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Kapitonas 
K. Valenta: 

„Kario profesija – 
išsipildžiusi 

pati didžiausia 
mano svajonė“

Kovodami už savo šeimų išlikimą, sanatorijos „Belorus“ 
darbuotojai prašo Prezidentą įsigilinti į viešosios įstaigos 

situaciją ir vetuoti Užimtumo įstatymo su jį lydinčiais 
teisės aktais pakeitimus

Šios savaitės pradžio-
je Prezidentui buvo įteik-
ta Druskininkuose veikian-
čios neįgaliems vaikams iš 
Baltarusijos gydymo ir re-
abilitacijos paslaugas tei-
kiančios VšĮ sanatorija „Be-
lorus“ darbuotojų peticija, 
kurią pasirašė 371 sanatori-
jos darbuotojas. 

Siekdami įrodyti, kad jokios 
ES sankcijų nei įstaigos stei-
gėjui, nei pačiai įstaigai, nei 
jos vadovui nėra taikomos, 
viešosios įstaigos darbuoto-
jai Lietuvos prezidentą Gita-
ną Nausėdą paprašė vetuo-

ti praėjusią savaitę LR Seime 
priimtą Užimtumo įstatymą su 
jį lydinčiais teisės aktų pakei-
timais, kurie įstaigos darbuo-
tojus paliko be socialinių ga-
rantijų. 

Peticijoje nurodomas dar-
buotojų šeimos narių skaičius 
tam, kad Prezidentas galėtų 
įsivaizduoti, kokį skaičių drus-
kininkiečių skaudžiai palies 
dabartinė situacija.

Kaip informavo sanatorijos 
Darbo tarybos pirmininkas 
Vladislav Šaruckij, sanatorija 
susidariusią situaciją siekia iš-
spręsti teisiniu keliu.

„Darbuotojai palaiko savo 
darbovietę, neketina išeiti. 
Dviejų mėnesių išeitinė pa-
šalpa ir bedarbio statusas 
Užimtumo tarnyboje – tokia 
perspektyva mūsų netenki-
na. Esame sąžininga, ne pel-
no siekianti gydymo bei re-
abilitacijos įstaiga. Noriu 
pabrėžti, kad šioje situacijo-
je labiausiai nukenčia ne kas 
kitas, o paprasti Baltarusijos 
žmonės, šeimos, auginan-
čios itin sunkią negalią tu-
rinčius vaikus, kurie gydymo 
Druskininkuose laukia me-
tus ir daugiau. Kurorte turime 

pavyzdžių, kai darbdaviai at-
leidžia darbuotojus, o mūsų 
atveju tai padaryti mus ragi-
na valstybė, nesukurdama jo-
kio stabilumo“, – sakė V. Ša-
ruckij.

Jis dar kartą pabrėžė, kad 
to paties steigėjo analogiška 
įstaiga Latvijoje veikia be jo-
kių apribojimų. „Kaimyninės 
šalies įstaigos tinklapyje aiš-
kiai nurodyta, kad ji priklauso 
Baltarusijos prezidento admi-
nistracijai – tai gali pamaty-
ti kiekvienas, užsukęs į oficia-
lų įstaigos tinklapį“, – teigė V. 
Šaruckij. 

371 VšĮ sanatorija „Belorus“ darbuotojai pasirašė peticiją, kuri buvo įteikta LR Prezidentui G. Nausėdai/Mariaus Dovidausko nuotrauka

16 psl.

Zenonas Streikus: 
„Sanatorijos 

„Belorus“ situacija 
– klaida, 

kurią būtina 
skubiai ištaisyti“

5 psl.

Ar Vyriausybei rūpi 
sanatorijos 

„Belorus“ ir jos 
darbuotojų 

likimas? 

2-3 psl.

E. Raulušaitienė: 
„Kasdienė akistata 

su pandemija 
dar labiau sutelkė 
mūsų kolektyvą“

9 psl.

VšĮ sanatorijos „Belorus“ darbuotojų peticijos ištrauka
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Natalija Rečkova, sana-
torijos darbuotoja, Druski-
ninkų savivaldybės tarybos 
nario Konstantino Rečkovo 
mama: „Svarbiausia žiūrėti 
darbuotojų interesų. Valstybė 
turi mums padėti. Mes, dar-
buotojai, padarysime viską, 
kad galėtume toliau dirbti. Jei 
netektume darbo, daugeliui 
žmonių tai būtų didelė tragedi-
ja. Mes nepasiduosime. Žino-
me, jog yra norinčių sanatoriją 
uždaryti. Sanatorijos vadovy-
bė Baltarusijoje nori, kad sa-
natorija veiktų toliau. Blaiviai 
mąstant, būtų neprotinga ją 
uždaryti. Sanatorija neima iš 
Lietuvos nė cento, o biudžetą 
papildo 6 mln. eurų.“

Ar Vyriausybei rūpi sanatorijos „Belorus“ ir jos darbuotojų likimas? 
Kiek mėnesių teks laukti sprendimų?

„Jau visą mėnesį nemiegu 
naktimis – galvoju, ką reikės 
daryti, jei turėsiu išeiti iš dar-
bo. Turiu du nepilnamečius 
vaikus, gyvename sanatori-
jos bendrabutyje. Jei atleis iš 
darbo, teks palikti ir bendra-
butį. Su vaikais atsidursime 
gatvėje“, – su ašaromis aky-
se pasakoja sanatorijos „Be-

lorus“ auklėtoja Tatjana, visą 
mėnesį, kaip ir dar beveik ke-
turi šimtai druskininkiečių, 
sanatorijai paskelbus sankci-
jas, gyvenanti nežinioje. 

Prieš Kalėdas bankas užblo-
kavo sanatorijos „Belorus“ sąs-
kaitą, buvo sutrikdyta šios įs-
taigos veikla, žmonės atsidūrė 
nežinioje. Pagal oficialią infor-

maciją, sąskaitos buvo užblo-
kuotos dėl pradėjusių veikti 
sankcijų Baltarusijos režimui, o 
ši sanatorija yra Baltarusijos ju-
ridinis asmuo.

Kyla klausimas, kodėl sankci-
jos buvo nukreiptos į socialiai 
pažeidžiamiausią įstaigą – sa-
natoriją, teikiančią gydymo, rea-
bilitacijos ir mokymo paslaugas 

vaikams? Kodėl sankcijų auko-
mis tapo ten dirbantys Lietuvos 
Respublikos piliečiai? Kodėl ne-
ieškoma racionalių šios proble-
mos sprendimų, bet siūloma sa-
natorijos darbuotojams išeiti iš 
darbo, gaunant dviejų mėnesių 
išeitines? O ką daryti paskui? 
Kur įsidarbint, kaip gyventi? 
Kiek mėnesių teks laukti Vyriau-

sybės sprendimų?

Darbuotojus kankina nežinia
Apie susidariusią situaciją, 

jos pasekmes šioje sanatori-
joje dirbanties žmonėms, apie 
galimus problemos sprendi-
mo kelius „Mano Druskinin-
kai“ kalbėjosi su „Belorus“ 
sanatorijos darbuotojais. 

Povilas Dakinevičius, sanatorijos rinkoda-
ros specialistas: „Dešimt metų čia dirbu rinko-
daros specialistu. Jei netekčiau darbo, tai labai 
skaudžiai atsilieptų mūsų šeimai. Su žmona au-
giname du mažamečius vaikus, esame pasiė-
mę banko paskolą. Žmona dirba turizmo srityje, 
kuri šiuo metu yra apmirusi. Jei ne pandemija, 
būtų šiek tiek paprasčiau – būtų stabilesnės 
žmonos pajamos, pats irgi galėčiau susirasti 
kitą darbą, o dabar – labai sudėtinga. Kai buvo 
įvestos sankcijos Baltarusijai, mūsų valstybė 
turėjo jas vykdyti. Siūlomi sprendimai – dvi iš-
eitinės – nėra gera išeitis. Tai – greitas spren-
dimas, bet daug bedarbių. Manau, kad Vyriau-
sybė turėtų mums padėti taip, kaip stengiasi 
padėti Druskininkų savivaldybė. Norėtųsi atsa-
ko iš Vyriausybės, norėtųsi žmogiško dėmesio“.

Jurij Taradaj, gydyto-
jas: „Manau, kad ši situ-
acija yra klaida. Juk mes 
gydome žmones ir iš Bal-
tarusijos, ir iš Lietuvos. 
Tikiu, kad viskas išsispręs 
teigiamai. Žinoma, spren-
dimus turi priimti Lietuvos 
vyriausybė. Jei sanatorija 
būtų uždaryta, tektų dar-
bo ieškotis kitose gydymo 
įstaigose arba eiti į darbo 
biržą. 

Tikiuosi, taip neįvyks. 
Bus susitarta, ir mes toliau 
dirbsime čia“.

Valentina Kvietkauskienė, slaugytoja: „Sanatorijoje dirbu 
jau 34 metus, čia atvažiavau dirbti, baigusi Gardino medicinos 
mokyklą. Tai yra mano vienintelė darbovietė. Dabar gyvename 
nežinioje, gavome atlyginimus, o kaip bus toliau – visai neaišku. 
Mūsų šeimoje yra neįgalus sūnus, kurio darbingumas – ribotas. 
Mano sutuoktinis – jau pensininkas, o jo pensija labai kukli. Jei 
netekčiau darbo, būtų labai blogai. Turime pasiėmę banko pa-
skolą, be mano atlyginimo nesugebėtume jos mokėti. Tai labai 
netikėta situacija, man sunku patikėti, kad nebeatvažiuos vaiku-
čiai iš Baltarusijos, kuriuos daug metų gydžiau. Susirasti darbą 
Druskininkuose man būtų tikrai sudėtinga. Gali kilti dar viena 
problema – jei neteksiu darbo sanatorijoje, kaip bus su bendra-
bučiu, kuriame mes dabar gyvename? Bendrabutis priklauso 
sanatorijai „Belorus“, ten gyvena sanatorijos darbuotojai. Jei 
nebedirbsiu sanatorijoje, gali iškeldinti iš bendrabučio. Liktume 
be stogo virš galvos. Tai būtų tiesiog tragedija.“

Tatjana Garackevičienė, auklėtoja: „Situacija 
mūsų sanatorijoje man atrodo labai grėsminga 
ir kelia nerimą. Jau visą mėnesį nemiegu nak-
timis – galvoju, ką reikės daryti, jei turėsiu išeiti 
iš darbo. Turiu du nepilnamečius vaikus, gyvena-
me sanatorijos bendrabutyje. Jei atleis iš darbo, 
teks palikti ir bendrabutį. Su vaikais atsidursime 
gatvėje. Sanatorijoje dirbu auklėtoja, rūpinuosi iš 
Baltarusijos atvykstančių vaikų nepetraukiamu 
mokymosi procesu. 

Pagalvoju – juk nieko bloga nepadarėme, kad 
mus išvarytų iš darbo. Mokėjome mokesčius Lietu-
vai, labai neteisinga būtų viską uždaryti. Septynio-
lika metų čia dirbu, negalėjau įsivazduoti, kad taip 
galėtų atsitikti. Suprasčiau, jei tai būtų bankrotas, 
bet dabar sanatorija dirba pelningai, o ją norima uždaryti. Manau, kad šią problemą 
turėtų spręsti Lietuva kartu su Europos Sąjungos atsakingomis institucijomis.“

Viktorija Koročina, registratorė: „Dvejus metus dirbau sanato-
rijos registratore. Dabar laukiuosi, todėl man ypač neramu dėl to, 
kaip bus su motinystės atostogomis ir kitais, su vaiko gimimu susi-
jusiais pinigais. Dabar visos išmokos mums sustabdytos. Kankina 
nežinia, kaip bus toliau, už ką reikės pirkti vaikui lovytę, drabužėlius. 
Mano abu tėvai irgi dirba sanatorijoje „Belorus“. Mama ten išdirbo 
30 metų. Jei visi netektume darbo, būtų labai sudėtinga – mano 
vyras vienas turėtų mums visiems uždirbti pinigus. Žinome, kokia 
menka darbo pasiūla Druskininkuose, sanatorijos ir viešbučiai per 
pandemiją merdi, todėl darbą susirasti – misija neįmanoma.

Susidariusi sanatorijos „Belorus“ situacija man primena 
tarsi kokį sąmokslą. Atrodo, jog naujoji mūsų šalies valdžia 
surado lengvą grobį ir nori jį pasiiimti. Mano manymu, mūsų 
šalies valdžia turi derėtis su Baltarusijos vadovybe ir ieškoti 
sanatorijoje dirbantiems žmonėms palankių sprendimų. Vi-
siška nesąmonė, kai dėl vieno žmogaus, įtraukto į sankcio-
nuojamų asmenų sąrašą, kenčia šimtai sanatorijos darbuoto-
jų. Juk negalima vieną dieną imti ir uždaryti sanatoriją! Kodėl 
pamirštami ten dirbantys žmonės, tai nėra teisingas valdžios 
santykis su žmonėmis.“

3 psl.
Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai sako, kad šioje situacijoje labiausiai nukenčia paprasti Baltarusijos žmonės, šeimos, auginančios itin sunkią negalią turinčius vaikus, kurie gydymo Druski-

ninkuose laukia metus ir daugiau/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės 
meras: „Nuo rytojaus – 11 
tūkst. žmonių netenka dar-
bo Vilniuje.“ Ar įsivaizduo-
jate panašią antraštę, kad 
rytoj Vilniuje atleidžiama iš 
darbo 11 tūkst. vilniečių? 
Sakot, kad sunku įsivaiz-
duoti tokį mastą? Mate-
matika paprasta. Druski-
ninkams 400 sanatorijos 
„Belorus“ darbuotojų reiš-
kia tą patį, ką Vilniui 11 
tūkst. vienu kartu. 

O ar kas nors įsigilino, 
kad nuo 1997 metų Lietuvo-
je įregistruotai, pagal Lie-
tuvos įstatymus dirbančiai 
sanatorijai „Belorus“, su-
mokėjusiai milijonus eurų į 
Lietuvos biudžetą,  pasku-
bomis priimtas įstatymas 
karantino laikotarpiu jos 
darbuotojus paliko be pini-
gų prastovoms apmokėti? 
Ar jie kalti, kad pavadini-
mas „Belorus“? 

Sanatorija „Belorus“ 
Druskininkuose iki šiol nėra 
gavusi jokio oficialaus rašto, 
kad jos steigėjui – Baltaru-
sijos Respublikos preziden-
to reikalų valdybai, pačiai 
sanatorijai ar jos vadovui 
būtų taikomos ES sankcijos. 
Sanatorijos sąskaitos už-
blokuotos dėl neaiškių prie-

žasčių ir visi pirštais bado į 
banką. Ar tikrai bankas ga-
lėjo sau leisti vienašališkai 
priimti tokį sprendimą? Ar 
įsivėlė klaida? Nesupran-
tu, kodėl situaciją bandoma 
skubiai užglaistyti sanato-
rijos darbuotojams liepiant 
išeiti iš darbo ir pasiūlant 
dviejų mėnesių išeitines 
pašalpas? Tai nesprendžia 
jokių ateities perspektyvų ir 
sukuria daug socialinių pro-
blemų. 

