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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

L. Gardziulevičienė: „Socialinius projektus
įkvėpė asmeninė patirtis“

Abu su Edgaru dirbome Lazdijų savivaldybėje. Niekam nebuvome nieko sakę, aš tuo metu
laukiausi. Ir kaip nustebome, kai
atvažiavę tuoktis į prie Dusios
ežero esančią koplyčią, pamatėme daugybę pasveikinti atvykusių kolegų...
– Esate labai romantiški, jei
tuokėtės įsimylėjėlių dieną?
– Galbūt nebuvome labai įsigilinę į tos dienos reikšmę. Žinojome, kad tai – Meilės diena, ir tai
mums buvo labai svarbu.
Tiesa, mūsų pažintis nebuvo
labai romantiška. Aš dirbau Lazdijų savivaldybės Architektūros
skyriuje, antrame aukšte, o Edgaras – pirmame aukšte esančiame Investicijų skyriuje. Tuo
metu buvo svarstomas Lazdijų
savivaldybės Bendrasis planas.
Teko dažnai vaikščioti iš pirmo į
antrą aukštą, nemažai bendrauti. Taip ir prisibendravome...

Pati augindama neįgalų vaiką ir puikiai suprasdama, ką išgyvena tokius vaikus turinčios šeimos, L. Gardziulevičienė Druskininkuose
aktyviai įsitraukė į socialinę veiklą, įgyvendina šios srities projektus/Ievos Dovidauskienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Prieš keletą metų iš Lazdijų
į Druskininkus persikrausčiusi Lauros ir Edgaro Gardziulevičių šeima mūsų mieste
surado daugybę galimybių
profesiniam tobulėjimui ir socialinių projektų įgyvendinimui. Šeima augina du sūnus
– septynerių Gabrielių ir dešimtmetį Kajų. Būtent vyresnėlį Kajų, nuo gimimo turintį
negalią, jo mama Laura vadina likimo dovana. Augindama neįgalų vaiką ir puikiai
suprasdama, ką išgyvena tokius vaikus turinčios šeimos,
moteris Druskininkuose aktyviai įsitraukė į socialinę veiklą, įgyvendina šios srities
projektus ir yra asociacijos
„Padėkime vaikams“ vadovė.
Lauros galvoje nuolat sukasi
įvairiausios idėjos. Ji džiugina pozityvumu bei veiklumu,
aplinkinius taip pat pastūmėja daryti gerus darbus ir neprarasti optimizmo.
– Laura, apie Jūsų veiklą
Druskininkuose daug kas yra
girdėjęs, bet pirmiausia – susipažinkime. Kur esate gimusi, kuo svajojote būti, kai bu-

vote vaikas? Kur mokėtės?
– Gimiau ir užaugau Lazdijuose, ten baigiau mokyklą. Po mokyklos studijavau viešąjį administravimą Kauno technologijos
universitete, įgijau bakalauro
diplomą. Vėliau tęsiau studijas Mykolo Romerio universitete, įgijau Viešojo administravimo ir Socialinio darbo magistro
diplomus. Pasirodė, kad socialinis darbas ir yra mano širdies
kelias. Teko daug nueiti, kol jį radau. Atradau veiklą, kuri artima
mano širdžiai, man patinka.
Kai buvau maža, norėjau būti
mokytoja, kaip ir dauguma bendraamžių. Vasaros ir kitas mokyklos atostogas praleisdavau
kaime pas senelius, mus siejo
ypatingas ryšys.
Paauglystėje nebuvau tas geras vaikas, gal net sudėtingas
– mėgau prieštarauti, maištauti. Tik vyresnėse klasėse suvokiau, kad, norėdama studijuoti
universitete, turiu pradėti stengtis gerai mokytis.
Bet visada buvau aktyvi, lankiau šokių būrelį. Daug dėmesio
skirdavau draugams, kartais –
daugiau, negu mokslams.
– Kaip atsidūrėte Druskininkuose ir kokių veiklos galimy-

bių čia atradote?
– Gyvenome Lazdijuose, bet
atėjo toks metas, kai gyvenimas
pareikalavo pokyčių. Mūsų sūnui Kajui, turinčiam sunkią negalią, atėjo metas eiti į mokyklą.
O Lazdijuose jo tolesniam ugdymui nebuvo sąlygų. Svarstėme
persikraustyti į kitą miestą ir ieškojome, kur būtų geriausia sūnui. Taip jau sutapo, kad vyras
Edgaras pradėjo ieškoti darbo ir
jį surado Druskininkuose. Pusė
metų jis dar važinėjo iš Lazdijų į
Druskininkus, o vėliau, susiradę
būstą, čionai persikėlėme visi.
Žinoma, pirmiausia galvojome
apie Kajaus poreikius, o šitame mieste visa socialinė aplinka tikrai puikiai pritaikyta neįgaliems žmonėms. Be to, čia yra
vaikų sanatorija „Saulutė“, visos reabilitacijos paslaugos. Ir
pats miestas man atrodė labai
patrauklus, nors iki tol jis atrodė
kaip nepasiekiama svajonė.
– Socialinėje erdvėje esate
pasidalijusi, kad Jūs su Edgaru šeimą sukūrėte per šv.
Valentiną – vasario 14 dieną?
– Susituokėme prieš 11 metų.
Pamenu, kad toji vasario 14-oji
buvo labai snieguotą sekmadienį – snigo didelėmis snaigėmis.

– Kas, Jūsų manymu, yra
gerų šeimos tarpusavio santykių pagrindas?
– Manau, kad svarbiausias yra
tobulėjimas – šeimos, santykių,
kiekvieno žmogaus atskirai ir
šeimos kartu. Svarbu ieškoti sąlyčio taškų, bendrų sprendimų,
kompromisų, nebijoti iššūkių.
Nereikia bijoti pripažinti, kad ką
nors darai blogai. Reikia lankstumo, noro keistis. Būtina mokytis priimti kitą žmogų tokį, koks
jis yra, o ne stengtis jį „tobulinti“. Juk žmogus negali būti toks
pat, koks esi tu. Juk mes augame skirtingose šeimose, puoselėjame skirtingas socialines
vertybes. Svarbu, kad per gyvenimą eitume dviese! O tas kampų „nugludinimas“ yra tikrai didelis darbas.

5 psl.

Nuotoliniame
susitikime su
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
atstovais –
kurortams
aktualūs klausimai

2 psl.

Nežinios
kankinamiems
sanatorijos
„Belorus“
darbuotojams
baigiasi ir pinigai,
ir kantrybė

4 psl.

Žmonėms,
neturintiems
galimybės išeiti
iš namų,
išsigelbėjimu
tampa socialiniai
darbuotojai

6 psl.

Druskininkų
„greitosios“
medikai:
„Smagiausia, kai
suspėji išgelbėti
žmogui gyvybę“

7 psl.

2

2021 m. vasario 25 d.

Savaitraščio Nr. 293

Nuotoliniame susitikime su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovais –
kurortams aktualūs klausimai

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės meras, Kurortų asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas dalyvavo
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotame nuotoliniame pasitarime kurortų ir
kurortinių teritorijų klausimais.
„Aptarėme nemažai svarbių
temų, nuo kurių priklausys Lietuvos kurortų bei kurortinių teritorijų gyvenimas artimiausiu
laikotarpiu, o taip pat ir atsigavimas po COVID-19 pandemijos. Svarbiausios iš jų –
Kurortų ir kurortinių teritorijų
įstatymo sukūrimas, papildomas kurortų finansavimas, turizmo, kaip ūkio šakos, iškėlimas bei prioriteto suteikimas
kurortams 2021-2027 ES finansavimo laikotarpiu, kurortologinių tyrimų vykdymas.
Šiandien galiu pasidžiaugti,
kad 2020 metais buvo parengtas kurortams skirto įstatymo
projektas. Šis įstatymas apibrėš esminius klausimus, užtikrinančius kurortų ir kurortinių
teritorijų ilgalaikę plėtrą, finansavimo šaltinius, unikalios rekreacinės aplinkos ir gamtinių
gydomųjų veiksnių racionalų naudojimą ir išsaugojimą,
sudarys sąlygas sveikatinimo
paslaugų bei kurortologinių tyrimų vykdymui. Kadangi turizmas, kaip matome iš kitų šalių
pavyzdžių, yra valstybės ekonominio vystymosi prioritetas,
siekiame, kad Lietuvoje turizmas taip pat būtų išskirtas,
kaip atskira ekonomikos šaka“,
– sakė R. Malinauskas.
Druskininkų savivaldybės vadovas pažymėjo, kad ES šalys,
tokios kaip Vengrija, Bulgarija,
Kroatija, Slovėnija, Slovakija ir
kitos, su kuriomis Lietuva konkuruoja dėl tų pačių atvykstamojo turizmo rinkų, turizmo
sektoriui skiria daug dėmesio,
numato jam skatinti reikalingas
priemones, yra įtraukusios turizmą, kaip atskirą ūkio šaką, į
Vyriausybės planus, ES investicijų programas.
Susitikime pasiūlyta turizmą
ir jam skirtas skatinimo priemones įtraukti į LRV priemonių
įgyvendinimo planą, NPP ekonomikos skatinimo programą
ir ES investicijų programą ateinančiam laikotarpiui bei stiprinti Lietuvos interesų atstovavimą turizmo srityje Europos
Komisijoje, kitose tarptautinėse institucijose.
Vienas iš aktualiausių susitikimo klausimų – papildomas kurortų finansavimas. Iki
šiol kurortų išskirtinumai, formuojant savivaldybių biudžetus, finansuojami labai mažai,
neatsižvelgiama į kurortų kuriamą pridėtinę vertę, ekonominę naudą bei indėlį šalies
įvaizdžio formavimui. Posėdyje atkreiptas dėmesys, kad kurortų infrastruktūra per metus
aptarnauja net iki 30-ies kartų daugiau žmonių, negu juose yra gyventojų, todėl būtina
skirti papildomų lėšų įvairioms
investicijoms
infrastruktūros
palaikymui ir plėtrai, aplinkos
apsaugai.
Susitikime atkreiptas dėmesys, kad judėjimo suvaržymai
dėl pandemijos labiausiai paveikė visą turizmo sektorių ir
ypatingai – kurortuose dirbančias turizmo verslo įmones.
Visi verslo įmonių praradimai,
be jokios abejonės, neigiamai
atsiliepia ir kurortinių savival-

Meras R. Malinauskas: „Aptarėme nemažai
svarbių temų, nuo kurių priklausys Lietuvos
kurortų bei kurortinių teritorijų gyvenimas
artimiausiu laikotarpiu, o taip pat ir atsigavimas po COVID-19 pandemijos. Svarbiausios
iš jų – Kurortų ir kurortinių teritorijų įstatymo
sukūrimas, papildomas kurortų finansavimas, turizmo, kaip ūkio šakos, iškėlimas bei
prioriteto suteikimas kurortams 2021-2027
ES finansavimo laikotarpiu, kurortologinių
tyrimų vykdymas. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad 2020 metais buvo parengtas kurortams skirto įstatymo projektas. Šis įstatymas
apibrėš esminius klausimus, užtikrinančius
kurortų ir kurortinių teritorijų ilgalaikę plėtrą,
finansavimo šaltinius, unikalios rekreacinės
aplinkos ir gamtinių gydomųjų veiksnių racionalų naudojimą ir išsaugojimą, sudarys sąlygas sveikatinimo paslaugų bei kurortologinių tyrimų vykdymui. Kadangi turizmas, kaip
matome iš kitų šalių pavyzdžių, yra valstybės
ekonominio vystymosi prioritetas, siekiame,
kad Lietuvoje turizmas taip pat būtų išskirtas, kaip atskira ekonomikos šaka.“

