomis. Todėl per-
lipkite per savo baimę, požiūrius 
ir išdrįskite apsilankyti Jaunimo 
užimtumo centre. Kartu atsives-
kite ir draugą! Kiekviena akimir-
ka šiame centre gali būti neįkai-
nojama, jei tik pasinaudosite jos 
teikiamais pasiūlymais. JUC‘e 
yra daugybė žaidimų – ir logi-
nių, ir juoką keliančių. Yra nuos-
tabi lauko erdvė, kurioje galite 
nemokamai lankytis ir išmok-
ti važinėti riedučiais, riedlen-
tėmis, BMX dviračiais; galite 
žaisti futbolą, krepšinį, tinkli-
nį, lauko tenisą ar ateiti pasma-
guriauti bei pabendrauti mais-
to piknikuose! JUC‘e teikiamos 
psichologo ar „draugo“ paslau-
gos, todėl visada sulauksi pa-
galbos! Žodžiu, žmonės nuosta-
būs, veiklos nuostabios, belieka 
tiks Jums patiems tapti nuosta-
biais!“

Gabrielė: „Kiekvienam JUC 
lankytojui linkiu gerai praleis-
ti laiką, išsinešti kuo daugiau 
žinių ir patirties, gerų emocijų, 
motyvacijos pačiam sau.“ 

Neda: „Noriu nuoširdžiai pa-
dėkoti JUC personalui už įspū-
dinga galimybę susipažinti su 
naujais gyvenimo iššūkiais. Pir-
miausia charizmatiškai, tuo ti-
kruoju stiprybės varikliuku 
esančiai JUC direktorei Aušrai 
Nedzinskienei. 

Ačiū Jums už tokį norą ir dide-
lį įdirbį jaunimo tobulėjimui ir ge-
rovei. 

Be Jūsų judrumo, pozityvumo 
ir našumo mes, jaunimas, nepa-
siektume ir, svarbiausia, neiš-
bandytumėme daugybės skirtin-
gų veiklų, nerastume nuostabių 
draugų, kurie mus subūrė šioje 
organizacijoje! 

Taip pat noriu padėkoti daž-
niausiai nuotaiką pakeliantiems, 
šmaikštiems bei originaliems 
JUC‘o darbuotojiems: Aistei, 
Gerdai, Daivai, Justinui, Deivi-
dui, Justui ir jau čia nedirban-
čiam Mariui! 

Šie žmonės sugeba pagelbė-
ti, prajuokinti ir motyvuoti imtis 
veiklų bei tobulėti. 

O jų kuriami projektai ir ren-
giniai, stovyklos suteikė man 
daug patirties, teigiamų emo-
cijų bei papildė noro gyventi ir 
džiaugtis kiekviena akimirka. 

Norėčiau visiems palinkėti dar-
nos, juoko ir dar didesnių įspū-
dingesnių darbų! Ačiū Jums! 

Labai džiaugiuosi su Jumis su-
sipažinusi ir tikiuosi, kad bendra 
veikla mus dar ne kartą suvie-
nys!“ 

Druskininkų JUC
 informacija

Savanorystė: ne tik duoti, bet ir gauti

N. Straigytė ir G. Akstinaitė JUC veiklą papildė savo kūrybiškumu ir idėjomis/JUC archyvo nuotraukos

N. Straigytė: „Gera, pagelbėjus žmogui, pamatyti tikrą, natūralią 
jo šypseną, laimę ir polinkį džiaugtis gyvenimo teikiamais pasiūly-
mais.“/JUC archyvo nuotrauka

G. Akstinaitė: „Savanorystė – veikla, kurioje tu padedi kitiems, bet 
dar daugiau padedi sau.“/JUC archyvo nuotrauka
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Kai žiūri atgal, tai atrodo, kad 
tos buvusios veiklos detalės 
kažkur susijungia. 

– Šiuo metu išgyvename an-
trąjį karantino laikotarpį. Ar 
vėl dalyvauji savanoriškoje 
veikloje?

– Kvietimų savanoriškai veiklai 
ar naujų iniciatyvų šį kartą tikrai 
mažiau, nei pirmojo karantino 
metu. Galbūt žmonės apsipra-
to su karantino ribojimais ir pri-
sitaikė. Žinau, kad Karštoji lini-
ja ir kiti NVSC padaliniai telkiasi 
savanorių pagalbą. 

Žinoma, atsižvelgiant į ganė-
tinai didėlius pastarųjų dienų 
užsikrėtimų skaičius, situaci-
ja greičiausiai keisis ir savano-
riai bus (yra) labai svarbi gran-
dis kovoje su šio viruso plitimu.

Naujausia Gynybos Paramos 
Fondo akcija buvo vykdoma PC 
„Panorama“. Ji buvo skirta edu-
kuoti ir įspėti prekybos centro 
lankytojus, neteisingai dėvinčius 
apsaugines priemones – medi-
cinines kaukes. Visi žinome, kad 
kaukes dėvėti reikia, bet kaip 
taisyklingai tai daryti ir kas kiek 
laiko jas keisti, informacijos kur 
kas mažiau. 

– Studijuoji psichologiją. 
Ar, dalyvaujant savanoriško-
je veikloje, Tau padeda žinios, 
kurias gavai studijų metu? Ar 
tai, su kuo susiduri realiame 
gyvenime, tam tikros patirtos 
situacijos padeda tavo studi-
joms? 

– Yra abipusis ryšys. Sava-
noriaujant, tenka bendrauti su 

žmonėmis, o nemaža mano stu-
dijų programų dalis susijusi su 
tarpusavio komunikacija, ben-
dravimu, dauguma procesų, 
apie kuriuos kalbame per studi-
jas, vyksta, savanoriaujant. Gali 
realiame gyvenime suvokti, kaip 
visa tai atrodo ir veikia. 

– Ar pavyksta realiame gy-
venime pritaikyti teorines ži-
nias? 

– Iš tiesų taip. Tai, kaip susijun-
gia studijos ir realybė, labiausiai 
patyriau, dirbdamas Šeškinės 
pradinėje mokykloje su vaikais 
ypatingų poreikių klasėje. Tuo 
metu pajutau teorijos universite-
te ir praktikos realiame gyveni-
me sintezę. Grįžti iš darbo į uni-
versitetą ir aptari su dėstytojais, 
kaip dirbai mokykloje. Kitą dieną 
ateini į darbą mokykloje ir ban-
dai panaudoti tą informaciją, ku-
rią gavai universitete. Manau, 
kad visą gyvenimą tenka moky-
tis, kaip pritaikyti teoriją realy-
bėje. 

– Karantinas – tam tikra ri-
binė situacija. Kaip manai, ar 
tuo metu kas nors keičiasi so-
ciumo psichologijoje? Ar pa-
stebėjai, kad per karantiną 
keičiasi žmonių reakcijos į 
tuos pačius dalykus? 

– Man atrodo, kad karanti-
nas visuomenei yra, kaip trau-
minė patirtis. Kai kurie žmonės 
net vengia kalbėti apie karantino 
patirtį, stengiasi neištarti žodžio 
karantinas. Vengia užsidėti kau-
kę, nes sugrįžta tie išgyvenimai, 
kuriuos patyrė pavasarį ir dabar, 
kai vėl paskelbtas karantinas. 
Tylus nerimas dėl ateities. Ka-
rantinas yra ta situacija, su ku-
ria mes efektyviai dar nesusido-
rojome. Yra liekamųjų reiškinių, 
neigiamų pasekmių. Prireiks ne-
mažai laiko, kad išsivalytume.

Kita karantino pusė – jis pri-
vertė mus sustoti, pamąstyti. 
Pats savo kailiu pajutau – pa-
saulis yra atviras, galima išva-
žiuoti kitur, bet karantino metu 
viskas pasikeitė, net mąstymas. 
Imi galvoti – ką aš galiu padaryti 
čia, būtent Lietuvoje. 

Karantinas privertė mane gal-
voti, kad gal ir studijuosiu užsie-
nyje, tačiau tikrai grįšiu gyven-
ti ir dirbti į Lietuvą. Kalbėjau su 
draugais, kurie grįžo iš užsienio. 
Jie kalba apie tai, kiek daug Lie-

tuvoje mes turime gražių vietų. 
Karantinas privertė prisiminti ir 
įvertinti kiek daug mūsų šalyje 
yra gražių dalykų.

– Dalis Tavo bendraamžių 
laisvu nuo studijų metu kur 
nors įsidarbina ir užsidirba 
pinigėlių. Tu pasirinkai kitą 
kryptį – savanorystę. Kaip tai 
vertina draugai? Juk dirbi dy-
kai, o neužsiimi pelną gene-
ruojančia veikla? 