Kas pasirūpins ten dir-
bančiais 400 žmonių, jau 

nekalbant apie tas 35 šei-
mas, kurios gyvena sa-
natorijai priklausančiame 
daugiabutyje ir neteks sto-
go virš galvos?

Ir su kuo yra kovojama: 
ar su režimu, ar su eiliniais 
žmonėmis, kurių teisės 
šiaip jau turėtų būti gina-
mos tomis sankcijomis? 

Su režimu kovojanti liau-
dis nenaikina mokyklų, li-
goninių, globos namų, tai 
kodėl turi būti naikinama 
neįgalius vaikus gydanti 
sanatorija? 

Viešoje erdvėje nebuvo 
pateikta nė vieno doku-
mento, nė vieno argumen-
to, kodėl sankcijos turėtų 
būti taikomos konkrečiai 
šiai įstaigai? Ar žodis „re-
žimas“ pats savaime tam-
pa argumentu? 

Tada kodėl traukinių 
ešelonai su „Belaruskalij“ 
trąšomis Lietuvos geležin-
keliais vis dar juda į Klai-
pėdos uostą? 

Iš Baltarusijos į Lietuvą 
importuojamų prekių su-
mos skaičiuojamos mili-
jardais eurų, bet sankcijos 
pritaikomos tik socialines 
paslaugas teikiančiai sa-
natorijai?

Tik aklas gali nematyti 
skirtumų tarp milijoninius 
pelnus nešančių įmonių ir 
socialinę paskirtį turinčios 
sveikatinimo ir gydymo įs-
taigos! 

Tai įrodo ir kaimyninės 
Latvijos pavyzdys, kurioje 
yra analogiška to paties 
steigėjo sanatorija, kuri 
šiandien veikia be jokių ap-
ribojimų. Jūrmaloje esan-
čios sanatorijos tinklapyje 
aiškiai nurodyta, kad ji pri-
klauso Baltarusijos prezi-
dento administracijai. 

Manęs kasdien sanatori-
joje dirbantys žmonės ir jų 

artimieji klausia: mere, už 
ką mes maitinsime vaikus? 
Už ką mokėsime paskolas? 
Kur mums rasti kitą darbą? 
Kuo mes kalti, kodėl reikia 
mus bausti? 

Turimomis žiniomis, sa-
natorija pradėjo ieškoti tei-
sinio kelio situacijai spręs-
ti. Neabejoju, kad jis padės 
atsakyti į visus kylančius 
klausimus. 

Dar kartą kartoju, kad NE-
KVESTIONUOJU sankcijų 
taikymo Baltarusijos reži-
mui reikalingumo, tačiau 
šiuo konkrečiu atveju pri-
valoma įsigilinti į situaciją. 

Jeigu LR Prezidentas Gi-
tanas Nausėda nepažiūrės 
rimtai ir nepadės išspręsti 
situacijos, tuomet ar tikrai 
mes gyvename sąžiningo-
je ir teisinėje valstybėje? 

Nes jeigu gyvename tei-
sinėje valstybėje, kodėl per 
mėnesį niekas neatsako į 
sanatorijos raštus? Kas  at-
sakys už šią situaciją ir  už 
sukeltas socialines proble-
mas mūsų žmonėms? 

Dar kartą, gerbiamas 
Prezidente, atkreipiu dė-
mesį, kad pagal viešą in-
formaciją nei įstaigai, nei 
jos steigėjui, nei jos vado-
vui jokios ES sankcijos ne-
pateiktos“.

Vietiniai konservatoriai ir liberalai 
sanatorijos „Belorus“ žmonių nepa-
laiko?

Druskininkų savivaldybės taryba, su-
prasdama situacijos rimtumą, dėl sana-
torijos „Belorus“ ir ten dirbančių žmonių 
problemų praėjusią savaitę skubiai krei-
pėsi į Europos Sąjungos ir Lietuvos val-
džios institucijas. Kreipimąsi pasirašė di-
džioji dauguma tarybos narių. 

Po kreipimusi pasirašyti atsisakė tik 
konservatoriai ir liberalai Konstantinas 
Rečkovas, Antanas Balkė, Karolis Ka-
klys bei Juozas Šarkus. 

„Mano Druskininkai“ kreipėsi į minėtus po-
litikus, prašydami atsakyti į tris klausimus: 

1. Kodėl kartu su kitais Tarybos nariais 
nepasirašėte kreipimosi į valstybės ir ES 
institucijas dėl sanatorijos „Belorus“ pro-
blemų sprendimo?

2. Kokius matote sanatorijos „Belorus“ 
problemos sprendimo kelius?

3.Ar jaučiatės atstovaujantys druskinin-
kiečių interesams?

Vietoj konkrečių atsakymų, iš Tarybos 
nario K. Rečkovo gavome bendrą kon-
servatorių ir liberalų poziciją, kurioje be 
demagogijos ir skambių frazių nepavy-
ko surasti konkrečių atsakymų į redakci-
jos pateiktus klausimus – supratome tik 
tiek, kad liberalai ir konservatoriai palai-
ko poziciją, kuri, kaip matyti iš viešos er-
dvės, kelia labai daug abejonių – „Belo-
rus“ darbuotojams išeiti iš darbo, siūlant 
tik išeitines pašalpas, atimant socialines 
garantijas ir paliekant ilgalaikio bedarbio 
ir Užimtumo tarnybos kliento statusą. 

Nors abu konservatoriaus K. Rečkovo 
tėvai dirba sanatorijoje, bet iš jo atsiųs-
to laiško redakcijai kyla klausimų, ar ti-
krai politinė priklausomybė yra aukš-
čiau visko?

Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjū-
džio frakcijos pozicija dėl sanatori-
jos „Belorus“ situacijos: „Tėvynės są-
jungos ir Liberalų sąjūdžio frakcija palaiko 
Lietuvos užsienio reikalų ministro Gabrie-
liaus Landsbergio ir demokratinės Balta-
rusijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos 
poziciją. Teigiame, kad visa atsakomybė 
dėl sankcijų ir jų pasekmių atitenka suklas-
tojusiam prezidento rinkimus, vykdančiam 
nuolatinį smurtą ir prievartą prieš Baltaru-
sijos žmones, pažeidžiančiam žmogaus 

teises Aliaksandro Lukašenkos režimui. 
Frakcija remia žmogaus teisių ir demokra-
tijos prioritetais grindžiamą Lietuvos užsie-
nio politiką Baltarusijos diktatūros atžvilgiu 
ir palaiko LR Seimo bei Vyriausybės veiks-
mus, siekiant priimti tinkamus ir veiksmin-
gus sprendimus dėl sanatorijos „Belorus“ 
darbuotojų socialinių problemų sprendi-
mo. Atstovaudami bendruomenės intere-
sams, mūsų frakcijos nariai nuolat domi-
si situacija ir palaiko ryšius su darbuotojais 
bei Lietuvos Respublikos kompetentingo-
mis institucijomis.“

O kaip galima vertinti vietos politi-
kų mėginimą sumenkinti Druskininkų 
savivaldybės vadovų ir Tarybos dau-
gumos rūpestį bei konkrečius žings-
nius dėl sanatorijoje „Belorus“ dir-
bančių beveik 400 žmonių, kuriems 
siūloma papildyti bedarbių gretas? 

„Vertindami valdančiųjų skubos tvar-
ka parengtą, nederintą su mūsų frakcija 
kreipimąsi į valstybės institucijas, jų va-
dovus ir Europos Komisiją „Dėl sankcijų 
VšĮ sanatorijai „Belorus“ Druskininkuo-
se“, atkreipiame dėmesį, kad šis kreipi-

masis turi tik proginį, demonstracinį  tiks-
lą  ir propagandinį  turinį (naudojama 
klaidinga informacija). Pareiškimo tekstu 
bandoma sudaryti klaidingą įspūdį, kad 
dėl sankcijų taikymo pasekmių yra kaltos 
ES ir Lietuvos institucijos, bet ne Balta-
rusijos diktatorius. Esame tikri, kad šiuo 
politizuotu pareiškimu, viršijančiu savi-
valdybės tarybos kompetenciją, siekta 
ne bandyti spręsti socialinę problemą, 
tačiau ciniškai naudotis ja, siekiant siau-
rų, proginių politinių interesų. Bandymas 
palaikyti dirbtinį konfliktą tarp sanatorijos 
darbuotojų ir valstybės bei ES institucijų 
yra neleistinas ir netoleruotinas.“

Ar skaitytojai nepasigenda elementa-
raus žmogiškumo, supratimo ir atjautos? 
Ar nepanašu, kad vietiniai konservatoriai 
ir liberalai šioje druskininkiečiams sudė-
tingoje situacijoje pritrūko tvirto politinio 
stuburo palaikyti paprastus Druskininkų 
krašto žmones ir neįgalius vaikus augi-
nančias šeimas iš Baltarusijos? 

Pastangos greičiau išspręsti susi-
dariusią situaciją dėl sanatorijos „Be-
lorus“ ir padėti ten dirbantiems žmo-
nėms

Druskininkų savivaldybė ir Tarybos 
dauguma ieško būdų, kaip išspręsti su-
sidariusią situaciją dėl sanatorijos „Be-
lorus“ ir padėti ten dirbantiems žmo-
nėms. Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės Tarybos dauguma kreipė-
si į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, Eu-
ropos Komisijos Pirmininkę Ursula von 
der Leyen, Europos Komisijos narį Vir-
ginijų Sinkevičių, Užsienio reikalų mi-
nisteriją, Seimo komitetus (kreipimasis 
buvo paskelbtas ir savaitraštyje „Mano 
Druskininai“ (Nr. 287), prašydami sku-
bos tvarka išnagrinėti susidariusią soci-
aliai jautrią situaciją išsaugant įstaigą ir 
darbo vietas.

Šią savaitę meras R. Malinauskas krei-
pėsi ir AB „Swedbank“, prašydamas vi-
suomenei pateikti teisinius argumentus 
dėl sankcijų pritaikymo teisėtumo su tai 
patvirtinančiais nurodymais. Savo po-
ziciją dėl sanatorijos meras ne kartą iš-
sakė ir savo socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje. 

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

Atkelta iš 2 psl.



2021 m. sausio 21 d.                                                            Savaitraščio Nr. 2884

Druskininkų  savivaldybės informacija

Praėjusiais metais Druskininkus santuokos įteisinimui rinkosi jaunavedžiai 
iš visos Lietuvos, mažėjo skyrybų

Teisės ir civilinės metrika-
cijos skyriaus pateikta pra-
ėjusių metų statistika rodo, 
kad 2020-asiais jaunavedžiai 
iš visos Lietuvos ir toliau rin-
kosi savo santykius įteisin-
ti Druskininkuose. Iš 161 su-
darytų santuokų daugiau 
kaip pusė porų – 94 – atvy-
ko iš kitų Lietuvos savival-
dybių. Pernai Druskininkuo-
se susituokė ir 12 mišrių porų 
– vienas iš jaunavedžių buvo 
užsienio pilietis. Santuokos 
sudarytos su Jungtinės Ka-
ralystės, Ukrainos, Kanados, 
Baltarusijos, Italijos, Vokieti-
jos, JAV piliečiais.

Kaip informavo Teisės ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Janina 
Sinkevičienė, didžioji dalis jau-
navedžių santuokas įregistra-
vo atnaujintame ir išpuoselėta 
aplinka garsėjančiame Druski-
ninkų miesto muziejuje. „Dau-
giausia santuokų buvo įregis-
truota liepos 25 dieną, dvi poros 

pasirinko išskirtinę – gruodžio 
31 dienos datą. Karantinas taip 
pat netapo kliūtimi susituok-
ti. Pirmojo karantino metu įre-
gistravome dvi santuokas, per 
antrąjį karantiną – devynias“, – 

sakė J. Sinkevičienė.
Džiugi tendencija – 2020 me-

tais mažėjo skyrybų. Įregistruo-
tos 56 ištuokos, o 2019 metais 
jų buvo 69.

Praėjusiais metais sudaryti 

354 mirties įrašai: mirė 161 vy-
ras ir 193 moterys.

2020 metais Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriuje buvo įre-
gistruoti 188 naujagimiai. Gimė 
105 berniukai ir 83 mergaitės. 

Įregistruota 1 pora dvynukų.
Praėjusiais metais populia-

riausias mergaitės vardas buvo 
Lėja. Antroje vietoje – Liepa. 
Taip pat populiarūs buvo Urtės, 
Adrijanos, Ugnės, Iglės, Rus-
nės, Patricijos, Austėjos vardai.

Populiariausias berniuko var-
das – Kajus. Taip pat populiarūs 
buvo Ajaus, Augusto, Gusto, No-
jaus, Antano, Martyno vardai.

Pasak J. Sinkevičienės, drus-
kininkiečiai ir toliau prisimena 
bei savo vaikams suteikia lie-
tuviškus vardus. Vaikams su-
teikti Antano, Bernardo, Domo, 
Jonės, Motiejaus vardai. „Pa-
stebime, kad ryškėja dar viena 
tendencija – tėvai nori suteik-
ti išskirtinius, retus vardus, to-
kius kaip Luna, Lara, Uma, Tia-
na, Aidaras, Aretas. Užsienyje 
gimusiems vaikams arba vai-
kams, kai vienas iš tėvų – užsie-
nio pilietis, buvo suteikti dvigu-
bi vardai: Athena Louise, Smilla 
Nuna, Alkes Madeja“, – sakė J. 
Sinkevičienė.

2020-asiais jaunavedžiai iš visos Lietuvos ir toliau rinkosi savo santykius įteisinti Drus-
kininkuose/Asociatyvi nuotrauka

Rūkyti daugiabučių balkonuose draudžiama, 
jei tam prieštarauja bent vienas gyventojas

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo draudimą rūkyti daugia-
bučių balkonuose reglamentuojančios Tabako, ta-
bako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 
įstatymo pataisos, draudžiančios rūkyti daugiabučių 
namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės 
teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai 
bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pagal įstatymo reikalavimus pastato/buto savininkas 
ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu/butu ir 
jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatek-
tų į kito savininko pastato/buto patalpas bei į to paties 
buto patalpas.

Prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo gyven-
tojas gali pateikti Savivaldybės administracijai el. paštu 
info@druskininkai.lt

Prieštaravimas turi būti pasirašytas, jame nurodytas as-
mens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvena-
moji vieta.

Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės adminis-
tracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugia-
bučiame name. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, ku-
ris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos 
konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti 

bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiš-
kęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiš-
kimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame 
name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, daugiabu-
čio namo administratorius turės įrengti apie draudimą 
rūkyti pranešančius patvirtintos formos informacinius 
ženklus.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų ko-
dekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas 
arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administraci-
nių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, as-
menys gali pranešti policijai ar Savivaldybės admi-
nistracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame 
daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją 
vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, pa-
tvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, teraso-
je, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių 
kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad 
policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno rei-
kalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių 
teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, 
kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijo-
je, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos 
adresą). Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patal-
pos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsa-
ko pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižen-
gimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda 
nuo 30 iki 120 eurų.