Ekspertų nuomone, turizmui atsigauti po pasaulį sukausčiusios COVID-19 krizės prireiks nuo trejų iki penkerių metų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizuotame nuotoliniame pasitarime aptarti kurortams ir kurortinėms teritorijoms aktualūs
klausimai, problemos ir efektyviausi jų sprendimo būdai

dybių biudžetams. Todėl Valstybės pagalba turizmo sektoriui dabar yra svarbi, kaip
niekada anksčiau.
Tam, kad ši problema būtų
efektyviai sprendžiama, pasiūlyta perskirstyti GPM, įvedant
rodiklį „Turizmo plėtros skatinimas“. Šiuo atveju lėšų suma
kiekvienai savivaldybei būtų paskirstoma pagal savivaldybės
metinį nakvynių skaičių – vienintelį oficialų statistinį rodiklį.
Tai skatintų savivaldybes plėtoti turizmą ir kovoti su „šešėliu“!
Ekspertų nuomone, turizmui
atsigauti po pasaulį sukausčiusios COVID-19 krizės prireiks
nuo trejų iki penkerių metų.
Posėdžio metu akcentuota,
kad Lietuvos kurortai nei vienu ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu nebuvo
išskiriami, kaip tikslinė, prioritetinė teritorija – nebuvo atsižvelgiama į kurortų išskirtinumą, unikalumą, pridėtinę vertę
Lietuvai ir ekonominę naudą, į
turistų srautus ir indėlį šalies
įvaizdžio formavimui. Todėl pasiūlyta 2021-2027 m. ES struktūrinės paramos finansavimo
strategijoje išskirti Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas,
kaip prioritetines teritorijas ir
numatyti atskiras finansavimo
priemones: „Lietuvos kurortų
vystymas“ ir „Lietuvos kurortinių teritorijų vystymas“. Šio
finansavimo priemonės leistų Lietuvos kurortams bei kurortinėms savivaldybėms turėtų galimybę susitvarkyti didelių
investicijų reikalaujančius infrastruktūros objektus, apleistus pastatus ir teritorijas, modernizuotų viešąsias erdves,
atnaujintų esamus ir nutiestų
naujus dviračių takus ir panašiai. Infrastruktūros objektų investicinių projektų įgyvendinimas leis mažinti sezoniškumo
įtaką, kurortai taps patrauklesni privatiems investuotojams,
gausės darbo vietų.
Dar vienas aktualus klausimas
– kurortologinių mokslinių tyrimų įgyvendinimas. Kurortų ir
kurortinių teritorijų įstatymo projekte numatytas Nacionalinio
kurortologijos centro steigimas,
kuriame būtų atliekami išsamūs
nuolatiniai kurortologiniai moksliniai tyrimai. Šiuo metu patys
kurortai neturi pakankamai reikalingų išteklių, kad nuosekliai
vykdytų kurortologinius tyrimus
pagal programines veiklas, o
paskutinis kurortologinis tyrimas atliktas 2017 m. Posėdžio
metu akcentuota, kad, norint pasiekti rezultatų, situaciją reikia
keisti iš esmės.
Posėdyje aptartos galimybės
didinti lėšas, skirtas medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam
gydymui. Pasiūlyta LR Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos
ministerijai nustatyti tvarką,
kad visi COVID-19 persirgę asmenys galėtų gauti medicininės
reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF). Atkreiptas dėmesys, kad kitos ES
šalys netgi atlieka tyrimus, sudarinėja atskirus gydymo kompleksus žmonėms, persirgusiems COVID-19.
Susitikime dalyvavo kurortų
ir kurortinių savivaldybių atstovai, Sanatorijų ir reabilitacijos
įstaigų asociacijos nariai, Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo bei Sveikatos apsaugos
ministerijų atstovai.
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Druskininkų savivaldybė dėl sanatorijos „Belorus“ situacijos kreipėsi į
Užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos banką ir FNTT
Druskininkų savivaldybė, gindama viešąjį interesą ir atstovaudama druskininkiečių interesams, praėjusį penktadienį
pakartotinai kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos banką ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT)
dėl VšĮ sanatorija „Belorus“ situacijos.
Nuo praėjusių metų gruodžio
18 d. valstybinės institucijos,
kurios yra atsakingos už sankcijų taikymo teisėtumą Lietuvoje – Užsienio reikalų ministerija, FNTT, Lietuvos Bankas
– neteikia jokios, teisės aktais
pagrįstos informacijos apie
sanatorijos atžvilgiu priimtus
sprendimus, dėl kurių 400 darbuotojų nuo 2021 m. sausio 1
d. nėra gavę darbo užmokesčio ir dėl kurių taikymo jie gali
tapti bedarbiais.
Druskininkų
savivaldybės
raštuose pažymima, kad Europos Komisija savo raštuose yra nurodžiusi, kad dėl konkrečių sankcijų taikymo turi
nuspręsti tos šalies, kurioje
taikomos sankcijos, atsakingos institucijos. Europos Komisija taip pat nurodė, jog dėl
ES sankcijų taikymo Lietuvoje
yra atsakinga Užsienio reikalų
ministerija.
Druskininkų savivaldybė

Druskininkų savivaldybė, gindama viešąjį interesą ir atstovaudama druskininkiečių interesams, praėjusį penktadienį pakartotinai
kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos banką ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) dėl VšĮ sanatorija „Belorus“
situacijos/Mariaus Dovidausko nuotrauka

atsakingų institucijų prašo pateikti paaiškinimus
dėl sankcijų pritaikymo sa-

natorijai „Belorus“ teisinių
aplinkybių:
- nurodyti konkretų ES teisės

aktą, kuriuo remiantis „Swedbank“ priėmė sankcijas sanatorijai „Belorus“, konkrečiai

nurodant dokumento numerį,
jo punktą/dalį, priedo numerį/
dalį/punktą, sąrašą asmenų,
dėl sankcijų kuriems pritaikymo yra areštuotos sanatorijos
„Belorus“ sąskaitos;
- nurodyti informaciją, ar
buvo įvertintos visos faktinės ir teisinės aplinkybės, dėl
sankcijų pritaikymo, kaip to
reikalauja ES teisės aktai ir ES
teismų suformuota praktika;
- nurodyti informaciją ar dokumentus apie Lietuvos institucijų priimtus sprendimus dėl
sankcijų taikymo sanatorijai
„Belorus“;
- nurodyti informaciją ar dokumentus, kokius nurodymus
ar pavedimus Užsienio reikalų
ministerija davė „Swedbank“,
FNTT ar kitoms institucijoms
dėl sankcijų taikymo ar jų įgyvendinimo (nemokėti kompensacijų už prastovas ar pan.)
sanatorijai „Belorus“ nuo 2020
m. gruodžio mėnesio.
Šią savaitę Druskininkų savivaldybė taip pat planuoja
kreiptis į „Swedbank“.
Praėjusią savaitę LR Prezidentūra atsakė į Druskininkų
savivaldybės Tarybos daugumos kreipimąsi ir informavo,
kad LR Vyriausybės dar kartą paprašyta apsvarstyti ir išnagrinėti situaciją.

SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO KONKURSAS
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2021 metų Socialinės veiklos projektų finansavimo iš Druskininkų savivaldybės biudžeto
lėšų konkursą ir kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas socialinių paslaugų teikimo ir savanorystės srityse.
Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. kovo 5 d.
Informacija apie projektų finansuojamas veiklas, įgyvendinimo trukmę, paraiškų formas, jų pateikimo reikalavimus patalpinta konkurso nuostatuose Druskininkų savivaldybės internetinėje svetainėje www.druskininkai.lt, skiltyje „Savivaldybės remiami projektai“.
Elektroninė paraiškos ir jos dokumentų versija pateikiama el. paštu langelis@druskininkai.lt ne vėliau nei iki 2021 m. kovo 5 d. 24.00 val.,
laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Socialinės veiklos projektų konkursui“.
Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su konkursu susijusiais klausimais konsultacijas teikia Socialinės paramos skyriaus
vyr. patarėja Ligita Baranauskienė, tel. 8 614 42916, el. p. ligita.b@druskininkai.lt, ir vedėjo pavaduotoja Bronė Petrikienė, tel. (8 313) 55744,
brone.petrikiene@druskininkai.lt
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Nežinios kankinamiems sanatorijos „Belorus“ darbuotojams
baigiasi ir pinigai, ir kantrybė
Jau trečias mėnuo tęsiasi sanatorijos „Belorus“ drama. Dėl abejotinai taikomų ES
sankcijų nuo gruodžio įšaldyta sanatorijos sąskaita, o
žmonės gyvena nežinioje –
be darbo ir be pajamų. Vieni
jų bando iš situacijos suktis,
naudodamiesi galimybe gauti pinigus už nuotoliniu būdu
besimokančius vaikus, kiti jau
baigia išleisti daugelį metų
kauptas santaupas. Yra ir tokių, kuriems belieka vienas
variantas – prašyti savo pensininkų tėvų ar suaugusių vaikų juos finansiškai sušelpti.
Kuo ilgiau mūsų šalies vadovybė nesprendžia „Belorus“
problemos, tuo į vis didesnę finansinę ir psichologinę duobę
grimzta beveik 400 šios sanatorijos darbuotojų.
„Mano Druskininkai“ pakalbino keletą sanatorijos „Belorus“
darbuotojų ir pasidomėjo, kaip
jiems pastaraisiais mėnesiais
sekasi gyventi be darbo, be pinigų ir visiškoje nežinioje.
Gelbsti pinigai už vaikų mokymąsi
Kineziterapeutė Lina Smaliukė sakė besijaučianti bedarbė per prievartą – iš darbo jos
niekas neatleido, tačiau dirbti neleidžiama, atlyginimas nemokamas, nors sanatorijos sąskaitoje pinigų yra.
„Mes gyvename nežinomybėje, neaišku, ar esame apdrausti socialiniu draudimu, ar neapdrausti. Kas bus, jei pateksime
į ligoninę? Daug klausimų, daug
nežinomybės. Kokios socialinės garantijos? Niekas į tą klausimą neatsako. Man „Sodroje“
sakė, jog mes būsime drausti iki
tol, kol už mus mokės darbdavys arba bus darbdavio skola“,
– kalbėjo Lina.
Jauna moteris su vyru augina
du nepilnamečius vaikus – trimetį sūnų ir devynmetę dukrą.
Vyras šiuo metu nedirba, jis –
buvęs statutinis pareigūnas,
užsitarnavęs tarnyboje savo
pensiją.
Lina pasakojo, kad laikinu išsigelbėjimu jų šeimai tapo galimybė gauti pinigus už vaikų nuotolinį mokymą, tai sudaro 67 proc.
atlyginimo. Šios pajamos leidžia
išgyventi, tačiau moteris nežino,
kas bus, kai pasibaigs nuotolinis
mokymas.
Skaudina įžeidinėjimai ir nežinia
„Be to, kad negauname darbo ir pajamų, jaudina ir tai, jog
kai kas mus net drįsta pavadinti „tarakono pakalikais“. Juk visus mokesčius mokėjome Lietuvai, o kai valstybė turėjo mumis
pasirūpinti, tai ji to nesugebėjo
padaryti. Kodėl niekas neatėjo
ir nepasakė konkrečiai, kad jūs
uždaryti ir nedirbsit? Arba – palaukite, tai laikina, po pusmečio
mes išspręsime šią problemą, ir
jūs turėsite darbo vietas. Mūsų
sanatorija nuo 2018 m. lapkričio mėnesio kartu su Lietuvos
partneriu – Abromiškių reabilitacijos ligonine ir Baltarusijos
partneriu – regioniniu vaikų su
negalia ir psichoneurologiniais
susirgimais medicininės reabilitacijos centru vykdė projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems
sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“. Jis finansuotas iš 2014-2020 m. Eu-