– Esu girdėjęs tokių replikų. 
Manau, kad tarp tų dalykų turi 
būti harmonija. Aš dirbu laisva-
laikiu, savaitgaliais – padavė-
ju. Turiu ir kitų darbų, bet nelei-
džiu tiems darbams užgožti kitų 
mano norų – idėjų kur nors sa-
vanoriškai dalyvauti. Jei matau 
savo indėlį prasmingą, nenoriu 
atsisakyti.

– Tau pinigai nėra dominan-
tė, aplink kurią viskas sukasi?

– Tikrai jie nėra pirmoje vieto-
je, tačiau ir ne paskutinėje. Gal-
voju, kaip apsirūpinti, kad būtų 
pamatas po kojomis, kad banko 
sąskaitoje nebūtų nuliukai, kad 
galėčiau planuoti gyvenimą ir 
laisviau bei saugiau jaustis. 

– Studijuoji Vilniuje, ten pra-
leidi didžiąją gyvenimo dalį. 
Kas tau yra Druskininkai?

– Druskininkai man yra namai. 
Tai pirmas žodis, kuris asocijuo-
jasi su šiuo miestu. Druskininkai 
– vieta, kurioje visos durys jau-
kios, atrodo, visur manęs laukia. 
Čia daug draugų, šeima, orga-
nizacijos ir veiklos, su kuriomis 
brendau, kaip asmenybė. Drus-
kininkai – saugus kampelis, į 
kurį visada galiu sugrįžti, atsi-
gauti ir įrodyti daug dalykų. Sau 
ir kitiems. 

– Ar jautiesi kurorto ben-
druomenės dalimi? 

– Tikrai taip!

– Kaip dėlioji savo gyve-
nimą? Kur galvoji gyventi ir 
dirbti, ar tau svarbi geografi-
nė lokacija? 

– Dabar mąstau lokaliai. Bet 
galvoju ir apie studijas užsieny-
je, nes matau, jog ten yra tokių 
programų, kurių man dabar labai 
reikia. Magistro studijoms ketinu 
pasirinkti užsienio universitetą.

– Ar specialiai domiesi kokia 
nors psichologijos sritimi? 

– Nyderlanduose labai rim-
tai domimasi psicholingvistika 
ir kitomis mažiau „populiario-
mis“ psichologijos šakomis. Jos 

mane traukia. Tyrinėjimas užsie-
nyje yra stipresnis, žinau, kad 
ten galiu daug ko išmokti. Ma-
nau, kad nauji žmonės, naujos 
patirtys, tarptautinis tinklas yra 
labai reikalingi bet kokios srities 
profesonalui. Žinoma, psicholo-
gijos srityje ir Lietuvoje galima 
pasiekti puikių rezultatų, teko 
bendrauti ir mokytis iš tikrų savo 
srities profesonalų.

– Kaip įsivaizduoji save po 
10 metų? Ar gyveni šia diena, 
ar dėlioji viską į priekį? 

– Dėlioju į priekį, bet labai at-
sargiai. Nežinau, kur ir su kuo 
būsiu. Tikiu, kad turėsiu daug 
veiklų, norėčiau, kad jos keis-
tųsi, savaime apsijungtų. Tikiu, 
kad po dešimties metų gebė-
siu suteikti profesionalias kon-
sultacijas savo srityje. Manau, 
kad psichologinė terapija yra tas 
kelias, kuriuos noriu eiti. Noriu 
gauti tinkamą kvalifikaciją ir ko-
kybiškai atlikti darbą. 

– Ką tau suteikė savanoriš-
ka veikla? Ką ji gali duoti tavo 
ateičiai? Gal pasąmonėje nu-
sėdo kokie nors svarbūs da-
lykai? 

– Atsirado nesavanaudiškumo 
dominantė. Kai padedi įgyven-
dinti kokią nors idėją, suvoki, jog 
ir tu gali prie jų įgyvendinimo pri-
sijungti. Savanorystė duoda kū-
rybiškesnį ir iniciatyvesnį požiūrį 
į gyvenimą– negalvoji apie daly-
kus, kurie atrodo neįmanomi: 
kur aš rasiu žmonių, resursų? 
Bet užtat surandi žmonių, kurie, 
vedini idėjos, iniciatyvos ir am-
bicijos, padeda tai įgyvendinti. 
Tu negalvoji, kas sutrukdys, bet 
galvoji, kaip tai padaryti. Sava-
norystė pakeičia požiūrį į gyve-
nimą. 

Savanoris D. Šinkonis: „Neatlygintini darbai pakeičia požiūrį į gyvenimą“Atkelta iš 1 psl.

Druskininkų Savivaldybės prašymu su Druskininkų GPF savanoriais Dominykas dalijo 
apsaugos priemones/Asmeninio archyvo nuotrauka

D. Šinkonis savanorystei paskyrė ne vienerius metus, pavasarį, per patį karantino įkarš-
tį, studijas sostinėje buvo iškeitęs į savanorystę savo gimtuosiuose Druskininkuose/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

D. Šinkonis: „Savanorystė duoda kūry-
biškesnį ir iniciatyvesnį požiūrį į gyveni-
mą“/Asmeninio archyvo nuotraukos

Druskininkų JUC atlikta praktika – vasarą organizuotoje vaikų stovykloje/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Lopšelyje-darželyjes „Žibutė“ – vasaros
 olimpiados pradžiamokslis

Seni daiktai vėl tarnauja: iš „TikoTiks“ centro – į labdaros organizacijas

Druskininkų lopšelis-darže-
lis „Žibutė“, Lietuvos tauti-
nio olimpinio komiteto (LTOK) 
įgyvendinamos programos 
„Olimpinė karta“ narys, šie-
met, kaip ir kasmet, dalyvavo 
LTOK finansuojamų olimpinių 
projektų konkurse. 

Darželio neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūros) pedagogė Edi-
ta Kibirkštytė, atsižvelgdama į 
LTOK pateiktas konkurso gai-
res (olimpinės žaidynės, fizinis 
aktyvumas, bendruomenišku-
mas) ir į ilgalaikį kūno kultūros 
užsiėmimų planą, orientuotą į 
supažindinimą su įvairių sporto 
šakų elementais, parašė projek-
tą „Vasaros olimpiados pradžia-
mokslis“. 

Projekto tikslas – supažindin-
ti vaikus su komandinėmis Va-
saros olimpinių žaidynių sporto 
šakomis, jų elementais, skatin-
ti vaikus laikytis olimpinių ver-

tybių, principų ir jais vadovautis, 
bendradarbiauti su Druskininkų 
sporto centre dirbančiais trene-
riais, kviečiant juos organizuo-
ti atstovaujamos sporto šakos 
pradžiamokslį. 

Projektas buvo atrinktas finan-
savimui, už skirtus 400 Eur įsi-
gyta įvairių priemonių, prizų da-
lyviams ir treneriams.

Projekto veiklos buvo vykdo-
mos rugsėjo 25-30 dienomis, 
jose dalyvavo vyresnio amžiaus 
vaikų grupės. Druskininkų spor-
to centro treneriai mielai sutiko 
bendradarbiauti ir dalyvauti pro-
jekte. Žaismingas ir smagias tre-
niruotes „Boružėlės“, „Aguonė-
lės“ ir „Varpelio“ grupių vaikams 
sporto centre organizavo tinkli-
nio treneris Edgaras Suchane-
kas, krepšinio treneris Algiman-
tas Baranauskas bei rankinio 
trenerė Danguolė Sukankaitė. 
Su futbolo pradžiamoksliu „Dru-

gelio“ grupės vaikus treneris Au-
rimas Kadziauskas supažindino 
darželio dirbtinės dangos aikš-
telėje.

Visi projekto dalyviai – ir vai-
kai, ir treneriai – buvo apdova-
noti kamuoliukais-emociukais, 
padėkos raštais ir UAB „Akva-
vita“ padovanotais mineralinio 
vandens buteliukais.

Mažieji sportininkai, pedago-
gai ir administracija dėkoja tre-
neriams už dalyvavimą projekte, 
už  smagų ir įdomų laiką kar-
tu, už komandinių sporto šakų 
„abėcėlę“. 

Galbūt, kiek paaugę, ne vienas 
iš mažųjų projekto dalyvių su-
sidomės ir ateis į sporto centrą 
mokytis žaisti krepšinį, tinklinį, 
rankinį, futbolą. Treneriai jų mie-
lai lauks. 

Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ informacija

Vieną dieną į daiktų paruoši-
mo pakartotiniam naudojimui 
centrą „TikoTiks“ indų pasi-
imti užsukę maltiečių atsto-
vai prasitarė, kad vienam jų 
globotiniui, gyvenančiam so-
cialiniame būste, labai reikė-
tų šaldytuvo – neturi jo. O juk 
toks daiktas kiekvienuose na-
muose – būtinas.
„Pasižvalgėme po daiktų mai-
nų punktus „Mainukas“ ir rado-
me čia atvežtą bei paliktą šaldy-
tuvą. Jis dar veikė, tik šaldymo 
kamera nebešaldė. Pasikvietė-
me meistrą, kuris pašalino ge-
dimą, ir šaldytuvą atidavėme jo 
laukiančiam maltiečių globoti-
niui, kuris yra tapęs ir šios orga-
nizacijos savanoriu“, – pasakojo 
Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro  Aplinkosauginio ug-

dymo ir pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė Agnė Jučienė. 
Panaši situacija buvo ir su skal-
bimo mašina. Apie jos porei-
kį užsiminė viešosios įstaigos 
„Gerumo skraistė“ atstovai. Tarp 
daiktų punktuose gyventojų pa-
liktų daiktų buvo rasta skalbimo 
mašina, kuri veikė, bet nešildė 
vandens. 
Meistrų sutaisyta skalbyklė ati-
duota Alytaus „Gerumo skrais-
tei“, kuri teikia socialinės priežiū-
ros paslaugas senyvo amžiaus 
žmonėms, asmenims su negalia 
ar dėl ligos laikinai netekusiems 
darbingumo.
Su šia organizacija „TikoTiks“ 
bendradarbiauja ir kitose vei-
klos srityse. Centro darbuoto-
jai pririnko gyventojų paliktų dar 
gerų megztinių. Sutarta, kad 

„Gerumo skraistės“ lankytojai 
juos išardys, o gauti siūlai bus 
perduoti Varėnos socialinių pas-
laugų centro senjorų grupei. Ją 
lankantys senjorai iš gautų siūlų 
mezga kojines senyviems žmo-
nėms. 
„Esame pasiruošę paremti lab-
daros, paramos organizacijas, 
jų globojamus asmenis, sociali-
nes paslaugas teikiančias įmo-
nes, atiduodami naudojimui dar 
tinkamus daiktus, patekusius į 
mainų sistemą, o, esant porei-
kiui, ir paruošdami tuos daiktus 
tolesniam naudojimui.
Taip mažiname mus supančių 
daiktų kiekį, vartojimą, skatina-
me pakartotinį daiktų naudoji-
mą, o kartu ir padedame asme-
nims iš socialiai jautrių grupių. 
Ir tą daryti gali kiekvienas są-

moningas žmogus. Labai kvie-
čiame ir raginame prie tokios 
veiklos prisidėti verslo įmones, 
individualia veikla užsiimančius 
asmenis. Artėjanti metų pabai-
ga, didžiosios šventės – pui-
ki proga keisti įpročius ar imtis 
naujos veiklos“, – sakė A. Jučie-
nė.
Šiais metais Alytaus regione at-
liktas tyrimas parodė, kad už-
siimti daiktų ruošimu pakarto-
tiniam naudojimui, kaip verslu, 
žmones labiausia skatina jų 
aplinkosauginis sąmoningumas, 
socialinis atsakingumas ir nau-
jos verslo galimybės.
ARATC yra pasiruošęs būti to-
kia veikla užsiimančių asme-
nų bei verslo įmonių partneriu, 
tiekti medžiagas bei daiktus, ku-
riuos įmonės ar asmenys pa-

ruoštų pakartotiniam naudojimui 
ir juos realizuotų savo klien-
tams. 
Norintiesiems užsiimti tokia vei-
kla gali būti suteikiamos pa-
talpos, kurios yra pritaikytos ir 
žmonės su judėjimo negalia.
Kaip rodo atlikto tyrimo rezul-
tatai, pakartotiniam naudojimui 
daugiausia yra ruošiami baldai, 
namų apyvokos, interjero gami-
niai, elektros bei elektronikos 
įranga. 

Jeigu jus domina tokia veika, 
kreipkitės į ARATC Aplinko-
sauginio ugdymo ir pakarto-
tinio naudojimo padalinį el. p. 
tikotiks@alytausratc.lt, tel. 8 
659 81933.

ARATC informacija

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai projekto metu buvo supažindinti su krepšinio, rankinio, tinklinio bei futbolo pradžia-
moksliu/Lopšelio-darželio „Žibutė“ koliažas

Maltiečių savanorė Virginija Lisauskienė džiaugiasi: „TikoTiks“ dovano-
tas šaldytuvas tuoj pasieks jo laukiančio organizacijos globotinio namus/
ARATC archyvo nuotrauka

„TikoTiks“ centre sutvarkyta skalbyklė keliauja į „Gerumo skraistę“/ARA-
TC archyvo nuotrauka

Seni megztiniai virs naujomis kojinėmis: „Gerumo skraistėje“ išardytų 
mezginių siūlai keliaus į Varėnos socialinių paslaugų centrą, kurios lanky-
tojai megs kojines senoliams/ARATC archyvo nuotrauka

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

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

paštu info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!
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Bendrosios praktikos slaugytojams (-oms)

Darbo pobūdis:
Malonus ir kultūringas bendravimas su Ligoninės pacientais
Darbas komandoje su gydytojais
Medicininės dokumentacijos pildymas
Med. instrumentų paruošimas procedūroms
Darbo kabinetų, med. aparatūros paruošimas darbui ir jų sutvarkymas 
po darbo
Medicininių tyrimų mėginių ėmimas
Skubios medicinos pagalbos teikimas

Reikalavimai
Profesinis išsilavinimas
Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija
Dėmesingumas ir paslaugumas pacientams
Gebėjimas intensyviai dirbti, atsakingumas, iniciatyva

Mes Jums siūlome:
Malonią darbo aplinką ir šaunius kolegas
Konkurencingą atlygį
Darbą 1 ar 0,5 etatu krūviu

Atlyginimas
Nuo 900 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių

Bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjams (-oms) 

Darbo pobūdis:
Padėti pacientams apsitarnauti jų kasdienėje veikloje
Prižiūrėti pacientų kūno švarą, rūpintis jų asmens higiena
Teikti pagalbą ir asistuoti slaugytojai savo kompetencijos ribose
Palydėti pacientus į procedūras
Palaikyti paciento aplinką švarią ir tvarkingą, kloti pacientų lovas, keis-
ti patalynę
Išdalinti maistą, padėti pacientams pavalgyti
Dalyvauti patalpų ir jose esančių daiktų bei įrangos valyme

Reikalavimai:
Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir pažymėjimą
Gebėti išklausyti ir suprasti pacientą, būti paslaugus, kantrus
Prisiimti atsakomybę, būti organizuotam, gebėti dirbti komandoje

Atlyginimas
Nuo 612,55 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių

Gyvenimo aprašymą siųskite ir dėl išsamesnės infor,acijos 
kreipkitės į personalo specialistę Karoliną Viščinytę 

el. p. k.viscinyte@druskligonine.lt arba tel. (8 313) 59 134

Druskininkų ligoninės informacija

Informacija apie ligoninės darbo tvarką 
karantino metu

Siūlo darbą

Nuo lapkričio 7 dienos šalyje 
įvedus visuotinį karantiną, Drus-
kininkų ligoninės darbas nebus 
stabdomas.

Pateikiame išsamią informaci-
ją apie ligoninės darbo tvarką, 
registraciją gydytojų konsultaci-
joms, pacientų lankymą ir priva-
lomų saugumo reikalavimų laiky-
mąsi.

Paslaugų teikimas karantino 
metu Druskininkų ligoninėje:

- toliau vyks planinės hospi-
talizacijos (turintiems neigiamą 
SARS-CoV-2 RNR (PGR meto-
du) tyrimo atsakymą, kuris atlik-
tas ne anksčiau, kaip likus 48 val. 
iki atvykimo į stacionarą);

- bus atliekamos planinės ope-
racijos (pacientams papildomai 
bus daromi greitieji COVID-19 
testai);

- vyks ambulatorinės konsulta-
cijos ir bus teikiamos paslaugos 
konsultacinėje poliklinikoje;

- bus teikiamos dienos chirur-
gijos, diagnostinės paslaugos 
(echoskopijos, rentgeno paslau-
gos).;

- bus pilnai užtikrinama skubi ir 
neatidėliotina pagalba (karščiuo-
jantiems ir skubiai hospitalizuo-
jamiems pacientams papildomai 
bus daromi greitieji COVID-19 
testai);

- bus užtikrinamas COVID-19 
liga sergančių pacientų sveika-

tos priežiūros paslaugų teikimas 
pagal organizuojančios įstaigos 
(Santaros klinikos) nurodymus.

Registracija kontaktinėms 
gydytojų konsultacijoms

Registracija į kontaktines gy-
dytojų konsultacijas vyks įprasta 
tvarka: internetu sistemoje www.
esveikata.lt arba, paskambinus į 
Konsultacinę polikliniką: tel. +370 
(313) 59 144, mob. +370 645 
10 431 ir nauju mob. +370 685 
12065.