Pastato/buto savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu/butu 
ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko 
pastato/buto patalpas bei į to paties buto patalpas/Asociatyvi nuotrauka

Ką reikia žinoti apie gyventojams teikiamą teisinę pagalbą?

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – šio 
įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė 
pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užti-
krinama neteisminė mediacija.

Pirminė teisinė pagalba – teisinė informacija (informa-
cija apie teisinės pagalbos teikimą, įstatymus ir kitus 
teisės aktus); teisinės konsultacijos (patarimai teisės 
klausimais); dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengi-
mas; patarimai dėl ginčo išsprendimo  ne teismo tvar-
ka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos su-
tarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai: pareiškė-
jo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui 
tuo pačiu klausimu buvo suteikta advokato konsultaci-

ja arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gau-
ti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garan-
tuojama teisine pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pa-
gal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą paaiškėja, kad 
pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, Druski-
ninkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiš-
kėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antri-
nę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gy-
nyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo proce-
są, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teis-
me atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo 
sprendimas. Ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlai-
dų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su by-
los nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susiju-
sių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio 
ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės užtikrinama neteisminė mediacija –civilinių 
ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli 
mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija – Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos mediacijos įstatymu, privalomoji mediacija nuo 
2020 m. sausio 1 d. taikoma sprendžiant šeimos gin-
čus. Mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pa-
gal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti  taikos 
sutart¡. Privalomosios mediacijos institutas netaiko-
mas, jeigu tarp šalių nėra ginčo. Tai reiškia, kad jeigu 
ir būtų sprendžiamas teisinis klausimas, kylantis iš šei-

mos santykių, tačiau jau pradiniame etape iki kreipimo-
si ¡ teismą norima susitarti taikiai, privalomoji mediacija 
nebūtų taikoma. Pavyzdžiui, jeigu šalys nori nutrauk-
ti santuoką bendru sutarimu ir taikiai sutaria dėl visų, 
su santuokos nutraukimu privalomų klausimų išspren-
dimo, tokiais atvejais privalomoji meditacija netaikoma.

Privalomoji mediacija taikoma ginčuose: dėl santuokos 
nutraukimo ir kitų privalomą  klausimų išsprendimo, išlaiky-
mo nepilnamečiams vaikams priteisimo, priteisto išlaikymo 
nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, išlaikymo pil-
namečiams vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto pa-
dalinimo, santuokoje įgyto turto naudojimosi tvarkos nusta-
tymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo 
tvarkos su nepilnamečiais vaikais ir jų auklėjimo tvarkos nu-
statymo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo.

Privalomoji mediacija netaikoma bylose dėl tėvų val-
džios apribojimo, tėvystės pripažinimo, gimimo fakto 
nustatymo, įvaikinimo, santuokos sudarymo, santuokos 
pripažinimo negaliojančia.

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų 
savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savival-
dybės administracija.

Dėl šiuo metu šalyje paskelbto karantino, gyventojai 
dėl teisinės pagalbos į specialistus gali kreiptis telefo-
nu arba el. paštu.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus patarėja 
Vaiva Kirkauskienė, tel. (8 313) 60745, el. p. vaiva.
kirkauskiene@druskininkai.lt

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausio-
ji specialistė Janina Sinkevičienė, tel. (8 313) 53756, 
el. p. janina.sinkeviciene@druskininkai.lt

J. Sinkevičienė, Teisės ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vyriausioji specialistė
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Zenonas Streikus: „Sanatorijos „Belorus“ situacija – klaida, 
kurią būtina skubiai ištaisyti“

Jau praėjo du mėnesiai, kai dirba nau-
jasis Seimas. Šalies Parlamente Drus-
kininkams atstovauja Dzūkijos rinkėjų 
pasitikėjimą pelnęs ir rinkimus laimė-
jęs druskininkietis Zenonas Streikus, 
kuris nuo pirmųjų dienų aktyviai dirba 
mūsų krašto žmonių naudai ir bando 
spręsti aktualiausius klausimus, tarp jų 
– ir sanatorijos „Belorus“ problemas. 
Z. Streikaus iniciatyva, dėl „Belorus“ 
situacijos parengtas Seimo narių krei-
pimasis į Prezidentą Gitaną Nausėdą. 

Apie darbą opozicijoje, Seimo vertybes, 
su pandemija susijusius klausimus, regio-
nų problemas, sanatorijos „Belorus“ situa-
cijos sprendinius kalbamės su Seimo na-
riu Z. Streikumi.

– Jau du mėnesius dirbate naujaja-
me Seime. Kuo skiriasi naujoji Sei-
mo sudėtis ir darbas nuo praėjusios 
kadencijos? Kokie darbo opozicijoje 
ypatumai? 

– Labai pasikeitė vertybinis požiūris. 
Ypatingai, Seimui pasipildžius gausiu 
„jaunojo sparno“ narių būriu. Tai jaučiasi, 
svarstant klausimus, juos iškeliant ir na-
grinėjant, formuojant šalies politiką. Tą 
byloja ir Vyriausybės sudėtis. „Valstiečių“ 
veiklos kryptis buvo žmogus, viešasis in-
teresas, o dabar dominuoja visai kitos te-
mos: mažų kiekių narkotikų legalizavi-
mas, bendrų tualetų įrengimas, alkoholio 
vartojimo liberalizavimas. Tų temų anks-
čiau nebuvo mūsų akiratyje. Sugrįžome 
prie klausimo apie Stambulo konvenciją, 
vienalytes santuokas.

Kai praėjusioje kadencijoje dirbome po-
zicijoje, formuluodavome klausimus, ku-
rie atitikdavo mūsų požiūrį ir vertybes. O 
dabar kai kurie klausimai „iššoka“ iš mūsų 
vertybinio lauko supratimo. Bėda ta, kad 
daugiausia balsų turi valdančioji dauguma, 
jie ir lemia sprendimus. Pavyzdžiui, Far-
macinės veiklos įstatymas: Europos direk-
tyva reikalauja, kad vaistinėse dirbtų vais-
tininkas ir vaistininko padėjėjas, o ne vien 
padėjėjas, kaip pas mus nuspręsta. Tai ti-
krai nėra sprendimas, skirtas žmonių la-
bui. Dažnai valdančiųjų sprendimai būna 
labai skuboti ir sunkiai suprantami, kad ir 
sanatorijos „Belorus“ atžvilgiu, bet apie tai, 
manau, dar klausite. 

– Dirbate Sveikatos reikalų komitete. 
Kokie svarbiausi klausimai komiteto 
darbotvarkėje? 

– Šis komitetas man labai svarbus, jo 
sudėtis tikrai stipri, ten dirba keletas buvu-
sių sveikatos apsaugos ministrų, žinomi 
specialistai. Šis komitetas ypač svarbus 
Druskininkams, nes jame sprendžiami 
mūsų kurortui aktualūs klausimai. Džiau-
giuosi, kad sistemingai ir dalykiškai šau-
kiami komiteto posėdžiai, kuriuose daug 
dėmesio skiriama parlamentinei kontrolei. 
Aiškinamės, ar pandemijos laikotarpiu, 
kai visas dėmesys nukreiptas į kovą su 
virusu, nukenčia kitomis ligomis – onko-
loginėmis, širdies kraujagyslių, psichikos 
– sergantys žmonės. Vyrauja nuostata, 
jog reikia kovoti tik su virusu, o kiti ligo-
niai negauna tinkamos pagalbos. Todėl 
atveriame duris kitoms ligoms, o užveria-
me duris žmonėms rūpintis savo sveikata, 
ypač kai ji pašlyja. PSO ir mūsų pediatrai 
skambina pavojaus varpais, kad karan-
tinas didžiulį poveikį turi vaikų psichikai. 
Suaugusieji dar suranda būdų bendrau-
ti, o vaikams, ypač, jei jie vieni namuose 
ar gyvena mažame bute, iškyla daug pro-
blemų. Lietuviai yra drausmingi, jie uoliai 
klausytų nurodymų dėl saugumo, tačiau 
bėda ta, kad viešojoje erdvėje pateikiama 
didžiulė gausa požiūrių ir nuomonių apie 
koronavirusą, tai žmonės pasimeta – ne-
beklauso nurodymų ir elgiasi savaip. 

– Kaip vertinate naujosios Vyriausy-
bės žingsnius, stabdant pandemiją? 

– Kai kurie specialistai sako, kad šie 
žingsniai yra pertekliniai. Net profesorius 
Saulius Čaplinskas sako, jog vadovėliuose 
nurodoma, kad karantinas gali tęstis ne il-
giau, kaip 40 dienų. Pas mus tai trunka žy-

miai ilgiau. Ir aiškiai nepasakoma, kaip turi 
būti karantinuojami sveiki žmonės. Manau, 
kad iki šiol nesurastas būdas, kaip suval-
dyti pandemiją, specialistai yra gana pasi-
metę. Kritikuoti buvusią Vyriausybę buvo 
lengviau, tačiau valdantiesiems efektyvių 
sprendimų irgi nepavyksta surasti. Man 
gaila, kad dabartiniai sveikatos apsaugos 
strategai nesikonsultavo su tais, kurie iki jų 
kovojo su pandemija.

– Daugelio politinių partijų rinkimų 
programose buvo įrašytas regioninės 
politikos klausimas, regionų socialinės 
ir ekonominės atskirties mažinimas. Ar 
šie klausimai pradėti spręsti? Ar val-
dantieji tam skiria daug dėmesio? 

– Didžioji dalis valdančiųjų yra iš di-
dmiesčių. Gal tik jų seneliai yra gyvenę 
kaime, todėl jie mažiau susipažinę su re-
gionų tikrove, „valstiečiai“ tai geriau išma-
nė. Per rinkimus visada pažadų pažarsto-
ma ir rinkėjams, kurie gyvena regionuose. 
Pagal valdančiųjų požiūrį į savivaldybes ir 
savivaldą, nesusidaro įspūdis, kad ji juos 
domintų. Net Valstybės valdymo ir savi-
valdybių komiteto sudėtis, į kurį valdantie-
ji delegavo mažai savo atstovų, rodo, kad 
jiems šios problemos nėra labai svarbios. 
Buvo bandoma peržiūrėti Lietuvos suskirs-
tymą į du regionus – Vilnių ir likusią Lietu-
vą. Jei būtų grįžta prie buvusio regioninio 
susiskirstymo, nukentėtų dauguma Lie-
tuvos savivaldybių, nes, gaunant ES pa-

ramą, jiems tektų pridėti labai daug savo 
lėšų. Vyriausybės programoje aš nematau 
realių punktų, kurie padėtų mažinti regionų 
socialinę ir ekonominę atskirtį. 

– Sanatorijos „Belorus“ problema 
garsiai nuskambėjo per visą Lietuvą. 
Ji žinoma ir Seimui, ir Prezidentūrai, ta-
čiau iki šiol negirdėti apie realius šios 
problemos sprendimus. Jūs ypač ak-
tyviai keliate šią problemą įvairiu lygiu. 
Ar yra vilties, kad bus surasti sanato-
rijos darbuotojams palankūs sprendi-
mai? 

– Aš su kolegomis Tomu Tomilinu ir Linu 
Kukuraičiu inicijavome Užimtumo įstaty-
mo pataisas, kad Vyriausybė galėtų vado-
vautis ES direktyvų sankcijų išimtimis, kai 
leidžiama žymiai lanksčiau ir adekvačiau 
spręsti žmonių, kurie atsiduria šitokioje si-
tuacijoje susidariusias problemas. Mūsų 
pataisos nebuvo priimtos.

Parengiau kreipimąsi į Prezidentą dėl 
dviejų dalykų: 1. Dėl sankcijų sanatorijai 
„Belorus“ Druskininkuose –kodėl ir kaip 
jos taikomos, kodėl nesinaudojama ES di-
rektyvų išimtimis, kurios gali būti taikomos 
tokio tipo įstaigoms? 2. Dėl veto Seimo pri-
imtam Užimtumo įstatymui. Buvo siūloma 
suteikti Vyriausybei platesnius įgaliojimus, 
kad galėtų geriau išspręsti žmonių sociali-
nes problemas. Sanatorijos „Belorus“ situ-
acija, jei darbo netektų apie 400 žmonių, 
kelia socialinio sprogimo pavojų. Naujas 

Užimtumo įstatymas įpareigoja žmones už 
nedidelę kompensaciją mesti darbą ir išeiti 
į gatvę. Tai milžiniška, labai skaudi ir žmo-
nių likimus galinti lemti problema! Daugelis 
kolegų tai supranta, todėl ir sulaukiau gau-
saus palaikymo. 

Noriu tikėti, kad Prezidentas labai išsa-
miai išnagrinės kreipimąsi ir įsitrauks į šios 
socialiai jautrios problemos sprendimą.

Prezidentas Gitanas Nausėda pokalby-
je su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi 
Landsbergiu teigė, jog sankcijų taikymas 
neturėtų pabloginti įmonių ir piliečių padė-
ties. O G. Landsbergis yra pasakęs, kad 
sankcijos turi būti adekvačios, siųsti žinią 
režimui, kad jo veiksmai nepriimtini, bet ne-
turi nuskriausti tų žmonių, kurie nėra susi-
ję su režimu. 

Manau, kad dėl sankcijų sanatorijai pa-
daryta rimta klaida, ir ji bus atitaisyta. Nes 
kitu atveju sunku įsivaizduoti, kaip su to-
kiais sprendimais Lietuvoje galėtume su-
kurti „Gerovės valstybę“. 

– Kaip Jums sekasi atstovauti mūsų 
krašto interesams, kokie santykiai su 
mūsų regiono savivaldybių vadovais? 

– Sukūrėme Seime „Dzūkijos krašto bi-
čiulių“ grupę, į kurią susirinko Seimo nariai, 
kilę iš Dzūkijos arba prijaučiantys mūsų 
kraštui. Esu šios grupės pirmininko pava-
duotojas. Kartu formuojame įvairias inicia-
tyvas, prisidedame prie šiam kraštui svar-
bių projektų. Mūsų grupė su Kelių direkcija 
diskutuoja apie tai, kad prioriteto tvarka 
būtų sutvarkytas kelias iš Kauno į Alytų, 
ypač – atkarpa iki Prienų. Kitas klausimas 
– mano siekis sutvarkyti kelią iš Veisiejų 
į Leipalingį, kuris dabar daro gėdą mūsų 
valstybei, nes juo per Lenkiją atvažiuo-
ja Druskininkų ir Lietuvos svečiai iš visos 
Europos. Darbotvarkėje yra ir Kurorto įsta-
tymas, kuris atvertų daugiau finansinių ir 
ekonominių galimybių Lietuvos kurortams.

Labai džiaugiuosi Druskininkų savival-
dybės mero komandos profesionalumu 
ir socialiniu jautrumu. Puikiai bendrauja-
me, džiugina abipusė pagarba ir supra-
timas, dirbame bendram labui. Esu ne-
pagydomas optimistas ir tikiu, kad praeis 
ne tik pandemija, išsispręs, manau, ne-
susipratimai dėl sanatorijos „Belorus“ ir 
jos darbuotojų. Ir vėl Druskininkai džiu-
gins tūkstančius mūsų nuostabaus ku-
rorto svečių ir mus pačius. 

