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Druskininkų mobilioji brigada – viena iš 
darbščiausių šalyje

Druskininkų PSPC džiaugiasi, kad pavyko suformuoti kompetentingą, supratingą, empatišką pacientams komandą/Laimos Rekevi-
čienės nuotrauka
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Nors Druskininkams per 
pirmąją pandemijos bangą 
pavyko išvengti COVID-19 
susirgimų, tačiau rudenį pra-
sidėjusi antroji koronaviru-
so banga neaplenkė mūsų 
kurorto. Džiugina, kad Drus-
kininkuose susirgimų nėra 
tiek daug, kaip kituose regio-
no rajonuose, nebuvo rimtes-
nių infekcijos protrūkių. Prie 
situacijos valdymo nemažai 
prisidėjo dar pavasarį Drus-
kininkuose įsteigta Mobilioji 
tyrimų paėmimo brigada, kuri 
aktyviai dirba iki šiol. Per de-
vynis mėnesius, kai veikia ši 
brigada, paimta beveik pus-
septinto tūkstančių PGR tepi-

nėlių COVID-19 sukeliamai li-
gai nustatyti. 

Šios brigados veiklai vado-
vauja ir ją organizuoja Drus-
kininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centras (PSPC). 

Pasitelkė modernias tech-
nologijas

Druskininkų PSPC direkto-
riaus pavaduotojo medicinai 
Jono Stankevičiaus teigimu, 
dar pirmojo karantino metu, 
Savivaldybės vadovų paska-
tintas, centras nedvejodamas 
įkūrė mobiliąją brigadą, kad 
Druskininkų gyventojams ne-
reiktų vykti į Alytaus mobilų-
jį punktą. Gavę Sveikatos ap-

saugos ministerijos sutikimą, 
druskininkiečiai pirmieji Lie-
tuvoje įkūrė mobiliąją briga-
dą prie kitų 10 didžiųjų miestų 
mobiliųjų punktų.

Pasidomėjus, kuo unikali 
mūsų kurorto mobilioji briga-
da, J. Stankevičius sakė, kad 
Druskininkų savivaldybė vie-
na iš nedaugelio, kurios mobi-
li brigada gali nuvykti į paci-
ento namus paimti COVID-19 
PGR tyrimus paciento na-
muose. Tai ypatingai aktualu 
slaugomiems pacientams, tu-
rintiems judėjimo negalią, ne-
galintiems atvykti į mobilųjį 
punktą.

„Kurdami šią brigadą, iš kar-

to ieškojome būdų, kaip tepinė-
lių paėmimo ir ištyrimo procesą 
padaryti operatyvesniu, sklan-
desniu, efektyvesniu ir darbuo-
tojams, ir pacientams. Iš pat 
pradžių neatsilikome nuo kitų 
10 didžiųjų mobilių punktų, ku-
rie visą registraciją vykdo per 
Karštąją liniją 1808. Ieškoda-
mi informacinių technologijų 
sprendimų, nuo pat pradžių įsi-
diegėme hybridlab sistemą (re-
gistracija per 1808), kuri pa-
lengvino ir personalo darbą, ir 
prieinamumą  pacientams. Ši 
sistema padeda e.sveikatos sis-
temoje įrašus sugeneruoti auto-
matiškai – nereikia gaišti laiko, 
įvedant paciento duomenis. Bū-
tent šios sistemos įsidiegimas 
suteikė galimybę atlikti tokį di-
delį kiekį tyrimų. Kitos mažo-
sios savivaldybės šios siste-
mos neįsidiegė arba ją įdiegė 
pastebimai vėliau“, – pasakojo 
J. Stankevičius.