Pacientų lankymas ir siunti-
nių perdavimas

Karantino laikotarpiu draudžia-
mas pacientų lankymas. Išimtys 
taikomos terminalinės būklės pa-
cientų ir pacientų iki 14 metų am-
žiaus lankymui. Tačiau lankyti 
minėtus pacientus galima, tik su-
derinus lankymą su skyriaus ve-
dėju – gydytoju, jam nesant, – su 
gydančiu gydytoju. Ir tik tada, kai 
vedėjas – gydytojas ar gydantis 
gydytojas lankytoją užregistruo-
ja „Pacientų lankytojų registravi-
mo žurnale“.

Siuntinių perdavimas pacien-
tams vykdomas ligoninės Priėmi-
mo ir skubios pagalbos skyriuje. 
Siuntiniai priimami darbo ir sa-
vaitgalio dienomis nuo 17.00 iki 
19.00 val. Ant siuntos būtina už-

rašyti paciento vardą, pavardę, 
skyriaus pavadinimą ir palatos 
numerį. Atvykus dėl siuntos per-
davimo, skambinti prie Priėmimo 
ir skubios pagalbos skyriaus durų 
esančiu skambučiu.

Saugumo reikalavimai at-
vykstantiems į gydytojų kon-
sultacijas

Pacientams paslaugos ligoni-
nėje teikiamos griežtai jiems pa-
skirtu vizito laiku. Į ligoninę paci-
entai įleidžiami, likus ne daugiau 
nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. 
Prie įėjimo pacientams matuoja-
ma kūno temperatūra.

Pacientai vienas nuo kito privalo 
laikytis saugaus 2 metrų atstumo.

Pacientas, atvykęs į gydyto-
jo konsultaciją, privalo dėvėti ap-
sauginę veido kaukę, prie įėjimo 
dezinfekuoti rankas.

Atsižvelgiant į sergamumo situ-
aciją Savivaldybėje, proporcingai 
gali būti ribojama planinė pagalba 
bei keistis dabar galiojanti tvarka.

Apie visus pasikeitimus ligoninė 
informuos nedelsdama.

Kilus klausimams dėl ligoni-
nės darbo tvarkos ir gydyto-
jų konsultacijų, galite kreiptis į 

konsultacinę polikliniką:
tel. +370 (313) 59 144,
mob. +370 645 10 431



2020 m. lapkričio 12 d.                                                            Savaitraščio Nr. 2808

Visų šventųjų ir Vėlinių die-
nos buvo pats darbymetis 
Druskininkų tvarkadariams. 
Žmonės tvarkė artimųjų ka-
pus, papildydami šiukšlių 
konteinerius dideliais atliekų 
kiekiais. 

Druskininkų paslaugų ūkio 
darbuotojai visą savaitga-
lį važinėjo po kapines ir su-
rinkinėjo šiukšles bei jas rū-
šiavo. Atlikę šiuose darbus, 
stojo į kovą su visą žemę už-
klojusiais medžių lapais. 

Kapinių konteineryje – seni 
klozetai

Druskininkų savivaldybės Pas-
laugų ūkio direktorė Birutė Jo-
nušauskienė, paklausta, ar kei-
čiasi druskininkečių įpročiai 
atsikratyti šiukšlėmis kapinė-
se prieš Visų šventųjų ir Vėlinių 

šventes, pripažino, kad mūsų 
savivaldybės kapų lankytojai 
dar nėra sąmoningi ir ne visi lin-
kę rūšiuoti šiukšles. 

„Mes rūpinomės šiukšlių išve-
žimų trijose kapinėse – seno-
siose, naujosiose ir Ratnyčios. 
Penktadienį, prieš šventes,iš 
ten išvežėme visas šiukšles ir 
savaitgaliui palikome tuščius 
konteinerius. Iki sekmadienio 
ryto visi konteineriai vėl buvo 
pilni šiukšlių. Jų išvežėme ketu-
ris sunkvežimius, kiekviename 
iš jų telpa po 6 tonas atliekų“, – 
pasakojo direktorė. 

Ji pastebėjo, jog naujosiose 
kapinėse yra pastatyti atliekų 
rūšiavimui skirti konteineriai, ta-
čiau druskininkiečiai nelinkę jais 
naudotis. 

„Žmonės nėra sąmoningi, vi-
sas šiukšles meta į bendrą kon-
teinerį, o mums paskui tenka jas 

rūšiuoti“, – sakė direktorė. 
Ji pastebėjo, jog druskininkie-

čiai į kapinių konteinerius meta 
ne tik su kapaviečių tvarkymu 
susijusias atliekas, bet ir tas, ku-
rias atsiveža iš namų.

„Kapinių konteineriuose ran-
dame ir naudotų klozetų, ir kitų 
stambesnių daiktų. O bulvių lu-
penų Ratnyčios kapinių kontei-
neriuose randame nuolat. Kodėl 
žmonės taip elgiasi, man sunku 
suvokti“, – sakė ponia Birutė. 

Gėlių tradicijos nesikeičia

Kai kuriose kitų savivaldybių 
kapinėse šiemet jau buvo pa-
stebėta nauja tendencija – žmo-
nės ant kapų nešė šiek tiek ma-
žiau gėlių, nei ankstesniaisiais 
metais. O kokios kapinių mados 
Druskininkuose? 

B. Jonušauskienė sakė, kad 
gėlių Druskininkų kapinėse šie-
met buvo tikrai ne mažiau, nei 
anksčiau: „Visi kapai buvo nu-
statyti gėlėmis. Gerai, kad ne-
buvo šalnų, nes tada atliekų 
konteineriai papildomai būtų už-
versti nušalusiomis gėlėmis, o 
kapinių lankytojai nušalusias 
gėlės būtų pakeitę šviežiomis. 
Pas mus gėlių mados vis dar ne-
sikeičia, visi stengiasi jų atnešti 
kuo daugiau.“

Surinkti lapai taps vertingu 
kompostu

Po švenčių sutvarkius kapi-
nes, Druskininkų paslaugų ūkio 
laukia naujas iššūkis – surink-
ti visus miškeliuose ir parkuose 
esančius lapus. 

„Lapų labai daug, jie dar šlapi, 
bet mūsų žmonės jau pradeda 
juos tvarkyti. 

Neturime specialios technikos, 
naudosime patikrintus įrankius 
– grėblius. Kiekiai bus įspūdingi 
– ne vienas tūkstantis didžiulių 
maišų“, – sakė direktorė. 

Pasidomėjus, koks bus surink-
tų lapų likimas, B. Jonušauskie-
nė sakė, jog dalis lapų keliaus į 
ARATC atliekų surinkimo aikš-
teles, o kita dalis – į bendrovę 
„Druskininkų vandenys“, kurioje 
bus maišomi su dumblu ir taps 
puikia kompostine medžiaga. 

Parengė 
Laimutis Genys

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 
artimiausiu 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!

 

„Mano Druskininkai“ redakcija

Druskininkų tvarkdariai kovoja su kapinių 
šiukšlėmis ir rudens lapais

Druskininkų paslaugų ūkio darbuotojams po Vėlinių teko perrinkti į bendrus konteine-
rius sumestas nerūšiuotas atliekas/Druskininkų paslaugų ūkio archyvo nuotrauka

„B. Jonušauskienė pastebėjo, kad žmonės dar nėra sąmoningi, visas šiukšles meta į 
bendrą konteinerį/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Kodėl reikia keisti tarpi-
nes? 

Guminių tarpinių eksploata-
cijos laikas – 5-7 metai. Jei-
gu per šį laikotarpį neatlikote 
jokios priežiūros guminei tar-
pinei, (nevalėte ir netepėte si-
likonu), guminės tarpinės tam-
pa neefektyvios ir praleidžia 
šaltį, triukšmą, pradeda kaup-
tis drėgmė patalpose. Netin-
kamai eksploatuojama guminė 
tarpinė praranda elastingu-
mą, sukietėja yra lengvai pa-
veikiama temperatūrų kaitos: 
dėl karščio prisilydo prie langų 
profilio, tampa, kaip kramto-
moji guma, dėl šalčio – suski-
linėja ir sukietėja, todėl lango 

izoliacinės medžiagos san-
darumas sumažėja, padidėja 
triukšmas, sklindantis iš lau-
ko, į patalpas lengvai paten-
ka drėgmė ir šaltis. Jei per už-
darytą langą veržiasi drėgmė 
ir šaltis, tai yra vienas iš požy-
mių, kad nusidėvėjusios tarpi-
nes nebeatlieka savo funkci-
jos. O per nesandarius langus 
prarandama šiluma.

Rekomenduojame gumi-
nes tarpines pasikeisti į vo-
kiškas Q- LON poliuretano 
tarpines.