Parengė Laimutis Genys

Užsakymo Nr. MDR-288-01

Šalies Parlamente Druskininkams atstovauja Dzūkijos rinkėjų pasitikėjimą pelnęs ir rinkimus laimėjęs druskininkie-
tis Z. Streikus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Z. Streikus su kolegomis Seimo posėdyje/Olgos Posaškovos nuotrauka
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Jaunimo savanoriškos tarnybos programa kuria pridėtinę vertę bendruomenei 
jau daugiau nei metus

Savanoris – žmogus, ku-
ris sąmoningai renkasi ne-
atlygintinai skirti savo laiką 
ir jėgas pilietinei, socialinei 
veiklai. Jau daugiau nei me-
tus Druskininkų savivaldy-
bėje savanorišką veiklą or-
ganizuojanti organizacija 
asociacija „Padėkime vai-
kams“ vykdo Jaunimo sava-
noriškos tarnybos progra-
mą. Tai yra intensyvus jauno 
žmogaus nuo 14 iki 29 m. ne-
formalus ugdymosi proce-
sas, kuris trunka 6 mėnesius, 
40 val. per mėnesį. 

JST savanorystės programos 
tikslas ir esmė – savanoris, jo 
kryptingas tobulėjimas ir savęs 
pažinimas. Šiuo metu Druski-
ninkų savivaldybėje į šią sava-
norystės programą jau įsitraukė 
18 jaunuolių, o juos priimančių 
akredituotų organizacijų – net 
12. Visos Jaunimo savanoriš-
kos tarnybos metu savanorį lydi 
mentorius, o priimančioje orga-
nizacijoje – kuratorius. Savano-
rišką veiklą organizuojančioje 
organizacijoje mentorystės pas-
laugas teikia Monika Mažonai-
tė ir Aistė Fedaravičiūtė. Mento-
riai padeda savanoriui reflektuoti 
apie patirtis savanorystės metu 
bei palaikyti jį augimo, tobulė-
jimo procesuose. Ne mažiau 
svarbus ir priimančių organiza-
cijų vaidmuo, jų atvirumas priim-
ti savanorį, kaip savo komandos 
narį, bei patikėti jo potencialu.

„Kiekvienas iš mūsų esame la-
bai nevienodi. Ir savanoriai, ku-
rie ateina ir prisiliečia prie įstai-
gos veiklos vystymo, būna labai 
skirtingi. Manau, labai svarbu 
nelyginti, bet priimti ir palydė-
ti, pasidomėti su kokiomis min-
timis savanoris atvyko. Labai 
įdomu ne tik susipažinti, bet ir 
pažinti jaunus žmones, jų gali-
mybes, paskatinti įsitraukti, kar-
tais – duoti laisvę, bet nepalik-
ti nuošalyje. Ir tada kiekvienas 
kuria savo veiklos ciklą bei nu-
spalvina įstaigos kasdienybę 
įvairiomis spalvomis. Čia svar-
bu ne gauti, bet ir duoti – kuo 
mes daugiau duodame sava-
noriui, tuo daugiau iš jo gauna-
me. Gauname visų pirma pažin-
tį, vėliau – mintis, įsitraukimą. 
Todėl tikiu, kad ir savanoris, ir 
savanorį priimanti organizaci-

ja visada auga. Auga pažinimo, 
patirties, energijos ir naudingu-
mo kontekste“, – sako vienos iš 
savanorius priimančių organiza-
cijų, Druskininkų Jaunimo užim-
tumo centro direktorė Aušra Ne-
dzinskienė. 

Ilgalaikė savanorystė – pui-
ki proga jaunam žmogui išban-
dyti profesiją, atrasti naujus ge-
bėjimus, ugdyti atsakomybes ir 

kurti pridėtinę vertę ne tik prii-
mančiai organizacijai, bet ir vi-
sai bendruomenei.

„Visuomenės sveikatos biure iš-
bandau save visai kitokioje vei-
kloje. Savanorystė man suteikia 
daug gyvenimiškos patirties, ku-
ria tikrai galėsiu pasinaudoti atei-
tyje, priimdama svarbius sprendi-
mus. Tai – gera proga pamatyti 
savo stipriąsias ir silpnąsias sa-

vybes, jas tobulinti. Manau, mano 
savanorystė, atėjus į priimančią 
organizaciją, keičia požiūrį į jau-
nus žmones ir supratimą, kaip 
mes matome pasaulį“, – sako Vi-
suomenės sveikatos biure sava-
noriaujanti Karolina Zozulytė.

Apie įgytą patirtį kalba JST pro-
gramą Druskininkų kultūros cen-
tre jau baigusi Paula Vysockytė: 
„Šią įstaigą pasirinkau, nes no-

riu ateitį susieti su renginiais. Ir tai 
buvo puiki proga save išbandy-
ti. Savanoriaudama, išbandžiau 
savo galimybes ir kartu stengiau-
si tobulėti. Turėjau puikią alterna-
tyvą atrasti naujų dalykų, patyriau 
daug iššūkių, susipažinau su nau-
jais žmonėmis ir prisidėjau prie 
renginių. Dalinausi mintimis, išsa-
kydama savo nuomonę apie tai, 
kas būtų naudinga ir nauja. Sava-
noriavau pusę metų. Ir kiekvieną 
mėnesį patyriau vis naujų išban-
dymų. Su kiekviena diena sava-
norystė darėsi įdomesnė, vis kilo 
noras semtis naujų žinių. Tai buvo 
labai naudinga ir kupina atradimų 
patirtis. Puikiai praleidau laiką, su-
sipažinau su šiltais ir pilnais op-
timizmo žmonėmis. Nuoširdžiai 
dėkoju Jiems. Esu dėkinga, kad 
turėjau tokią progą padėti ir prisi-
dėti prie darbų visuomenei.“

Jaunimo savanoriškos tarny-
bos programa yra finansuojama 
ne tik Jaunimo reikalų departa-
mento prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, bet ir 
Druskininkų savivaldybės lėšo-
mis – tai suteikia galimybę da-
lyvauti šioje programoje dar di-

desniam skaičiui savanorių. 
Plėtojant Jaunimo savanoriškos 
tarnybos programą Druskinin-
kų savivaldybėje, plečiamas sa-
vanorystės tinklas, stiprėja ben-
druomenės pilietiškumas, auga 
sąmoningumas. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Ilgalaikė savanorystė – puiki proga jaunam žmogui išbandyti profesiją, atrasti naujus gebė-
jimus, ugdyti atsakomybes ir kurti pridėtinę vertę ne tik priimančiai organizacijai, bet ir visai 
bendruomenei/Asmeninio archyvo nuotraukos

Mieli druskininkiečiai,

mes visi šiuo karantino metu išgyvename atsiskyrimo kartėlį, bendravimo džiaugsmo sumažėjimą, kartais – vienišumą ar uždarumą, 
tačiau žinome, kad tai – laikina, kad tai – mūsų visų sveikatos vardan. Juk ir dabar žmonės nepaliauja dirbti, ugdyti, kurti gražius ir gerus 
dalykus, dalintis jais socialiniuose tinkluose ir sėti savo aplinkoje tikėjimą bei viltį, kad viskas pasikeis, bus geriau. 

Tokių minčių vedinos, mes, Druskininkų LIONS moterų klubo narės, jau tryliktą kartą pakvietėme prisidėti prie labdaringos akcijos „Po 
angelo sparnu“ ir savo auka padėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius. Negalėjome organizuoti labdaros renginių tiesiogiai, todėl 
paramos vaikams ieškojome per socialinius tinklus, siuntėme prašymus į organizacijas, įstaigas, kreipėmės į visus geros valios žmones. 

Ačiū, kad mus išgirdote, atsiliepėte, padėjote, paaukojote. Šįmet jūsų paaukotas lėšas skyrėme mūsų savivaldybės gyventojų vaikams 
– Gustui ir Kajui bei dienos centrui „Padėkime vaikams“. Gustas, ištvėręs sudėtingas operacijas, Kajus, turintis daug sveikatos problemų, 
ir Dienos centro vaikai labai dėkingi Jums – visiems, kurie nelikote abejingi mūsų prašymui ir prisidėjote, kiek galėdami.

Ačiū visiems už pagalbą vaikams! O labiausiai dėkojame UAB „Draugystės sanatorija“, UAB „Maniga“, UAB „Dzūkijos tvenkiniai“, UAB 
„Keturi kampai“, UAB „Šviesus kiemas“, UAB „Toli toli“, UAB „Sidabrinė kamėja“, UAB „Durisota“, UAB „Viselga ir Ko“, taip pat – R. Janu-
šonienei, A. Visockaitei-Juknevičienei, R. Urmanavičienei, I. Žūkienei.

„Kartais užtenka vieno saulės spindulio. Malonaus žodžio. Glamonės. Šypsenos. Tiek mažai, kad tie, kurie yra šalia mūsų, taptų lai-
mingi“, – yra sakęs Bruno Ferero. 

Būkite visi sėkmingi ir laimingi prasidėjusiais 2021-aisiais metais.

Druskininkų LIONS moterų klubo vardu,
Prezidentė Vita Adomavičienė
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Langų priežiūra, jų remontas ir ventiliaciniai vožtuvai AIR-BOX
Norint saugoti šilumą na-

muose  bei užtikrinti gerą 
ventiliaciją patalpose, būtina 
atkreipti dėmesį į esamas gu-
mines tarpines.

Kodėl reikia keisti tarpines? 
Guminių tarpinių eksploatacijos 
laikas – 5-7 metai. Jeigu per šį 
laikotarpį neatlikote jokios prie-
žiūros guminei tarpinei (nevalėte 
ir netepėte silikonu), guminės tar-
pinės tampa neefektyvios ir pra-
leidžia šaltį, triukšmą, pradeda 
kauptis drėgmė patalpose. Ne-
tinkamai eksploatuojama gumi-
nė tarpinė praranda elastingumą, 
sukietėja ir yra lengvai paveikia-
ma temperatūrų kaitos: dėl karš-
čio – prisilydo prie langų profilio, 
tampa kaip kramtomoji guma, dėl 
šalčio – suskilinėja ir sukietėja, 
todėl lango izoliacinės medžia-
gos sandarumas sumažėja, pa-
didėja triukšmas, sklindantis iš 
lauko, į patalpas lengvai patenka 
drėgmė ir šaltis. Jei per uždary-
tą langą veržiasi drėgmė ir šaltis, 
tai yra vienas iš požymių, kad nu-
sidėvėjusios tarpinės nebeatlieka 
savo funkcijos. O per nesanda-
rius langus prarandama šiluma. 

Apkaustų reguliavimas. Dėl 
apkaustų nepriežiūros dar pa-

greitinamas guminių tarpinių nu-
sidėvėjimas. Apkaustai – tai ju-
dančios lango furnitūros dalys. 
Juos taip pat būtina kaskart su-
tepti ir sureguliuoti. Rekomen-
duojama tai atlikti bent du kartus 
per metus. Tam, kad guminės 
tarpinės tarnautų ilgai, būtina 
pavasarį langų ekscentrikus per-
sukti į vasaros režimą, o rudenį 
perstatyti į žiemos režimą. Jei to 
neatlikote, aišku, sutrumpinote 
guminių tarpinių tarnavimo laiką. 

Rekomenduojame gumines 
tarpines pasikeisti į vokiškas 
Q- LON poliuretano tarpines.

Vokiškai „Schlegel“ firmos tar-
pinei suteikiama 5 metų garan-
tija. Tarpinė nepraranda savo 
izoliacinių savybių ilgiau nei 21 
metus. Šiai tarpinei nereikia pa-
pildomos priežiūros visą eks-

ploatacijos laikotarpį. Žemas ši-
lumos laidumo kooficientas (K) 
– 0.033w/mk. Netraukia ir nepra-
leidžia drėgmės į patalpas. Nebi-
jo cheminių valiklių, nereikalauja 
jokios priežiūros. O svarbiausia, 
kad nebereikės perstatinėti lan-
go varčios ekscentrikų į žiemos 
ir vasaros režimus. Susitvarkę 
langus ir pasikeitę langų tarpi-
nes, pakelsite temperatūrą kam-
baryje ir išvengsite pelėsio bei 
drėgmės pertekliaus. 

Tarpinė atspari ultravioleti-
niams saulės spinduliams, šal-
čiui, karščiui, cheminiams vali-
kliams. Q-LON tarpinė sudaryta 
iš poliuretano putų ir apgaubta 
karbonu, tai ir užtikrina jos ilga-
amžiškumą. Nors jūsų langams 
bus 10 metų ir daugiau, jie jums 
vėl tarnaus, kaip nauji!

Kam reikalingos orlaidės 
arba ventiliaciniai vožtuvai, 
plastikiniuose languose? 

Norint išvengti langų rasojimo, 
pelėsio, reikalinga natūrali ven-
tiliacija. Pakeitus medinius lan-
gus į plastikinius, ne vienas su-
sidūrėme su pelėsio atsiradimo 
ir langų rasojimo problema. Me-
diniai langai kvėpuoja, o plasti-
kiniai NE!

Patalpose, kuriose oro drėgnu-

mas yra per aukštas, vėstantys 
garai virsta vandeniu – konden-
suojasi. Norint kambaryje su-
mažinti oro drėgnumą, būtina 
gera oro ventiliacija visas 24 val. 
per parą. Tam rekomenduojami 
ventiliaciniai vožtuvai, kurie ap-
saugos nuo per didelio drėgno 
oro patalpoje. Plastikinių langų 
vožtuvai yra lengvai montuoja-
mi, nepažeidžiant lango rėmo. 
Tai – puiki priemonė oro apy-
kaitai atkurti. Ji neleidžia suma-
žinti oro kokybės, apsaugo nuo 
santykinio oro drėgnumo pa-
didėjimo patalpoje, kondensa-
to susidarymo, langų rasojimo, 
pelėsio, kuris ne tik gadina pa-
talpos vaizdą, bet ir neigiamai 
veikia žmogaus sveikatą. Sure-
guliavę drėgnumo lygį kamba-
ryje, lengviau sustiprinsite savo 
imuninę sistemą ir ramiau mie-
gosite, išvengsite virusinių ir kitų 
ligų: astmos, sauso kosulio, ne-
migos, alergijų, kvėpavimo takų, 
plaučių ir daugelio kitų. Taip pat 
išvengsite drėgnų patalpų, peli-
jančių sienų, rasojančių langų. 
Tai ypač aktualu šiuo metu, kai 
siaučia COVID-19 pandemijos 
virusas. Nereikės atidarinėti lan-
gų ir papildomai vėdinti patalpų. 
Taip save ir savo artimuosius 
dar labiau apsaugosite nuo pa-

vojingo koronaviruso. 
Kai, vėdinant patalpas, atida-

romi langai, netenkama visų 
sandarių langų savybių, pažei-
džiamas normalus oro mikrokli-
matas, ženkliai sumažėja šilu-
mos panaudojimo efektyvumas, 
padidėja triukšmo lygis.