Kineziterapeutė L. Smaliukė jaučiasi bedarbė per prievartą – iš darbo jos niekas neatleido, tačiau dirbti neleidžiama, atlyginimas nemokamas, nors sanatorijos sąskaitoje pinigų
yra/Laimos Rekevičienės nuotrauka

ropos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programos bei projekto partnerių lėšų. Pernai su kuponais pas
mus ilsėtis važiavo programoje
„Atostogos medikams“ dalyvavę Lietuvos medikai. Tai reiškia,
kad sanatorija „Belorus“ buvo
pripažįstama, kaip gydymo įstaiga. Ir staiga viskas baigiasi,
išeina, kad tu esi niekas. Skaudina ir įžeidinėjimai, ir nežinia“,
– kalbėjo Lina.
Moteris teigė, jog tarp sanatorijos darbuotojų vyrauja niūrios
nuotaikos, ypač – tarp vyresnio
amžiaus žmonių, kurie jaučiasi
nereikalingi. Moters teigimu, yra
tokių darbuotojų, kurių visi šeimos nariai dirba sanatorijoje.
„Jų vaikai išvažiavę į užsienį,
santaupų nėra, darbo susirasti neįmanoma. Ir griūna gyvenimai“, – kalbėjo sanatorijos „Belorus“ kineziterapeutė Lina.
Nesitiki susirasti darbą
Rasa ir Kęstas Ražanskai,
dirbę „Belorus“ sanatorijos Ūkio
skyriuje, šiandien sunkiai suduria galą su galu. Jau trečias mėnuo neturi nei darbo, nei pajamų
ir skaudžiai išgyvena dėl savo
ateities. Jie įsitikinę, jog vyresnio amžiaus žmonėms darbą
susirasti Druskininkuose bus labai sunku, o važinėti dirbti į kitus rajonus ar miestus jie neturi galimybių.
„Man, 56 metų moteriškei, turinčiai 37 metus darbo stažą,
visą laiką mokėjusiai mokesčius Lietuvai, teks prašyti pinigų iš mamos, gaunančios nedidelę pensiją, reikės maistui

R. ir K. Ražanskai, dirbę „Belorus“ sanatorijos Ūkio skyriuje, jau trečias mėnuo neturi nei
darbo, nei pajamų ir skaudžiai išgyvena dėl savo ateities/Laimos Rekevičienės nuotrauka

E. Dabrilaitė tikisi, jog sanatorijos „Belorus“ problema bus išspręsta, kitu atveju „Belorus“ darbuotojai taptų didelės neteisybės įkaitais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

prašyti eurų iš savo vaikų. Asmeniškai mes su vyru kiekvieną
mėnesį sumokam apie 500 eurų
mokesčių. Galiausiai likome lyg
kokie nusikaltėliai ir niekam nereikalingi. Tai labai skaudu ir neteisinga“, – kalbėjo Rasa.
Moteris pasakojo, jog yra dirbusi bendrovėje „Druskininkų
duona“. Šiai sužlugus, ilgai ieškojo darbo, kol pagaliau jį rado –
įsidarbino sanatorijoje „Belorus“
sanatorijoje skalbėja.
Rasai iki pensijos liko devyneri metai, o jos sutuoktiniui Kęstui – penkeri. Ražanskai įsitikinę, jog susirasti darbą jiems tai
tas pat, kas ieškoti adatos šieno kupetoje.
„Kur rasime darbą mūsų amžiuje? Vyras bandė ieškoti darbo, tai Leipalingyje pasiūlė dirbti už 300 eurų. Juk vien į darbą
važinėjant, kelionei išleidi 100
eurų, tai kas liks? Nematau ga-

limybės dirbti kitame mieste,
nes čia butas. Reikia gauti milžinišką atlyginimą, kad galėtum
ir nuomoti butą kitame mieste,
ir susimokėti už savąjį. Esame
taip įvaryti į kampą, kad trūksta
žodžių. Nėra tokios dienos, kad
negerčiau širdies lašų. Be migdomųjų neužmiegu. Mintys tokios ima, kad nors bėk laukais“,
– kalbėjo Rasa.
Kęstas pripažino, jog tik vienintelis Druskininkų meras ir
Savivaldybė kovoja už „Belorus“ darbuotojus, rūpinasi jų ateitimi. Vyriškis pasigenda Lietuvos valdžios dėmesio
ir atjautos. „Ar tie ponai galvoja, kad jie amžinai bus valdžioje? Ar alkanų vaikų ir moterų
ašaros neatsisuks jiems antru
galu?“, – sakė K. Ražanskas.
Bijo
darbą

prarasti

mėgstamą

Dėl abejotinai taikomų ES sankcijų nuo gruodžio įšaldyta sanatorijos „Belorus“ sąskaita, o darbuotojai gyvena nežinioje – be darbo ir
be pajamų/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Ergoterapeute
sanatorijoje
„Belorus“ dirbanti Eimantė Dabrilaitė sakė, kad gruodį gauta
žinia apie sankcijas buvo kaip
perkūnas iš giedro dangaus.
Dabar ji jau šiek tiek susitaikė
su šia situacija.
„Savaitgaliai būna ramūs, o
kai išaušta nauja darbo savaitė, tai imi laukti naujų žinių – ar
tau reikia susirinkti daiktus ir išeiti, ar ieškotis kito darbo. Gyveni nežinioje, tam tikroje baimėje – nejaugi reikės ieškotis
kitokio darbo. Visi žinome, kad
permainos sukelia žmogui stresą“, – sakė jauna moteris.
Paklausta, kaip ji ne vieną mėnesį gyvena be algos, Eimantė
sakė, jog situaciją gelbsti tai, jog
ji gyvena su draugu, kuris gauna
atlyginimą. Ketvirčiu etato ji dirba antraeilėse pareigose kitoje
sanatorijoje, tačiau ir ši neveikia.
Sanatorijoje „Belorus“ Eimantė dirbo didesniu, nei vienas
etatas darbo krūviu, nes buvo
daug vaikų, turinčių įvairių sunkių negalių ir atvažiavusių gydytis į šią sanatoriją.
Šį darbą Eimantė labai mėgsta, ir jis buvo pagrindinis jos
pragyvenimo šaltinis.
„Kai gruodį ištiko ši bėda, bandžiau domėtis, ar rasčiau ergoterapeutės darbą kur nors šalia
Druskininkų. Paaiškėjo, jog šiame regione darbo pagal mano
specialybę nėra. Kai pradėjau
domėtis visos Lietuvos mastu,
tai sužinojau, kad gal tik Klaipėdoje rasčiau darbą. Viską čia
tektų mesti ir keliauti dėl darbo
į Klaipėdą? Man nesuprantama, kai valdžia sako, jog reikia
persikvalifikuoti ir keisti mėgiamą darbą, kurį tu išmanai. Šioje
situacijoje kartais galvoji, kad
esi nieko vertas žmogus, o kai
dar paskaitai komentarus po
straipsniais šalies žiniasklaidoje, tai apskritai suima liūdesys“,
– kalbėjo Eimantė.
Paklausta, kokius matanti šios
problemos sprendimo variantus,
Eimantė sakė, pradžioje galvojusi, kad uždarys sanatoriją, ir viskas tuo pasibaigs. „Bet kitą dieną pagalvojau, kaip gali uždaryti
tokią didelę sanatoriją? Kur bus
gydomi tie vaikai, kurie čia gauna geriausią gydymą ir reabilitaciją? Baltarusijoje tokio lygio
paslaugų tikrai nėra, ten net ergoterapijos paslaugos vaikams
neteikia“, – svarstė Eimantė.
Ji tikisi, jog ši problema turėtų
būti išspręsta, nes antraip „Belorus“ darbuotojai taptų didelės
neteisybės įkaitais.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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L. Gardziulevičienė: „Socialinius projektus įkvėpė asmeninė patirtis“

– Jūsų vyresnėlis sūnus Kajus paskatino pačią įsitraukti į
socialinę veiklą ir šios srities
projektus. Ko gero, ne veltui
sakoma, kad į bėdą patekusį
geriausiai supras ir atjaus tas,
kuris pats yra išgyvenęs vieną ar kitą problemą?
– Tikrai taip. Kol gyvenome
Lazdijuose, įgyvendinome vos
vieną projektą – susitikimą Metelių regioniniame parke vaikus
su negalia auginančioms šeimoms. O kai atsikraustėme į
Druskininkus, čia atsivėrė daugybė galimybių. Pamenu pirmąjį
susitikimą Savivaldybėje su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mus ten tiesiog skatino imtis iniciatyvos, kurti projektus.
Sulaukus tokio palaikymo, atsirado daugiau pasitikėjimo ir noro
ką nors prasmingo nuveikti.
Žinoma, aš numanau, kokios
pagalbos reikia neįgalų vaiką
auginančiai šeimai, ko reikia
pačiam vaikui, todėl ir veiklos
gimsta iš asmeninės patirties.
– Jums teko prisidėti ir prie
Druskininkų
savivaldybėje
Europos socialinio fondo ir
Druskininkų savivaldybės lėšomis įgyvendinamo projekto „Kompleksinės paslaugos
Druskininkų savivaldybės šeimoms“. Kuo jis išskirtinis?
– Tai – tikrai svarbus ir naudingas projektas, kuriantis labai didelę pridėtinę vertę ir pačiai bendruomenei, ir šeimoms. Žmonės
gali sulaukti nemokamos psichologo konsultacijos, įvairių mokymų tėvams, kurių iš tikrųjų labai
reikia. Kartais mums atrodo, kad
daug išmanome, bet pasirodo,
kad raliai nieko nežinome. Juk
universitete galima įgyti įvairių
specialybių, o būti tėvais išmoko tik gyvenimas – niekas kitas
to nemoko.
– Esate asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė. Kada
ir kodėl Jums kilo mintis įgyvendinti socialinės veiklos
projektą, kurio tikslas – pagalba savivaldybėje augantiems
negalią turintiems vaikams ir
jų šeimų nariams? Kokią pagalbą teikia ši asociacija?
– Kai atvažiavau į Druskininkus, prasidėjo bendradarbiavimas su vietos savivalda, atsirado tėvų, kurie augina vaikus su
negalia ir nori sukurti jiems ką
nors naudingo. Suradus tokią
bendrystę, gimė Dienos centro veiklų idėja, taip pat – savanorystės. Kadangi esu baigusi
socialinio darbo studijas, žinau, kad neįgalius vaikus auginančios šeimos išgyvena labai
įvairius etapus. Ir jiems svarbi galimybė sulaukti pagalbos,
tarpininkavimo paslaugų. Norisi, kad būtume tarsi atrama tokioms šeimos. Kad jie galėtų
čia gauti visą jiems reikalingą
informaciją.
Pagrindinė asociacijos „Padėkime vaikams“ veikla – Dienos centras, skirtas visiems
bendruomenės vaikams. Manau, jis ypatingas tuo, kad
jame dirba nuostabios užimtumo specialistės Monika Mažonaitė ir Ieva Dovidauskienė. Tik
nuo žmonių požiūrio, vertybinių
nuostatų priklauso sėkminga
veikla, paremta įtraukios aplinkos principu.
Mes, tėvai, auginantys specialiųjų poreikių turinčius vaikus,
norime, kad jie turėtų draugų,
kaip ir jų bendraamžiai, pagal
galimybes dalyvautų įvairio-