Vokiškai „Schlegel“ firmos 
tarpinei suteikiama 5 metų 
garantija. Tarpinė nepraran-
da savo izoliacinių savybių il-

giau, nei 21 metus. Šiai tar-
pinei nereikia papildomos 
priežiūros visu eksploataci-
jos laikotarpiu. Žemas šilu-
mos laidumo kooficientas (K) 
– 0.033w/mk. netraukia ir ne-
praleidžia drėgmės į patalpas. 
Susitvarkę langus ir pasikeitę 
langų tarpines, pakelsite tem-
peratūrą kambaryje ir išveng-
site pelėsio bei drėgmės per-
tekliaus. 

Tarpinė atspari ultraviole-
tiniams saulės spinduliams, 
šalčiui, karščiui, cheminiams 
valikliams. Nereikalinga papil-
doma priežiūra. Nors jūsų lan-
gams – 10 ir daugiau metų, jie 
Jums vėl tarnaus, kaip nauji.

Kam reikalingos orlaidės 
arba ventiliaciniai vožtuvai, 
plastikiniuose languose? 

Norint išvengti langų rasoji-
mo, pelėsio, reikalinga natūrali 
ventiliacija. Pasikeitę medinius 
langus į plastikinius, ne vienas 
susidūrėme su pelėsio atsira-
dimu ir langų rasojimo proble-
ma. Mediniai langai kvėpuoja, 
o plastikiniai NE! 

Vėdinant patalpas, atida-
rius langus, netenkama visų 
sandarių langų savybių, pa-
žeidžiamas normalus oro mi-
kroklimatas, pastebimai su-
mažėja šilumos panaudojimo 
efektyvumas, padidėja triukš-
mo lygis.

Air–Box vožtuvai padės 
Jums išvengti langų rasoji-
mo ir pelėsio. Visada bus gry-

nas oras be triukšmo, dulkių 
ir skersvėjų. Jie puikiai atsto-
ja orlaides.

Sureguliavę drėgmės lygį 
patalpose, sustiprinsite savo 
imuninę sistemą ir taip išveng-
site virusinių bei kitų ligų: as-
tmos, sauso kosulio, nemigos, 
alergijų, kvėpavimo takų infek-
cijų bei pagerinsite miego ko-
kybę. Patalpas vėdinant nuo-
lat, Jums padės apsisaugoti ir 
išvengti virusų ir kitų infekcijų 
plitimo.

Naujiena – lango varčios 
ribotuvai 

Tam, kad apsaugotumė-
te savo augintinius nuo nelai-

mingų atsitikimų (pasismaugi-
mo lange, kai langas atvertas 
horizontaliai), rekomenduoja-
me susimontuoti lango ribotu-
vą. Jis apsaugos Jūsų auginti-
nius nuo tykančių pavojų. 

Konsultanto iškvietimas lan-
gų diagnostikai – nemokamas. 
Konsultantas Jums patars, pa-
aiškins ir suskaičiuos darbų 
sąmatą. 

Akcija! Užsisakius visų lan-
gų remontą vienu kartu iki lap-
kričio 30 d., bus taikoma 20 % 
nuolaida!

Tel. 8 604 24 268,
8 606 93229;

www.remvalus.com

Pasveikinta konkurso „Geriausios atostogos – 
su knyga rankose!“ nugalėtoja

Konkurso nugalėtoja tapo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 4 c klasės mokinė M. Ša-
lengaitė, perskaičiusi daugiausia leidyklos „Nieko rimto“ knygų/Viešosios bibliotekos ar-
chyvo nuotrauka

  Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje organi-
zuotas vasaros skaitymo ska-
tinimo konkursas „Geriausios 
atostogos – su knyga rankose“. 
Konkursą Viešoji biblioteka vyk-
dė kartu su leidykla „Nieko rim-
to“, kuri leidžia knygas vaikams, 
paaugliams ir jų tėveliams. Kon-
kurso tikslas – paskatinti visus 
skaityti ir vasarą, nesvarbu, ar 
tai būtų programinė literatūra, 
ar širdžiai mielos istorijos. 

A. Lindgren vaikų literatūros sky-
riaus jauniesiems skaitytojams 

buvo pristatytos naujai gautos lei-
dyklos „Nieko rimto“ knygeles. Lei-
dyklos komandos atstovė Aušra 
Leonavičiūtė dalinosi knygų reko-
mendacijomis, naudingais straips-
niais apie rašytojus bei kita įdo-
mia ir aktualia informacija, sukūrė 
leidyklos knygų sąrašą, kurį jau-
niesiems skaitytojams rekomen-
davo bibliotekos darbuotojos. Da-
lyvauti knygelių skaitymo konkurse 
buvo pakviesti visi jaunieji bibliote-
kos skaitytojai, kuriems reikėjo per-
skaityti kuo daugiau leidyklos „Nie-
ko rimto“ išleistų knygelių.

Jaunieji skaitytojai noriai skaitė 
knygeles. Suskaičiavus rezultatus, 
konkurso nugalėtoja tapo Drus-
kininkų „Atgimimo“ mokyklos 4 c 
klasės mokinė Miglė Šalengaitė, 
perskaičiusi daugiausia leidyklos 
„Nieko rimto“ knygų. Laimėtojai mi-
nėta leidykla suteikė galimybę išsi-
rinkti pageidaujamą leidyklos kny-
gą. 

Bibliotekoje konkurso nugalėtojai 
iškilmingai įteiktas leidyklos įsteig-
tas prizas. Skyriaus vedėja Lina  
Galinienė perskaitė ir įteikė Miglei 
„Paties Pačiausio Skaitytojo“ di-
plomą. Jame – ne tik sveikinimas, 
nugalėjus „Nieko rimto“ leidyklos 
vasaros skaitymo maratone ir lai-
mėjus daugiausiai knygų perskai-
čiusio dalyvio titulą, bet ir palinkė-
jimas kiekvieną sezoną perskaityti 
kuo daugiau knygų. 

Visa leidyklos komanda didžiuo-
jasi ir žavisi savo išsilavinusia 
drauge! Bibliotekos direktorė Lai-
ma Žėkienė pasveikino konkurso 
nugalėtoją M. Šalengaitę ir įteikė 
jai prizą. Direktorė padėkojo ir Mi-
glės mamai, skatinančiai skaityti ir 
palaikančiai visas skaitymo inicia-
tyvas. 

Visas bibliotekos kolektyvas dė-
koja visiems jauniesiems skaity-
tojams, aktyviai dalyvavusiems 
skaitymo skatinimo konkurse ir va-
saros atostogas leidusiems su kny-
ga bei tėveliams, kurie lankėsi su 
vaikais bibliotekoje ir skatino juos 
skaityti.
 

Viešosios bibliotekos 
informacija

Langų specialistai pataria: ką reikia žinoti apie plastikinių langų
priežiūrą, remontą ir orlaides

Norint saugoti šilumą namuose bei užtikrinti gerą ventiliaciją patalpose, būtina atkreipti dėmesį į esamas gumines tarpines

Lango ribotuvas apsaugos Jūsų augintinius nuo tykančių pavojų

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

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

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!
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PERKAME mišką
Brangiai visoje Lietuvoje perkame mišką. Galime 

pasiūlyti geriausią miško kainą pardavėjui ir užtikrin-
ti sklandų pardavimo procesą. Laikomės savo įsiparei-
gojimų, laiku sutvarkome visus pirkimo/pardavimo do-
kumentus ir apmokame iš karto, pageidaujamu klientui 
atsiskaitymo būdu.

Tel. 8 610 10 740

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų
 vairuotojas (CE kategorijos). 

Reisai: Lietuva-Lenkija-Lietuva. 
Savaitgaliai – namuose. 

Tel. 8 656 29324, 8 685 35335

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

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

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

Tel. 8 616 48116

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

SKELBIMAS APIE 
NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 

RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (ka-

dastro Nr. 1501/0005:3), esančio 
Sveikatos g. 12, Druskininkų m. sa-
vininką I.M., kad IĮ „Žemata“ mati-
ninkas Danas Rudys (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2226) 2020-
11-24 10:00 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 1501/0005:2), 
esančio Sveikatos g. 10, Druskinin-
kų m., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informaci-
jos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“ 
adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Drus-
kininkai, el. paštu zemata.lt@gmail.
com arba telefonu 8 676 02 621.

Informuojame, kad 2020 m. 
lapkričio 26 d. 15 val. bus atlie-
kami žemės sklypo (kad. Nr. 
5908/0003:160), esančio Guronių 
k. Druskininkų sav., kadastriniai 
matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo že-
mės sklypo kad. Nr. 5908/0003:213 
savininko P. T, turto paveldėtojus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. 
Tel. 8 685 05537, el. paštas 

mantas.aginro@gmail.com
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis parduoda įvairias skaldytas malkas. 