Air-Box comfort vožtuvai pa-
dės Jums išvengti langų rasojimo 
ir pelėsio. Visada bus grynas oras 
– be triukšmo, dulkių ir skersvėjų. 
Jie puikiai atstoja orlaides.

Air-Box eco – tai ventiliacinis 
vožtuvas su filtru, kuris filtruo-
ja orą, patenkantį iš lauko, su 
triukšmo apsauga ir patenkan-
čio oro valymu nuo žiedadulkių, 
dulkių, sporų ir suodžių nuo gy-
venamųjų, viešųjų ir pramoninių 
pastatų su mechanine arba na-
tūralia ventiliacija.

Naujametė akcija! Karantino 
metu iki vasario 10 d. užsisakę 
3 ir daugiau langų, remontą tai-
kysime  net iki 25 proc. nuolaidą.

Tel. 8 604 24268, 
8 606 93229,

 www.remvalus.com 
Užsakymo Nr. MDR-288-02

Sausio pradžioje VšĮ Druskininkų ligoninę pa-
siekė pirmoji „BioNTech & Pfizer“ pagamintų CO-
VID-19 vakcinų siunta, kurią atvežė VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikos medikai.

Kaip informavo ligoninės direktorė Evelina Rau-
lušaitienė, pirmosios vakcinos skirtos tiesiogiai su 
COVID-19 sergančiais pacientais dirbančiam per-
sonalui, taip pat – poliklinikos Greitosios medicinos 
pagalbos darbuotojams, likusios vakcinos – ligoninė-
je dirbantiems gydytojams, slaugytojams, slaugytojų 
padėjėjams, savanoriams, rezidentams, kitam perso-
nalui. Vakcinavimas buvo vykdomas visą dieną. Kad 
susiformuotų imunitetas koronavirusui, po 21 dienos 
nuo pirmo skiepo procedūrą reikia pakartoti.

„Dirbame intensyviu režimu – pirmąją dieną pa-
skiepyta beveik 200 žmonių. Esame motyvuoti skie-
pytis, ir šios vakcinos labai laukėme, nes tai yra ga-
limybė apsisaugoti nuo COVID-19 infekcijos, kuri 
palietė ir Druskininkų medikų bendruomenę. Ligo-
ninės personalas kasdien susiduria su koronaviru-
so grėsme, todėl skiepai suteiks saugumo jausmą, 
darbuotojai jausis psichologiškai ramesni, eidami į 
darbą. O tai leis efektyviau dirbti ir užtikrinti sveika-
tos priežiūros paslaugas druskininkiečiams“, –sakė 
E. Raulušaitienė.

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas 
pasidžiaugė prasidėjusiu vakcinacijos procesu. „ 
Nors Druskininkuose susirgimų skaičius, lyginant 
su kitomis savivaldybėmis, ir nėra didelis, tačiau la-
bai norėtųsi, kad susirgimų skaičiai kasdien mažėtų. 
Todėl medikų vakcinavimas – didelis žingsnis pan-
demijos suvaldymo link. Žinoma, dar turėsime nu-
eiti ilgą kelią, bet pradžia tikrai nuteikia viltingai. Aš 
tikiu ir pasitikiu mokslu. Mano manymu, tik skiepai 
padės sugrįžti prie mums įprasto gyvenimo“, – sakė 
R. Malinauskas.

Pirmoji COVID-19 vakcina Druskininkuose buvo pa-
skiepyta Kristina Karaliūnienė, dirbanti Druskininkų 
ligoninės COVID-19 skyriuje. „Ši vakcina nauja, taigi 
natūralu, kad galbūt kažkam kyla dvejonių. Bet ma-
nau, kad tokioje situacijoje, kokioje esame šiandien, 
skiepytis yra būtina. Skiepas tikrai nebaisus“, – po 
procedūros šypsojosi moteris ir pažymėjo, kad jai no-
rėtųsi, jog visuomenėje mažiau sklistų nepagrįstų, iš 
piršto laužtų gandų skiepų tema.

Druskininkuose planuojama gauti antrąją vakcinų 
siuntą, skirtą mobiliųjų punktų darbuotojams, palai-
komojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiantiems 
darbuotojams ir jų pacientams, socialines paslaugas 
asmens namuose teikiantiems darbuotojams.

Sveikatos apsaugos ministerija planuoja, kad visi 
šalies medikai bus paskiepyti per pirmąjį šių metų 
ketvirtį.

Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkų medikus pasiekė pirmoji COVID-19 vakcinos siunta

Pirmosios vakcinos skirtos tiesiogiai su COVID-19 sergančiais pacientais dirbančiam personalui, poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos darbuo-
tojams, likusios vakcinos – ligoninėje dirbantiems gydytojams, slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, savanoriams, rezidentams, kitam personalui/Di-
anos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Mieli pacientai, 
Informuojame Jus, kad Druskininkų Pušyno klinikoje (buvusi 

Medea klinika) gydytojų specialistų konsultacijos vykdomos 
nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Skelbiame šio mėnesio gydy-
tojų konsultantų laikus:

• Endokrinologai
Rita Grinkevičienė       sausio 23 d. 
Laura Daugintytė- Petrušienė  sausio 21 d. vasario 4 d.
• Neurologės
Alina Serbentienė                 sausio 31 d. vasario 14d. 
• Ginekologė, Atlieka krūtų ir TVE echoskopijas
Birutė Stoncelienė            I-8:00-12:00, V- 8:00-10:00
• Urologas, atlieka vidaus organų echoskopija
Aivaras jonas Matjošaitis    vasario 27 d.
• Vaikų neurologas 
Jonas Tertelis            III-15:00-16:00
• Reabilitologė
Laimutė Stankevičienė  (teirautis registratūroje)
• Radiologė mamologė
Dalia Bartuškaitė          sausio 30  d.
• Angiochirurgas 
Arūnas Grinkevičius       vasario 13 d.
• Neurochirurgas
Ramūnas Raugalas       sausio 30 d.
• Dermatologė 
Inga Galinauskaitė         sausio 23 d.

Registracija tel. 8 693 55611, (8 313) 45969 arba internetu – 
e-pacientas.lt

Gydytoja M. Jašinskaitė: „COVID-19“ 
platina žmonės, todėl jį suvaldyti 

galime, tik sąmoningai laikydamiesi 
taisyklių“

Gydytoja pulmonologė Moni-
ka Jašinskaitė Druskininkų li-
goninėje konsultuoja pacientus 
visais kvėpavimo sistemos sutri-
kimo klausimais. Į ją kreipiasi ir 
COVID-19 liga persirgę žmonės, 
jaučiantys liekamuosius ligos 
padarinius. Pasak gydytojos, to-
kios konsultacijos yra būtinos, 
ypač tiems, kas ir iki susirgimo 
COVID-19 liga jau sirgo lėtinėmis 
plaučių ligomis. 

– Kokios jūsų, kaip pandemijos 
metu dirbančios gydytojos, min-
tys? 

– Dirbu gydytoja, tad norėčiau pa-
raginti visus būti vieningais, laikytis 
griežtų socialinių distancijų ir naudo-
tis visomis rekomenduojamomis ap-
saugos priemonėmis. Visi matėme, 
kas vyksta, kai to nesilaikome. Šis vi-
rusas greitai plinta, todėl kiekvienas 
žmogus turėtų stengtis neužsikrėsti 
pats ir neužkrėsti kitų. 

– Kokie jūsų, kaip gydytojos pul-
monologės, rūpesčiai? 

– Pacientams, sergantiems tam ti-
kromis lėtinėmis ligomis, nepaisant 
jų amžiaus, yra didesnė rizika užsi-
krėsti. COVID-19 požymis yra kvėpa-
vimo nepakankamumas dėl plaučių 
uždegimo. Kvėpavimo takų ligomis 
sergantys pacientai turėtų būti ypač 
atsargūs, kad išvengtų užsikrėtimo 
virusu.

– Ko gero, dar anksti svarstyti, 
koks yra galimas ilgalaikis CO-
VID-19 poveikis pacientams, ir 
tiems, kurie serga plaučių ligo-
mis, tiek jomis nesergantiems? 

– Šiuo metu dar nėra įrodymų, kad 
šios rūšies pneumonija turėtų kito-
kį ilgalaikį poveikį, nei kitų tipų pneu-
monija. Persirgus plaučių uždegimu, 
plaučiuose gali išsivystyti įvairaus 
laipsnio randai. Naujausi rezultatai 

aiškiai rodo, kad net tiems, kurie per-
serga lengva ar vidutinio sunkumo 
infekcija, COVID-19 poveikis gali iš-
likti plaučiuose kelis mėnesius. Pra-
ėjus trims mėnesiams po išrašymo iš 
ligoninės, visi pacientai dažniausiai 
jau būna grįžę į įprastą gyvenimo ri-
tmą, tačiau ir toliau gali turėti užsitę-
susių COVID-19 simptomų, įskaitant 
dusulį, kosulį, virškinimo trakto pro-
blemas, galvos skausmą ar nuovargį. 
Tokie pacientai turėtų apsilankyti pas 
gydytoją pulmonologą, kad jis galėtų 
tiksliai įvertinti simptomatiką ir plau-
čių pakitimus.

– Ką pacientai ir bendruomenė 
turėtų žinoti apie COVID-19? 

– Informacijos ir žinių apie CO-
VID-19 šiuo metu daugėja. Nau-
jausi tyrimai rodo, kad didžiausias 
SARS-CoV-2 aerozolio perdavimo 
atstumas gali būti iki 4-5 metrų. Ko-
ronavirusas nevaikšto ir neskraido. 
Jį platina žmonės, todėl jį suvaldy-
ti galime, tik sąmoningai laikydamie-
si taisyklių. 

Gydytoja pulmonologė M. Jašinskaitė Druskinin-
kų ligoninėje konsultuoja pacientus visais kvėpa-
vimo sistemos sutrikimo klausimais/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka
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E. Raulušaitienė: „Kasdienė akistata su pandemija 
dar labiau sutelkė mūsų kolektyvą“

Laima Rekevičienė

Pandemija sutrikdė įprastą visų žmonių 
gyvenimo ritmą, tačiau iš arčiausiai su jos 
iššūkiais tenka susidurti medikams, ypač 
tiems, kurie dirba ligoninėje. Druskininkų 
ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė 
sako, kad gydytojams ir visam personalui 
teko labai greitai prisitaikyti prie besikeičian-
čių aplinkybių ir sutelkti visą dėmesį į kie-
kvieną ligonį. Pacientų vis daugėjo ir darbo 
krūvis didėjo. Tačiau, net ir dirbant tokiomis 
aplinkybėmis, ligoninės vadovę džiugina 
kolektyvo susitelkimas. Kai visi dirba, kaip 
vieninga komanda, visos iškilusios proble-
mos sprendžiamos greitai ir efektyviai.

– Druskininkų ligoninė yra viena tų, 
kurioje gydomi COVID-19 liga ser-
gantys pacientai. Kaip personalui 
pavyksta su iššūkiais susidoroti? 
Ar užtenka medikų, dirbančių šiame 
skyriuje?

– Druskininkų ligoninė yra paskir-
ta Vilniaus regiono atramine Ligonine, 
skirta gydyti COVID-19 infekcija ser-
gančius ligonius. Nuo pat pirmų antrojo 
karantino paskelbimo dienų ypatingai 
padidėjo darbo krūvis visam ligoninės 
personalui. Tenka iš esmės reorgani-
zuoti įstaigos veiklą, siekiant sveika-
tos priežiūros paslaugas užtikrinti ne 
tik COVID-19 liga sergantiems asme-
nims, bet ir visiems druskininkiečiams 
bei kitiems Alytaus regiono gyvento-
jams. Alytaus miesto ligoninė paskelb-
ta išimtinai COVID-19 infekcija ser-
gančių asmenų gydymo įstaiga, todėl 
dalis kitomis ligomis sergančių asme-
nų yra gydomi Druskininkų ligoninėje. 
Vykdant šias funkcijas, dėl didėjančio 
darbo krūvio bei pačių medicinos dar-
buotojų užsikrėtimo COVID-19 infekci-
ja, nuolat ieškome medicinos persona-
lo rezervo, taip pat sprendžiame kitus 
būtinus organizacinius klausimus, ku-
rie įprastu metu nebuvo aktualūs. 

Šiuo metu dalis mūsų personalo gydo 
COVID-19 liga sergančius pacientus, 
kita dalis teikia būtinąsias, staciona-
rines ar ambulatorines konsultacines 
sveikatos priežiūros paslaugas. Perso-
nalas kasdien susiduria su vis naujais 
pandemijos iššūkiais, tačiau dirba, ne-
gailėdami nei savęs, nei laiko.

Sergantiems koronavirusu skirtame 
skyriuje paruošta 30 lovų, ten yra gali-
mybė taikyti deguonies terapiją. Mūsų 
ligoninėje jau gydėsi 133 COVID-19 sir-
gę pacientai iš viso Vilniaus regiono. 

Liga – klastinga, jos eigą nuspėti labai 
sunku, todėl pacientų skaičiai per dieną 
kartais keičiasi kelis kartus. Šiuo metu 
situacija tapo stabilesnė. Tikimės, kad 
ateityje užsikrėtusių ir sergančių žmo-
nių taip drastiškai nedaugės. 

– Nemažai žmonių jau pasveiko nuo 
COVID-19, tačiau pasitaiko, kad savi-
jauta dar nėra ideali. Ką būtina žinoti 
tokiems žmonėms? Su kokiais gydy-
tojais turėtų konsultuotis?

– Pirmiausia, žinoma, dėl savo svei-
katos būklės reikia konsultuotis su 
Šeimos gydytoju. Nes tik jis gali nu-
kreipti specifiniam gydymui pas tam ti-
kros specializacijos gydytoją-konsul-
tantą. Pagal dabar galiojančia tvarką, 
lengvus ligos simptomus jaučiantys 
asmenys turėtų gydytis ambulatoriš-
kai, o sunkesniais atvejais – patek-
ti į ligoninę. Tačiau realybė yra kito-
kia. Iš visų pacientų, besikreipiančių į 
Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, 
daugiau nei pusei po medikų apžiū-
ros ir tyrimų skiriamas ambulatorinis 
gydymas. Tačiau pastebima ir neri-
mą kelianti situacija, kai į Priėmimo ir 
skubios pagalbos skyrių patenka pa-
cientai su jau progresavusia liga arba 
ilgai negydytu lėtiniu susirgimu. To-
kių pacientų gydymas užtrunka daug 

ilgiau, ir pasveikimo prognozės būna 
ne visada džiuginančios. Tokių apleis-
tų pacientų paskutinius mėnesius su-
laukėme labai daug. 

Todėl nuolatos raginame nedelsti ir 
kreiptis į savo Šeimos gydytojus, daly-
vauti įvairiose prevencinėse programo-
se, o, atsiradus naujiems nusiskundi-
mams, laiku atlikti reikiamus tyrimus ir 
atsakingai gydytis.

– Darbai ligoninėje nestovi vietoje. 

Gydytojai dirba, konsultuoja. Ar tei-
kiamos visos paslaugos?