Laura brangina drauge su šeima – vyru Edgaru ir sūnumis Kajumi bei Gabrieliumi – praleistą laiką/Asmeninio archyvo nuotrauka

se veiklose – sportuotų, šoktų,
pieštų.
Mūsų atžaloms svarbu būti
tarp bendraamžių, turėti draugą,
kuris bendrautų ar, esant reikalui, jam padėtų. Tėvai to bendravimo niekada neatstos. Įprastai ypatingiems vaikams sunku
susirasti draugų savo aplinkoje, o Dienos centras suteikia tokią galimybę. Labai džiaugiuosi, kad pagal galiojančius teisės
aktus Dienos centrą gali lankyti
visi bendruomenės vaikai.
– Dar ne taip seniai negalią
turinčių žmonių, sėdinčių vežimėliuose, gatvėse nematydavome. Tėvai tarsi slėpdavo
savo vaikus nuo aplinkinių ir
jausdavosi nesmagiai. Net ir
praeiviai gatvėje pasimesdavo, pamatę neįgalų žmogų...
– Ir dabar yra įvairių šeimų patirčių. Vieni ieško pagalbos, kiti
užsisklendžia ir patys vieni išgyvena. Bet ta stigma dėl neįgalaus vaiko tebėra gaji. Ir tyrimai rodo, kad tėvai dar patiria
tarsi nepatogumo jausmą. Juk
kai augini neįgalų vaiką, tau reikia daugiau paslaugų, įvairesnės pagalbos, todėl dažnai beldiesi į įvairių įstaigų duris, pildai
įvairius prašymus. Nenuostabu,
kad tada tėvai pasijaučia prašytojais ir net jaučiasi dėl to kalti.
Vaikai su negalia dažnai gyvena savame pasaulyje, o tai trikdo aplinkinius. Pastebime, kad
žmonės pasimeta, pamatę kitokį vaiką. Ir tai natūralu, nes ne
visų aplinkoje yra žmonių su negalia. Tą jaučiantys tėvai vėl patiria nepatogumo jausmą. Tam,
jog visiškai priimtum negalią,
manau, dar reikia stiprinti patį
pagalbos mechanizmą, kad tėvams būtų lengviau įveikti visus iškilusius sunkumus. Ypač
– pradinėje stadijoje pasitaikančias krizes, patį vaiko negalios
priėmimą ir susitaikymą su ja.
Tyrimai rodo, kad kai kurie tėvai vaiko negalią priima kaip
duotybę, pakeičiančią jų pasaulėžiūrą. Tą patį galiu pasakyti ir
apie save – Kajus, manau, ne
šiaip sau į mūsų šeimą atkeliavo. Jeigu ne jis, tiesiog nebūtume tokių veiklų vykdę.
– Esate sakiusi, kad šeimoje svarbi ne tik tėvystė, bet
ir partnerystė, o tėvai turėtų
suvokti, jog, gimus kitokiam
vaikui, gyvenimas nesibai-
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gia. Vaikai laimingi bus tik tuo
atveju, jei laimingi bus tėvai.
– Vaikas su negalia, be abejo,
šeimai yra išbandymas. Ir labai
svarbu, kaip tu jį sugebi įveikti. Stengtis turėtų abu tėvai, nes
lengviausia, manau, išeiti ir palikti – dažniausiai mamą – su
neįgaliu vaikeliu. Bet džiaugiuosi, matydama, kad ir gatvėje, ir
sanatorijose – vis daugiau tėčių, besirūpinančių tokiais vaikais. Panašu, kad situacija keičiasi ir gerėja. Juk iš tikrųjų
partnerystė yra labai svarbi. O
dažniausiai, gimus neįgaliam
vaikui, mama labai daug dėmesio skiria būtent jam, daug laiko praleidžia sanatorijose, gydymo įstaigose. Vyrui dėmesio
tenka mažiau. Todėl tokiai šeimai labai svarbi ir pagalba iš šalies, kad jie lengviau įveiktų sunkumus.
Kai gimsta vaikas su negalia,
manau, svarbi visų šeimos narių – brolių, sesių, senelių – pagalba, jų palaikymas. Gal kartais jie galėtų prižiūrėti vaiką,
kad jo tėveliai turėtų galimybę
rasti laiko ir vienas kitam, kur
nors kartu išeiti?
Kol vaikas mažas, jį prižiūrėti
lengviau. Kai paauga, reikia ir fizinių jėgų, kad galėtum juo pasirūpinti. Tada praverčia ir socialinių paslaugų teikimas – Dienos
centro ar panašių. Neįgalių vaikų tėvams svarbi kiekviena galimybė pailsėti, sveikata, emocinis atsparumas. Daugelis iš jų
svajoja tiesiog išsimiegoti, nes
prie vaiko su negalia keltis reikia nuolatos, ne tik tada, kai jis
būna kūdikis.
Mums padeda ir jaunėlis, sep-

tynerių Gabrielius. Stengiamės,
kad jis nejaustų naštos, neapkrauname jo vaikystės rūpesčiais. Bet norime, kad jis nesišalintų padėti. Nors Kajus beveik
nekalba, su broliu puikiai komunikuoja. Juos sieja broliški santykiai, nesvarbu, kad fizinės galimybės ribotos. Jie sugeba ir
susipykti, ir susitaikyti.
Mūsų Kajus lanko „Saulės“
mokyklos specialiąją klasę. Kadangi Dienos centras veikia šioje mokykloje, po pamokų jis ten
praleidžia laiką. Jam labai svarbūs šalia esantys žmonės, svarbu, kaip jie jį priima, kaip sugeba su juo komunikuoti. Jam 10
metų, todėl jis nori draugauti su
savo amžiaus vaikais, žaisti su
jais, kiek sveikatos galimybės
leidžia. Jam svarbu būti tarp
žmonių, dalyvauti renginiuose,
šventėse.
– Papasakokite apie asociacijos „Padėkime vaikams“ atstovų įgyvendinamą dar vieną projekto veiklą, pavadintą
„Ypatinga draugystė“.
– Savanorystė prasidėjo kartu su socialinės veiklos projektu
2017 metais, ji buvo finansuojama Savivaldybės lėšomis. Kvietėme jaunuolius bent valandą
per savaitę tapti vaiko su negalia
draugu. Reikėtų pamatyti tų vaikų džiaugsmą, kai pas juos kažkas atėjo ir jie surado draugų!
Savanoriavo dvi sesės – Gabrielė ir Giedrė. Jos, ir baigusios
„Saulės“ mokyklą, vis parašo ir
teiraujasi, kaip vaikai gyvena.
Viena mergina, Gabrielė Akstinaitė, labai susidomėjo savanorystės idėjomis ir sėkmingai

savanoriavo Druskininkų JUC
pagal Jaunimo savanoriškos
tarnybos programą. Manau, kad
savanoriai tikrai supranta, kokia
prasminga ir reikalinga jų veikla
vaikams su negalia.
Norėjosi plėtoti savanorystės
veiklą toliau. Padrąsinimo ir paskatinimo sulaukėme iš tuomečio Druskininkų savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus
Juozo Kazlausko. Jis mus paragino tapti akredituota savanorišką veiklą vykdančia organizacija, galinčia organizuoti jaunimo
savanorišką tarnybą mūsų savivaldybėje. Jaunuoliai nuo 14 iki
29 metų gali atlikti jaunimo savanorišką tarnybą priimančioje
organizacijoje, o tai yra 40 valandų savanorystės per mėnesį. Šioje programoje savanorius
lydi mentoriai, kurie padeda reflektuoti, įsivertinti kompetencijas. Man iš tiesų atrodo, kad tai
yra labai prasmingas dalykas,
sparčiai populiarėjantis Lietuvoje. Šią programą kuruoja Jaunimo reikalų departamentas, su
kuriuo labai smagu bendradarbiauti. Labai svarbu, kad mūsų
veiklą labai palaiko Druskininkų
savivaldybė ir jos vadovai.
– Jūs tiek daug savęs kitiems išdalijate, kur semiatės
stiprybės?
– Pastebėjau, kad karantino metas išmokė nubrėžti ribas
ir pajausti savo žmogiškųjų resursų galimybes. Laisvadieniais
man labai patinka būti gamtoje.
Kartais paskaitau gerą knygą,
pažiūriu puikų filmą. Jeigu turėdavau galimybę – kai iki karantino dar buvo galima, susitikdavau
su draugėmis. Su nostalgija prisimenu SPA procedūras, kurios
tikrai padėdavo atsigauti. Viskas
priklauso nuo to, kaip jaučiuosi ir
kiek būnu pavargusi. Kartais tiesiog užtenka ramiai pagulėti ir
nieko neveikti. Ir svarbiausia –
savęs „negraužti“ dėl to...
– Kas Jums suteikia didžiausią džiaugsmą?
– Būna smagu, kai neturime jokių papildomų iššūkių. Gera, kai
matau, kad kažkam padėjau,
suteikiau džiaugsmo. Kartais
džiaugsmas būna gerai išsimiegoti ar skaniai pavalgyti. Būna
dienų, kai džiaugiesi mažais dalykais. Einu į darbą, grožiuosi
gamta ir jaučiu, kaip širdis džiaugiasi. Apima toks pilnatvės jausmas! Nors net nežinau, dėl ko tai
vyksta... Man atrodo, net nereikia, kad kas ypatingo atsitiktų.
Reikia išmokti būti čia ir dabar,
džiaugtis kiekviena akimirka.
– Kokių profesinių ir asmeninių svajonių turite?
– Labiausiai norėtųsi nenustoti tobulėti – tai man labai svarbu.
Norėčiau toliau eiti savo širdies
keliu ir dirbti socialinėje srityje,
daryti tai, kas man patinka ir reikalinga kitiems žmonėms. Man
labai svarbūs ir žmonės, su kuriais aš dirbu, mūsų komanda.
Svarbus pasitikėjimas, bendra
veikla. Noriu tai išsaugoti.
Norėčiau kuo daugiau laiko
praleisti kartu su vyru. Iki karantino turėjome tradiciją – kiekvieną antradienį dalyvaudavome
proto mūšiuose. Turime nuostabius kaimynus – Angelę ir Alvydą bei Ireną su Vytautu, kurie
visada pasiūlo pagalbą, vaišina
pyragais. O tais antradieniais
mūsų gerieji kaimynai prižiūrėdavo vaikus. To dabar labai
trūksta.
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Žmonėms, neturintiems galimybės išeiti iš namų,
išsigelbėjimu tampa socialiniai darbuotojai
Druskininkų savivaldybės
Socialinių paslaugų centras
ketvirtus metus vykdo projektą „Integralios pagalbos
teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Šiuo metu pagalba
teikiama 20-čiai sunkią negalią turinčių mūsų krašto gyventojų.
Projekto lėšomis įsigyti du lengvieji automobiliai suteikia galimybę asmens globos ir slaugos
paslaugas teikti ne tik miesto gyventojams, bet seniūnijose gyvenantiems neįgaliesiems.
Šešiems asmenimis Integralios
pagalbos paslaugas teikiame
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose. Nuo projekto pradžios integralios pagalbos paslaugas
gavo 45 paslaugų gavėjai.
Ko reikia žmonėms, neturintiems galimybės išeiti iš namų?
Labiausiai jiems trūksta dėmesio ir bendravimo, todėl mūsų
darbuotojai jų namuose yra
ypač laukiami. Kiekvienas darbuotojas tampa tarsi draugu
savo klientui, su kuriuo jie dalinasi ne tik savo rūpesčiais, bet
ir džiaugsmais.
Labiausiai darbui motyvuoja
grįžtamasis ryšys, supratimas,
kad prisidedame prie geresnės
žmogaus savijautos. Padovanota šypsena, išgirstas „ačiū“ už
tai, kad mes esame, ateiname,
rūpinamės, mums suteikia jėgų
nelengvame darbe.
Namų aplinkos reikšmė asmeniui priežiūros ir paslaugų teikimo procese yra sava ir artima,
padeda pasijusti geriau, todėl, net susirgę, daugelis žmonių nori būti gydomi ir prižiūrimi savo namuose. Integralios

Integralios pagalbos komanda palengvina slaugomų Druskininkų savivaldybės gyventojų ir jų artimųjų kasdienybę/Socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

pagalbos gavėjams sudaromos sąlygos, kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose,
neprarandant ryšio su artima
aplinka, leidžia išvengti stacionarios institucinės globos. Gaunama kvalifikuota pagalba suteikia šeimos nariams galimybę
neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo

įsipareigojimus.
Integrali pagalba – labai pasiteisinęs projektas, svariai prisidedantis prie Savivaldybės gyventojų socialinių ir sveikatos problemų
sprendimo. Tikimės, kad jis bus
tęsiamas, o Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro
kvalifikuoti bei atsidavę darbuotojai ir toliau galės teikti taip reika-

lingas ir naudingas socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens
namuose.

