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Skyriuje, kuriame gydomi COVID-19 sergantys ligoniai, dirbantis personalas turinti ilgametės darbo su sunkios būklės pacientais patirties ir yra pasiruošę bet kurią minutę suteikti pagalbą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laima Rekevičienė
Nuo praėjusios savaitės
Druskininkų ligoninėje veikia atskiras skyrius pacientams, sergantiems COVID-19, gydyti. Skyriuje
paruošta 30 lovų su galimybe taikyti deguonies terapiją. Šiuo metu čia gydomi 26
pacientai, jais rūpinasi profesionali ir kvalifikuota ligoninės medikų komanda.
Nors išbandymas COVID-19
sutrikdė įprastą visų žmonių
gyvenimo ritmą, tačiau iš arčiausiai su juo tenka susidur-

ti būtent medicinos darbuotojams. Apie tai, kokių iššūkių
tenka patirti Druskininkų ligoninėje veikiančio COVID-19
skyriaus medikams, kalbėjomės su vidaus ligų gydytoja
Edita Ceizaryte
– Kokie buvo ryškiausi iššūkiai per pirmąją viruso
bangą ir kaip tenka dirbti dabar, kai susirgimų skaičius šalyje kasdien lipa į neregėtas aukštumas?
– Pandemijos pradžioje, pavasarį, didžiausias iššūkis
buvo nugalėti savo begalinį

norą aplankyti seniai matytus
artimuosius. Ypač tuos, kurie
yra didelės rizikos grupėje, –
kad jie liktų saugūs.
Šiuo metu didžiausias iššūkis
– kuo greičiau prisitaikyti prie
tiesiog kosminiu greičiu besikeičiančių aplinkybių ir sutelkti
visą dėmesį į kiekvieną ligonį.
Kasdien pacientų vis daugėja
ir darbo krūvis didėja.
– Ar sunku buvo priprasti prie darbo su apsaugos
priemonėmis, kurios Jūsų
darbe tapo kasdiene neišvengiamybe?

– Tiems, kam patinka atogrąžų klimatas, tokiomis sąlygomis dirbti gali visai ir patikti. Tačiau tenka pripažinti, kad
dirbti, vilkint ir judesius, ir pojūčius ribojančia apranga, nėra
labai paprasta. Tikrai vargina ir karštis, ir oro trūkumas,
ir rasojantys akiniai. Būnant su
apranga, negali nei atsigerti,
nei paprasčiausiai nueiti atlikti gamtinių reikalų. Tikrai, iššūkis yra ne iš lengvųjų.
Slaugytojos ir jų padėjėjos,
kurioms tenka valyti palatas,
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Sėkmingai pradėta Druskininkų savivaldybės studentų rėmimo programa
Spalio mėnesio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino Studentų rėmimo programą ir Druskininkams reikalingų
specialybių sąrašą.
Šiais metais dalyvauti Studentų rėmimo programoje panoro aštuoni pretendentai. Tarybos patvirtinta komisija, kurią sudarė
savivaldybės Tarybos, verslo ir
švietimo srities atstovai, išanalizavo pateiktus dokumentus bei
įvertino paraiškų atitikimą Studentų rėmimo programos kriterijams.
Septyni pretendentai atitiko visus programos kriterijus – su jais
lapkričio viduryje jau pasirašytos
sutartys.
Vieno pretendento pasirinkta
studijų kryptis – slidinėjimo treneris – nebuvo įtraukta į šių metų aktualių profesijų sąrašą. Komisijos
siūlymu, ši profesija taip pat turėtų būti įtraukta į aktualių specialybių sąrašą, nes „Snow arena“,
plėsdama savo veiklą, bendradarbiauja su mokyklomis, vykdo
projektus bendruomenėms.
Kaip sakė Druskininkų savival-

Druskininkų savivaldybės studentų rėmimo programa padės jauniems žmonėms siekti
jų užsibrėžtų tikslų moksle ir profesinėje srityje/Asociatyvi nuotrauka

dybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius, šiais metais pasirašytos sutartys su studentais,
studijuojančiais pagal specialiosios pedagogikos ir logopedijos,
ikimokyklinio ugdymo mokytojo ir

istorijos mokytojo programas.
Nuo šiol druskininkiečiai, pasirinkę Druskininkams reikalingų
specialybių studijų programas,
kurias kasmet patvirtins Druskininkų savivaldybės Taryba, turės

Savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius:
„Keletą metų svarstėme, kaip
paskatinti
jaunus
žmones,
mūsų kraštui reikalingus specialistus po studijų sugrįžti į

Druskininkus. Galvodami, kokia turi būti studentų rėmimo
programa, norėjome studijuojantiems jaunuoliams suteikti
kuo daugiau galimybių.
Todėl finansuojamos studijos
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Pasirašant sutartį, nebūtinai
reikia žinoti savo darbdavį – jį
susirasti galima ir studijuojant,
o dirbti galima ne tik viešame,
bet ir privačiame sektoriuje.
Kalbant apie profesijas, kurios
yra reikalingiausios, tai šiuo
metu didžiausią jų poreikį jaučiame švietimo ir sveikatos
priežiūros srityse.
Džiaugiamės, kad Savivaldybė gali padėti jauniems žmonėms siekti jų užsibrėžtų tikslų
moksle ir profesinėje srityje.“

galimybę studijuoti nemokamai
arba gauti stipendiją.
Pasirašius sutartį, Savivaldybė
kompensuos apmokėjimą už studijas – iki 2 tūkst. eurų per metus. Jei studentui už studijas mokėti nereikia, tuomet, pasirašius

sutartį, Savivaldybė jam kas mėnesį mokės stipendiją. Baigę studijas, absolventai turės įsipareigoti
atidirbti Druskininkų savivaldybėje veikiančioje įstaigoje tiek metų,
kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija arba kompensacija.

DĖMESIO! Kviečiami atsiliepti link Švendubrės esančių miškų sklypų savininkai

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

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

ni link Švendubrės esančių privačių miškų sklypų savininkų sutikimai dėl medžių, esančių per arti
rekonstruojamo dviračių tako, pašalinimo.
Druskininkų savivaldybės pasamdytas rangovas visus veiksmus atliks pagal miško savininkų
pageidavimus – galimos trys medienos atidavimo alternatyvos:
1. Medžiai išpjaunami ir sudedami sklype. Medieną savininkai pasiima patys.
2. Esant sunkiai sveikatos ar finansinei būklei, mediena atvežama savininkams į namus.
3. Savininkams pageidaujant,
medieną parduoti, tarpininkaujama, kad medieną perkanti įmonė
nupirktų iš savininkų rinkos kaina.
Labai prašome kuo skubiau
atsiliepti miškų žemės sklypų
savininkus, įgaliotus asmenis
ar paveldėtojus, kad būtų galima užbaigti techninį projektą.
Susisiekite su Ūkio skyriaus vyriausiąja specialiste Jolanta Sakavičiene tel. (8 313) 40 120 arba
el. paštu jolanta.sakaviciene@
druskininkai.lt
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Druskininkams įteiktas Europos tarybos įvertinimas – Europos ženklas
už nepriekaištingą valdymą
Šią savaitę nuotoliniu būdu
surengti iškilmingi projekto
„Gerojo valdymo principų diegimas Lietuvoje“ apdovanojimai, kurių metu Druskininkų
savivaldybei įteiktas Europos
ženklas už nepriekaištingą valdymą. Tokie apdovanojimai Lietuvoje organizuoti pirmą kartą.
„Didžiuojuosi savo komanda ir
druskininkiečiais. Šis apdovanojimas – Jūsų visų nuopelnas! Laikydamas rankose Europos ženklą už nepriekaištingą valdymą,
suprantu, kad einame teisingu keliu ir jaučiu atsakomybę dar labiau
stengtis. Nors žinau ne vieną sritį, kuriose dar privalome tobulėti,
tačiau neabejoju, kad bendromis
pastangomis mums tai pavyks“,
– sakė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.
Atliekant etaloninį gerojo valdymo vertinimą, savo iniciatyva pasiryžo įsivertinti 35 savivaldybės.
Jos turėjo įvykdyti socialines apklausas ir gauti duomenis, kaip
gyventojai, tarybos nariai bei savivaldybės darbuotojai vertina savivaldybės darbo kokybę. Iš viso
buvo užpildyta daugiau nei 11
tūkstančių anketų.
Vienas iš svarbiausių projekto
tikslų – padėti savivaldybėms suprasti stipriąsias ir silpnąsias puses sprendimų priėmimo proceso ir
viešųjų paslaugų teikimo srityje bei
paskatinti gyventojus intensyviau

dalyvauti savivaldos gyvenime.
Tris mėnesius trukusio tyrimo
metu buvo įvertinta, kaip savivaldybės įgyvendina 12 Gerojo valdymo principų:
1. Dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų organizavimo
2. Reagavimo
3. Veiksmingumo ir efektyvumo
4. Atvirumo ir skaidrumo
5. Teisėtumo
6. Etiško elgesio
7. Kompetencijos ir gebėjimų
8. Inovacijų ir atvirumo pokyčiams
9. Patvarumo ir ilgalaikės orientacijos
10. Stabilaus finansų valdymo
11. Žmogaus teisių, kultūrinės
įvairovės ir socialinės sanglaudos
12. Atskaitomybės
Druskininkų savivaldybės gyventojai, Administracijos darbuotojai ir Tarybos nariai užpildė
anonimines anketas, kurios buvo
įvertintos pagal Europos Tarybos
sudarytą metodiką. Druskininkų
savivaldybė ir dar 13 šalies savivaldybių pelnė Europos ženklą už
nepriekaištingą valdymą.
Tyrimą atliko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Europos Taryba ir Gerojo valdymo centras prie Europos Tarybos
kartu su partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija ir VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centru „Dainava“.