– Ligoninės medikai gydo ir gelbėja ne 
tik COVID-19 sergančiuosius. Dedame 
visas pastangas palaikyti įprastą ligoni-
nės darbą, maksimaliai suteikiant visas 
paslaugas. Toks modelis, kokį turime 
šiandien, manau, yra pats geriausias, 
nes paslaugas gauna ir koronavirusu, ir 
kitomis ligomis sergantys pacientai, ku-
riems yra taip pat svarbu laiku sulauk-
ti gydymo. 

Šiuo metu ligoninėje pilnai užtikrinama 
skubi ir neatidėliotina pagalba, teikia-
mos diagnostikos paslaugos, gydytojų 
specialistų ambulatorinės konsultaci-
jos. Kiekvieną savaitę ir socialinėje er-
dvėje, ir spaudoje papildomai skelbia-
me, kad yra laisvų vietų pas gydytojus. 
Žinoma, pas kai kuriuos gydytojus laisvi 
laikai ištirpsta, nespėjame užregistruoti, 
nes paklausa labai didelė. Tačiau, vos 
tik atsiranda bent kokia galimybė, didi-
name konsultacijų apimtis. Šiuo metu 
sustabdytos tik planinės operacijos, bet 
tikimės jau kitą savaitę paslaugas at-
naujinti.

Laboratorija, kaip ir visos pandemijos 
metu, dirba pakankamai įtemptu reži-
mu. Aktyviai testuojamas ne tik perso-
nalas. Persirgę pacientai intensyviai da-
lyvauja sveikatos ištyrimo programose, 
renkasi atlikti imunologinius tyrimus – 
stebima, ar, persirgus COVID-19 liga, 
yra susiformavęs imunitetas. 

– Druskininkų ligoninės persona-
las pirmieji Druskininkuose buvo pa-
skiepyti „BioNTech & Pfizer“ vakci-
na. Kiek medikų paskiepyta? Ar visi 
norėjo skiepytis?

– Mūsų ligoninėje, lyginant su kitais 
miestais, atsisakiusių buvo vos 5 pro-
centai. Ir tuo labai džiaugiuosi. O iš viso 
paskiepyti 185 asmenys. Dalis persona-
lo jau persirgo COVID-19 liga, tad, pa-
gal skiepijimosi tvarką, jeigu nebus su-
siformavęs imunitetas, juos skiepysime 
ne anksčiau nei po trijų savaičių.

– Pasitaiko, kad žmonės ir patys 
bijo kreiptis į medikus, baimindamie-
si dėl savo saugumo. Kaip jis užtikri-
namas Druskininkų ligoninėje?

– Manau, kad ligoninėje, ko gero, ma-
žiausia rizika užsikrėsti COVID-19 liga. 
Nes ir personalas, ir pacientai atsakin-
gai dėvi apsaugos priemones ir laiko-
si higienos reikalavimų. Konsultacinėje 
poliklinikoje užtikrinama saugi aplinka, 
reguliuojamas pacientų srautas, nuola-
tos vyksta dezinfekcija ir daroma vis-
kas, kad būtų išvengta galimos infek-
cijos. Todėl baimintis ir dėl to nevykti į 
konsultaciją tikrai nereikėtų. 

Jeigu jaučiate sveikatos sutrikimus, ra-
ginu neatidėlioti gydytojų konsultacijos, 
nieko nelaukiant, kreiptis į Šeimos gy-
dytoją, pasidaryti atitinkamus tyrimus ir, 
jeigu reikia, gavus nukreipimą, atvykti 
konsultuotis į ligoninę.

– Kokių problemų patiriate šiuo iš-
šūkių metu? 

– Visos problemos daugiau ar mažiau 
yra išsprendžiamos. Meldžiu tik vieno 
– kad nei vienas ligoninės darbuoto-
jas, susirgęs, nepralaimėtų kovos su šia 
klastinga liga.

– Kaip Jūs, įstaigos vadovė, verti-
nate personalo darbą? Kuo galite pa-
sidžiaugti?

– Pacientų priežiūra reikalauja tiesio-
ginio ir labai ilgo darbuotojo kontakto su 
pacientu, nes mūsų pacientų sveikatos 
būklės būna ganėtinai sunkios. Visu šios 
pandemijos laikotarpiu į stacionarą gul-
domi sunkios sveikatos būklės pacientai, 
kuriems reikia ypatingos priežiūros.

Personalas yra pavargęs ir fiziškai, ir 
psichologiškai. Nuolatinės pastangos 
„neiškristi“ iš skyriaus darbo – didžiau-
sias iššūkis. Nes kiekvienas darbuoto-
jas yra aukso vertės!

Laimė, iš 255 darbuotojų kol kas tik vie-
nas atsisakė dirbti su COVID-19 sergan-
čiais pacientais. Tiesa, keletas gydytojų ne-
tikėtai gavo nedarbingumo pažymėjimus...

O visi kiti – vieni didesniame kontak-
te, kiti mažesniame – dirba akistato-
je su pandemija. Galiu tik didžiuotis ir 
pasidžiaugti, kad visi dirbame kartu. Ir 
išvien.

Ligoninės vadovė E. Raulušaitienė džiaugiasi kolektyvo susitelkimu/Asmeninio archyvo nuotrauka

Gydytojams ir visam personalui teko labai greitai prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių/Asmeninio archy-
vo nuotrauka
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Nuotolinės pamokos gali 
būti įdomios ir naudingos, 
net ir tada, kai joms reikia ati-
tinkamos atmosferos ir nusi-
teikimo. Subtilios sveikatos 
ir lytiškumo ugdymo temos 
gali būti nagrinėjamos, iš-
laikant paauglių susidomė-
jimą ir nebijant atvirumo. 
Juolab tada, kai jų mokyto-
jas – žymus šalyje vaikų psi-
chologas Evaldas Karmaza, į 
Sveikatos ugdymo pamokas 
pakviestas „Atgimimo“ mo-
kyklos iniciatyva.

Šeštų klasių mokiniai sausio 
12-14 dienomis turėjo galimy-
bę klausytis psichologo ir jam 
užduoti nerimą keliančius klau-
simus, sulaukti patarimų įvai-
riomis temomis apie kūno pri-
vatumą, savitvardos ugdymo 
svarbą, kokybiškų tarpusavio 
santykių kūrimą bei lytinio bren-
dimo ypatumus. Mokytojas dir-
bo po dvi pamokas iš eilės ke-
turiose šeštokų klasėse, sukūrė 
jaukią aplinką pokalbiui iš toli, 
įtraukė ir vaikus, ir „Atgimimo“ 
mokytojus. Pamokos naudingos 

buvo mums visiems.
O štai ką apie pamokas pasa-

koja patys šeštokai: „Pamokos 
patiko, nes gavau daug naujų 
žinių įvairiomis temomis. Labai 
patiko žmogus, kuris vedė, jis 
buvo labai linksmas“ (Agota G.); 
„Iš tikrųjų man patiko, nes aš 
sužinojau daug informacijos, ką 
galima daryti kokiame amžiuje. 
Būtų malonu, jei tokių pamokų 
būtų daugiau!“ (Arman G.).

Pamokose dalyvavo ir moky-
kloje dirbantys mokytojai Ele-
onora Čepulienė, Deividas Ši-

lanskas bei sveikatos priežiūros 
specialistė Irma Tamulevičienė. 
Šie mokytojai sėkmingai dirba 
sveikatos bei lytiškumo ugdymo 
pamokose ir tikisi ateityje nesto-
koti idėjų, ugdant mokinių su-
pratimą apie šeimą, jos paskirtį 
ir vertybes. Mokytojai pasisė-
mė patirties, kaip prisidėti prie 
šeimos narių tarpusavio santy-
kių stiprinimo, padėti mokiniams 
geriau suvokti ir priimti savo 
kūną bei jo pokyčius, skatin-
ti sklandesnę paauglio lytišku-
mo raidą, padėti geriau supras-

ti savo ir kitų lytiškumą, ugdyti 
toleranciją kitoniškumui, stiprinti 
savivertę, savigarbą, žmogišką-
jį orumą, gebėjimą atsispirti nei-
giamai aplinkos įtakai.

Džiugu, kad mokykla tęs šį 
pamokų ciklą ir vyresnėse kla-
sėse, kitais mokslo metais – 
taip pat. 

Parengė Irma 
Tamulevičienė, visuomenės 

sveikatos specialistė, 
vykdanti sveikatos priežiūrą 

„Atgimimo“ mokykloje

Kaip saugoti save?

Žymaus vaikų psichologo E. Karmazos pamokos, kuriose nagrinėtos subtilios sveikatos ir lytiškumo ugdymo temos, sulaukė didelio mokinių susidomėjimo/„Atgimimo“ mokyklos koliažas

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Ar karantino metu dar tinkamus naudojimui 
daiktus galima pristatyti į daiktų mainų 

punktus „Mainukas“ bei jų centrą „TikoTiks“?
Pakartotiniam naudojimui 

tinkamus daiktus galima pri-
statyti ir į „Mainukus“, ir į „Ti-
koTiks“. Tačiau dėl karantino 
metu taikomų apribojimų as-
menų lankymasis juose yra 
draudžiamas, todėl, atvežę 
daiktų į „TikoTiks“ centrą, 
praneškite apie tai telefonu 8 
636 46564, o daiktus palikite 
prie durų. 

Atnešę gerų daiktų į rūšia-
vimo centrus, palikite juos 
prie „Mainukų“ durų ir infor-
muokite apie tai rūšiavimo 

centro darbuotoją. Rūšia-
vimo centrų kontaktiniai 
telefonų numeriai skel-
biami https://www.aratc.lt/
kontaktai

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

Socialinio verslo karavanas atvyksta į 
Alytaus apskritį

Šiais metais Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir ama-
tų rūmai (VPPAR) ėmėsi ini-
ciatyvos spręsti socialines 
problemas Alytaus apskrity-
je. Kartu su ilgametę patirtį 
turinčiais partneriais – viešo-
siomis įstaigomis „Sveikatos 
metai“ ir „Sveikatingumo idė-
jos“, asociacija Mokinių ben-
drija „Viltis“ – Rūmai padės 
kurtis socialiniams verslams. 
Įgyvendinant projektą „Para-
ma socialiniam verslui Aly-
taus apskrityje“ Nr. 08.5.1-ES-
FA-K-853-02-0003, ketinama 
įsteigti 16 socialinių įmonių, 
o verslo pradžiai skiriama 
iki 15 tūkst. eurų suma įran-
gai bei įrenginiams įsigyti (fi-
nansavimo intensyvumas 85 
proc.

„Suprantama, valstybė ir sa-
vivalda sprendžia daugelį soci-
alinių problemų, tačiau verslas 
gali efektyviau ir lanksčiau pri-
sitaikyti prie visuomenės ir vie-

tos bendruomenių poreikių, su-
teikti reikalingų ekspertinių žinių 
steigiant socialines įmones. To-
dėl tikime, kad kartu su partne-
riais sėkmingai įgyvendinsime 
projektą, kuris padės spręsti itin 
aktualias visuomenės proble-
mas“, – sako Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezi-
dentas Sigitas Leonavičius.

Alytaus apskrityje šiuo metu 
intensyviai vykdomi informaci-
niai projekto pristatymo rengi-
niai, kuriuose pateikiama visa 
detali informacija apie galimy-
bes bei įsipareigojimus, o taip 
pat prasideda ir individualių 
konsultacijų bei mokymų eta-
pas, kurio metu visi besidomin-
tys projektu gali gauti reikiamą 
informaciją, pasitarti dėl savo 
verslo idėjos potencialo telefo-
nu, elektroniniu paštu, per po-
kalbių platformas bei mokymu 
metu pagilinti savo žinias soci-
alinio verslo, pardavimų, klientų 
aptarnavimo bei daugelyje kitų 

verslo sričių.
Nuo pat projekto įgyvendinimo 

pradžios paskelbtas konkursas 
socialinių verslų idėjoms atrink-
ti. Geriausioms jų įgyvendinti 
bus skirtas finansavimas.

Jei turite socialinio vers-
lo vystymo idėjų, kaip Aly-
taus regione būtų galima 
spręsti socialines problemas, 
kviečiame dalyvauti nuotoli-
niuose informaciniuose ren-
giniuose sausio 21, 26 ir 28 
dienomis, registracija el. paš-
tu info@inovatoriai.lt. bei 
„Facebook“ paskyroje „Para-
ma socialiniam verslui“. 

Dėl registracijos į individu-
alias konsultacijas bei kitais 
su projektu susijusiais klau-
simais kviečiame kreiptis į 
Vilniaus prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Alytaus filia-
lą, el. paštu edgaras.trumpai-
tis@cci.lt

Užsakymo Nr. MDR-288-03

Informuojame, kad 2021 m. vasario 4  d. 9 30  val. bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 3865/0007:150), esan-
čio Upės g. 7,  Latežerio  k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3865/0007:103 buvusio savininko A. B. turto paveldėtojus 
ir sklypo savininkę E. P. T..

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. Nr. 868505537, el. paštas mantas.
aginro@gmail.com.

Pigiai parduodame puši-
nes sausuolio malkas. 
Supjautos kaladėmis 

arba skaldytos. 
Druskininkų sav. prista-

tymas nemokamas. 

Tel. 8 630 45599

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 1501/0007:316 savininkę J.M. ir 
žemės sklypo kadastro Nr. 1501/0007:313 savininkus V.N. ir I.N., kad MB „To-
pogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1617) 2021-02-02 d. 11:00 val. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 1501/0007:315 
esančio Žolynų g. 7, Druskininkai ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į MB „Topogeodezija“ 
adresu Ūmėdžių g. 96-32, Vilnius, el. paštu info@topogeodezija.lt arba tele-
fonu 8 600 35390
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Užuojautos

Beauštant rytui išėjai, 
širdis lyg jautė ir nerado vietos.

Gyvenimo knyga užsisklendė ramiai,
dar liko daug neišsakytų žodžių...

Dėl mylimo vyro ir Tėvelio Kęstučio Skavičiaus mirties 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Laimutę Skavičienę 

su sūnumis Tomu bei Povilu.

DNSB „Gojus“ bendruomenė

Dėl mylimo brolio Jono mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Viliją Maliukevičiūtę.

Bendrijos „Garsas“ gyventojai

Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Dėl mylimos Mamos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Mildą Krušienę.

Gardino g. 31 namo laiptinės kaimynai

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau.

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau... (K.Genys)

Gilaus liūdesio valandą, mirus Daivai Stravinskaitei, nuošir-
džiai užjaučiame Mamą, brolį Ramūną ir visus artimuosius.

Kaimynai D. Miliauskienė, V. ir J. Žūkai

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.

Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu.

Mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Liną Česnulaitienę ir artimuosius.

DNSB ,,Tauras“ gyventojai.

Sau į kelią neėmiau aš nieko, 
viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)

Staiga mirus Vaclovui Jezerskui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, brolius Česlovą, 

Valdą ir seserį Laimą.

Vilniaus al. 4 namo kaimynai

Per žemę mes praeinam
tik vienąsyk, tai būkime tvirti!

Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
tas nesutirps mirty. (V. Mačernis)

Nuoširdžiai užjaučiame Loretą Baliukonienę 
dėl mylimo vyro Gintaro mirties.