Daugiau informacijos tel. (8 313) 58024

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

Išsinuomotų apie 
10 kv.m  kabinetą 

biuro veiklai, domin-
tų galimybė subnuo-
ma  dalytis patalpo-
mis dvi dienas per 

savaitę. 
Tel. 8 699 19634

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

Kviečiame virėją
 prisijungti dirbti prie 

gero kolektyvo.
Teirautis tel. 
8 (313) 52378

Brangiai perkame miškus 
visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053 

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti 

į vietą.  
Tel. +370 687 93693

Restoranas 
„Romnesa“ ir 
sodyba „Ignė“ 

jau dirba. 
Iki malonaus 

susitikimo  4 km 
nuo Druskininkų, 
Vienkiemių g. 3, 

Jaskonys. 
Tel. +370 6060 0016

Reikalingas apdailininkas 
vidaus ir išorės darbams. 

Tel. 8 679 70312

Laiptinių 
valymas 

Tel. 8 641 27721
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Druskininkų medikų ben-
druomenė neteko puikaus 
kolegos, druskininkiečiai 
– rūpestingo gydytojo. Su-
laukęs 71-erių, vakar Am-
žinybėn išėjo gydytojas, 
chirurgas traumatologas 
Virginijus Skaburskis, visą 
savo gyvenimą tarnavęs 
druskininkiečių sveikatai. 
Druskininkų ligoninė gy-
dytojui V. Skaburskiui buvo 
vienintelė darbovietė – čia jis 
pradėjo savo gydytojo kelią, 
iš čia išėjo Amžinybėn. 

Praėjusį antradienį, bai-
gęs darbą, jis atsisveikinio 
su kolegomis ir išėjo namo. 
Niekas nenujautė, kad išė-
jo visam laikui. Trečiadienio 
„penkiaminutėje“ kolegos jo 
jau nesulaukė. Labai netikė-
tai užgeso kolegos Virgini-
jaus gyvybė. 

Artimam žmogui peržen-
gus slenkstį į Amžinybę, ne-
būtį, netikėtai nutylam, gal 
pasimetam, nors tai kas įvy-
ko – neišvengiamas gyveni-
mo logikos faktas. Tačiau vis tiek keista, ne-
jauku apie kolegą ir bičiulį kalbėti būtuoju 
laiku. 

Virginijus Skaburskis gimė 1949 m. kovo 29 
d. Augo ir mokėsi Kaune, šeimoje mylinčioje 
gamtą, augaliją, gyvūniją. Žavėjosi Lietuvos 
istorija, nagingais žmonėmis, pats meistra-
vo. Gal todėl ir pasirinko vieną iš tobuliau-
sių amatų – dirbti su žmonėmis, padėti jiems. 
Įstojo į tuometį Kauno medicinos institutą, 
tapo gydytoju chirurgu. Iš gimtojo Kauno, su-
kūręs šeimą su gydytoja Halina Banyte-Ska-
burskiene, kilusia iš Druskininkų, atvyko į 
mūsų kurortą. Ir niekad nebeišvyks...

Atvažiavęs į Druskininkus, jis dirbo chirur-
gu, tačiau plėtė savo kvalifikaciją ir puikiai 
įvaldė traumatologiją. Daugelį metų jis buvo 
vienintelis Druskininkų traumatologas. V. 
Skaburskis buvo imlus naujovėms, ligoninėje 
įdiegė naujų gydymo metodų, buvo artrosko-
pinių operacijų pradininkas Druskininkuose. 

Jis buvo labai įvairiapusis specialistas, 
sprendimus priimdavo, tik apsvarstęs visus 
„už“ ir „prieš“. Kadangi chirurgų darbas spe-
cifinis, dažnai tenka susidurti su ekstrema-
liomis sitacijomis, todėl būtinas komandinis 
darbas ir kolegos tvirtas petys.

 Tie, kurie dirbo su Virginijumi, gali pasaky-
ti, kad jis buvo patikimas kolega pačiose su-

dėtingiausiose situacijose.
Gydytojas Virginijus buvo 

labai šeimyniškas ir profe-
sionalus. Šioje ligoninėje jis 
išdirbo 45 metus. Su žmona 
Halina, užaugino sūnų Ka-
rolį ir dukrą Justiną.

Virginijus domėjosi lite-
ratūra, istorija, augino de-
koratyvinius augalus. Kaip 
daugeliui gydytojų, pagrin-
dinės istorijos jam buvo kas-
dieninės pacientų proble-
mos.

Kaupęs įvairiapusišką in-
formaciją apie gamtą, jos 
reiškinius, savo žiniomis 
kolega Virgis dalindavosi su 
kolegomis, bendradarbiais, 
Druskininkų menininkais 
ir literatais. 

Dalindavosi savo nuomo-
ne su aplinkiniais, kas buvo 
labai aktualu Atgimimo Są-
jūdžio laikotarpiu. 

Jis aktyviai dalyvavo to 
meto įvykiuose, buvo vie-
nas aktyviausių Lietuvos 
gydytojų sąjungos atkūri-

mo dalyvių, aktyviai įsitraukė į politinę ir vi-
suomeninę veiklą – buvo Druskininkų Tary-
bos nariu. 

Visada mėgęs sąmojį ir pokštus, kolega 
Virginijus buvo tikras autoritetas bendra-
darbiams. Santūrus humoras, kurį jis visad 
puoselėdavo, buvo žymia, užkrečiančia ir ža-
vinčia visus kolegas savybe. Jis buvo darbin-
gas iki paskutinės savo gyvenimo dienos.

Ar galėjome kažką nujausti, kai tapęs vieni-
šas, mirus žmonai Halinai, jis pasinėrė į dar-
bus, nesibaigiančias konsultacijas ir budėji-
mus... Ar galėjome ištausoti ir įvertinti savo 
kolegą toje kasdienybėje?

Tradicinė ligoninės medikų „penkiaminu-
tės“ ir toliau vyks, bet jos bus šiek tiek kito-
kios. Be kolegos V. Skaburskio, be bičiulio Vir-
gio. 

Liko neaptarta gausybė operacijų, nepasi-
kalbėta ne tik apie darbą, bet ir kasdienio gy-
venimo jaudulius. Netekome gydytojo, bičiu-
lio, kasdien praturtinančio mus optimizmu, 
gyvybingumu. Išėjo mūsų – gydytojų chirur-
gų – šeimos aktyvus narys. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio sūnų Karo-
lį ir dukrą Justiną. Jums, kaip ir mums, labai 
trūks Virginijaus. 

Druskininkų ligoninės kolektyvas

Parduoda naudotas 
padangos. 

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

Perkame miškus su žeme 
arba iškirtimui, žemės 

sklypus. Tvarkome doku-
mentus. 

Tel. 8 625 80008 

Kapaviečių 
dengimas, 

senų restauravimas, 
tvorelių 

betonavimas. 
Paminklai ir 

granito tvorelės. 
Druskininkai,
 Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos
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 
Antaną Krancevičių. 

Tegul lydi stiprybė ir dvasios paguoda šią skaudžią 
netekties valandą.

Druskininkų savivaldybė

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.

(B. Brazdžionis)  

Mirus Nijolei Žukevičienei, nuoširdžiai užjaučiame 
šeimą ir artimuosius.

DNSB „Linas“ gyventojai

Buvo dienos, kupinos pilnatvės. 
Buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta. 

Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas, 
savęs aukojimas – kaip pareiga šventa.

Dėl kolegos Virginijaus Skaburskio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame dukrą Justiną, sūnų Karolį ir visus artimuosius. 

Nuoširdžia užuojauta norime palengvinti 
Jūsų praradimo skausmą.

Chirurgijos skyriaus ir operacinės bendradarbiai

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

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Nuoširdžiai užjaučiame Boleslovą Glatkauską dėl sesers mirties.

A. ir S. Beržinskai, L. ir N. Glemžai, J. 
Ir N. Murauskai ir A. Stanikienė

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

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

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Antaną Krancevičių. 

Netekties skausmą tesumažina šviesus jos atminimas. 
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius 

užuojautos žodžius skiriame šeimai bei artimiesiems.
Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Apdailos ir 
santechnikos dar-

bai. 
Tel. 8 627 57085, 

8 687 27676

Virginijus 
SKABURSKIS

1949-03-29 – 2020-11-11

AD PERPETUAM MEMORIAM
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2020.11.14 d.
Šeštadienis

2020.11.13 d.
Penktadienis

2020.11.15 d.
Sekmadienis

2020.11.16 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:30 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:25 Kas ir kodėl? 
11:50 Speciali laida. 2020–2024 m. 

Seimo narių priesaikos. 
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Premjera. Nemirtingasis.
00:50 Ledi Makbet.
02:15 Istorijos detektyvai. 
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.