Druskininkų savivaldybei įteiktas Europos ženklas už nepriekaištingą valdymą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Papildoma informacija dėl išmokų smulkiesiems ūkininkams, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja žemės
ūkio veiklos subjektus, kad
iki 2020 m. gruodžio 11 d. galima teikti prašymus skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą
vykdančiam asmeniui pagal
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 52 straipsnį.
Asmuo turi teisę gauti vienkartinę 200 eurų išmoką, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:
1. Žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis už praėjusių
metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra mažesnis negu 4 EDV, t.
y. 2020 metams nustatytas EDV,
apskaičiuotas pagal 2019 metų
mokestinį laikotarpį, yra mažesnis
negu 4 EDV.
2. Yra deklaravęs žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne
mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį.
3. Jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje, t. y. jo gyvenamoji vieta viso karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 iki
2020 m. birželio 16 d.) buvo deklaruota vietovėje, kurios gyventojų

skaičius neviršija 6 tūkstančių.
4. Karantino laikotarpiu nedirbo
pagal darbo sutartį arba neturėjo
darbo santykiams prilygintų santykių.
5. Karantino laikotarpiu negavo
nedarbo socialinio draudimo išmokos.
6. Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai (257 Eur).
Asmuo turi teisę gauti periodinę 200 eurų išmoką už kalendorinį mėnesį, kai dirba pagal darbo
sutartį, yra valstybės tarnautojas ir
kt., o jam priskaičiuotas darbo užmokestis yra ne didesnis už minimaliąją mėnesinę algą, ir atitinka
sąlygas:
1. Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1
dienos iki gruodžio 31 dienos yra
mažesnis negu 4 EDV; t. y. 2020
metams nustatytas EDV, kuris apskaičiuotas pagal 2019 metų mokestinį laikotarpį.
2. Yra deklaravęs žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne
mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 metų
laikotarpį.
3. Jo gyvenamoji vieta karantino
laikotarpiu buvo deklaruota vieto-

vėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių.
4. Karantino laikotarpiu negavo
išmokos savarankiškai dirbančiam
asmeniui (257 Eur).
Nesvarbu, į kurią išmoką ūkininkas pretenduoja – ar į vienkartinę,
ar į periodinę, – kreipimosi dėl jos
procedūra tokia pati – reikia kreiptis į savo savivaldybę ir užpildyti
nustatytos formos prašymą.
Prašymą savivaldybei pateikti
galima šiais būdais:
1. Prašymą siunčiant registruotu paštu Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18,
LT-66119 Druskininkų sav. (pasirinkus šį būdą, kartu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz., notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti
notarinius veiksmus).
2. Prašymą siunčiant elektroniniu paštu (info@druskininkai.lt),
pasirašant siunčiamą prašymą
saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga
ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – kvalifikuotas elektroninis parašas). Kartu su
prašymu turi būti pateikta asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Dokumentų kopijos, pateiktos kartu su elektroniniais ryšiais pateiktu prašymu, taip pat turi
būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Atvykus į savivaldybę ar seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, būtina turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmeninės sąskaitos numerį kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, registruotoje
Lietuvos Respublikoje. Karantino
metu kontaktinė konsultacija išimties tvarka bus teikiama tik iš anksto užsiregistravusiems asmenims:
- Druskininkų savivaldybės
administracijos Leipalingio se-

niūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8
313) 56 407);
- Druskininkų savivaldybės
administracijos Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8
313) 47 919);
- Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo
skyriuje (Vasario 16-osios g. 7,
Druskininkai, tel. (8 313) 51 517).
Į kontaktinę konsultaciją atvykę gyventojai privalo dėvėti nosį ir

burną dengiančias apsaugos priemones, klientams bus matuojama
kūno temperatūra.
Išsamesnė informacija teikiama
Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.,
Druskininkų sav., tel. (8 313) 56
407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl.,
Druskininkų sav., tel. (8 313) 47
919) bei Ūkio ir turto valdymo skyriuje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 8 614 25 826).

2-3 psl.Druskininkų savivaldybės informacija
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Žiemos pranašai komunalininkų neišgąsdino
Nors mėgstama juokauti, kad
žiema kasmet atkeliauja netikėtai, ir komunalininkams ji kone
kaskart tampa staigmena, tačiau Druskininkų komunalinio
ūkio darbuotojams šis juokelis
netinka. Praėjusį šeštadienį,
vos pajutę pirmuosius šalčio
ženklus, mūsų komunalininkai
išvažiavo barstyti miesto tiltų. O pirmadienio rytą, iškritus
pirmajam sniegui, Druskininkų
gatvės ir šaligatviai nebuvo slidūs, nes tam buvo tinkamai pasiruošta.
Bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktorius Vilius Ašmenskas pasakojo, jog žiemai jie
tinkamai pasirengė – jau atsivežta 300 tonų druskos, taip pat pasiruoštas pakankamas kiekis žvyro ir smėlio mišinio, parengta visa
technika, skirta gatvių ir šaligatvių
priežiūrai žiemos laikotarpiu.

V. Ašmenskas: „Stengiamės gerai atlikti savo darbą, automobiliai turi saugiai važinėti, šaligatviai turi būti neslidūs/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų gatves ir šaligatvius
prižiūri dvi galingos mašinos su
peiliais ir barstytuvais, du dideli
traktoriai ir keturios motorizuotos

Bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ darbuotojai žiemai tinkamai pasirengė – parengta visa technika, skirta gatvių ir šaligatvių
priežiūrai žiemos laikotarpiu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Iškritus pirmajam sniegui, Druskininkų gatvės ir šaligatviai nebuvo slidūs, nes tam buvo
tinkamai pasiruošta/Roberto Kisieliaus nuotrauka

priemonės šaligatviams prižiūrėti.
Pasidomėjus, ar žiemos sezonui užteks 300 tonų druskos, direktorius teigė, jog viskas priklausys nuo to, kokia šiais metais bus
žiema.
„Prieš dvejus metus, kai buvo
šalta ir snieginga žiema, sunaudojome apie 700 tonų druskos,
o pernai, kai sniego ir šalčio beveik nebuvo, tai druskos išbarstėme labai nedaug“, – kalbėjo direktorius.
V. Ašmensko teigimu, kai oro

temperatūra lauke būna iki 10
laipsnių šalčio, tuomet ant gatvių
ir šaligatvių pilama druska, o kai
termometro stulpelis nukrenta žemiau dešimties, pilamas smėlio ir
žvyro mišinys, nes druska šaltyje
nebūna efektyvi.
Paklaustas, kas seka orų situaciją ir duoda komandą gatvių ir šaligatvių valymui, V. Ašmenskas pasakojo, kad kasnakt, apie 4 ryto,
bendrovės meistras apvažiuoja miesto gatves ir įvertina situaciją. Jei gatvės ir šaligatviai būna

slidūs, technika operatyviai imasi
darbo. Visą miestą, priklausomai
nuo žiemos užmojų, komunalininkai nuvalo per 3-4 valandas.
„Stengiamės gerai atlikti savo
darbą, automobiliai turi saugiai
važinėti, šaligatviai turi būti neslidūs, juk nesinori, kad kas nors
paslystų ant šaligatvio ir patektų į ligoninę šiuo metu, kai siautėja koronavirusas“, – sakė V. Ašmenskas.
Parengė Laimutis Genys
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Druskininkų ligoninės medikai pasirengę COVID-19 iššūkiams

kloti lovas, vartyti slaugomus
ligonius, juos maitinti, prausti ir atlikti dar galybę darbų, tikrai, ko gero, jaučiasi, tarsi būdamos geroje pirtyje.
Visą dieną dirbant su apsaugomis, prarandama daug
skysčių, elektrolitų. Atgauti jėgas žmonėms po tokio darbo,
manau, tikrai nelengva.
Bet, kai darbas patinka ir pacientai yra pirmoje vietoje, tai
net nelieka laiko pagalvoti, kokiomis sąlygomis tu dirbi. Matai, kad yra sunkios būklės
pacientas, eini ir pirmiausia
gelbėji jį, o ne galvoji, ar tau labai patogu, malonu su tokiais
apdarais.

žmogaus, sunkiai sergančio
COVID-19, būklė? Sunkiems
COVID-19 ligoniams dažnai
reikia gydyti ne vien kvėpavimo nepakankamumą, bet
ir paūmėjusias kitas ligas?
– Ligos eiga būna labai įvairialypė – nuo visiškai besimptomės iki labai išreikštos. Ir
paciento būklė taip pat nebūna vienoda – nuo normalios
iki labai sunkios. Tai priklauso
nuo žmogaus imuninės sistemos ir nuo to, ar žmogus serga gretutinėmis lėtinėmis ligomis. Didžiausią grėsmę kelia
širdies ir kraujagyslių bei plaučių ligos, diabetas, onkologiniai susirgimai.

– Druskininkų ligoninėje jau veikia skyrius, kuriame gydomi sunkiausiai COVID-19 sergantys ligoniai.
Ar ligoninė pasirengusi priimti ligonius, kurių būklės
pačios sudėtingiausios?
– Mūsų ligoninė yra ne tik pasirengusi priimi, bet jau ir dirba visu pajėgumu. Užpildytas
beveik visas skyrius. Pacientų
srautai atkeliauja ir iš Vilniaus
Santaros klinikų, ir iš Alytaus
apskrities. Yra ligonių iš Eišiškių, Lazdijų, Varėnos, Vilniaus
rajono.
Žinoma, pačios sunkiausios
būklės pacientai gydomi Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje. Į mūsų ligoninę patenka vidutinio sunkumo ir
sunkios būklės ligoniai.
Džiaugiamės, kad mūsų skyriaus medikų komanda yra labai stipri. Personalas turi ilgametės darbo su sunkios
būklės pacientais patirties.
Komandoje kiekvieną dieną dirbame kartu su gydytoja Nijole Šavelskiene. Tai pat
yra budintys gydytojai, puikios
slaugytojos ir jų padėjėjos.
Noriu pasidalinti ir dar viena
puikia žinia – nuo trečiadienio turime galimybę pacientams skirti antivirusinį preparatą remdesivirą koronaviruso
infekcijai COVID-19 gydyti.

– Kaip Jūs vertinate įvairiose viešose erdvėse pasisakančius žmones, kurie
tarsi neigia koronaviruso
buvimą? Ką pasakytumėte
tiems, kurie neigia kaukių
dėvėjimo būtinumą, nevengia lankytis parduotuvėse,
būriuojasi ir nepaiso karantino reikalavimų?
– Tikrai yra skeptikų. Tačiau,
kai jų artimieji arba patys sunkiai suserga, nuomonę greitai
pakeičia. Ir tuomet jie visiems
pradeda pasakoti, kad virusas
tikrai yra, ir jis labai pavojingas. Gyvename demokratiškoje šalyje, taigi žmonės gali
turėti įvairią nuomonę.
Man asmeniškai viruso buvimas nekelia klausimų – aš kiekvieną dieną su juo susiduriu.
Matau savo akimis, kokį poveikį turi žmonėms ši liga.