DNSB ,,Šilelis“ gyventojai

Akimirka. Ir lūkesčiai sustoja,
juos netikėtai paslepia lemtis..

O kas gi lieka? Kas stipriau už mirtį?
Tai atminimas, meilė ir viltis..

Dėl mylimo vyro Gintaro mirties nuoširdžiausius užuojautos 
žodžius tariame Loretai Baliukonienei.

LIONS Moterų klubas

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, 
dangus tik žėri amžinai. 

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

Mirus Gintarui Baliukoniui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Loretą ir visus artimuosius. 

Druskininkų moterų klubas „Gabija“

Nuoširdžiai užjaučiame mamą Daną Stravinskienę 
ir brolį Ramūną dėl mylimos dukros ir sesers Daivos mirties.

Ona ir Donatas Taučikai

... be galo baisu žmogų 
tartum saulę danguj prarast. (Just. Marcinkevičius)

Su giliu liūdesiu ir užuojauta apkabiname Tave, Loreta, netekus vyro 
Gintaro Baliukonio.

Janina Žilionienė su šeima

Žeme, kodėl prie savęs priglausti skubi
tuos, kurie teikia viltį, paguodą,

kurie tauria ir jautria širdimi
save kitiems atiduoda.

Staiga mirus kolegai Gintarui Baliukoniui, 
jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Druskininkų pašto kolektyvas.

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI:

- kvalifikuotas slaugos bei gydomomųjų procedūrų atliki-
mas (vadovaujantis bendrosios praktikos slaugytojos medici-
nos norma);

- intraveninių injekcijų atlikimas;
- medicininės dokumentacijos kompiuteriu tvarkymas. 
Draugiška ir vieninga komanda, stabilus darbo užmokestis. 
Skambinkite tel. +370 675 08908 arba rašykite el.p. bpgkli-

nika@gmail.com
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2021.01.23 d.
Šeštadienis

2021.01.22d.
Penktadienis

2021.01.24 d.
Sekmadienis

2021.01.25 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 (Pra)rasta karta. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras..
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turny-

ras. Kauno „Žalgiris“ – Pirėjo „Olym-
piakos“. 

22:00 Auksinis protas. 
23:25 Laivų mūšis.
01:35 Milžinas Halkas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
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 „Liūtas karalius“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Beždžionių planetos sukilimas“.
23:30 „Žudikės maniakės užrašai“.
01:25 „Atsakomasis smūgis“.
03:05 „Kaip išsirinkti vyrą“.
04:45 „Moderni šeima“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „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 „Mano namai – mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Džekas 

Rajanas. Šešėlių užverbuotas.
23:10 Gelbėjimo misija.
01:00 Persekiotojas.
02:35 Terminatorius. Genesys.
04:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
08.30 Vantos lapas. 
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Paskutinė kulka.
23:30 Snaiperis.
01:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:15 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Šoka Lietuva.
06:20 Išpažinimai. 
06:50 Premjera. Mano gyvenimas 

kaip abėcėlė.
08:30 LMŽ. Lietuvos mokyklų žai-

dynės. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Klausimėlis. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Šnipai gamtoje.
13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Neaprėpiama Afrika.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Išbandymas dviem.
00:25 Laivų mūšis.
02:35 Pasaulio dokumentika. Šnipai 

gamtoje.
03:30 Šoka Lietuva.
03:45 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 „Dainų dainelės“ akimirkos.
12:15 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Septyni pasauliai, viena planeta. 
13:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Girdykla.
14:00 Mis Marpl. Perskilęs veidrodis.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Černobylis.
22:05 Premjera. Marija Terezė.
23:40 Kino žvaigždžių alėja. Midvė-

jaus mūšis.
01:45 Išbandymas dviem.
03:30 Šoka Lietuva.
03:45 Mis Marpl. Perskilęs veidrodis.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Vyrų šešėlyje. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo is-

torijos“. 
12:00 „Dramblys. Kalahario karalius“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Dramblys. Kalahario karalius“.
13:00 „Didžioji kelionė“.
14:40 PREMJERA „Robinzonas 

Kruzas“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 PREMJERA Džordanos Butku-

tės koncertas – kino filmas „Labirintas“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Benas grįžo į namus“.
00:30 „Ledas“.
03:50 „Tironas“.
04:50 „Moderni šeima“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.

06:20 „Stivenas Visata“.
07:05 „Nuotykių metas“.
07:30 „Ogis ir tarakonai“.
07:40 „Obuolys ir Svogū-

nas“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Obuolys ir Svogūnas“.
08:20 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:20 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Dagas iš 

akmens amžiaus.

06:30 „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 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Paskuti-

nis veidas.
01:10 Bėgte visą naktį.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

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

liautojo dienoraštis. 
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
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 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas.
06.00 Lietuvos kūrėjai. 

07:00 „Varom!“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Varom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Diena laukinėje gamtoje“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
16:00 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Legenda.
00:05 AŠTRUS KINAS Aeon Flux.
01:50 Paskutinė kulka.

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. 

07:30 „Snaiperis“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Europos taurė 2020.
10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
16:00 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:40 Legenda.
02:00 Aeon Flux.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
08.00 Mūsų gyvūnai. 
08.30 Partizanų keliais. 
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.

06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Nuotykių metas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Obuolys ir Svogū-

nas“.
08:35 KINO PUSRYČIAI Ragai ir 

kanopos.
10:20 Hugo išradimas.
12:50 Storulis ringe.
15:00 Kaip atsikratyti vaikino per 10 

dienų.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Bėgte visą naktį.
00:10 Motina! 
02:25 Ko nori vyrai.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
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 

„Samdomas žudikas. Nuodėmių at-
leidimas“.

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

„Samdomas žudikas. Nuodėmių at-
leidimas“.

23:55 „Rezidentas“.
00:55 „Rouzvudas“.
01:45 „Tironas“.
02:45 „Moderni šeima“.
03:10 „Rezidentas“.
04:00 „Rouzvudas“.
04:55 „Atsargiai! Merginos“.

04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 

11:25 Marsupilamio pėdsakais.
13:30 Princesė Enė.
15:50 Vyrai juodais drabužiais 3.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas Tre-

čiasis.
21:15 PREMJERA Ko nori vyrai.
23:35 Senoji mokykla.
01:20 Džekas Rajanas. Šešėlių už-

verbuotas.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 PREMJERA „Pelenė ir pa-

slaptingas princas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „Pelenė ir pa-

slaptingas princas“.
13:40 „Išdykėlis Danstonas“.
15:20 „102 dalmatinai“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „102 dalmatinai“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Princesės dienoraštis“.
21:55 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Atominė blondinė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Atominė blondinė“.
00:15 „Beždžionių planetos sukilimas“.
02:10 „Žudikės maniakės užrašai“.
03:55 „Tironas“.

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užkluptas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Išpažinimai. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.
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2021.01.26 d.
 Antradienis

2021.01.27 d.
 Trečiadienis

2021.01.28 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras .
17:30 Žinios. 
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. Laukinis rajonas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Šventadienio mintys. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. 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 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:30 Istorijos perimetrai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
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 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

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

TEATRAS „Palikimas“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „Rouzvudas“.
02:00 „Tironas“.
03:00 „Moderni šeima“.
03:30 „Rezidentas“.
04:20 „Rouzvudas“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.

06:30 „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 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 PREMJERA Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Misija 

„Neįmanoma“.
00:45 „Narkotikų prekeiviai“.
01:50 Žmogžudystė.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.

06:30 „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 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

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

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

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

08.00 Vyrų šešėlyje. 
08.30 Mūsų gyvūnai. 
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Ties riba į rytojų.
23:15 „Akloji zona“.
01:10 „Legendų biuras“.
02:15 „Gyvi numirėliai“.
03:00 „CSI. Majamis“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Atlygis.
23:25 Ties riba į rytojų.
01:35 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:20 „CSI. Majamis“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Mirties angelas.
22:40 Atlygis.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „CSI. Majamis“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gy-

vybės lopšys.
23:15 Mirties angelas.
00:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:40 „CSI. Majamis“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
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 

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

„Nokautas“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Rouzvudas“.
01:50 „Tironas“.
02:50 „Moderni šeima“.
03:15 „Rezidentas“.
04:10 „Rouzvudas“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nelie-

čiamieji.
00:45 „Narkotikų prekeiviai“.
01:55 Misija „Neįmanoma“.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. VDU karta.
04:55 Kultūrinė dokumentika. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žmog-

žudystė.
00:25 „Narkotikų prekeiviai“.
01:35 Paskutinis veidas.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
\13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Greičio įkaitai“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Greičio įkaitai“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Greičio įkaitai“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Rouzvudas“.
01:50 „Tironas“.
02:55 „Moderni šeima“.
03:20 „Rezidentas“.
04:10 „Rouzvudas“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

Dainavos žynys
Būrimai 
telefonu.

Tel. 8 608 33221
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Bui-

teka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

 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

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

Parduodamos 300 kv. m 
komercinės paskirties pa-
talpos Vytauto g., tinkamos 
parduotuvei ar kitai komer-
cinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Dovanoja 3 
mielus 

kačiukus. 
Tel. 8 625 58498

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

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

IEŠKOME KONDITERĖS(-IO))/KEPĖJOS(-O)/DESERTŲ 
MEISTRĖS(-O)!

Reikalavimai:
Būtina patirtis
Plačios technologinės žinios, gamybos procesų išmany-
mas
Puikūs higienos įgūdžiai
Domėjimasis konditerijos naujovėmis, siekis tobulėti
Atsakingumas, kruopštumas
Stipri vidinė motyvacija, meilė darbui ir žmonėms
Darbo pobūdis:
Darbas Druskininkuose, besiplečiančioje įmonėje, naujai 
įrengtame ceche
Įvairių desertų ir kepinių gamyba, puošyba - bendradarbia-
vimas sudarant meniu ir ieškant technologinių sprendimų
Siūlome:
Geras darbo sąlygas bei draugišką atmosferą
Galimybę kurti ir įgyvendinti idėjas
Atlygis, priklausomai nuo rezultato – 700-1200 Eur į rankas
Gyvenimo aprašymo lauktume i.armalyte@gmail.com arba 
susisiekite telefonu +370 600 08542

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Nuolatiniam darbui ieškome PREKIŲ 
ŽENKLINIMO OPERATORIŲ

Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines garan-

tijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu numatytais 
maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn., neatskaičius mokesčių + 

priedai už rezultatą

Dėl darbo kreiptis: 
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k.,

 Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581

Remontuojame namus, bu-
tus. Visa vidaus ir išorės ap-
daila. Montuojame terasas, 

dengiame stogus. 
Tel. 8 631 76783

Parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje nau-
jų namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komuni-
kacijos, geras priva-
žiavimas. 

Kaina — 17 500 Eur, 
derinama. 

Tel. 8 624 69222

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“!

Perku mūrinį garažą Gardino g. 
Tel. 8 686 05121
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Asmeniniai skelbimai
Parduodami sklypai Neravuo-
se po 12,5 arų, šalia pagrindi-
nio kelio. Tel. 8 623 57433

Parduodami įvairių dydžių 
namų valdos sklypai M. K. 
Čiurlionio g., šalia miško. At-
likti geodeziniai matavimai, 
yra elektra, miesto komunika-
cijos. Tel. 8 602 10802

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

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario 
butas V. Kudirkos g. Tel. 8 
622 08046

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Vytauto g., 1 aukšte, 
su baldais ir buitine technika. 
Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 681 58867

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Ateities g.  
Tel. 8 608 15123

Nuomojamos 80 kv. m ir 200 
kv. m patalpos, tinkamos ga-
mybos, prekybos veiklai vyk-
dyti, sandėliavimui.  
Tel. 8 612 12197

Išsinuomotų

Ilgesniam laikui išsinuomo-
čiau 2-3 kambarių butą.  
Tel. 8 693 21439

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos įvairios medie-
nos malkos: rąsteliai, kaladės, 
kapotos. Pristatome nemoka-
mai. Tel. 8 698 39795

Pušinės, alksninės malkos. 
Atvežame. Tel. 8 676 68549

Įvairūs daiktai

Elektra valdoma funkcinė lova 
– 200 Eur, elektrinis keltuvas 
slaugai – 200 Eur. Tel. 8 618 
40518

Spausdintuvas „Canon Pixma 
MG2150“, naudota dujinė 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-

mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas 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); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 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

Nekilnojamas turtas

1 kambario butas Gardino g.: 
18 kv. m, visi patogumai, nau-
jai atliktas remontas.  
Tel. 8 626 52995

Parduodu 36 kv. m butą Vil-
niaus al. 10, naujas kapitalinis 
remontas. Kaina – 41 500 
Eur. Tel. 8 655 60000

Miesto centre, Taikos g., par-
duodamas 2 kambarių butas: 
48 kv. m, 1 aukštas, kaina – 
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Veisiejų g. 37. 2 aukštas, 
atliktas remontas, kaina – 41 
000 Eur. Tel. 8 693 97033 

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

Parduodamas 4 kambarių bu-
tas Veisiejų g. 74, 26 kv. m, 4 
aukštas iš 5. Kaina – 67 000 
Eur. Tel. 8 618 01715

Parduodama 110 kv. m gyve-
namasis namas Viečiūnuose 
(Vėjų g. 4): 35 arų sklypas, 
trifazis, elektra, vietinė kanali-
zacija, vandens gręžinys, ga-
ražas, lauko virtuvė. Kaina – 
70 000 Eur. Tel. 8 625 56372

Viečiūnuose parduodamas 
žemės paskirties sklypas – 21 
aras (350 Eur/aras), netoli 
miško ir „Maxima“ prekybos 
centro. Sodo namelis su 
priestatu „Paparčio“ soduose. 
Kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 601 88109

22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, 
komunikaci-jos, geras priva-
žiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 
derinama. Tel. 8 624 69222

Parduodamas sodo sklypas 
Druskininkų sav., Jaskonyse 
(Rožių g. 7) su  namu, tinkan-
čiu gyventi žiemą. 1,5 aukšto, 
80 kv. m, vietinis vandentiekis 
ir nuotekų sistema, rūsys, te-
rasa, balkonas, pavėsinė au-
tomobiliui, yra šiltnamis. Kaina 
– 30 000 Eur. Tel. 8 655 99617

viryklė „Beko“, kultūrizmo gri-
fas (štanga) su 4 svoriais po 
15 kg + suoliukas, užuolaidų 
karnizai (3 vnt.), lova – 10 Eur. 
Tel. 8 601 88109

Puikiai veikiantis nešiojamasis 
kompiuteris „ASUS“, opera-
tyviosios atminties talpa – 3 
GB, kaina – 140 Eur.  
Tel. 8 621 13865

Kineskopinių TV ir TV prie-
dėlių „TV STAR“ distanciniai 
pulteliai ir Scart laidai – nuo 
2 Eur, „Nokia“ įkrovikliai ir 
ausinukės – 2 Eur, kolonėlės 
„NGS“ už 9 Eur,  kompaktinių 
diskų metalinis stovelis (aukš-
tis – 65 cm, talpa – 37 vnt.), 
skaldelė trinkelių klojimui: 1 
maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur, nauji 
vaikiški žieminiai batai, 34 dy-
dis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Naudoti baldai: lova – 10 Eur, 
rašomasis stalas – 50 Eur, 
kėdė – 20 Eur, komoda – 30 
Eur. Tel. 8 682 40545