Socialinių paslaugų centro
informacija
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Druskininkų „greitosios“ medikai:
„Smagiausia, kai suspėji išgelbėti žmogui gyvybę“
Kai, eidami mieste, pamatome gatve dideliu greičiu su įjungtais žiburėliais ir garsiniu signalu lekiantį greitosios medicinos pagalbos automobilį,
pagalvojame, kad kažkam atsitiko nelaimė, ir medikai lekia į pagalbą. Žinome – jei kažkam iš mūsų
nutiktų bėda, patys taip pat labai lauktume „greitosios“ pagalbos. Tik, ar susimąstome, kas tie žmonės, kurie dieną naktį budi prie telefonų ir yra pasirengę bet kuriuo paros metu suteikti mums skubią
pagalbą?
Druskininkų greitosios medicinos pagalbos (GPM)
veiklą administruojančio Pirminės sveikatos priežiūros
centro direktorė Eglė Matienė sako esanti patenkinta
ten dirbančių žmonių darbu ir tuo, kaip jie susidoroja su
šiandien kylančiais pandemijos iššūkiais.
Sulaukia iki 400 iškvietimų
Druskininkų greitosios medicinos pagalbos vadovė
Nijolė Sarafinaitė, šį darbą dirbanti jau 43 metus, pasakojo, kad tai yra pirmoji ir, ko gero, vienintelė jos
darbovietė. Moteris džiaugiasi GMP kolektyvu, kuris,
jos teigimu, nuolat mokosi ir tobulina savo profesinius
įgūdžius.
Pasidomėjus, kiek žmonių dirba mūsų miesto GMP,
ponia Nijolė sakė, jog Druskininkuose dirba dvi brigados. Brigadoje – bendrosios praktikos slaugytoja arba
paramedikė ir vairuotojas, kuris taip pat yra baigęs paramediko kursus.
„Mes turime tris automobilius – du kasdien dirba, o
vienas – rezervinis. Iš viso dirba 19 žmonių – 10 bendrosios praktikos slaugytojų, paramedikų, 9 vairuotojai,
penki iš jų yra baigę paramedikų kursus. Jie dalyvauja,
reanimuojant žmogų, gali nustatyti cukraus kiekį kraujyje, pamatuoti kraujo spaudimą, padėti įmobilizuoti traumos ištiktą žmogų ir panašiai. GMP kolektyve dirba dvi
jaunos slaugytojos, nuolatos praktiką atlieka karo medicinos bei kitų susijusių specialybių studentai. Jauni
žmonės tikrai įneša dinamiškumo ir motyvuoja kolektyvą pasitempti“, – sakė N. Sarafinaitė.
Medikė sakė, kad per mėnesį Druskininkų GMP sulaukia apie 400 iškvietimų. O per gripo epidemiją iškvietimų skaičius perkopia ir 500 ribą. Ji pastebėjo, jog kartais būna sudėtinga suspėti, jei Druskininkuose lieka
viena brigada, o kita brigada išveža gimdyvę ar sunkų
COVID-19 ligonį į kitą miestą.
Pasitaiko ir melagingų iškvietimų
Pasidomėjus, per kiek laiko greitosios medicinos pagalbos ekipažas turi atvykti į iškvietimo vietą, N. Sarafinaitė sakė, jog miesto ribose į skubų iškvietimą reikia
nuvykti per 15, o kaimo vietovėje – iki 25 minučių. Iškvietimo kategoriją – skubus ar ne – nustato dispečeris
pagal algoritmą.
„Kartais kaime būna tokių iškvietimų, kad negalime privažiuoti, tuomet medikams tenka pėsčiomis
pasiekti ligonio namus, kartais – ir per pusnis bristi.
Šiemet dėl ypač gausaus snygio nelengva buvo pasiekti pacientus ne tik kaime, bet ir mieste – mūsų automobiliui nelengva buvo privažiuoti prie daugiabučių
namų laiptinių, nes kiemai pilni automobilių. Problemų kyla ir tada, kai reikia ligonį iš kokio penkto aukšto nunešti į greitosios medicinos pagalbos automobilį, žmonės nenori padėti, sako: „Čia jūsų darbas, tai ir
neškite“. Kartais net tenka kviestis į pagalbą ugniagesius gelbėtojus“, – pasakojo ponia Nijolė.
Ji pripažino, jog vis dar pasitaiko ir melagingų iškvietimų, kartais tokių būna net 100 per mėnesį. Nuvažiuoja
medikai į nurodytą vietą ir nieko neranda. Kartais žmonės GMP kviečia dėl menkniekių.
Informaciją apie iškvietimus Druskininkų GMP gauna
iš Kaune įsikūrusios dispečerinės, į kurią patenka visi
112 arba 113 telefono numeriu gauti iškvietimai.
Kauno dispečerė gauna skambutį ir nukreipia iškvietimą druskininkiečiams. Kartais tenka važiuoti ne tik į
Druskininkų savivaldybės teritoriją, bet ir į Lazdijų ar
Varėnos rajonus.
Prireikia ir pareigūnų pagalbos
Pasidomėjus, dėl kokių sveikatos sutrikimų dažniausiai kviečiama „greitoji“, N. Sarafinaitė pasakojo, kad
dažniausiai ligoniai GPM kviečia dėl širdies ir kraujagyslių problemų, neretai žmones tenka gelbėti nuo infarkto. Taip pat skubama pas ligonius dėl aukštos temperatūros, važiuojama į avarijas, o per pilnatį prasideda
iškvietimai ir dėl psichikos problemų. Tokiu metu prireikia ir pareigūnų pagalbos.
„Anksčiau žmonės labiau gerbė mūsų darbą ir stengėsi mums padėti. Dabar jie – piktesni, kartais GPM ekipažui prireikia ir policijos pareigūnų pagalbos. Per tiek
metų visokių nuotykių yra buvę. Vienas pacientas puolė su peiliu, gerai, kad buvo policininkas, kuris jį sutramdė. Kitas šoko per galvą, norėjo pabėgti. Iškeikia, apšaukia, visko būna. Labai įnoringi, reiklūs bei kaprizingi
būna poilsiautojai“, – savo patirtimi dalijosi ponia Nijolė.
Paklausta, kaip apsirengę pandemijos laikotarpiu

Druskininkų GMP vadovė N. Sarafinaitė šį darbą dirba jau 43 metus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Paramedikė G. Maciunskienė jau penkerius metus skuba į pagalbą
druskininkiečiams/Laimos Rekevičienės nuotrauka

GMP medikai vyksta pas ligonius, N. Sarafinaitė sakė,
kad tais atvejais, jei įtariama, jog gali būti „kovidinis“
iškvietimas, medikai rengiasi specialų apsauginį kombinezoną, naudoja dvejas pirštines, antbačius iki kelių, specialų respiratorių ir visas būtinas vienkartines
priemones.
Pasidomėjus, kas sunkiausia GMP medikų darbe, N. Sarafimaitė šiek tiek susimąstė ir pripažino:
„Sunkiausia būna tada, kai pas žmogų atvažiuoji per
vėlai, kai nebegali jam padėti. Skaudu važiuoti pas
onkologinius ligonius, nes kartais žinai, kad vargu,
ar jam bepadėsi. Tie, kas slaugo šia liga sergančius artimuosius, puikiai mane supras. Bet liūdniausia, kai atvažiuoji pas mirštantį vaiką, ir niekuo jam
negali padėti“.

tą grįžti ir viską užmiršti, nes reikia juk gyventi savo gyvenimą.

„Mano Druskininkai“ pakalbino vieną iš jauniausiųjų Druskininkų GPM medikių – 29-erių leipalingietę paramedikę Gabrielę Maciunskienę, jau
penkerius metus skubančią į pagalbą druskininkiečiams.
– Kodėl pasirinkote šią profesiją? Gal trūko adrenalino?
– Tikrai, norėjau adrenalino.
– Per tą laiką daug turėjote ekstremalių situacijų?
– Buvo visko.
– Kas šiame darbe įdomiausia, kas veža?
– Niekada nežinai, kur atsidursi. Valanda gali būti
rami, bet už minutės gali būti skubus iškvietimas – avarija, reanimacija. Nežinai, kurioje vietoje atsidursi, ir ką
ten rasi atvažiavęs.
– Netikėtumo momentas? Nieko negali susiplanuoti?
– Kažkiek galvoje susiplanuoji tuos scenarijus, bet jie
gali bet kurią sekundę pasikeisti, kad ir kiek juos planuotum. Pasiplanuoji, o atvažiuoji ir darai visai kita.
– Ar per pandemiją yra tam tikros specifikos? Juk
nežinai pas ką važiuoji, gal pas COVID-19 ligonį?
– Dažniausiai apie ligonio situaciją informuoja dispečeris, tai žinome, kad jis gali būti ir sergantis COVID-19.
Būna taip, kad ir pats pacientas nepasako, jog serga. Ir
jis pats kartais nežino. Kontaktuoji su juo ir tik po kurio
laiko sužinai, kad jis užsikrėtęs.
– Ar visada reikia rengtis visą apsaugą?
– Jei žinome, kad važiuojame pas COVID-19 sergantį ligonį, žinoma, turime vilkėti visą reikalingą aprangą.
Tačiau ir į eilinius iškvietimus pandemijos metu rengiamės apsaugos priemones.
– Per tuos penkerius darbo metus GMP kas Jums
suteikė didžiausią pasitenkinimą? Ir kas nuliūdino?
– Buvo toks atvejis – atvykome pas mirštantį penkiasdešimtmetį žmogų ir po 45-50 minučių pavyko jį atgaivinti. Tai fantasitškas jausmas, kaip jis pradėjo kvėpuoti, regis, viduje fejerverkai pradėjo sproginėti. Liūdina,
kai negali padėti. Nori padėti ir supranti, kad to padaryti
negali. Jaudina, kai vaikai serga ar patiria traumą. Tada
atrodo, kad kartu su vaiku ir tau skauda. Tas pats ir su
avarijomis, kai įvykio vietoje užgęsta žmogaus gyvybė.
Po to kelias dienas galvoji apie tai. Nors žinai, kad negalėjai padėti, bet vis tiek širdyje negera.
– Ar baigusi darbą ir grįžusi namo, sugebate atsiriboti nuo darbo emocijų?
– Būna, kad galvoji apie vieną ar kitą ligonį – kaip jis
dabar jaučiasi. Druskininkai – nedidelis miestas, tai per
pažįstamus bandai sužinoti, kaip tas ligonis jaučiasi, ar
jau išleistas iš ligoninės. Daug vežame pacientų į Vilnių
ir Kauną ir paskui klausinėjame, ar jau grįžo. Kitą kar-

– Ar nebuvo per tuos metus taip, kad susidurtumėte su ligonių ar jų artimųjų smurtu?
– Buvo. Atvažiavome, atrodo, į įprastą iškvietimą, o
paskui mūsų nenorėjo išleisti iš buto. Asmuo buvo neblaivus. Visokiais žodžiais mus iškoneveikė, teko kviesti policiją.
– Ar po tokių atvejų neateina mintis išeiti iš tokio
darbo?
– Būna tokių minčių. Galvoju, gal geriau man eiti paštininke dirbti.
– Bet ir paštininkes pikti žmonės užsiundo šunimis...
– (Juokiasi) O ką daryti, juk kažką reikia dirbti? Tikrai
būna minčių, jog reikia viską mesti ir išeiti. Ypač po sunkaus ligonio ar avarijos. Kokią valandą tokios mintys
pasiblaško ir paskui nurimsta. Buvo avarija, ten žuvo
jaunas žmogus. Tada pasakiau, kad daugiau čia nebedirbsiu. Bet praėjo para, viskas atsistojo į savo vietas.
Ir vėl darbe.
– Esate patenkinta savo darbu?
– Taip. Kitaip čia nedirbčiau.
– Ar per iškvietimus sutinkate piktų žmonių?
– Nežinau, kaip buvo anksčiau, bet dabar piktų
žmonių pasitaiko. Jie patys iškviečia greitąją, mes
atvažiuojame, ir kartais atrodo, kad jie pyksta ant
mūsų. Nesuprantame dėl ko. Kai tiesiai šviesiai paklausiame, ko jie pyksta, tada jie pasimeta ir nežino, ką atsakyti. Daugelis nepasitiki paramediku, nes
jie įpratę, kad atvažiuotų felčeris arba gydytojas. O
paramedikas jiems kažkoks neaiškus asmuo. Lietuvoje paramedikai dirba jau apie 15 metų. Norint tapti paramediku, tenka daug mokytis. Kaune mokiausi
dvejus metus, mokslai labai sunkūs, sukaupiau daug
informacijos. Dabar dar mokausi – būsiu bendrosios
praktikos slaugytoja. Iš viso medicinos teks mokytis
beveik 6 metus. Mes stengiamės dėl ligonių, tobulėjame, todėl labai norėtumėme, kad ir žmonės mumis
labiau pasitikėtų.