– Kas yra sunkiausia, dir-

COVID-19 PATIRTYS
Dabar, kai gyvename karantino situacijoje, apie koronavirusą sklando gausybė gandų:
kai kas net bando aiškinti, kad
tai tas pat, kas sloga ar gripas. Tačiau realybė yra visai
kitokia. Šia liga persirgę žmonės įspėja, jog tai labai rimta
ir sunki liga, kuri suteikia daug
fizinio skausmo, psichologinių
nepatogumų ir palieka savo
žymę žmogaus organizme ne
vienai dienai.
Visai neseniai, vos prieš savaitę iš koronaviruso patalo pakilęs penkiadešimtmetis druskininkietis, vadinkime
jį Romu (pavardė redakcijai žinoma,– aut. past.,), sutiko su
„Mano Druskininkais“ pasidalinti savo patirtimi, kai akis į
akį buvo susidūręs su klastin-

Gydytoja E. Ceizaryte: „Kai darbas patinka, kai pirmoje vietoje yra žmonės, o ne tu pats,
tai net nelieka laiko pagalvoti, kokiomis sąlygomis dirbi“/Asmeninio archyvo nuotrauka

bant su pacientais, sergančiais sunkia COVID-19 forma?
– Asmeniškai man pacientai, sergantys COVID-19 liga,
primena amerikietiškus kalnelius. Vieną dieną pacientas,
regis, atrodo puikiai, kitą dieną jo būklė gali visiškai pasikeisti – net iki kritinės būsenos. Tuomet visi sprendimai
turi būti priimami čia ir dabar.
Visada būna netikėtumo faktorius, kuris yra nemenkas iššūkis gydytojui.
Ligos eiga ir sveikimo procesas labai priklauso nuo individualių žmogaus faktorių. Tikrai nėra taip, kad, jeigu tau
daugiau nei 60 metų, tai būtinai sunkiai susirgsi. Yra ir
90-mečių, sėkmingai pasveikusių nuo COVID-19 ligos.
Jeigu žmogaus imunitetas stiprus, jis ligą įveikia lengviau.
Į ligoninę patenka žmonės,
kurie karščiuoja ilgą laiką, kai
atsiranda sunkumas krūtinėje, didelis bendras silpnumas,
vargina kosulys, dusulys, pasunkėja kvėpavimas, sumažėja fizinio krūvio tolerancija,
COVID-19 infekcija komplikuo-

jasi plaučių uždegimu. Daug
kam pasireiškia virškinamojo
trakto sutrikimai – pykinimas,
vėmimas, viduriavimas.
– Ar yra pacientų, kuriems
reikėjo dirbtinės plaučių
ventiliacijos?
– Dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma tik ypatingai sunkios būklės pacientams. Žmonėms, kurie gydėsi ar gydomi
mūsų skyriuje, dar pavyko pasveikti ir be tokio gydymo. Yra
labai daug tarpinių gydymo
būdų, deguonies terapijos
metodų dar iki dirbtinės plaučių ventiliacijos. Deguonis teikiamas per nosines kaniules,
kaukę ar kaukę su rezervuaru,
jo kiekis yra reguliuojamas pagal saturaciją (audinių įsotinimą deguonimi). Taip pat plaučiai geriau ventiliuojami, kai
pacientas guli ant pilvo. Jeigu
šios priemonės būtų jau neefektyvios ir ligonio būklė toliau
blogėtų, tik tuomet prireiktų
dirbtinės plaučių ventiliacijos.
Šiam atvejui taip pat turime
pasiruošę atsarginį planą.
– Kokia paprastai būna

– Kodėl pavojingas būriavimasis ir vengimas dėvėti
apsaugines kaukes?
– Kaukių dėvėjimas pirmiausia apsaugo kitus – taip mes
į aplinką išskiriame mažiau
aerozolių, kuriuose, sergant,
yra COVID-19 ligos sukėlėjų. Ši liga plinta oro lašeliniu
būdu, taigi, jeigu žmogus nedėvi kaukės, kalbėdamas,
čiaudėdamas,
kosėdamas
paskleidžia virusus ant įvairių paviršių. Liečiant užterštus
paviršius, užsiteršia rankos,

kuriomis po to liečiamės prie
veido. Per viršutinius kvėpavimo takus šia liga ir užsikrečiama, todėl save apsaugoti galime, teisingai plaudami, o
jeigu nėra galimybės, tai nors
dezinfekuodami rankas. Šioje
vietoje kaukė taip pat pasitarnauja, sudarydama mechaninį
barjerą, kuris neleidžia mums
nesąmoningai liestis prie burnos ar nosies.
Kuo didesnis atstumas tarp
žmonių, tuo mažesnė tikimybė
įkvėpti aerozolių su COVID-19
viruso sukėlėjais.
Turime jausti atsakomybę ne
tik už save, bet ir už aplink mus
esančius žmones, ypač tuos,
kurie patenka į rizikos grupę.
Derėtų susimąstyti, kokių pasekmių gali sukelti kiekvienas
tavo veiksmas. O neatsakingas elgesys juk gali baigtis net
ir kažkieno mirtimi...
Be to, virusas dar naujas, neištirtas, niekas nežino, kokių
liekamųjų reiškinių išliks po
persirgimo šia liga. Kai kas lygina SARS-CoV-2 virusą su
gripu, tačiau juos lyginti galėsime, tik praėjus daugiau laiko, kuomet išsiaiškinsime daugiau apie šį ligos sukėlėją.
– Kas Jūsų šiame nelengvame darbe vis dėlto teikia
didžiausią džiaugsmą?
– Nelengvame darbe didžiausią džiaugsmą kelia pagerėjusi pacientų būklė, šypsena
veide, juos, jau pasveikusius,
išleidžiant namo. Dar džiugina
kolektyvo susitelkimas, vieninga komanda. Tuomet visos iškilusios problemos sprendžiamos greitai ir efektyviai. Tikrai
labai daug reikėjo įdėti pastangų ir resursų, kad atsirastų
naujas skyrius COVID-19 sergantiems pacientams.
– Kur semiatės stiprybės ir
jėgų, kurių taip reikia šiandien, dirbant ligoninėje?
– Jėgas atgauti padeda gamta ir artimi žmonės. Esu labai
dėkinga savo šeimai už palaikymą, jie man suteikia jėgų ir
stiprybės judėti toliau.

Koronavirusą įveikęs druskininkietis:
„Niekam nelinkėčiau šios ligos sukeliamų kančių“
guoju virusu ir pats patyrė, ką
jis reiškia. Vyriškis įspėja, kad
tai labai sunki liga ir pataria į ją
žiūrėti rimtai.
„Viskas prasidėjo spalio pabaigoje. Vakare staiga iki 39,2
laipsnio pakilo kūno temperatūra ir prasidėjo varginantis kosulys. Kadangi turėjau įtarimų, jog
po vieno kontakto su sergančiu COVID-19 galėjau užsikrėsti šia liga, skubiai susisiekiau su
šeimos gydytoju ir pasidariau
testą. Kitą dieną sužinojau, jog
testo rezultatas – teigiamas“, –
prisiminė Romas.
Jis pasakojo, jog visą laiką
kankino aštrus kosulys ir niekaip nepavyko sumažinti kūno
temperatūros. Paskui prasidėjo klasikiniai koronaviruso sukeltos ligos simptomai – dingo

uoslė, skonis, tapo sunku kvėpuoti, tekdavo dvigubai dažniau įkvėpti orą, nei įprastai.
„Naktimis kankindavo kosulys, o paskui prasidėjo įkyrūs skausmai nugaroje, vėliau
– „kaulų laužymas“. Tikrai labai bloga savijauta. Labai nemalonu, kai nejauti nei kvapo,
nei skonio, valgymas tampa
ne malonumu, bet bejausmiu
kramtymu. Šeimos gydytojas
nukreipė į ligoninę, kad atliktų
plaučių nuotrauką. Ten pasakė, jog mato plaučių uždegimo
požymius, jaučiausi prastai,
vieną parą praleidau Santariškėse“, – pasakojo pašnekovas.
Paklaustas, kokiais medikamentais gydėsi, sirgdamas šia
liga, pašnekovas sakė, jog gydytojai išrašė antibiotikų, ku-

riuos ir vartojo.
Vyriškis pripažino, jog tos dešimt dienų, kai aktyviai sirgo
COVID-19 sukelta liga, buvo
labai sunkios ir varginančios.
„Kai kas pasakojo, kad ši liga
nieko rimta ir nieko baisaus,
tačiau mano patirtis tikrai kitokia – tai labai rimta ir grėsminga liga su neprognozuojamomis pasekmėmis“, – sakė
Romas.
Jis sakė, jog šia liga persirgo
ir jo sutuoktinė, sūnus. Tiesa,
jie sirgo šiek tiek lengvesne ligos forma, tačiau iki šiol, nors
jau po pasveikimo praėjo kelios
savaitės, sūnui vis dar neatsistatė skonio ir kvapo pojūčiai.
Paklaustas, ar jis vis dar jaučiąs ligos pasekmes, Romas
teigė, kad kartais pakosti ir

kankina dusulys.
„Dabar medikai stebės mano
plaučius, ar ten neliko kokių
nors negerovių“, – sakė koronavirusą įveikęs vyriškis.
Pašnekovas šmaikštavo, jog
po šio gyvenimo įvykio yra ir
tam tikros naudos – jis jau nebebijo užsikrėsti COVID -19,
taip pat jis yra nepavojingas
aplinkiniams, nes persirgo koronaviruso sukelta liga.
„Mieli druskininkiečiai, pasistenkite išvengti šios ligos elkitės atsakingai – saugokite
kitus ir save, nes niekam nelinkiu patirti tokių fizinių ir psichologinių kančių, kurias sukėlė
COVID–19“, – įspėjo Romas.
„Mano Druskininkai“
informacija
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„Lynų kelias“ paminėjo penktąjį gimtadienį

UAB „Kautros keltuvai direktorius G. Pakusas: „Norėjome, kad žmonės nors trumpam ištrūktų iš namų, pasigrožėtų puikiais
Druskininkų peizažais“/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Per kiekvieną gimtadienį UAB „Kautros keltuvai“ paskelbia akciją ir Druskininkų gyventojams bei miesto svečiams pasiūlo galimybę išmėginti unikalią pramogą už simbolinę kainą/
Roberto Kisieliaus nuotraukos

Lina ir Matas: „Kasmet stengiamės pasinaudoti šia pramoga. Dabar pas mane svečiuojasi
anūkas, sumaniau jį nudžiuginti
šia pramoga.
Smagu, kad mieste yra „Lynų
kelias“, žmonės jį mėgsta. Daugelis miesto svečių būtinai jį išmėgina ir pamato miestą iš
aukštai.
Juk niekur kitur Lietuvoje tokios pramogos nėra.“

Praėjusį penktadienį vienintelis Lietuvoje „Lynų kelias“
šventė penktąjį gimtadienį ir savo lankytojams padovanojo daugybę gerų įspūdžių. Jau tapo įprasta, kad
per kiekvieną gimtadienį UAB
„Kautros keltuvai“ paskelbia
akciją ir Druskininkų gyventojams bei miesto svečiams
pasiūlo galimybę išmėginti
unikalią pramogą už simbolinę kainą. Taigi ir šiemet, pasinaudoję pasiūlymu, į Druskininkus pažiūrėti iš paukščio
skrydžio sumanė nemažai
druskininkiečių.
„Mes visada stengiamės nudžiuginti ne tik miesto svečius,
bet ir pačius druskininkiečius.
Kviesdami persikelti „Lynų keliu“ už simbolinę kainą, norėjome, kad žmonės nors trumpam
ištrūktų iš namų, pasigėrėtų gražiais Druskininkų peiza-