06:00 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“. 

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

06:55 „Ančiukų istorijos“. 
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“. 
10:00 „Sužeisti paukščiai“. 
12:00 „Vargšė Lialia“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“.
 12:22 „Vargšė Lialia“. 
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
 15:00 „Simpsonai“. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
 18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ralfas Griovėjas 2“.
 21:15 Toras.
 22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 Toras.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Apsauginis.
22:50 Mirties angelas.

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

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. Laida apie automobilius. 
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 Oponentai. 
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 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 

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

sia“.
08:20 „Teisingumo agen-

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

mas“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pasitikėjimas.
23:20 Šalutinis efektas.
03:20 Programos pabaiga. 2020 m.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Mikis Matsonas ir slaptas są-

mokslas.
09:00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:30 Gyventi kaime gera. 
09:55 Veranda. 
10:25 Beatos virtuvė. 
11:20 Kylantis potvynis.
12:15 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Paveldas.
13:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Jaguarų kraštas.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Vasaros laikas.
00:50 Nemirtingasis.
02:45 Pasaulio dokumentika. Pavel-

das.
03:40 Frenki Dreik paslaptys.
05:05 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas. 

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

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

kaite.
 09:00 Brolių Grimų pasakos. Už-

keiktas princas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. Lietuvos mokyklų žai-

dynės. 
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas? 
12:55 Pasaulio dokumentika. Siau-

tulingoji Argentina. 
13:50 Mis Marpl. Nemezidė. 
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. Finansinio 

raštingumo programa. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Langas į valdžią. 
22:00 Premjera. Olegas.
23:50 Agnes apie Varda (kart.)

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 

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. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Grei-

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

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

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

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

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

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Kalnai. Pasaulis virš debesų“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Kalnai. Pasaulis virš debe-

sų“.
12:45 „Karalius Strazdabarzdis“.
14:45 „Urmu pigiau“.
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 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Apgaulės meistrai“.
01:05 „Persekiojama daktaro. Paci-

entės kerštas“.
02:50 „Vaikštant tarp antkapių“.
05:05 „Havajai 5.0“.

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

čiakelnis“.
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“. 

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

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

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 KINO PUSRYČIAI Pirmyn į 

kosmosą.
12:10 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
13:50 Misija „Pelėdos“.
15:35 Prekybos centro kietuolis. Las 

Vegas.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Ant bangos 2.
21:20 Viskas tik prasideda.
23:05 Mano tobulas gangsteris.
03:20 Programos pabaiga.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:55 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Mergina 

su drakono tatuiruote.
01:35 Ugnies žiedas.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:10 „Kalnietis“.
05:57 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. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai. 
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui. 
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 Skonio reikalas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Šauliai.
05.40 Vantos lapas. 
06.00 Šauliai. Tėvynės labui. 

06:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Pričiupom!“.

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

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - Lietkabelis. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „PREMJERA Snaiperis“ 3.
21:30 Gynybos kodas.
23:20 Įkalinta.
02:55 Programos pabaiga. 

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Lietuvos galiūnų 

čempionato II etapas. 
07:30 „Snaiperis“.

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

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

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Šiauliai - Neptūnas. 
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „PREMJERA Snaiperis 4“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:40 Gynybos kodas.
02:55 Programos pabaiga. 

04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. Laida apie automobilius. 

05.29 Programa
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
08.00 „24/7“. 
09.00 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 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 

12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 PREMJERA „Gordonas ir 

Padi“.
13:50 „Gražuolė ir Sebastianas. 

Draugai visam gyvenimui“.
15:40 „Urmu pigiau 2“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Urmu pigiau 2“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius. 

Žvaigždės“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 TIESIOGIAI „X Faktorius. 

Žvaigždės“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Transporteris 3“.
00:40 „Toras. Pasaulių pabaiga“.
03:20 „Apgaulės meistrai“.
05:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“. 

06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.

08:05 „Padūkėlių lenktynės“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Dingęs 

Drakonas.
11:30 Kempiniukas Plačiakelnis 2.
13:15 PREMJERA Laiko valdovas.
15:25 Kaukės sūnus.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:00 PREMJERA. Ugnies žiedas.
00:30 Skiriamoji juosta.
02:25 Viskas tik prasideda.
03:55 Programos pabaiga.

13:00 Beatos virtuvė. 
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 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berly-

nas.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

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

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

kelnis“.
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 

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

„Vyriausiasis vadas“.
23:45 „Kaulai“.
00:50 „CSI kriminalistai“.
01:45 „Havajai 5.0“.
02:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:40 „Kaulai“.
04:40 „CSI kriminalistai“.
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2020.11.17 d.
 Antradienis

2020.11.18 d.
 Trečiadienis

2020.11.19 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ – Maskvos CSKA. 
21:45 Dviračio žinios. 
22:15 Istorijos detektyvai. 
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 LRT radijo žinios.
03:05 Olegas. Vaidybinis filmas. 
04:50 Po pamokų. Apie mus supan-

tį pasaulį – suprantamai ir žaismingai. 
05:00 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

cija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Klauskite daktaro. 
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. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Rožės vardas.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

cija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. 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 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Degantis pasaulis.
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.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

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

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

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

„Taksi 3“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Taksi 3“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Taksi 3“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „CSI kriminalistai“.
01:50 „Pasitikėjimas“.
03:10 „Mikė“.
04:10 „Kaulai“.
05:10 „CSI kriminalistai“.

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

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

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

„Rembo 4“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Rembo 4“.
23:45 „Kaulai“.
00:40 „CSI kriminalistai“.
01:40 „Pasitikėjimas“.
02:55 „Mikė“.
03:55 „Kaulai“.
04:55 „CSI kriminalistai“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:55 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 VIDO VIDeO. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA. Operacija „Finalas“.
00:55 „Iliuzija“.
01:50 Juodosios mišios.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
05:15 Programos pabaiga.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:55 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Pagi-

rios 3: velniai žino kur.
00:35 „Iliuzija“.
01:30 Operacija „Finalas“.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija. Švietimo amžius. 

Kultūrinė publicistika. 
04:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.
05:15 Programos pabaiga.

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

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

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

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

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

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

riausia“.
08:20 „Teisingumo agen-

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

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Lapkričio žmogus.
23:10 „Jūrų pėstininkai“.
01:05 „Legendų biuras“.
02:10 „Sūnus paklydėlis“.
02:55 „CSI. Majamis“.
03:40 Programos pabaiga. 

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

sia“.
08:20 „Teisingumo agen-

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

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

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Prezidento patikėtinis.
22:55 Lapkričio žmogus.
01:00 „Okupuoti“.
02:00 „CSI. Majamis“.
02:45 Programos pabaiga. 

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

sia“.
08:20 „Teisingumo agen-

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

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.

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

riausia“.
08:20 „Teisingumo agen-

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

mas“.
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 Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Baikeriai.
23:15 Mirtinas ginklas 4.
01:40 „Okupuoti“.
02:30 „CSI. Majamis“.
03:15 Programos pabaiga.

23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

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

pinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.45 „Reali mistika“.

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

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

čiakelnis“.
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 

„Nakties klajūnai 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nakties klajūnai 2“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „CSI kriminalistai“.
01:55 „Havajai 5.0“.
02:55 „Mikė“.
03:55 „Kaulai“.
04:55 „CSI kriminalistai“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:55 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Juodo-

sios mišios.
00:55 „Iliuzija“.
01:50 Mergina su drakono tatuiruo-

te.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga. 

03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.

17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirtinas ginklas 4.
23:30 Prezidento patikėtinis.
01:20 „Okupuoti“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:00 Programos pabaiga.

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

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

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

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

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

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

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

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

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

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

Tel. 8 600 48622

AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS 
APTARNAVIMAS.

SUVIRINIMO DARBAI.
DIAGNOSTIKA.

ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.
PADANGŲ MONTAVIMAS.