Apie paramedikus
Paramediko specialybę įgijęs žmogus privalo visiems pacientams teikti pirmąją medicinos pagalbą įvykio vietoje, sergantiems ar
nukentėjusiems nelaimingų atsitikimų metu,
prireikus skubiai ir saugiai juos transportuoti,
įvykio vietoje teikti psichologinę pagalbą nukentėjusiems bei aplinkiniams, atlikti greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojo funkcijas. Paramedikas turi žinoti ūmių
bei gyvybei pavojingų būklių simptomus,
gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas,
žmonių gaivinimą, šoko ir komos, pavojingų
užkrečiamųjų ligų, gimdymo, apsinuodijimų,
užspringimo, skendimo ir kitų traumų bei ligų
požymius. Taip pat reikalaujama, kad paramedikas mokėtų įvertinti paciento būklę, naudotis defibriliatoriumi, kita greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse esančia
medicinos įranga, tvarstyti žaizdas, naudoti
įtvarus, neštuvus. Paramediku gali tapti asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir baigę 1080 val. trukmės kursus.
Parengė Laimutis Genys

8

2021 m. vasario 25 d.

Savaitraščio Nr. 293

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:
info@manodruskininkai.lt
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione
tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“
ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
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Naujas restoranas, besiruošdamas atidarymui pavasarį,
ieško komandos
(Esame pačiame Druskininkų centre, naujoje coworking ir co-living erdvėje „Tech Spa“)
Reikalingi (atlygis, neatskaičius mokesčių):
•

PADAVĖJAI-BARMENAI, -ĖS (645 Eur)

•

ADMINISTRATORIUS, -Ė (nuo 700 Eur)

•

VIRĖJAI, -OS (nuo 1050 Eur)

•

VIRĖJO PADĖJĖJAI, -OS (nuo 875 Eur)

•

INDŲ PLOVĖJAI, -OS (645 Eur)
Prisijunk! Skambink arba rašyk:
i.armalyte@gmail.com/ +370 624 94996

IEŠKOME TRANSPORTO SKYRIAUS VADYBININKO (-ĖS),
PROFESIJOS MOKYTOJO (-OS)
Darbo pobūdis:
- organizuoja ir vykdo dalyko teorinį ir (arba) praktinį profesinį mokymą pagal profesinio mokymo
programas ir joms įgyvendinti ugdymo/mokymo planuose numatytas valandas, įskaitant valandas, skirtas mokinių ugdymo(-si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;
- tvarko dokumentus susijusius su automechanikų skyriaus praktiniu mokymu vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
- užmezga kontaktus su socialiniais partneriais, renka informaciją ryšiams plėsti;
- teikia pasiūlymus veiklos gerinimo klausimais.
Reikalavimai:
- išsilavinimas automobilių inžinerijos, automechanikų srityje;
- ne trumpesnė nei 3 metų darbo patirtis automechanikos srityje;
- gebėjimas produktyviai ir atsakingai planuoti darbo laiką;
- gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
- gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- komunikabilumas, iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas.
Mes siūlome:
- įdomų, atsakingą ir dinamišką darbą;
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
- veržlų ir bendrų tikslų siekiantį kolektyvą;
- darbą vadybos ir dėstymo srityje;
- nuo 1000 Eur. iki 1350 Eur. darbo užmokestį, neatskaičius mokesčių.
PMC „Žirmūnai“ Druskininkų filialas
Daugiau informacijos telefonu +370 664 23148
Gyvenimo aprašymą CV siųsti lietuvių kalba su nuoroda „Transporto skyriaus vadybininkas (-ė), profesijos mokytoja (-as)“ el. paštu druskininku.personalas@mczirmunai.lt

Gyvenamųjų namų buitinių
nuotekų septikų duobių/vietinių
valymo įrenginių prijungimas prie
centralizuotų nuotekų
tvarkymo tinklų Druskininkų mieste
Nuotekų tvarkymas – aktuali problema visiems Druskininkų miesto ir savivaldybės
gyventojams. Gyventojų naudojamos išgriebimo duobės,
septikai, o kai kuriais atvejais – ir vietiniai valymo įrenginiai, sukelia nemažai nepatogumų, nes juos reikia
patiems tinkamai ir laiku prižiūrėti, o jų aptarnavimas (išsiurbimas) brangiai kainuoja.
Be to, šie nuotekų kaupimošalinimo įrenginiai yra seni,
taigi bet kuriuo metu gali tapti nesandarūs ir neužtikrinti „Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo,
eksploatavimo ir kontrolės
tvarkos aprašo reikalavimų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.
Dėl esamos prastos vietinių
tinklų būklės, nuotekos gali patekti į aplinką ir užteršti gruntinius vandenis bei tapti taršos
šaltiniu. Ypatingai Lietuvos klimato ir geologinėmis sąlygomis, kai gruntas nuolatos plaunamas lietaus ar tirpstančio
sniego, gruntiniai vandenys
dažniausiai aukšti. Naudojamos išgriebimo duobės, septikai, o kai kuriais atvejais – ir
vietiniai valymo įrenginiai nuolat skleidžia pavojingas dujas
bei nemalonius kvapus. Net ir
pašalinus tokį taršos šaltinį, pasekmės lieka ilgam.

tralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Druskininkų mieste“ (toliau –
Projektas). 2019 metų rugsėjo
mėnesį Projektui skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau
– LAAIF), finansuojančio projektus, susijusius su atskirų ir/
arba grupinių nuotekų tvarkymo
sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų,
aglomeracijoje virš 2000 gyventojų, programos lėšų, o 2019 m.
spalio 7 d. pasirašyta Projekto
finansavimo ir administravimo
sutartis Nr. LAAIF-S-54(2019).
Projekto įgyvendinimui skirti 75
553,75 Eur, iš kurių 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų yra LAAIF
programos lėšos. Likusia suma
prisidės projekto vykdytojas –
UAB „Druskininkų vandenys“.
Atlikus visus Projekte numatytus darbus, išplėsti centralizuoti nuotekų tvarkymo tinklai Druskininkų miesto Kurorto ir M. K.
Čiurlionio gatvėse, prie jų prijungus daugiabučio gyvenamojo namo Kurorto g. 17 ir gyvenamojo kvartalo M. K. Čiurlionio
g. 126-126D grupines nuotekų tvarkymo sistemas. Vykdant
Projektą, paklota apie 0,800
km nuotekų šalinimo tinklų, sumontuota 1-a nuotekų šalinimo
siurblinė ir 11 gyventojų būstų
prijungta prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Atsižvelgus į griežtėjančius
aplinkosauginius reikalavimus
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje bei siekiant skatinti gyventojus aktyviau jungtis prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų
Druskininkų mieste, 2019 metais buvo parengtas investicinis
projektas Nr. LAAIF-P-1 „Gyvenamųjų namų buitinių nuotekų
septikų duobių/vietinių valymo
įrenginių prijungimas prie cen-

Įgyvendinus Projektą, Druskininkų mieste sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša,
pagerės aplinkos būklė ir bus
užtikrintas ilgalaikės technine
bei ekonomine prasme vartotojams socialiai būtinų kokybiškų
nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas.
UAB „Druskininkų vandenys“
informacija

Artėja pavasaris, vėl peržiūrėsime savo daiktus.
Vienus norėsis išmesti, kitų įsigyti. Gal jau bus
galima apsilankyti ir „Mainukuose“?
Taip, nuo kovo mėnesio bus
atidaryti rūšiavimo centruose
esantys daiktų mainų punktai
„Mainukai“. Į juos prašome atnešti jums nereikalingus, bet
dar gerus, tolesniam naudojimui tinkamus ar nedidelio remonto reikalaujančius daiktus.
Tokių daiktų čia galima ateiti ir pasiimti nemokamai, tik
vertėtų prisiminti, kad „Mainukai“ – ne tik daiktų pasiėmimo, bet pirmiausia – keitimosi jais punktai, tad, eidami

pasiimti, pagalvokite, ką galėtumėte ir atnešti. Neskubėkite
pirkti, neskubėkite išmesti
– mainykitės!
„Mainukai“ veikia kiekviename rūšiavimo centre jų
darbo laiku.

11

Savaitraščio Nr. 293

2021 m. vasario 25 d.

IN MEMORIAM
Po pavasarėjančiu
dangumi nuskambėjo
liūdni varpai. Rodos, visa
gamta pritilo: žemė
priglaudė dar vieną savo
dukrą – motiną,
gydytoją-odontologę
Onutę Sitkienę. Tokią
valandą pajuntame, kokia
skaudi yra būtinybė mirti.
Jos niekas išvengti
negalime... Deja, visi mes
esame tik svečiai šiame
pasauly...
O. Sitkienė gimė 1925 m.
lapkričio 3 d. Lietuvos savanorio Juozo Mikelionio ir Vladės Bernatavičiūtės šeimoje,
Varnėnų kaime. Ankstyvos
vaikystės metais augo pas
senelius Bernatavičius Nemunaityje. Tėtis, kaip savanoris, kūrėsi Savanorių kaime. Eidama septintus metus,
grįžo į tėvų pastatytus namus Savanoriuose. Ir senelių, ir tėvų šeimoje buvo mylima, mokoma darbų, gerumo
ir teisingumo.
Mokėsi Leipalingio pradinėje
mokykloje, 1938 m. – Alytaus

ONUTĖ SITKIENĖ
1925-2021
gimnazijoje, vėliau – Merkinės
gimnazijoje, kurią baigė 1945
m. Tais pačiais metais įstojo į
Kauno universiteto Medicinos
fakultetą. Buvo nelengva, gyveno bendrabutyje. Domėjosi kultūriniu gyvenimu, buvo
muzikali, energinga ir stengėsi įgyti daugiau žinių savo būsimai profesijai.
1949 m. baigė KU Medicinos
fakultetą, įgijo gydytojos stomatologės profesiją. 1952 m.
susituokė su Albinu Sitka, tuo
metu dirbusiu Lazdijų švietimo

skyriuje. 1953 m. O. Sitkienė
buvo perkelta į Leipalingio apylinkės ambulatoriją. Jauna šeima apsigyveno pas tėvus.
O. Sitkienė buvo itin atidi
ir rūpestinga dantų gydytoja.
Kasdien priimdavo tiek pacientų, kiek jų atvykdavo. Buvo
jautri gydytoja, motina, dukra. Buvo žmonių mylima ir
gerbiama. Ji mokėjo kitą nelaimėje paguosti, padėti...
1963 m. šeimą ištiko nelaimė – tragiškai žuvo vyras Albinas. Onutė liko su trimis vaikais
– dukromis Nijole ir Daivute bei
sūneliu Vaidučiu. Nepalūžo ji –
išleido visus tris į mokslus. Patyrė rūpesčių ir vargo su kaupu. Stiprybės suteikė meilė
vaikams, darbui ir žinojimas,
kad yra reikalinga žmonėms.
2021 m. vasario 20 dieną
užgeso Jos tauri širdis. Tebūna Jai lengva kapų smiltelė, o Amžinybėje lai bus gailestingas Visagalis...
Giliame liūdesy nuoširdžiai užjaučiame dukrą Daivą, sūnų Vaidą su šeimomis
ir visus velionės artimuosius.
Leipalingio bendruomenės
žmonės