žais. Tikimės, kad pasižiūrėjus
į šventiškai išdabintą miestą iš
viršaus, jiems nepritrūks optimizmo išgyventi šį visiems nelengvą laikotarpį“, – sakė UAB
„Kautros keltuvai direktorius
Gintautas Pakusas.
Jis pasidžiaugė, kad karantino
metu sulaukiama keleivių. „Žinoma, žmones skatiname nesibūriuoti. Stengiamės, kad jie būtų
toliau vieni nuo kitų. Jeigu iki karantino gondolos kildavo, sulaukus bent keturių keleivių, tai dabar perkeliame ir vieną žmogų.
Mums svarbu, kad žmonės patirtų bent kiek džiaugsmo, pasinaudotų Druskininkuose siūloma unikalia pramoga. Manau,
kad pozityvios emocijos tikrai stiprina imunitetą ir padeda išvengti ligų. Esame pilni vilties, pilni
tikėjimo. Ir tvirtai žinome – visada taip nebus! Visi žinome, kad
mūsų gyvenimas susideda iš pa-

kilimų ir nusileidimų. Gyvename
geromis nuotaikomis, saugome
save ir savo klientus. Laimė, iki
šiol įmonėje nebuvo COVID-19
atvejų, labai stengiamės, kad
susirgimų išvengtume“, – kalbėjo G. Pakusas.
Bendrovės „Kautros keltuvai“
serviso vadovas Ruslanas Revenka pasakojo, kad pastarieji
metai „Lynų keliui“ metai buvo
gana ramūs: „Džiugino tai, kad
klientai buvo labai atsakingi,
rūpinosi savo ir aplinkinių sveikata. Dažniausiai šia pramoga
naudojosi šeimos, kurios drąsiai lipdavo į lynų keltuvus ir
džiaugėsi smagia pramoga.
O mes tikrai laikomės visų
saugumo reikalavimų, rūpinamės keleivių sveikata. Neseniai pradėjome kabinas dezinfekuoti rūko sistema. Visada
džiaugiamės klientais, kurie
nori iš aukštai pamatyti Druski-

Regina ir Viktoras Kriaučiūnai: „Lynų keliu“ keliamės kasmet. Pavyzdžiui, paslidinėti į
„Snow Areną“. Nereikia važiuoti
nuosavu automobiliu. O svarbiausia – galime grožėtis nuostabia
Druskininkų gamta. Iš viršaus geriausiai matosi, koks gražus mūsų
miestas ir apylinkės! O šiandien esame čia todėl, kad šiandien „Lynų kelio“ jubiliejus – penkeri metai. Norime pažiūrėti, kaip
Druskininkai pasikeitė, kas naujo, kaip miestas iš viršaus atrodo.
Kai anksčiau keldavomės, nebuvo pandemijos, buvo minios žmonių. O šiandien jų tikrai daug mažiau. Manome, kad reikia palaikyti
šituos nuostabius žmones, kurie
suteikia mums tokią pramogą.
Labai norisi jiems palinkėti,
kad „Lynų kelias“ klestėtų, ir jau
pavasarį prie jo nusidriektų didžiulės eilės.

ninkus ir per Nemuną persikelti „Lynų keliu“. Šiuo metu ir kėlimosi greitis sulėtintas iki 2,5
metrų per sekundę, keliamasi
daug ilgiau, taigi ir gerų emocijų patiriama daugiau“.

Marija ir Regina: „Žinojome,
kad šiandien „Lynų kelio“ gimtadienis, todėl ir atėjome pasinaudoti išskirtiniu pasiūlymu druskininkiečiams. Dabar turime daug
laisvo laiko, taigi nusprendėme
pasisemti gerų emocijų ir prasiblaškyti. Matome, kad ir žmonių mažiau, taigi jaučiamės labai saugiai“.

Na, o druskininkiečiai praėjusią savaitę neatsispyrė pagundai pažvelgti į Druskininkus iš
paukščio skrydžio ir mielai pasinaudojo „Lynų kelio“ pasiūlymu
per Nemuną persikelti už simbolinę kainą.
Parengė Laima Rekevičienė
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Adventas: sustokime, įsiklausykime, padėkime
Prasidėjo Adventas – susikaupimo, susilaikymo, apmąstymų ir ramybės metas. Ir
didžiųjų žiemos švenčių laukimas. Laikas sau, namams ir
šeimai. Kai turime apsivalyti
ir atgimti iš naujo, atradę naujas vertes. Ir visai nesvarbu, ar
kalbame apie archajines mūsų
protėvių tradicijas, ar laikomės krikščioniško požiūrio ─
Advento prasmė abiem atvejais labai panaši.
Advento prasmė
Lotyniškas žodis „adventus“
reiškia atėjimą. Krikščioniškoje
tradicijoje tai yra 4 savaičių dvasinio susikaupimo laikotarpis,
prasidedantis, likus 4 sekmadieniams iki Šv. Kalėdų, šįmet ─ lapkričio 29-ąją. Laikas, laukiant Jėzaus gimimo, kuris švenčiamas
per Šv. Kalėdas, ─ ypatingai sakralus ir išskirtinis. Atsisakoma
triukšmingų linksmybių, skiriama daugiau laiko geriems darbams, atjautai, pasninkaujama.
Prasidedant Adventui, uždegama pirmoji iš keturių Advento vainiko žvakių – Pranašo arba Vilties žvakė.
Liaudiškoje tradicijoje Adventas prasideda Šv. Andriejaus dieną, lapkričio 30-ąją. Buvo tikima,
kad šią dieną meška gulanti žiemos miego. „Jei per Adventą pradeda snigti, oi, bus geri ir turtingi
metai“, – porina Stasė Kvaraciejienė, Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblio „Stadałėłė“
narė, geriausia Lietuvos pasakotoja. Kaip žinia, pirmadienį smagiai pasnigo.
Pasak Druskininkų kultūros
centro etnografės Linos Balčiūnienės, anuomet tamsiuoju laikotarpiu senoliai stengdavosi
gyventi ramiai ir taikiai, netrukdydavo vėlėms jokiais pokšėjimais ar triukšmingais darbais,
supykę kuo greičiau taikydavosi ir atleisdavo, kad, sugrįžus
saulei ir prasidėjus naujam metų
ratui, galėtų jį pradėti švarūs ir
teisūs. Norėdami likti saugūs,
atlikdavo įvairias apeigas, turėjusias prišaukti saulę, užtikrinti žmogaus, jo turto apsaugą bei
ateinančių metų sėkmę.
Ankstyvą sekmadienio rytą
žmonės važiuodavo į Rarotus
– ankstyvąsias, dar prieš aušrą laikomas Šv. Mišias. Rarotai
– ypatinga Advento puošmena.
Bažnyčioje renkamasi prie Mergelės Marijos altoriaus, kur iškelta aukštai virš kitų ir gražiai
papuošta degdavo Rarotų arba
Rasotoji žvakė. Į šias mišias
būtinai ateidavo bent vienas
žmogus iš kiekvienų namų, nes
nedalyvavimas jose buvo laikomas dideliu apsileidimu. Tikėta,
kad, jei einant į Rarotus nuraudonuos dangus, bus neramūs
metai. Lijundra, gausus šerkšnas reiškė taikius, ramius laikus. Sutiktas vilkas ar jo pėdsakai – ženklas, kad kaime bus
sušoktos vestuvės.
Draudimai tam, kad neapleistų sėkmė
Tamsusis Advento laikotarpis
gausiai apipintas visokiais draudimais, ribojančiais ūkinę veiklą
ir dvasinį gyvenimą, kad tik nepakriktų visa pasaulio tvarka. Žmonėms rūpėjo, kad ir su gyvuliais
sektųsi, ir javai bei kitos kultūros
gerai užderėtų, nes tai nešdavo
šeimai gerovę.
Šiuo metu laikomasi rimties, atsisakoma linksmų pramogų, pas-

Druskininkų kultūros centro etnografė L. Balčiūnienė: „Tik Dzūkijoje iki mūsų dienų išliko labai senoviškų ir ypatingai gražių advento dainų“/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

ninkaujama bent tris dienas per
savaitę. Bažnyčioje netuokdavo ir į piršlius nevažiuodavo. Ilgai nedirbama, nes po vidurnakčio piktosios dvasios beldžiasi
į langą, o kas pažiūri, tas neišvengia mirties. Negalima kirsti miško, nes ateinančią vasarą
miškas blogai augsiąs, medžiai
būsią gumbuoti. Tų, kurie draudimo nepaisydavo ir važiuodavo kirsti malkų, pakurtos krosnys
imdavo staugti ir poškėti. Jei iš
rąstų, nukirstų per Adventą, pastatysi trobą, joje ims girgždėti ir
vaidentis. Šiuo metu nepildavo
pagalvių, kad žąsyčių ir kitų naminių paukščių varnos neišnešiotų, nekirpdavo avių, kad kito
kirpimo vilnos netaptų kietos ir
šiurkščios. Šis draudimas sietinas ir su senuoju lietuvių tikėjimu, kad po mirties žmogaus vėlė
apsigyvena gyvuliukuose ir žvėreliuose, taigi nevalia jų skriausti.
Adventas – taikus metas.
Vakarojimai, dainos ir žaidimai
„Kai tik prasidėdavo Adventas,
nors didieji ūkio darbai būdavo
baigti, pirmąją savaitę reikėdavo
apsitvarkyt namuose, atlikti visus
adventinius darbus, pasiruošt ateinančiom Kalėdom, o jaunimas
rengdavo talkas“, ─ prisiminimais
dalijasi Stasė.
Jaunimas ir senimas rinkdavosi
į didesnę pirkią, vakarodavo, giedodami giesmes ir drauge dirbdami įvairius smulkius darbus: moterys verpdavo, ausdavo, jaunimas
padėdavo ištekančiai merginai
ruošti kraitį ─ plėšydavo plunksnas pagalvėms, siūdavo marškinius, ausdavo juostas, vyrai vijo
virves, pančius, drožė grėbliadančius. Pagiedoję Rožančių, mindavo mįsles, aptardavo praėjusios
dienos ir būsimus darbus, dalydavosi naujienomis. Vaišindavosi ir
bulvių koše. „Mėsos nebuvo galima valgyt, todėl bulvinę košę „apspirgydavo“ linų sėmenų aliejumi,