Tel. 8650 23988, Gardino g. 90, Druskininkai

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

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

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

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

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

Pamatų liejimas, sienų mūrijimas. 
Tel. 8 636 27602

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

apnašų. Tel. 8 615 77277

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

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

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

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

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

Tel. 8 609 88696

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

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

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

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

Tel. 8 655 75705

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

 Dovanojame kačiukus 4-5 mėn. nuostabius, mielus kačiukus, 
įvairių spalvų. Tel. 8 655 58772
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas 4 kambarių butas 
Veisiejų g. 22: 74 kv. m, 4 a iš 5. 
Tel. 8 618 01715

Parduodami sklypai Neravuose 
po 12,5 aro šalia pagrindinio ke-
lio. Tel. 8 623 57433

Druskininkų sav., Guobinių kai-
me parduodama sodyba su 
ūkiniais pastatais. Sklypas – 33 
arai. Trifazė elektra – 19 kW. 
Asfaltuotas kelias. Papildomai 
galima nusipirkti 1,86 ha. že-
mės. Kaina – 10 900 Eur. Tel. 8 
698 48621

Lazdijų rajone, Smarliūnų kai-
me parduodamas gyvenamasis 
namas. Naujas stogas, naujai 
pastatytas priestatas, plastiko 
langai, šarvo durys, naujai iš-
vedžiota elektra. Reikalingas vi-
daus remontas. Sklypas – 1,16 
ha, iš kurių – 0,21 ha namų val-
da. Skly-pe yra tvenkinys. Kaina 
– 16 500 Eur. Tel. 8 698 48621

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

22 arų namų valdos sklypas 
puikioje, jaukioje, naujai kuria-
moje naujų namų gyven-vietė-
je Viečiūnuose, komunikacijos, 
puikus privažiavimas. Kaina 
– 18 000 Eur. Kaina derinama.  
Tel. 8 624 69222

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

Parduodamas žemės ūkio 
paskirties 25 arų sklypas 
Viečiūnuose ir sodo namas 
„Pa-parčio“ sodų bendrijoje.  
Tel. 8 603 94991, 8 601 88109 

Nuoma

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

Išnuomojamas 1 kambarys 
2 kambarių bute, centre, Tai-
kos g. 1 aukštas, 100 Eur/
mėn + komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 616 48116

Ilgam laikui išnuomojamas 
3 kambarių butas Veisiejų g.  
Tel. 8 623 23482

Išnuomojamas 1 kambario bu-
tas V. Kudirkos g. Tel. 8 622 08 
046

Išsinuomotų

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

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

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

Nekilnojamas turtas

Parduoda 1kambario butą Vil-
niaus al. Tel. 8 655 60000

Parduodamas 1 kambario 
(35, 30 kv.m) butas Veisie-
jų g. 3, kaina – 24 000 Eur. 
Tel. 8 613 80442, 8 614 40701

1 kambario butas Viečiūnuo-
se, bendrabutyje: 18 kv. m, 
prieškambaris, virtuvė, bal-ko-
nas, plastikiniai langai, šarvuo-
tos durys. Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8 622 96308

1 kambario butas 15, 25 kv. 
m bendrabutyje, Gardino g.  
Tel. 8 648 42980

Parduodu 1 kambario butą 4 
aukšte, atliktas remontas. Kaina 
– 26 000 Eur. Tel. 8 602 28830

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas: 2 
aukšte, su požeminio par-ka-
vimo vieta naujesnės statybos 
name Liepų g. 2A. Tel. 8 687 
37575

Nebrangiai parduodamas 2 
kambarių butas: 53, 54 kv. m, 
2 aukštas, naujas namas su 
naujais baldais ir buitine techni-
ka, Merkinės g. 13. Tel. 8 638 
34373

Parduodama 2 kambarių 49,99 
kv. m butas Ateities g. 6 aukš-
te iš 6. Yra tamsus kam-barys 
ir 2 balkonai. Namas renovuo-
tas 2017 m. Renovacija yra iš-
mokėta. Kaina – 36 000 Eur.  
Tel. 8 611 37633

Parduodamas  2 kambarių bu-
tas Gardino g.: 42 kv. m, 1 aukš-
tas, atskiras įėjimas su vasari-
niu priestatu – kambariu 25 kv. 
m, rūsys, automobilių garažas, 
dalis baldų. Kaina – 39 500 Eur.  
Tel. 8 620 27058, 8 608 93346.

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

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

Parduodamas 3 kambarių (65 
kv.m) butas, 5 aukšte iš 5, Vie-
čiūnuose. Tel. 8 650 99556

Parduodamas 69 kv. m. 3 kam-
barių butas naujos statybos 
name Liškiavos g. Butas su 
grindiniu šildymu, labai mažos 
šildymo išlaidos. Yra privati par-
kavimo vieta. Tel. 8 638 85452

Ieškome nuomai 3-4 kambarių 
buto nuo sausio mėn. Druski-
ninkų centre. Geriausia – prie 
„Norfos“ prekybos centro.  
Tel. 8 605 26458

Išsinuomočiau butą ilgesniam 
laikui. Tel. 8 686 59801

Dviejų asmenų šeima ilges-
niam laikui išsinuomotų butą.  
Tel. 8 650 16866

Perka

Perku rusišką automobilį arba 
motociklą, gali būti su defek-
tais. Taip pat senovinius eglutės 
žaisliukus. Tel. 8 606 59756

Perku senovinius automobilius 
ir motociklus. Tel. 8 668 63253

Pirkčiau dviejų kambarių butą 
Druskininkų mieste, 1, 2 ar 3 
aukštuose (devyniaaukš-tyje 
name – aukštas nesvarbus). 
Ateities g., Liškiavos g., Merki-
nės g., Neravų g. ne-siūlyti. Visi 
skelbimai peržiūrėti. Tel. 8 685 
57045

Parduodamas 3 kambarių butas 
Viečiūnuose: 65 kv. m, 5 aukš-
tas iš 5. Tel. 8 650 99556

Transporto priemonės ir jų 
dalys

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

„Renault Megane Scenic“: 
2002 m., 1.6 l, benzinas, ką 
tik iš Vokietijos, ideali bū-
klė, TA dar dviem metams.  
Tel. 8 692 44465

„Žiguliai“: istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „Moskvič 403“, „Toy-
ota Corolla“, au-tomatas, 2001 
m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 98506 

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“ metaliniai 
diskai. Tel. 8 647 33100

„Toyota Corolla“, 2004 m. 1,6 
l benzinas, hečbekas, 2/3, du 
ratų komplektai. Kaina – 1650 
Eur. Tel. 8 698 84699

Miškas, mediena, malkos

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

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

Sausų ir žalių malkų išparda-
vimas (skaldytos arba kaladė-
mis). Tel. 8 601 46179

Parduodu beržines malkas. 
 Tel. 8 648 92746 

Įvairūs daiktai

Naujas planšetinis kompiuteris, 
10 colių, garantija – 1 metai.  
Tel. 8 692 44465

Puikios būklės nešiojamasis 
kompiuteris „Asus“. Kaina – 150 
Eur. Tel. 8 621 13865

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

Dvi naudotos sofos-lovos su 
dviem foteliais. Kaina – 80 Eur. 
Tel. 8 628 02417

Naujos uosio taburetės. 
 Tel. 8 618 20125

Ąžuolinis parketas – 30 kvadra-
tų. Tel. 8 682 98506

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

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung“ – 12 
Eur, „Philips“ (37 cm) įstrižai-
nė – 12 Eur, kineskopinių TV 
ir TV priedėlių „TV STAR“ dis-
tanciniai pulteliai ir Scart lai-
dai – nuo  2 Eur, naudoti me-
džio 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 trinke-
lių klojimui: 1 maišas – 4 Eur, 
pakabinami šviestuvai – nuo 
5 Eur, medžioklinis šautuvas 
IŽ-H27, 12 kalibro su medžio-
kliniu prožektoriumi – 250 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Lovos – 3 vnt. Moteriškas dvi-
ratis „Gazelle“ – 70 Eur, pro-
cesorius ir monitorius – 40 
Eur, „HP“ ir „Canon“ spausdin-
tuvai po 40 Eur, abu – 80 Eur.  
Tel. 8 603 94991, 8 601 88109 

Liejame gręžtinius 
pamatus ir 

montuojame liktinius 
klojinius.  

Tel. 8 682 00300

Pigiai parduodu puši-
nes malkas kaladėmis.

Druskininkų sav. atve-
žimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 630 45599 

Gamybos įmonei 
reikalingas autokrau-

tuvo vairuotojas, turin-
tis patirties. Teirautis 

tel. 8 614 35269
Rastas mechaninis laikrodis, prie buvusios 

Statybos valdybos. Tel. 8 674 29367

 
Kreivuolių pavėsinės, ko-
kliai, savos gamybos prieka-
ba, lauko tualetas (medinis). 
 Tel. 8 656 38881

Beržinės šluotos – 2 Eur.  
Tel. 8 683 32507

Žemės ūkio produkcija

Parduodu triušius ir triušieną.  
Tel. 8 611 45735

Triušiai, triušiena. 
Tel. 8 614 47247

6 mėn. muskusinės anty-
tės, perpuvęs avių mėšlas.  
Tel. 8 683 32507

Perka

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

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

Dovanoja

Dovanoju sofą ir baldų komplek-
tą. Tel. 8 601 39542

Pamesta

Spalio 11 d. senamiestyje pa-
mestas auskaras, radusiam at-
silyginsiu. Tel. 8 611 76205

Ieško darbo

Gali slaugyti ligonį, tvarky-
ti namus, ilgametė patirtis.  
Tel. 8 626 48705
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 