Sniego nuošliaužos nuo stogų ir varvekliai
gali kelti rimtą grėsmę
Šiuo metu Lietuvoje vyrauja permainingi orai –
kai naktimis šąla, o dienomis temperatūra priartėja
prie nulio arba būna pliusinė, ant namų stogų kaupiasi sniegas ir formuojasi
varvekliai, kurie krisdami
gali sužaloti žmones arba
sugadinti jų turtą.
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, įmonės, įstaigos, namų savininkai,
daugiabučių namų administratoriai turi pasirūpinti savo
pastatais – saugiai, užtikrinant aplinkinių saugumą nudaužyti varveklius, pašalinti
nuo pastatų stogų susidariusias sniego sankaupas.
Druskininkų savivaldybės
administracija,
atlikdama
statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuos, ar imamasi
visų priemonių saugumui užtikrinti – ar nuo stogų šalinamas susikaupęs sniegas, ledas ir varvekliai, ar imamasi
priemonių kelių ir takelių slidumui pašalinti.
Gyventojai atlydžio metu
taip pat turėtų būti itin atidūs: prieš išeinant iš namų
patartina įvertinti kelių ir takelių slidumą, nevaikščioti
arti aukštų pastatų, nestatyti prie jų bei apsnigtų medžių
automobilių.
Tikimės, kad bendromis
pastangomis pavyks apsaugoti bendruomenės žmones
nuo varveklių ir sniego sankaupų keliamo pavojaus.
Druskininkų savivaldybės informacija

Užuojautos
Norim stipriai tave apkabinti,
nuraminti skausmingas mintis.
Savo šiluma pasidalinti,
laiko vaistų uždėt ant širdies.
Ir palaukti, kol skausmas atlėgs…
Mirus mylimam Tėveliui,
Aušrinę Bakanauskienę nuoširdžiai užjaučia šokių studijos
„Dosado“ kolektyvas
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Marcinonį.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty jie gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Karoliną Vizbaraitę dėl Tėčio mirties.
Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“
Druskininkų filialo kolektyvas
Mirus Bernardui Muzikevičiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Aldoną ir artimuosius.
Buvusios Druskininkų 2-osios
vidurinės mokyklos mokytojai
Dėl Česlavos Veronikos Lazauskienės mirties
nuoširdžiai užjaučiame visus artimuosius.
Buvę kaimynai Sakalauskai ir Minialgai
Akimirka. Ir lūkesčiai sustoja,
juos netikėtai paslepia lemtis..
O kas gi lieka? Kas stipriau už mirtį?
Tai atminimas, meilė ir viltis..
Mirus Česlavai Lazauskienei,
reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui ir artimiesiems.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Kaimynai D. ir R. Jakšaičiai,
D. Mikelionienė, M. ir V. Juktoniai,
D. ir J. Dambauskai, A. ir V. Kudarauskai
Mirus Petrui Plokščiui,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir gimines.
Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame gydytoją odontologą Vaidutį Sitką.
Leipalingio ambulatorijos kolektyvas

Druskininkų savivaldybės administracija, atlikdama statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuos, ar imamasi visų priemonių saugumui užtikrinti – ar nuo stogų šalinamas susikaupęs sniegas, ledas ir varvekliai, ar imamasi priemonių kelių ir takelių slidumui pašalinti/
Asociatyvi nuotrauka

Informuojame, kad Druskininkų sav., Gerdašių, Ricielių ir Švendubrės
k. v. yra sudaromas melioracijos rekonstravimo projektas „Druskininkų
savivaldybės Gerdašių, Ricielių ir Švendubrės kadastro vietovėse
esančių magistralinių melioracijos griovių rekonstravimas“. Projektas apima Gerdašių, Ricielių ir Švendubrės k. v. Gerdašių, Ricielių,
Cimaniūnų, Liepiškių, Guobinių, Janavo, Panemūnės, Gailiūnų ir Švendubrės kaimų teritorijų ribas.
Projekto rengėjas – E. Nacevičiaus firma ,,Edmeta“, adresas: Liepų g.
28-25, Garliava, LT-53206, Kauno r. sav. Tel. 8 620 34517, el. p. edmeta@gmail.com
Su projekto sprendiniais galima susipažinti Druskininkų savivaldybės
administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriuje, adresas: Druskininkai, Vasario 16-osios g. 7, tel. +370 610 14641.
Apie šio projekto įgyvendinimo pradžią bus informuota, parinkus statybos rangovą.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2021.02.26 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 (Pra)rasta karta.
14:00 Žinios.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 King Kongas.
02:00 Naktiniai gyvuliai.
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“.
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 „Ratai 3“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS
„Galaktikos sergėtojai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Galaktikos sergėtojai“.
00:05 „Ankstyvas paleidimas“.
01:50 „Dešimt jardų“.
03:40 „Titanas“.
06:25 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
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 15:17 į Paryžių.
22:55 Nepalaužiama drąsa.
01:15 Anakonda 2.
03:00 Ant ribos.
04:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.29 Programa.
06.00 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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 Laisvės TV valanda.
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 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laisvės TV valanda.
04.00 Bušido ringas.
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Smogiamoji jėga.
23:25 Snaiperis. Palikimas.
01:25 „Iš visų jėgų“.
02:15 „CSI. Majamis“.

2021.02.27 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Mokslo sriuba.
06:35 Išpažinimai.
07:05 Ateivis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
12:00 Beprotiškos filmavimo akimirkos.
13:00 Neregėtas Iranas.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
14:45 Euromaxx.
15:10 Klausimėlis.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim.
22:40 Begalinė meilė.
00:25 King Kongas.
03:25 Neregėtas Iranas.
04:20 Dizaino dokumentika.
04:30 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Benas Tenas“.
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 istorijos“.
12:00 „Nuostabūs metų laikai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Nuostabūs metų laikai“.
13:05 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
14:35 TIESIOGIAI. Vilniaus „Žalgiris“ – FK „Panevėžys.
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 „Gaujų karai. Princai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Princai“.
22:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Angelas“.
01:05 „Nuodinga rožė“.
02:50 „A komanda“.
05:15 „Atsargiai! Merginos“.
06:50 „Saugokis meškinų“.
07:35 „Berniukas Blogiukas“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:20 „Vasaros stovyklos sala“.
08:50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:20 „Beprotiškos melodijos“.
09:50 „Neramūs ir triukšmingi“.
10:15 KINO PUSRYČIAI Elfai.
11:55 Berniuko Rykliuko ir Lavos
mergaitės nuotykiai.
13:45 Nauja diena.
15:50 Staigmena.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Bjaurios lėlės.
21:15 Smokingas.
23:20 Nubusti Meksikoje.
01:05 15:17 į Paryžių.

06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“.
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 „Pėdsakas“.
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 „Paslaptys“.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 „Brazilija – gamtos istorija.
11:45 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
15:45 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Išvadavimas.
00:15 AŠTRUS KINAS Pabėgimas
iš Los Andželo.
02:10 Smogiamoji jėga.

2021.02.28 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Ką veikti?!
12:00 Metų laikai Japonijoje.
12:50 Užburianti Australija.
13:45 Puaro.
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.
21:00 Perplaukus Atlantą.
22:00 Moters kvapas.
00:35 Generolas.
02:20 Metų laikai Japonijoje.
03:15 Klausimėlis.
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Benas Tenas“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
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 „Aladinas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Aladinas“.
13:50 „Merlinas“.
15:40 „Seni vilkai“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Seni vilkai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Piktadarės istorija 2“.
21:55 VĖLYVO VAKARO KINO TEATRAS „Olimpo apgultis“.

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VĖLYVO VAKARO KINO TEATRAS „Olimpo apgultis“.
00:15 „Galaktikos sergėtojai“.
02:35 „Ankstyvas paleidimas“.
04:10 „Bibliotekininkai“.
06:30 „Saugokis meškinų“.
07:15 „Berniukas Blogiukas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Vasaros stovyklos sala“.
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Peliukas
Stiuartas Litlis 2.
11:25 Laikrodžių stabdytojai.
13:15 Beveik mirtina.
15:10 Gražuolė ir pabaisa.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 Mirties lenktynės.
00:15 Kartą Meksikoje.
02:10 Smokingas.
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 „TV Europa pristato. Lietuvos
sienų apsauga”.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
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 Laisvės TV valanda.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 „TV Europa pristato. Lietuvos
sienų apsauga”.
03.55 Mūsų gyvūnai.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos komandinis galiūnų
čempionatas.
10:05 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 „Brazilija – gamtos istorija.
11:45 „Lemtinga diena“.
12:45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
15:45 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:55 Išvadavimas.
02:00 Pabėgimas iš Los Andželo.

2021.03.01 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
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 Užkluptas.

23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Išpažinimai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
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 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Žala“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Žala“.
00:15 „Skubi pagalba“.
01:15 „Einšteinas“.
02:10 „Bibliotekininkai“.
03:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:20 „Einšteinas“.
05:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „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.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Taikos kaina.
00:20 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:30 Kartą Meksikoje.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V.Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Skonio reikalas.
07.30 Vyrų šešėlyje.
08.00 Eko virusas.
08.30 Mūsų gyvūnai.
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 Laisvės TV valanda.
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 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laisvės TV valanda.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
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11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 International.
23:20 „Mirtinas ginklas“.
00:20 „Legendų biuras“.
01:30 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „CSI. Majamis“.

2021.03.02 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
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 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.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Nesuvestos sąskaitos“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nesuvestos sąskaitos“.
00:10 „Skubi pagalba“.
01:10 „Einšteinas“.
02:05 „Majų baikerių klubas“.
03:20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:45 „Skubi pagalba“.
04:35 „Einšteinas“.
05:30 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „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.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Diktatorius.
00:10 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:30 Taikos kaina.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laisvės TV valanda.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.28 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laisvės TV valanda.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Vyrų šešėlyje.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Kruvinas sąrašas.
22:50 International.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:30 „CSI. Majamis“.

2021.03.03 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
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 Belgravija.
23:50 Alpių detektyvai.
00:30 Langas į valdžią.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama.
04:00 Gimę tą pačią dieną.
04:50 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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“.
17:22 „TV Pagalba“.

18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „I.T. Neribota prieiga“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „I.T. Neribota prieiga“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „I.T. Neribota prieiga“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Majų baikerių klubas“.
03:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Einšteinas“.
05:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „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.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Buvusioji.
00:35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:50 Diktatorius.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Netikėta sėkmė.
22:50 Kruvinas sąrašas.
00:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:05 „CSI. Majamis“.

2021.03.04 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita.
13:00 Pasaulio puodai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?

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 Širdyje lietuvis.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Dizaino dokumentika.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema.
04:00 Vakaras su Edita.
04:50 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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 „Kikboksininkas. Atpildas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Kikboksininkas. Atpildas“.
00:20 „Skubi pagalba“.
01:20 „Einšteinas“.
02:15 „Majų baikerių klubas“.
03:20 „Skubi pagalba“.
04:05 „Einšteinas“.
05:30 „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.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Po saulėlydžio.

00:25 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:30 Buvusioji.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija.
05:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.