ojėtau, iki šiol tą skanų kvapą jaučiu, ─ pasakoja S. Kvaraciejienė.
─ Valgydavom mediniais šaukštais iš vieno puodo visi, su raugintais kopūstais.“
„Tik Dzūkijoje iki mūsų dienų išliko labai senoviškų ir ypatingai gražių advento dainų, kurias nesunku atskirti iš būdingų
priedainių žodžių leliumoj, aleliuma, aleliuma rūta, aleliuma
loda,“ ─ pasakoja L. Balčiūnienė. Jose gausu mitinių vaizdinių: dainuojama, kad pasaulį sukūrė trys kibirkštėlės, iškritusios
iš stebuklingo kriaušės medžio,
o saulę ant savo devyniašakių ragų atnešė elnias. Advento
dainos liaudyje dažnai vadintos
giesmėmis ─ lėto tempo, iškilmingos, pasižyminčios ramumu,
santūrumu. Šokdami Advento
ratelius, vaikinai ir merginos laikosi vieni nuo kitų atokiau, vengia vieni kitus paimti už rankų,
sustoti į porą. Toks šokimas veikiau primena apeiginį veiksmą
nei pasilinksminimą. Advento
dainų, ratelių tematika daugiausiai susijusi su jaunimo, šeimos
santykiais, ikivestuviniu laikotarpiu, piršlybomis ar vestuvėmis.
Neretai dainose apie mergelę ir
bernelį kalbama netiesiogiai, o
per gyvūnų, augalų ar paukščių
įvaizdį.
Jaunimui adventas visada būdavo atokvėpis nuo darbų, tačiau nusėdėti ramiai ilgą vakarą prie nuobodokų darbų būdavo
sunku „Tai jau nedėlion visi į ratelius eidavo, žaidimus varydavo,
daugiausia žiedų dalydavo, pasodindavo kokį senų bobų, pletkų jai pripasakodavo, neteisybių,
ale niekas nepykdavo, ─ tęsia
pasakojimą Stasė. – Jaunimas
žaisdavo „Aklą vištą“, „Voverėlę“,
mušdavo žiužį, gaudydavo šešką. Beveik visiems advento žaidimams būdinga vaidyba arba teksto vaizdavimas judesiais“.
„Pasilinksminimai buvo san-

Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblio „Stadałėłė“ narė, geriausia Lietuvos pasakotoja S. Kvaraciejienė: „Jei per Adventą pradeda snigti, oi, bus geri ir turtingi metai“/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

tūrūs, laikantis bažnyčios draudimų, jaunimas juose atsargiai
žvalgydavosi sau poros, bet piršliauti pradėdavo tik po Trijų karalių“, – sako L. Balčiūnienė.
Tuo tarpu Stasė pasakoja, kad
kartais jaunimas taip įsilinksmindavo, kad net lovos lūždavo: „Būdavo, bernai užpučia lempų ir
grabija už mergų, kartais ir pabučiuoja, oi, tai spiegia tada visos!
Bet didžiausias striokas būdavo,
kai bernai sakydavo, kad dabar
pažiūrės, iš kur papai dygsta.“
Burtai ir orų spėjimai
Advento laikas palankus ateities
spėjimams ir burtams. Tikėta, jog
Šv. Andriejaus nakties sapnai yra
pranašiški – galima tikėtis susapnuoti būsimą sutuoktinį. Kad sapnai pildytųsi, reikėdavo laikytis
tam tikrų sąlygų: visą vakarą su
niekuo nesikalbėti, sukalbėti rožančių, po galva pasidėti vyriškas
kelnes, po lova pasikišti dubenį vandens ir rankšluostį. Jei tąnakt nuskinta ir pamerkta vyšnios
šakelė pražysdavo iki Šv. Kalėdų,
mergina galėjo tikėtis tais metais
ištekėti.
Būrimais kliovėsi ir tie, kurie norėjo nuspėti būsimą metų derlių,
klimato sąlygas. Gruodžio 4-ąją,
Šv. Barboros arba Avelių dieną,
šukuodavo aveles, nes jos reiškė
šeimos gerovę. Gruodžio 6-ąją,
Šv. Mikalojaus arba Arklių dieną, jiems nešdavo daug avižų, sočiai pamaitindavo, nes arklys buvo
pagrindinė darbo jėga. Gruodžio
13-oji – Šv. Liucija, dar – Šviesos diena. Nuo šios dienos žmonės stebėjo, kokie bus kitų metų
orai. Kokia gruodžio 13-oji – toks
bus sausis, kokia gruodžio 14-oji
– toks vasaris, ir taip toliau iki pat
Kūčių.
Šventiniai turgūs
Anuomet Advento metą paįvairindavo prieššventiniai turgūs:
prekiauta šiltais drabužiais, kaili-

Adventas – susikaupimo, susilaikymo,
apmąstymų ir ramybės metas/DKC archyvo nuotrauka

nukais, megztomis pirštinėmis ir
šalikais. Vykdavo dovanų mugė:
bernas savo išrinktajai pirkdavo
skarelę, karolius, kaspinus, o sau
– kepurę, žiebtuvėlį, lenktinį peiliuką. Paskutinysis turgus prieš
didžiąsias šventes – saldaturgis.
Jame buvo įmanoma rasti visa,
ko prireiks šventiniam stalui: medaus, spanguolių, aguonų, džiovintų grybų, gabalinio cukraus.
Advento pabaiga – Kūčios
Advento laikotarps tęsiasi iki
pat ilgiausios ir tamsiausios metų
nakties – Kūčių. Šis laikas turi sulėtinti mūsų žingsnį, o ne išvesti
iš proto nuo karštligiško niekniekių pirkimo. Šeimoje dalinkimės
vidiniais dalykais, svajonėmis,
ramiai, be skubos. Pasirūpinkime tais, kurie kažko stokoja; parašykime laišką, paskambinkime
žmogui, kuris mums brangus, atsiprašykime. Advento laikotarpis
– saulėgrįžos laukimo metas. Vadinasi, ir naujų vilčių metas.
Parengė Ramunė Tarandė,
DKC reklamos ir komunikacijos vyriausioji specialistė
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Nuotolinis darbas JUC – beribės naujų
atradimų galimybės

Akimirkos iš jaunimo su JUC komanda sukurtų veiklų, kurios vykdomos nuotoliniu būdu – taip jaunuoliai „statė“ ir įrenginėjo JUC erdves/JUC vizualizacijos

Vienkartiniai indai, kuriuose
pakuojamas maistas išsinešimui, popierinės dėžutės, vienkartiniai padėklai yra pakuotės, kurias reikia mesti į plastiko
arba popieriaus konteinerį – priklausomai nuo to, iš ko jos pagamintos. Visas pakuotes į konteinerius reikia mesti be maisto
ir gėrimų likučių, o jei prie jūsų
namų yra konteineris maisto
atliekoms, riebalais, padažais ar
kitais maisto produktų likučiais
suteptas popierines dėžes nuo
picų, konditerijos gaminių meskite į maisto atliekų konteinerį. Į

šį konteinerį meskite ir panaudotas popierines servetėles,
rankšluosčius.

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 17 d. 9 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr. 1501/0008:230), esančio Saulėtekio g. 7, Druskininkų m.,
kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo, esančio Saulėtekio g.
3, Druskininkų m., (kad. Nr. 1501/0008:233) savininkės Z. J. turto paveldėtojus ir žemės sklypo Saulėtekio g. 11, Druskininkų m. (kad. Nr.
1501/0008:225) savininkę J. S. arba jos įgaliotą asmenį.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. 8 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com

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

L. Giros g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Druskininkų jaunimo užimtumo centras nuo lapkričio 7
dienos dirba nuotoliniu būdu.
Kaip ir pavasarį, taip ir dabar,
pirmoji savaitė buvo sunki.
Dabar jau įsibėgėjome, ir viskas vyksta sklandžiai bei smagiai. Kiekvieną savaitę organizuojame veiklas jaunimui, prie
kurių gali prisijungti tie, kurių
amžius yra nuo 14 iki 29 metų.
JUC veiklas vykdo „online“, o
kad jaunimas neliūdėtų, nemažai laiko skiriama pramogoms.
Populiariausias žaidimas šiuo
metu yra „Among Us“ (liet. „Tarp
mūsų“), kurį tiesiog telefonu gali
žaisti iki 10-ties žaidėjų vienu
metu. Taip pat galime pasigirti puikiai pasisekusiu „Kahoot!“
klausimynu, kuris suteikia jaunimui galimybę patikrinti savo žinias, tuo pat metu varžantis su
kitais jaunuoliais. „Kahoot!“ puikiai padeda sužinoti įvairių, naujų dalykų, jį rengiame kiekvieną
savaitę, o klausimai kaskart paliečia vis skirtingas temas. Pirmasis „Kahoot!“ žaidimas pati-

krino bendras žinias. Kitą kartą
jaunuoliai pasitikrino, kiek žino
apie sportą, saugiai atsakinėjo į klausimus, susijusius su COVID-19 liga, taip pat bandė įveikti
sudėtingus klausimus apie pyragus ir jų kilmę. Na, o paskutis
žaidimas buvo tikra palaima istorijos žinovams, nes klausimai
buvo apie Lietuvą ir jos istoriją.
Įvairovė padeda pagyvinti mūsų
veiklas, todėl stengiamės išbandyti daugybę skirtingų žaidimų ir
neįprastų veiklų. Viena iš tokių
– gyvos transliacijos penktadienio vakarais, o ypatingai „Maisto gaminimas su Justinu“. Maistą
gamina du žmonės – JUC darbuotojas Justinas ir vienas svečias, kuris moko Justiną, kaip
reikia paruošti tam tikrą patiekalą. Kartais „pasikeičiama“ rolėmis, tada Justinas moko svečią
pasigaminti tai, ką jis yra įpratęs
gaminti namuose. Visi patiekalai yra nesudėtingi. Transliacijos
metu kviečiame visus žiūrinčiuosius mokytis kartu gaminti maistą, suteikiame galimybę ir gyvai

užduoti klausimus Justinui bei jo
svečiui.
Beje, džiaugiamės, kad mūsų
psichologai, kaip ir iki šiol, dirba
pilnu pajėgumu, todėl kiekvienas
jaunuolis gali su jais pasikonsultuoti. Telefonas registracijai – 8
60649625. Jeigu kyla poreikis
tiesiog pasikalbėti, visada galite kreiptis ir į JUC darbuotojus
„Facebook“ platformoje, telefonu
arba el. paštu!
O kas laukia mūsų toliau? Tiksliai nežinome, bet kalbamės su
jaunimu ir kitų miestų darbuotojais, išklausome ir atsižvelgiame
į kylančius poreikius, dalijamės
savo patirtimi ir tikrai neliūdime
dėl to, kad nežinome, ką atneš
rytojus. Nes juk geriausios idėjos ir gimsta netikėtai!
Visada laukiame, kada galėsime su jaunimu vėl susitikti gyvai, nes bendravimas internetu
niekada nepakeis tikro kontakto
ir veiklų, kuriose galime būti visi
kartu, vienas šalia kito!
JUC informacija
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„Geriau tvirta taika, negu pergalės viltis“ (Titas Livijus)

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

Mažieji tyrinėtojai „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

Dėmesio!