Už simbolinę kainą parduoda-
mi įvairūs daiktai: 2 vienetai 
U formos metalinių sijų, stiklo 
lakštai, metalinės durys, ko-
kliai. Tel. 8 628 75156

Už simbolinę kainą (20 Eur) 
parduodama oranžinės plytų 
spalvos sofa be miegamo me-
chanizmo. Ilgis – 205 cm.  
Tel. 8 614 48531

Naujas planšetinis kompiu-
teris „Alcacube“: 10 colių 
įstrižainė, 1 metų garantija, 
nebrangiai. Tel. 8 692 44465

Dekoratyvinės servetėlės 
(spalvotos). Tel. (8 313) 53611

Malkinės sandėliukas ir krei-
vuolių pavėsinė. Tel. 8 636 
04842, 8 605 61520

Brazilų gamybos siuvimo 
mašina „Singer“, televizorius 
„Philips“ su priedėliu, austos 
vilnonės lovatiesės, rusiška 
sulankstoma lovelė, pakabina-
mi šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Prekybiniai manekenai, 1 vnt. 
– 80 Eur. Tel. 8 614 96329

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Automobilis „Renault Scenic“: 
1,6 l benzinas, ideali būklė, 
2002 m., neeksploatuotas Lie-
tuvoje. Tel. 8 692 44465

Automobilinis 100 litrų dujų 
balionas su dujomis, galiojan-
čia technine apžiūra ir sutvir-
tinimo konstrukcijomis, kaina 
– 100 Eur. Tel. 8 672 18775

VW „Golf 2“ pilnos komplek-
tacijos variklis ir abi sėdynės 
(geros būklės), nauji žibintai, 
priekiniai amortizatoriai.  
Tel. 8 604 57914

Perka

Pirkčiau garažą Druskininkų 
mieste (pirmenybė – Gardino 
g.), gali būti apleistas.  
Tel. 8 682 45757

Nupirkčiau garažą Druski-
ninkuose, Ratnyčioje (garažų 
bendrijoje). Tel. 8 653 81172

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

Perku apleistą sklypą: sodų 
bendrijos, žemės ūkio ar kitos 
paskirties netoli Druskininkų. 
Tel. 8 628 75156

Perku mūrinį garažą Gardino 
g. Tel. 8 686 05121

Pirksiu 2-jų kambarių butą, 
pageidautina be tarpininkų. 
Bendrabučių nesiūlyti. Tel. 8 
626 77260

Pirkčiau sodo sklypą su na-
meliu arba be jo. Gali būti ap-
leistas. Tel. 8 628 75156

Pirkčiau garažą Baltašiškėje. 
Gali būti apleistas. Tel. 8 628 
75156

Kolekcionavimui perku lietu-
viškus pinigus – litus. Gali būti 
seni, suplyšę, sutepti ar kitaip 
pažeisti. Tel. 8 628 75156

Perku automobilį „Volga GAZ 
24-10“. Tel. 8 629 84433

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 611 45735

3 gaidžiai laikymui. Vieno kai-
na – 6 Eur. Tel. 8 652 39016

Parduodu: kviečius, miežius, 
avižas, rugius, vikius, bitinę 
faceliją. Tel. 8 616 11588

Parduodu: bulves, ž. kviečius, 
ž. kvietrugį, rugius, avižas ir 
miežius. Tel. 8 699 18639

Ieško darbo

Ieško slaugės darbo, gali 
slaugyti, tvarkyti namus. Dar-
bo patirtis. Tel. 8 626 48705

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti 
aplinką, atlikti kitus ūkio dar-
bus, joje gy-venti.  
Tel. 8 604 72710

47 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 657 88639

46 m. statybininkas ieško dar-
bo savaitgaliais.  
Tel. 8 627 02119

30 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo.  
Tel.  8 605 76175

Jaunas vyras ieško pavienių 
arba ilgalaikių darbų. Esu 
kruopštus, atsakingas, be 
žalingų įpročių, galiu dirbti bet 
kuriuo metu: ir darbo dieno-
mis, ir savaitgaliais.  
Tel. 8 676 52360

50 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 600 71062

Dovanoja

Dovanoju nusikėlimui medinį 
gyvenamąjį namą, esantį 
Druskininkuose, L.Giros g. 9. 
Tel. 8 685 20724
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Sausio 17 d., sekmadienį, Lietuvos kariuo-
menės Krašto apsaugos savanorių pajėgos 
(KASP) minėjo 30-ąsias pajėgų įkūrimo me-
tines. Savo tarnybos trisdešimtmetį šiemet 
mini ir druskininkietis, KASP Dainavos apy-
gardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos 
vadas kapitonas Kęstutis Valenta. 

Jis tarnauti pradėjęs devyniolikos. Sako, 
tuomet didžiausias jo noras buvo užsivilk-
ti Lietuvos kario uniformą. K. Valenta baigė 
karines civilinio bakalauro studijas generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje, o 
savo sukauptomis žiniomis ir įgyta patirtimi 
dalijasi su jaunaisiais savanoriais. 

– Praėjusį sekmadienį buvo minimos Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 30-osios 
metinės. Kuo Jums išskirtinė ši diena? Kaip 
Druskininkų KASP ją paminėjo?

– Būtent prieš 30 metų, 1991 sausio 17 d., lieps-
nojant laisvės laužams, Lietuvos aukščiausios ta-
rybos prieigose buvo įkurtas pirmasis Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų dalinys – Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgos. Ši diena yra išskirtinė, nes bū-
tent nuo jos prasidėjo Lietuvos kariuomenės kū-
rimasis, nuo šios dienos Lietuvos kariuomenė 
pradėjo žengti pirmuosius žingsnius, turėdama 
pagrindinį tikslą – ginti ir saugoti savo valstybę, 
jos laisvę ir nepriklausomybę. 

Praėjus 30-čiai metų, praėjusio sekmadienio vi-
durdienį Druskininkuose, kaip ir visoje Lietuvo-
je prie KASP vadaviečių, buvo iškelta Savanorių 
pajėgas reprezentuojanti vėliava, vainikuota Ge-
diminaičių stulpais, primenančiais mums apie Ge-
dimino palikuonių dinastijos galybę, sukryžiuotais 
kalavijais, simbolizuojančiais kovą, galią ir teisin-
gumą bei išpuoštą ąžuolo lapais, reiškiančiais tau-
tos stiprybę.

– Visus tris dešimtmečius Jūs esate kar-
tu su KASP. Gal prisimenate kokių išskirtinių 
įvykių, momentų?

– Trys dešimtmečiai, atrodytų, tiek daug, o kar-
tu ir taip mažai... Simboliška, bet būtent šie metai 
ir man išskirtiniai – sukanka 30 metų, kai aš tar-
nauju Lietuvos kariuomenėje ir vilkiu Lietuvos ka-
rio uniformą.

Per 30 metų tarnyboje labai sunku būtų išskirti 
kažkurį vienintelį, ypatingą įvykį ar momentą, nes 
kiekviena tarnybos diena, vykdant užduotis, būna 
pilna įvykių bei iššūkių. Tačiau visam gyvenimui 
įsiminė vienas faktas – 1991 metais buvau vie-
nas iš jauniausiųjų ir pirmųjų kuopoje, iš 180 karių 
buvau tarp septynių laimingųjų, gavusių Lietuvos 
kario uniformą. Ji man tapo ir priesaika, ir atsa-
komybe, ir įpareigojimu susieti savo gyvenimą su 
kariuomene bei eiti tuo keliu.

– Kodėl pasirinkote kario kelią? Ar niekada 
dėl šio pasirinkimo neabejojote? Galbūt yra 
koks svarbus įvykis, kada tikrai supratote, 
kad Jūsų pasirinkimas teisingas, esate laiku 
ir vietoje?

– Nuo pat vaikystės, kaip ir dauguma berniukų, 
kieme žaisdavau karą, svajojau apie kariuome-
nę ir visada puoselėjau viltį tapti kariu, o vėliau 
– ir karininku. Niekada dėl šio pasirinkimo nea-
bejojau, nes tai – išsipildžiusi mano pati didžiau-
sia svajonė.

Manau, kad daugumą to meto jaunuolių pasi-
rinkti kario kelią paskatino atgimstanti Lietuva ir 
Sausio 13-osios įvykiai, kai visa Lietuva pasauliui 
parodė savo dvasios stiprybę.

– Kada Jums buvo sunkiausia eiti tarnybą? 
– Aš tikriausiai nuo gimimo gyvenu kariuomene. 

Ir kiekviena tarnybos diena, nežiūrint į metų laiką 
ar oro sąlygas, man suteikia didžiausią pasitenki-
nimą tuo, ką darau.

Pati didžiausia misija kariuomenėje – darbas su 
žmonėmis, ugdant ir parengiant karį, kurio viena 
iš švenčiausių misijų – saugoti ir ginti savo kraš-
tą/šalį.

Kiekvienas karys savanoris komandoje – savo 
srities specialistas (vadas, kulkosvaidininkas, tai-
klusis šaulys, šaulys gelbėtojas, šaulys inžinierius 
ir kiti). Ir kiekvieno iš jų profesionalus pasirengi-
mas, indėlis ir kompetencija užtikrina sklandų už-
duočių įvykdymą.

– Kas labiausiai džiugina pasirinktame pro-
fesiniame kelyje?

– Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos 
– neatskiriama moderniai organizuojamos ir gerai 
parengtos bei apginkluotos Lietuvos kariuome-

nės, pasirengusios Lietuvos Respublikos sausu-
mos teritorijos ginkluotai gynybai, dalis.

Džiugina karių savanorių aukštas pasirengimo ir 
profesionalumo lygis, dalyvaujant pratybose Lie-
tuvoje bei užsienyje, vykdant tarptautines misijas 
kartu su NATO partneriais ir užtikrinant saugumą 
regione.

Savanorių pajėgose yra aiški hierarchija, kie-
kvienas pažįsta savo vadus, žino savo vietą, par-
eigas ir užduotis. Kartu supranta, kad užduotį ge-
rai atlikti galima, tik darniai dirbant ir sutariant 
komandoje.

Savanorių pajėgose kario ugdymas ir grindžia-
mas tokiomis vertybėmis, kaip patriotizmas, išti-
kimybė, pasiaukojimas, sąžiningumas, drąsa, pa-
garba ir principingumas.

Džiugina labai didelis visuomenės pasitikėjimas 
kariuomene – tai tik dar kartą parodo mūsų profe-
sionalumą. Labai smagu sulaukti žmonių palaiky-
mo, įvertinimo ir pripažinimo.

– Ir dabar KASP kariai atlieka įvairias mi-
sijas. Pastaruoju metu talkinate ir kovoje su 
COVID-19.

– Be kasdieninio karinio rengimo, vienas iš už-
davinių KASP yra vykdyti taikos meto užduotis 
(TMU) – įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis 
teikti pagalbą valstybės ir savivaldybės instituci-
joms. Kitaip tariant, KASP kariai teikia pagalbą ci-
vilinėms institucijoms ir gyventojams stichinių ne-
laimių ir katastrofų bei kitų grėsmių metu.

Praėjusieji ir šie metai visam pasauliui pilni iššū-
kių ir išbandymų kovoje su COVID-19 pandemija, 
taip pat – ir Lietuvai. 

Nuo praėjusių metų pavasario druskininkiečiai 
kariai savanoriai prisideda, kovojant su COVID-19 
pandemija. Jie suteikia pagalbą ir paramą Naci-
onaliniam visuomenės sveikatos centrui, fiksuo-
jant bei nustatinėjant užsikrėtusių žmonių aplin-
kybes. Per praėjusį karantiną talkinta Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai (VSAT) pasienio kon-
trolės postuose, kontroliuojant įvažiuojančių ir iš-
važiuojančių iš Lietuvos automobilių srautus. 

– Ką galite papasakoti apie druskininkie-
čius, kurie tarnauja kartu su Jumis?

– Kario savanorio tarnyba yra specifinė. Ir jai ka-
riai savanoriai skiria dalį laiko nuo įprastinės savo 
veiklos – darbo, mokslų, ar studijų.

Noriu pasidžiaugti visais 94 mūsų 109 kuopoje 
tarnaujančiais kariais, aukštais jų pasiekimais ir 
įvertinimu. Kuopos branduolį sudaro 10-15 metų 
savanorių pajėgose tarnaujantys kariai, baigę 
įvairius specialybių ir vadų kursus bei turintys di-
delę patirtį. 

Kuopoje yra karių, tarnaujančių kariais savano-
riais jau daugiau kaip 25 metus. Jie – tikri profe-
sionalai, sukaupę labai didelės patirties ir žinių, 
kurias mielai perteikia jaunesniems kariams. 109 
kuopos (Druskininkų) parengtis ir karių pasirengi-
mas – vienas iš geriausių ne tik Dainavos apygar-
dos 1-osios rinktinės, bet ir Lietuvos mastu.

Visuomenė – neatsiejama kariuomenės dalis, 
todėl mūsų karius druskininkiečiai mato įvairiuo-
se renginiuose, kuriuose demonstruojame ko-
vinę parodomąją programą, pristatome turimą 

Kapitonas K. Valenta: „Kario profesija – išsipildžiusi 
pati didžiausia mano svajonė“

Sekmadienį, minint 30-ąsias Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
įkūrimo metines, iškilminga KASP vėliavos pakėlimo ceremonija surengta ir Druskinin-
kuose/Asmeninio archyvo nuotrauka

K. Valentą džiaugiasi pasirinkęs kario kelią ir vertina didelį vi-
suomenės pasitikėjimą kariuomene/Asmeninio archyvo nuotrauka

ginkluotę, karinę techniką ir kario ekipuotę, padedančią išgyven-
ti miške pratybų metu. Renginių tikslas – reprezentuoti ir pristatyti 
Lietuvos kariuomenę visuomenei.

109 kuopa aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja su VSAT Druski-
ninkų užkarda, Druskininkų PK, Dr. Jono Basanavičiaus karo me-
dicinos tarnybos Karių reabilitacijos centru, Druskininkų priešgais-
rinė gelbėjimo tarnyba, mokyklomis, Jaunimo užimtumo centru ir 
kitomis mūsų savivaldybėje esančiomis institucijomis.

– Ko palinkėtume kolegoms KASP 30-mečio proga?
– Bendrai noriu padėkoti visiems bendražygiams, kolegoms, kuo-

pos kariams. Ir kiekvienam asmeniškai už Jūsų indėlį, paaukotą lai-
ką ir atsidavimą, prisidedant prie mūsų šalies saugumo.

Tegul Jus visada lydi Lietuvos kariuomenės vertybės, pagrįstos 
patriotizmu, pagarba, ištikimybe, drąsa, principingumu, garbe ir pa-
siaukojimu. Kur tvirta valia – ten ir galia!

Kalbino Laima Rekevičienė