05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle
pristato: Keliautojo dieno-

raštis.
07.00 #NeSpaudai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
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“.

06:25 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Metro užgrobimas 123.
23:10 Netikėta sėkmė.
01:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:25 „CSI. Majamis“.

Akmenės kraštas ieško vidaus ligų
(terapeutų) ir šeimos gydytojų!

Siūlome:
- gydytojams iki 20 000 Eur išmoką;
- suremontuotą butą Akmenės rajone;
- atlyginimą (atskaičius mokesčius) nuo 2 000 iki 3 000
Eur (aptariamas pokalbio metu);
- geras darbo sąlygas ir draugišką darbinę aplinką.
Sudominome?
Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško
lauksime el. paštu:
meras@akmene.lt ir dalia.sketre@akmene.lt
Dėl detalesnės informacijos galite skambinti
tel. (8 425) 59 781, 8 672 94261.
Nedvejokite! Akmenės kraštas laukia Jūsų!
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Dėmesio!

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

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

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

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“!
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

UAB „Mirasta“
SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Buiteka, 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

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

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Oro filtrų gamintoja UAB „M-Filter
EU“, Druskininkuose veikianti jau 10
metų, ieško darbininko (operatoriaus).
Darbas pamaininiu grafiku.
Atlyginimas (bruto) – nuo 700 Eur.
CV prašome siųsti el. p. darius.
jonaitis@m-filter.fi
Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuotojų darbui su šaldytuvais, tentais, puspriekabėmis reisams: Lietuva – Italija – Lietuva; Lietuva – Italija – Rusija.
Darbas Europoje (kadencijomis).
Kontaktinis tel. 8 622 22333
Butų, laiptinių remontas, vonių restauravimas, santechnika.

Tel. 8 699 34792

Universalus meistras į namus

Staliaus, plytelių klijavimo, dažytojo, elektriko, santechniko ir kiti
remonto darbai (Šviestuvų, veidrodžių, karnizų kabinimas, baldų
surinkimas, durų statymas, gipskartonio montavimas, skalbimo
mašinų, gartraukių, orkaičių pajungimas, dušo kabinų ir vonių
montavimas, rozečių ir jungiklių pajungimas).

Tel. 8 609 88696

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus.
Tel. 8 631 76783

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

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, geras privažiavimas.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Tel. 8 624 69222

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3865/0003:59), esančio Bočių g. 7, Jaskonių k., Druskininkų sav. savininką S.V.A., kad IĮ
„Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2MM-2226) 2021-03-09 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.
3865/0003:58), esančio Bočių g. 5, Jaskonių k., Druskininkų sav., ribų
ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“
adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paštu zemata.lt@gmail.
com arba telefonu 8 676 02 621.

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

36 kv. m butas Vilniaus al. 10.
Kaina – 41 500 Eur.
Tel. 8 655 60000
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas:
48 kv. m, 1 aukštas, kaina –
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodamas erdvus ir pilnai
įrengtas 2 kambarių butas 2
aukšte su požeminio parkavimo vieta naujesnės statybos
name, Liepų g. 2A.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 kambarių, 61,
05 kv. m butas 5 aukšte iš 5,
Šiltnamių g. Kaina – 46 000
Eur. Tel. 8 687 37575
4 kambarių 74, 26 kv. m butas: 4 aukštas iš 5, Veisiejų g.
Kaina – 67 000 Eur.
Tel. 8 618 01715
22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose,
komunikacijos, geras privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur,
derinama. Tel. 8 624 69222
Parduodamas 10 arų žemės
sklypas sodų bendrijoje „Raigardas“: Rasos g., be pastatų,
visi dokumentai sutvarkyti.
Tel. 8 646 56786
Druskininkų sav., Veršių kaime parduodamas žemės paskirties sklypas – 58 arų.
Tel. 8 612 85139
Parduodamas 1 ha miško su
žeme, Vileikių kaime. Kaina –
3 200 Eur. Tel. 8 652 09965

Ilgalaikei nuomai ieškomas
nebrangus 1 kambario butas,
pageidautina ne bendrabučio
tipo name. Tel. 8 679 10604

Išsinuomotų
Ilgalaikei nuomai ieškomas
butas Druskininkų miesto
centre, naujos statybos name.
Tel. 8 628 75156
Mama su dukra išsinuomotų
butą ar kambarį, nesiūlyti Kalviškių mikrorajone.
Tel. 8 662 07201

Kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“ ir TV priedėlių „TV
STAR“, muzikinio centro
„Akai“ distanciniai pulteliai
ir Scart laidai – nuo 2 Eur,
mobilaus telefono „Nokia“
įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur,
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur,
skaldelė trinkelių klojimui: 1
maišas – 4 Eur, pakabinami
šviestuvai – nuo 5 Eur, nauji
vaikiški žieminiai batai, 34 dydis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600
Parduodama naudota ketaus
krosnelė (stiklinės durelės),
galingumas – 6 kW, kaina –
150 Eur. Tel. 8 601 00029

Perka
Miškas, mediena, malkos
Parduodamos įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos malkos.
Tel. 8 608 70658
Pušinės lentos (2 cm storio,
plotis – 10 cm, ilgis – 2 m 50
cm, kiekis – 251 vnt.), kaina
– apie 150 Eur už kub. m, vienos lentos kaina – 0, 80 Eur/
ct), bruseliai 5cm x 5cm, ilgis
– 6 m, kiekis – 60 vnt., kaina
– apie 150 Eur už kub. m, pušinės malkos.
Tel. 8 676 45137

Transporto priemonės ir jų
dalys
Naudotos įvairių išmatavimų
padangos lengviesiems automobiliams, 1996 m. „Volkswagen Golf 3“ ir „Volkswagen
Passat“ skardinių ratlankių
R14 firminiai plastikiniai gaubtai ir centrinės skylės dangteliai nuo 2 Eur. Tel. 8 686
43600 ir 8 676 45137

Žemės ūkio produkcija
Parduodu: bulves, ž. kviečius,
ž. kvietrugį, rugius, avižas,
miežius ir šieną rulonais.
Tel.8 699 18639

Nuoma
Išnuomojamas šiltas 3 kambarių butas prie „Atgimimo“
vidurinės mokyklos.
Tel. 8 623 23482

vilnonės lovatiesės, rusiška
sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652

Pirkčiau žemės ūkio paskirties žemę nuo 2 ha.
Tel. 8 602 28830
Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 609 67777
Ieškomas pirkti sklypas Raigardo sodų bendrijoje. Gali
būti apleistas.
Tel. 8 628 75156
Perku 1-2 kambarių butą centre. Pageidautina be remonto,
gali būti su skola. Atsiskaitytume iš karto. Tel. 8 600 86856
Brangiai perku senus eglutės
žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į namus.
Tel. 8 653 96 521
Perku senus naujametinės
eglutės žaisliukus, dekoracijas, plastikines eglutes.
Tel. 8 651 89996

Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis
prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 615 77277
Reikalingas apdailininkas vidaus ir išorės darbams atlikti.
Tel. 8 679 70312
Reikalingas pedikiūro specialistas, galintis garbaus amžiaus senolei atlikti pedikiūro
procedūrą. Tel. 8 313 53611

Ieško darbo
Įvairūs daiktai
Skalbimo mašina ,,Standart
XPB46-1298S“ su skalbinių
gręžimu. Praktiškai nauja, kaina – 60 Eur. Tel. 8 652 72161
Spinta ir sekcija – po 20 Eur,
stalai ir spintelės – po 10 Eur.
Tel. 8 616 48116
Naudota dujinė viryklė „Beko“,
užuolaidų karnizai (3 vnt.),
lova – 10 Eur.
Tel. 8 603 94991
Brazilų gamybos siuvimo
mašina „Singer“, televizorius
„Philips“ su priedėliu, austos

Ieško slaugės darbo, gali
slaugyti ligonį, prižiūrėti namus, turi darbo patirties.
Tel. 8 631 52541
45 m. vyras ieško darbo: gali
prižiūrėti sodybą, tvarkyti aplinką, atlikti kitus ūkio darbus, joje
gyventi. Tel. 8 604 72710
46 m. statybininkas ieško darbo 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

Remontuojame butus (dažome, glaistome, klojame
plyteles, dedame laminatą) ir kiti darbai.

Tel. 8 622 33034

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950
Parduodamas 69 kv. m. 3 kambarių butas naujos statybos name
Liškiavos g. Butas su grindininiu šildymu, labai mažos šildymo
išlaidos. Yra privati parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452
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Paramos akcija „Gerumo Žvaigždė 2020“ pagerino
centro „Džiugučiai“ kasdienybę ir buitį
Ar lengva sulaukti pagalbos? Tos tikros, nesuvaidintos ir nuoširdžios, kuri
neskaičiuotų nei laiko, nei
pastangų. Turbūt ne visada.
Ar lengva jos prašyti? Turbūt
nelabai. Juk kartais, net šaukiant visa gerkle, niekas negirdi. Ar dažnai ta pagalba
pati mus susiranda ir ištiesia
ranką? Retai. Bet tie reti kartai aplanko. Ir dažniausiai jie
aplanko tuomet, kai mažiausiai to tikimės. Lyg koks nors
niekuomet nematytas svečias nelauktai ir neplanuotai
pabeldžia į duris, o, jas atvėrus, įvyksta stebuklas. Būtent
taip netikėtai, nelauktai ir neprašytai šiemet mums buvo
atvertos Druskininkų vaikų
dienos centro „Džiugučiai“
durys. O už jų – nuostabi, gerumu alsuojanti didelė vaikų
dienos centro šeima. Šios šiltos, rūpestingos ir mylinčios
šeimos narių veidai amžiams
įsirėžė į atmintį ir greitai surado vietą širdyse. O noras,
kad tų veidų kuo ilgiau neapleistų šypsenos ir įžiebė „Gerumo Žvaigždę 2020“.
Džiaugiamės, galėdami pasidalinti jau 14-ąjį kartą organizuojamos gerumo akcijos, kuri
buvo skirta pagerinti vaikų dienos centro „Džiugučiai“ kasdie-

„Lankavos“ klientų ir šios akcijos rėmėjų dėka buvo surinkti net 6500 eurų, už kuriuos „Džiugučių“ vaikų dienos centro atstovai galės
įsigyti daiktų, kurių šiuo metu jiems labiausiai trūksta/Akcijos iniciatorių nuotraukos

nybę ir buitį, rezultatais. „Lankavos“ klientų ir šios akcijos
rėmėjų dėka buvo surinkta net
6500 eurų, už kuriuos „Džiugučių“ vaikų dienos centro atstovai
galės įsigyti daiktų, kurių šiuo
metu jiems labiausiai trūksta.
Didžiuojamės ir dėkojame įmonės „Lankava“ darbuotojams:
Edmundui, kuris ir pats prisidėjo
prie akcijos „Gerumo Žvaigždė
2020“ – dovanojo vaikams stalo
žaidimų; dėkojame Vaidui, kuris taip pat neliko abejingas – ne
tik padovanojo žaislų bei kanceliarinių reikmenų, bet ir kartu su
savo broliu Irmantu pagamino
spintas, skirtas vaikų žaislams.
Dalis rėmėjų prie šios akcijos
prisidėjo įvairiomis dovanomis.
Dėkojame už baldinę plokštę,
kurios reikėjo spintų gamybai.
Taip pat dėkojame už siuvimo
mašiną bei suvenyrus, akumuliatorinį dulkių siurblį, stalines
lempas, žoliapjovę, elektrinę
kaitlentę ir orkaitę, futbolo, krepšinio, tinklinio kamuolius.
Tariame didelį AČIŪ mūsų klientams, kurie prisidėjo, pirkdami produktus, pažymėtus akcijos „Gerumo Žvaigždė“ ženklu.
Dėkojame už Jūsų visų gerumą!
Akcijos „Gerumo Žvaigždė“
iniciatorė „Lankava“

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