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

Nuotoliniu būdu su vaikais bendravo šios edukacijos globėja – pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė“/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Valstybės pažinimo centras pakvietė „Saulės“ pagrindinės mokyklos 3a klasės mokinius dalyvauti virtualioje edukacinėje pamokoje
„Mažieji tyrinėtojai“/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Tatjana Krugelienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
3a klasės mokytoja
Lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir jo patarėjų komanda organizavo
darbo dieną Alytaus regione.
Ta proga Valstybės pažinimo
centras pakvietė „Saulės“ pagrindinės mokyklos 3a klasės
mokinius dalyvauti virtualioje edukacinėje pamokoje „Mažieji tyrinėtojai“.
Pamokos metu buvo nagrinėjamos trys temos: Lietuvos teritorija, miestų herbai ir LR Prezidentai. Vaikai įtvirtino žinias apie
didžiuosius Lietuvos miestus bei
kaimynines valstybes, susipažino su herbų kūrimo taisyklėmis

ir analizavo jų simbolius bei spalvų reikšmes. Mokiniai turėjo gerą
progą prisiminti šiuolaikinius Lietuvos vadovus, jų veiklas bei aptarti nuveiktus darbus. Dėkojame
VPC edukatoriui Mantui už puikią pamoką ir nuoširdų, šiltą bendravimą.
Pamokos pabaigoje prie mūsų
prisijungė ir su vaikais bendravo
šios edukacijos globėja – pirmoji
šalies ponia Diana Nausėdienė.
Prieš susitikimą trečiokai labai
nekantravo ir ypatingai džiugiai
sureagavo, pamatę ir išgirdę ponią Dianą. Vaikai susipažino su
ja, asmeniškai prisistatydami
ir papasakodami, ką labiausiai
mėgsta veikti. Parodė ir klasės
augintinį Mėlynuką – akvariumo žuvytę. Mažieji klausinėjo

apie poniai Dianai labiausiai patinkančias Lietuvos vietas, vaikystės pomėgius ir svajones. D.
Nausėdienė atsakinėjo į vaikų
klausimus, padrąsindavo kalbėti
nedrąsiuosius. Taip pat ji domėjosi vaikų kasdienybe, palinkėjo
visada turėti svajonių ir siekti jų
išsipildymo. Pirmoji šalies ponia
perdavė linkėjimus ir mūsų mokyklos pedagogams.
Dalindamiesi įspūdžiais po virtualios pamokos, pasidžiaugėme, kad turėjome galimybę
padirbėti su naujausiomis informacinėmis technologijomis bei
jų valdymu. Toks mokymosi būdas padeda ugdyti mokinukų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi bei sustiprina bendravimo
kompetenciją.
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IN MEMORIAM
Netikėtai netekome kolegos – gydytojo dermatovenerologo Zbignevo Rulio.
Staiga mus palikęs Zbignevas gimė ir užaugo Druskininkuose, baigė tuometę
ll-ąją vidurinę mokyklą, studijas Gardino (Baltarusijos
Respublika) medicinos institute. Jis kurį laiką dirbo Bobruisko (BR) dermatovenerologijos dispanseryje. Grįžęs
į gimtuosius Druskininkus,
daugiau nei 30 metų dirbo
Druskininkų miesto poliklinikoje. VšĮ Druskininkų ligoninės Konsultacijų poliklinikoje Zbignevas dirbo nuo 1989
m. spalio 2 d. Jis taip pat teik-

Zbignevas Rulis
1964-2020

davo konsultacijas ir Lazdijų
ligoninėje.
Zbignevas Rulis buvo kvalifikuotas specialistas, linksmas ir komunikabilus žmogus, savo giminės šaknimis
– tikras druskininkietis. Retas žmogus gali pasigirti, kad
moka gimtąją ir kaimyninių
šalių kalbas, o Zbignevas mokėjo jas visas.
Auga sūnus, medis pasodintas, namas stovi... Bet,
deja, belieka tik šviesūs draugų, kolegų, pacientų prisiminimai ir kauburėlis šeimos
kape senosiose Druskininkų
kapinėse.
VšĮ Druskininkų ligoninės
kolegos ir draugai

IN MEMORIAM
Skaudžią netekties valandą „Eglės sanatorijos“ kolektyvas reiškia gilią užuojautą Anapilin išėjusios ilgametės sanatorijos darbuotojos, vidaus ligų gydytojos, FMR gydytojos ir skyriaus vedėjos Salvinijos Buteikienės artimiesiems.
Salvinija, baigusi mokslus Kauno medicinos institute, 1982 m.
atvyko dirbti į Druskininkus. Ilgus metus dirbo „Draugystės“ sanatorijoje, o 2004 m. prisijungė prie „Eglės sanatorijos“ kolektyvo.
Salvinija per beveik 16 darbo metų „Eglės sanatorijoje“ užsitarnavo kolegų meilę, pagarbą, susižavėjimą ir sanatorijos pacientų
dėkingumą. Gydytoja tūkstančiams pacientų padėjo atsistoti ant
kojų, susigrąžinti gyvenimo kokybę ir sveikatą. Tai atspindi ir šimtai klientų padėkų, 2019 m. Salvinija pateko tarp daugiausiai klientų pagirtų darbuotojų. Daugelio atmintyje Salvinija išliks, kaip
žmogus, tryškęs energija, aktyvumu ir pozityvumu. Amžinąjį atilsį, tesiilsi ramybėje.
„Eglės sanatorijos“ kolektyvas

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

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

Profesionalių gydytojų
odontologų komanda –
Druskininkų šeimos klinkoje
P A R D U O D A M E : medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Leipalingio autobusų stotyje sekmadienį (lapkričio 29 d., apie 14 val. 30 min.) palikta piniginė
su dokumentais, kortelėmis. Labai prašau pagalbos, radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 616 48116
Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 673 88383

Druskininkų šeimos klinikoje, užtikrindami pacientų ir darbuotojų saugumą, odontologijos paslaugas teikia profesionalių gydytojų odontologų komanda – iš Kauno miesto atvykstantys gydytojai
odontologai Danguolė Baltrušaitienė ir Adomas Sabulis, taip
pat gydytoja odontologė Aida Varanauskaitė ir burnos higienos
specialistė Aistė Augaitė.
Klinikoje atliekamos šios odontologinės paslaugos:
-dantų protezavimas ir implantavimas (ir pagal TLK kompensaciją)
-terapinis gydymas
-endodontinis gydymas (dantų kanalų gydymas)
-dantų šalinimas ir kitos chirurginės procedūros
-vaikų odontologija – esame ypatingai draugiški vaikams!
-profesionali burnos higiena
Gydytojų konsultacijai ir tolimesniam gydymui galima užsiregistruoti tel. +370 696 91699, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
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IN MEMORIAM
Anapus išėjo Vera Zabotkienė, anglų kalbos mokytoja, daug metų dirbusi Druskininkų I-oje vidurinėje (dabar
„Atgimimo“) mokykloje.
V. Zabotkienė gimė 1932
m. gruodžio 7 d. Vilkaviškio rajone, Arminų kaime,
šeimoje, kurioje augo penki
vaikai. Baigė Žaliosios pradinę, Vilkaviškio vidurinę mokyklas.1951 m., baigusi Vilkaviškio vidurinę mokyklą,
pradėjo dirbti mokytoja Didvyžių pradinėje mokykloje, o vėliau – Patilčių septynmetėje mokykloje. 1952
m. įstojo į Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto užsienio kalbų fakulteto (anglų
k.) neakivaizdinį skyrių, o po
metų perėjo mokytis į stacionarą. 1956 m., baigusi pedagoginį institutą, buvo paskirta dirbti pedagoginį darbą į
Skaudvilės vidurinę mokyklą.1965 m.Vera Zabotkienė
atvyko dirbti į Druskininkų
I-ą vidurinę mokyklą.
Kolegos mokytoją V. Zabotkienę prisimena, kaip labai
draugišką, reiklią pedagogę, kuri nuolat gilino dalykines žinias, atsakingai ruošė
pranešimus anglų kalbos metodinei grupei, skaitė literatūrą anglų kalba. Mokiniai pri-

bai mėgusi skaityti, skaitė ir
sulaukusi garbaus amžiaus,
domėjosi
miesto aktualijomis, turėjo savo nuomonę įvairiais gyvenimo klausimais.
Mokytoja Vera Zabotkienė amžino poilsio atgulė šalia savo vyro mokytojo Antano Zabotkos senose miesto
kapinėse.
Sudie, miela Mokytoja. Lieki mūsų prisiminimuose –
besišypsanti,
geranoriška,
darbšti ir nuoširdžiai besidžiaugianti gyvenimu...
VERA ZABOTKIENĖ
1932 – 2020
simena V. Zabotkienę, kaip
puikią mokytoją, jos dėka jie
pamilo anglų kalbą. Sulaukusi garbaus amžiaus, V. Zabotkienė aktyviai dalyvavo „Atgimimo“ mokyklos mokytojų
senjorų klubo „Bičiuliai“ veikloje.
Mokytoja V. Zabotkienė
džiaugėsi bendravimu su
savo vaikais – sūnumis Valdemaru ir Ramūnu, jų meile ir rūpesčiu. Šiltai bendravo su kolegomis. Atminty
išliks mokytojos Veros optimizmas, stropumas, sąžiningumas.Visą gyvenimą la-

IN MEMORIAM
...Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes juk šviesa nemiršta...
(Just. Marcinkevičius)
Eidama 75-sius metus, po
ilgos ir sunkios ligos Amžinybėn išėjo ilgametė druskininkietė Nijolė Butkevičienė
– buvusi bendradarbė, gera
ir rūpestinga mama, močiutė, prosenelė, aplink skleidusi gerą nuotaiką, optimizmą, nenorėjusi pasiduoti ir
gyvenusi viltimi. Deja, šįkart
viltį užgesino klastinga liga.
Netekome gražaus, darbštaus, padoraus žmogaus.
Nijolė Marijona Vaikšnoraitė-Butkevičienė
gimė
1946 metų balandžio 23 d.
Lazdijų rajone, Varnėnų kaime, 7 vaikų šeimoje. Mokėsi
Šadžiūnų kaimo mokykloje,
vėliau baigė Alytaus buhalterijos technikumą.
Buhalterės pareigose dirbo Alytaus socialinio aprūpinimo skyriuje, Respublikinio statybos-remonto tresto
teritorinėje spec. darbų valdyboje Vilniuje. 1966 m. sukūrė šeimą, vėliau susilaukė

Nijolė Butkevičienė
1946-2020
dukros Ingos ir sūnaus Svajūno.
Nuo 1971 m., atsikėlus gyventi į Druskininkus, dirbo
meno gaminių įmonėje „Ūla“,
liaudies švietimo skyriuje,
Druskininkų miesto privatizavimo tarnyboje. 1996 m. tapo
lopšelio-darželio
,,Žibutė“
vyriausiąja buhaltere. Iš „Žibutės“ po 10 metų darbo išėjo į užtarnautą poilsį.
Nijolė neskaičiuodavo savo
darbo valandų – šviesa jos
kabinete degdavo iki vėlu-

Tu niekados, o rytuose vėl
saulė kelsis.
Tu niekados, o tūkstančiai
žiedų žydės.
Tu niekados... Ir šitas liūdnas
balsas
pravirkdo žemę, žiedus ir
žvaigždes.
(B. Brazdžionis)

Užuojautos
Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo kaip trumpai.
Dėl sesers mirties nuoširdžiai užjaučiame
Aldoną Venckuvienę.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
ir kapela „Malūnėlis“

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau...

mos. Jai buvo svarbu atlikti
darbą kruopščiai, sąžiningai
ir laiku. Ji buvo žmogus, turėjęs labai didelį atsakomybės
jausmą.
Per darbo darželyje dešimtmetį nematėme Nijolės
liūdnos ar piktos. Visuomet pasitempusi, visuomet geros nuotaikos. Kokie
sunkumai bebūtų, ji niekada nesiskundė. Atrodė, kad
jos gyvenimas – tik šviesus ir sklandus. Ji skleidė
aplink save daug šilumos
ir vilties, savo šmaikštumu užkrėsdavo visus šalia
esančiuosius. Jaunesniems
kolegoms stengėsi perduoti savo profesinę ir gyvenimišką patirtį. Niekam niekada nelinkėjo blogo, neteisė,
žmoguje matė tik gerus dalykus.
Laikas nenuneš užmarštin Nijolės atminimo. Neįmanoma užmiršti žmogaus, taip
mylėjusio gyvenimą, visiems
linkėjusio tik gero, skatinusio
tuos, kuriems reikėjo paskatinimo, guodusio tuos, kuriems reikėjo paguodos.
Palikta šviesa nemiršta…
Druskininkų lopšeliodarželio „Žibutė“ kolektyvas

(K. Genys]

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame
Birutę Zabolotnają.

Nuoširdžiai
užjaučiame
mokytojos Veros Zabotkienės sūnus Valdemarą ir Ramūną bei visus artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos bendruomenė ir
mokytojų senjorų klubas
,,Bičiuliai“

(V. Aistis)

DNSB „Smilga“ gyventojai

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame
Aimantą Skatiką.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
ir kapela „Malūnėlis“

Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties.
(G. Elbertas)
Dėl Juozo Staniukyno mirties
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
Mirus Juozui Staniukynui,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
ir kapela „Malūnėlis“

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, bendradarbiams, gydytojai Marijai Kytevai, laidojimo namų „Okona“ darbuotojams, visiems, kas sunkią netekties valandą tylia malda ir
švelniu žodžiu palydėjo į paskutinę kelionę mylimą Mamą, Močiutę Nijolę-Marijoną Butkevičienę.
Dukra Inga ir sūnus Svajūnas su šeimomis

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

Tel. 8 605 81979

Informuojame, kad 2020 m.
gruodžio 15 d. 9 30 val. bus atliekami žemės sklypo proj. Nr. 423,
esančio Švendubrės g. 33, Švendubrės k., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo, esančio Švendubrės
g. 31, Švendubrės k., Druskininkų
sav. (kad. Nr. 3865/0005:327) savininkus D.P ir G.A arba jų įgaliotus asmenis.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“,
M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai. Tel. 8 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
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2020.12.04 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – „Barcelona“.
21:45 Auksinis protas.
23:10 Gladiatorius.
01:40 Pasiklydę vertime.
03:20 Vartotojų kontrolė.
04:15 Istorijos detektyvai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ančiukų istorijos“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Zootropolis“.
21:45 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Kapitonė Marvel“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Kapitonė Marvel“.
00:15 „Deadpool“.
02:30 „Peržengta riba“.
04:15 „Auklė pagal iškvietimą“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Nusikaltėlis.
23:15 Rokis 2.
01:35 Apgaulės meistrai 2.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:10 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Oponentai.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato:
Greitis. 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 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.
00.10 Mokslo ritmu.
00.30 „Reali mistika“.

01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
03.50 Mokslo ritmu.
04.00 Bušido ringas.
04.25 Vantos lapas.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 „Pagaliau savaitgalis“.
06.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
06.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis. Tobulas šūvis.
23:25 Pasmerktas būrys.
01:20 „Fortitudas“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:00 Programos pabaiga.

2020.12.05 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Šrekenštaino pilis.
09:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:30 Gyventi kaime gera.
09:55 Veranda.
10:25 Beatos virtuvė.
11:20 Kylantis potvynis .
12:15 Pasaulio dokumentika. Premjera. Odos paslaptys.
13:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Pumų trikampyje.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Ponas Bynas.
00:40 Gladiatorius.
03:10 Piniginės reikalai.
03:40 Frenki Dreik paslaptys.
05:05 Ponių rojus.
06:00 „Gyvenimo išdaigos“.
06:30 „Galingasis 6“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Žmogus, gepardas, gamta“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Žmogus, gepardas, gamta“.
12:30 PREMJERA „Normas, lokys
iš Šiaurės: raktai į karalystę“.
14:10 „Keistas penktadienis“.
16:10 „Vienas namuose“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Vienas namuose“.
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 „Žalioji knyga“.
01:15 „Rembo. Pirmasis kraujas“.
03:10 „Vedybų planuotoja“.
05:10 „Gyvenimo išdaigos“.
06:55 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 Sėkmės tandemas.

10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris svečiuose pas Ozo šalies burtininką.
11:35 Žaidimų kūrėjas.
13:50 Melagių melagis.
15:30 Pelės medžioklė.
17:25 XXI amžiaus laida.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Dora ir dingęs aukso miestas.
21:35 Šeimynėlė.
00:00 Kaimynai 2.
01:50 Nusikaltėlis.
03:40 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: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
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 Lietuvos kūrėjai.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Lietuvos kūrėjai.
05.40 Vantos lapas.
06.00 Šauliai. Tėvynės labui.
06:30 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 Lietuvos Hipokratas.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
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.
Neptūnas - Lietkabelis.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Bornas.
Absoliutus pranašumas.
23:45 AŠTRUS KINAS Šmėklos.
01:55 Snaiperis. Tobulas šūvis.
03:30 Programos pabaiga.

2020.12.06 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Gamina vaikai.
12:00 LMŽ. Lietuvos mokyklų žaidynės.
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas?
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Tolimųjų Rytų gamtos kontrastai .
13:50 Mis Marpl.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
17:00 Piniginės reikalai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Langas į valdžią.
22:00 Premjera. Kita tylos pusė.

23:50 Europos kinas. Laisvės kaina.
01:25 Euromaxx.
02:00 Ponas Bynas.
03:30 Mis Marpl.
05:05 Ponių rojus.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žalioji byla“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Žalioji byla“.
12:30 „Grufas“.
13:00 „Užkerėtoji“.
15:05 „Planas tėčiui“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Planas tėčiui“.
17:25 PREMJERA Improvizacijų
šou „Bravo!“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA Parodijų šou
„Klo(u)nai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Žudiko asmens sargybinis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Žudiko asmens sargybinis“.
00:25 „Deadpool“.
02:35 „Žalioji knyga“.
06:45 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 KINO PUSRYČIAI Kung Fu
triušis. Ugnies valdovas.
10:50 Polis.
12:40 Užkandinė ant ratų.
14:55 Indiana Džounsas ir lemties
šventykla.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 Kaukės. SUPERFINALAS.
22:00 PREMJERA Dvynys.
00:15 PREMJERA Plėšrūnai.
02:00 Šeimynėlė.
03:55 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 Vantos lapas.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Pagaliau savaitgalis.
09.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
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.
06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 STIHL Savickas Classic
2020.
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Laukinė karalystė“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
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.
Žalgiris – Rytas.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.

21:30 Dakaras 2021.
22:00 „Legendų biuras“.
23:10 „Okupuoti“.
00:10 Bornas. Absoliutus pranašumas.
02:15 Šmėklos.
04:00 Programos pabaiga.

2020.12.07 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
13:30 Piniginės reikalai.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Zachor. Atsimink.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Komanda.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
05:00 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Paliktieji“ .
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Paliktieji“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „CSI kriminalistai“.
02:20 „Kobra 11“.
03:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Kaulai“.
04:55 „Visi mes žmonės“.
05:40 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Snaiperis.
01:00 „Antrininkas“.
02:05 Dvynys.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:25 Programos pabaiga.
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.
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08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai.
09.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su A. Tapinu.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Partizanų keliais.
04.45 „Reali mistika”.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Ištroškę greičio.
23:35 „Akloji zona“.
01:30 „Legendų biuras“.
02:30 „Okupuoti“.
03:15 „CSI. Majamis“.
04:00 Programos pabaiga.

2020.12.08 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Zachor. Atsimink.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Ponių rojus.
06:20 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:50 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Galingasis 6.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.

20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Ties riba“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Ties riba“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „CSI kriminalistai“.
02:05 „Kobra 11“.
03:10 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:40 „Kaulai“.
04:40 „Visi mes žmonės“.
05:30 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Vagių
irštva.
01:15 „Antrininkas“.
02:25 Snaiperis.
04:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:55 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Lietuvos miestai.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.10 Mokslo ritmu.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
03.50 Mokslo ritmu.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Pagaliau savaitgalis.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išminuotojų būrys.
23:45 Ištroškę greičio.
02:10 „Fortitudas“.
03:00 „CSI. Majamis“.
03:40 Programos pabaiga.

2020.12.09 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.

11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Rožės vardas.
23:55 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.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
04:55 Ponių rojus.
06:20 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:50 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
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
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Mano didelės storos graikiškos vestuvės 2“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „CSI kriminalistai“.
02:05 „Kobra 11“.
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:35 „Kaulai“.
04:35 „Visi mes žmonės“.
05:25 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 VIDO VIDeO.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Dingusi.
01:25 „Narkotikų prekeiviai“.
02:30 Vagių irštva.
04:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:25 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Pagaliau savaitgalis.
09.30 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.

20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.45 „Reali mistika“.
06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Šakalas.
23:30 Išminuotojų būrys.
02:10 „Fortitudas“.
03:00 „CSI. Majamis“.

2020.12.10 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gimę tą pačią dieną.
13:00 Pasaulio puodai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:45 Įdomiosios pamokos.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 Premjera. Diena reaktoriuje.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita.
04:55 Ponių rojus.
06:25 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Galingasis 6“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS

„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „CSI kriminalistai“.
02:05 „Kobra 11“.
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:35 „Kaulai“.
04:40 „Visi mes žmonės“.
05:30 „Gyvenimo išdaigos“.
06:15 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Juodvarnis“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Ilgas pasivažinėjimas 2.
00:40 „Narkotikų prekeiviai“.
01:40 Dingusi.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 Alchemija. Švietimo amžius.
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 #NeSpaudai.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
09.30 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika”.
06:00 „Strėlė“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Kvapų detektyvas“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Kvapų detektyvas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Išlikimo žaidimas.
22:50 Šakalas.
01:20 „Fortitudas“.
02:20 „CSI. Majamis“.
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Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

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

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

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.

Tel. +370 687 93693
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

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

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

Dovanoja 3
mielus
2 mėnesių
kačiukus.
Tel. 8 625 58498
Reikalingas meistras,
galintis remontuoti
lengvuosius
automobilius.

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

Tel. 8 613 91192

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

Ieškome darbuotojų, kurie norėtų papildomos veiklos (medicininis išsilavinimas būtų privalumas).
Dėl pokalbio, kuris vyktų pirmadieniais, kreiptis
tel. 8 686 07739

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

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“
Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676

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

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

Giluminis minkštų baldų cheminis valymas, plaunamo
siurblio nuoma. Tel. 8 615 77277
Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.
Tel.: 8 659 1303, 8 685 46006 www.altmaster.lt

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

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

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

Tel. 8 608 33221

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

Tel. +370 628 75156
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodu 36 kv. m butą Vilniaus
al. 10, naujas kapitalinis remontas. Kaina – 41 500 Eur.
Tel. 8 655 60000
1 kambario butas 4 aukšte, atliktas remontas. Kaina – 26 000
Eur. Tel. 8 602 28830
1 kambario butas (15, 25 kv. m)
bendrabutyje, Gardino g.
Tel. 8 648 42980
Gardino g. 2 kambarių butas, 42
kv. m, 1 aukštas. Atskiras įėjimas
su vasariniu priestatu – kambariu 25 kv. m, rūsys, automobilių
garažas, dalis baldų. Kaina – 39
500 Eur. Tel. 8 620 27058, 8 608
93346
Parduodamas erdvus ir pilnai
įrengtas 2 kambarių butas 2
aukšte su požeminio parkavimo
vieta naujesnės statybos name
Liepų g. 2A. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 2 kambarių 49,99
kv. m butas Ateities g. 6 aukšte
iš 6. Yra tamsus kambarys ir 2
balkonai. Namas renovuotas
2017 m. Renovacija yra išmokėta. Kaina – 36 000 Eur.
Tel. 8 611 37633
Parduodamas 3 kambarių (65 kv.
m) butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuose. Tel. 8 650 99556
Parduodamas 3 kambarių (61,05
kv. m) butas, 5 aukšte iš 5, Šiltnamių g. Kaina – 46 000 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 69 kv. m 3 kambarių butas naujos statybos name
Liškiavos g. Butas su grindininiu
šildymu, labai mažos šildymo
išlaidos. Yra privati parkavimo
vieta. Tel. 8 638 85452
22 arų namų valdos sklypas puikioje, jaukioje, naujai kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, puikus
privažiavimas. Kaina – 17 500
Eur. Kaina – derinama.
Tel. 8 624 69222
Įvairių dydžių namų valdos sklypai Klonio g., šalia miško. Atlikti
geodeziniai matavimai, yra elektra, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
Parduodamas garažas Baltašiškėje. Tel. 8 644 44644

Parduodami sklypai Neravuose
po 12,5 arų, šalia pagrindinio
kelio. Tel. 8 623 57433
Varėnos rajone, Sukarepkos kaime parduodama įrengta sodyba
su baldais, buitine technika ir
ūkio inventoriumi. Yra pirtis, tvenkinys, sodas. Tel. 8 698 48621
Viečiūnuose parduodamas 23
arų žemės paskirties sklypas,
netoli miško ir „Maxima“ prekybos
centro. Sodo namelis su priestatu
„Paparčio“ soduose, kaina – 25
000 Eur. Tel. 8 601 88109

Nuoma
Išnuomojamas 1 kambario butas
V. Kudirkos g. Tel. 8 622 08 046
Išnuomojamas 1 kambario butas
Merkinės g. Tel. 8 616 13704
Išnuomojamas 4 kambarių 100
kv. m butas Druskininkų m., M.
K. Čiurlionio g. Kaina – 250 Eur
+ mokesčiai (renovuotas namas).
Tel. 8 620 63909
Sodų bendrijoje „Dainava“ išnuomojamas sodo namelio 1-as
aukštas, 100 Eur + mokesčiai.
Tel. 8 675 61036

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

Miškas, mediena, malkos
Parduodu pušines, alksnines,
beržines malkas, atvežu. Tel. 8
676 68549
Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179
Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035
Įvairios malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Atvežu. Tel. 8
698 39795

30, 66 arų namų valdos sklypas.
Tel. 8 674 25622

Transporto priemonės ir jų
dalys

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

Du „Renault Scenic“ pusašius, 2
vnt. 165x165 dygliuotas R15 padangas. Tel. 8 614 03846

Lazdijų rajone, Smarliūnų kaime parduodamas gyvenamasis
namas. Naujas stogas, naujai
pastatytas priestatas, plastikiniai langai, šarvo durys, naujai
išvedžiota elektra. Reikalingas
vidaus remontas. Sklypas – 1,16
ha, iš kurių – 0,21 ha namų valda. Sklype yra tvenkinys. Kaina –
16 500 Eur. Tel. 8 698 48621

Nebrangiai parduodu geras 4
žiemines „VW Caravelle“ („Transporter, „Multivan“) 195/70 R15
padangas su plieniniais ratlankiais. Kaina – 60 Eur. Tel. 8 614
76626
Tvarkinga „Toyota Corolla“, 2004
m., 1,6 l benzinas, hečbekas 2/3,
du ratų komplektai. Kaina – 1450
Eur. Tel. 8 698 84699
„Moskvich“ lingės.
Tel. 8 604 57914

Žemės ūkio produkcija
Parduodu triušius ir triušieną.
Tel. 8 611 45735

Įvairūs daiktai
Spausdintuvas „Canon Pixma
MG2150“, kaina – 30 Eur. Plazminis televizorius „Samsung“,
įstrižainė – 120 cm, kaina – 180
Eur. Tel. 8 601 88109
Virtuvinės spintelės – 4 vnt., 1
pastatoma spintelė, virtuvinis
kampas. Simbolinė kaina.
Tel. 8 682 95386
Naujas katilų „Atmos 15“, „Atmos
18“ pakuros skliautas.
Tel. 8 614 03846
Nešiojamasis kompiuteris
„ASUS“, operatyviosios atminties
talpa – 3 GB, kaina – 150 Eur.
Tel. 8 621 13865
Kreivuolių pavėsinės, kokliai,
savos gamybos priekaba, lauko
tualetas (medinis).
Tel. 8 656 38881
Naudotos dvi sofos-lovos su
dviem foteliais, kaina – 80 Eur.
Tel. 8 628 02417
Siuvimo mašina „Singer“ brazilų
gamybos, televizorius „Philips“
su priedėliu, austos vilnonės
lovatiesės, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652
Akmens anglis, galiu atvežti į
vietą. Tel. 8 625 33533
Prekybiniai manekenai, 1 vnt. –
80 Eur. Tel. 8 614 96329
Skalbimo mašina „Maliutka“,
veikianti, kaina – 20 Eur, fiksuoto
ryšio telefonas „MAXCOM“, naujas, kaina – 15 Eur, elektrinė pyragų/kekso kepimo forma, nauja
– 10 Eur. Tel. 8 698 72003
Kineskopinis plokščiaekranis
televizorius „Samsung Slim“ (51
cm įstrižainė) – 12 Eur, „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV ir TV priedėlių „TV
STAR“ distanciniai pulteliai ir
Scart laidai – nuo 2 Eur, „Nokia“
įkrovikliai – 2 Eur, „Nokia C5“,
neveikiantis – 3 Eur, kompaktinių
diskų stovelis (aukštis – 65 cm,
talpa – 37 vnt.), skaldelė trinkelių
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur.
Tel. 8 686 43600
Natūralios odos baldai (trivietė
sofa, fotelis – tamsūs). Kaina –
490 Eur. Tel. 8 628 56118
Naujos striukės su kapišonais
(paaugliams). Tel. 8 604 57914
Pianinas „Petrof“ – 650 Eur, skalbimo mašina „Whirpool“ – 110
Eur, rudas virtuvės baldų komplektas su kriaukle, 7 dalių – 170
Eur. Tel. 8 620 48386

Perka
Perku rusišką automobilį arba
motociklą, gali būti su defektais.
Taip pat perka senovinius eglutės
žaisliukus. Tel. 8 606 59756
Perku senovinius automobilius ir
motociklus. Tel. 8 668 63253
Pirkčiau žemės ūkio paskirties
žemę nuo 2 ha. Tel. 8 602 28830
Pirkčiau dviejų kambarių butą
Druskininkų mieste, 1, 2 ar 3

aukštuose (devynaukštyje name
– aukštas nesvarbus). Ateities g.,
Liškiavos g., Merkinės g., Neravų
g. nesiūlyti. Visi skelbimai peržiūrėti. Tel. 8 685 57045
Perku mūrinį garažą Gardino g.
Tel. 8 686 05121
Perku drebulės medieną išsipjovimui, sunkvežimių „Ural“
„,Zil131“ padangas.
Tel. 8 688 50704

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus apdailos, smulkius santechnikos ir elektros
darbus. Tel. 8 689 61667
Perku namą mieste arba
sodybą, žemės ar miško sklypą vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite, atsilyginsiu.
Tel. 8 684 44444

Pirkčiau žemės ūkio paskirties
žemę nuo 2 ha. Moku grynais ar
pavedimu. Tel. 8 629 87015

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

Ieško darbo
45 m. vyras ieško darbo: gali prižiūrėti sodybą, tvarkyti aplinką,
atlikti kitus ūkio darbus, joje gyventi. Tel. 8 604 72710
47 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 657 88639
46 m. statybininkas ieško darbo
savaitgaliais. Tel. 8 627 02119

Dovanoja
Atiduodu seną sausą statybinę
medieną, tinkančią kūrenimui.
Tel. 8 611 32800

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:
info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano
Druskininkai“!

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