Subūrė puikią komandą
PSPC direktorės pavaduoto-

jas pripažino, kad, kuriant bri-
gadą ir organizuojant jos veiklą, 
nemažas iššūkis buvo ir išlieka 
– žmogiškieji ištekliai. Reikė-
jo surasti papildomo persona-
lo, jį apmokyti. J. Stankevičius 
pasidžiaugė, jog brigadai labai 
didelę pagalbą suteikė Drus-
kininkų visuomenės sveika-
tos biuras, skyręs ne medici-
ninį personalą – koordinatorių 
bei padėjėją, be kurių darbas 
tikrai nebūtų įmanomas. Bri-
gados veiklos pradžioje, susi-
darius kritinei situacijai, žmo-
giškaisiais ištekliais prisidėjo 
ir Druskininkų miesto ligoninė. 
Vėliau Pirminės sveikatos prie-
žiūros centras sugebėjo Mobi-
liosios brigados veiklą organi-
zuoti savarankiškai. 

4 psl.
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Kompleksinė paslauga 
„Vaikas+“ įgauna pagreitį – 
klientais tampa vis daugiau 

tėvų

Praėjusių metų pabaigo-
je pradėta teikti Kompleksi-
nė paslauga „Vaikas+“, skirta 
mažamečius vaikus auginan-
tiems druskininkiečiams. Per 
pirmuosius mėnesius tė-
vai jau spėjo teigiamai įver-
tinti specialiai jiems sukurtą 
paslaugų paketą, susijusį su 
svarbiausiais vaiko gyvenimo 
įvykiais (vaiko gimimo regis-
travimu, išmokomis, pirmojo 
gydytojo pasirinkimu, regis-
tracija į darželį ir kitais).

Kaip informavo paslaugos 
specialistė Asta Dyburienė, tė-
vai užpildo specialias klien-
tų anketas ir nori būti įtraukti į 
šios paslaugos klientų sąrašą. 
„Džiaugiuosi, kad tėveliai įver-
tino paslaugos privalumus. Ta-
pus klientu, visa svarbiausia ir 
konkrečiai kiekvienam aktua-
li informacija pateikiama greitai 
ir iš pirmų lūpų. Nereikia klausi-
nėti draugų, kaimynų ar ieškoti 
informacijos interneto forumuo-
se“, – sakė A. Dyburienė. Ji pa-
sidžiaugė, kad aktyviai veikia ir 
Kompleksinės paslaugos „Vai-
kas+“ „Facebook“ paskyra – 
joje kasdien sulaukiama įvairių 
tėvams aktualių klausimų.

Visai neseniai Kompleksinės 
paslaugos „Vaikas+“ iniciatyva 
Druskininkų tėvus vienijančio-
se „Facebook“ grupėse buvo 
atlikta apklausa. Pasak A. Dy-

burienės, gauti atsakymai davė 
naudą tolesniam efektyvesniam 
darbui: „Tėvai nurodė, kad jiems 
labai patrauklus naujas paslau-
gos teikimo kanalas – „Facebo-
ok“ puslapis „Kompleksinė pa-
slauga „Vaikas+“. Būtinai į tai 
atsižvelgsime ir toliau dalinsi-
mės naudinga informacija. Dė-
koju visiems įsitraukusiems 
tėveliams, kurie aktyviai daly-
vauja, dalinasi mintimis ir palai-
ko šią iniciatyvą. Paslauga nau-
ja, ją reikia ir toliau tobulinti, o 
kartu galime augti ir tobulėti žy-
miai greičiau.“

Neseniai pradėta teikti pa-
slauga nuolat pildoma nauja in-
formacija, sukurtos ypač aktu-
alios atmintinės tėvams „Kaip 
įregistruoti vaiko gimimą inter-
netu“ bei „Kaip pateikti prašy-
mus internetu dėl išmokų vai-
kams skyrimo“.

Primename, kad paslaugos kli-
entais gali tapti visi vaikus augi-
nantys druskininkiečiai. Tereikia 
užpildyti „Kliento anketą“, kurią 
galima rasti Savivaldybės inter-
neto tinklalapyje www.druski-
ninkusavivaldybė.lt sukurtame 
atskirame skydelyje „Vaikas+“.

Išsamią informaciją apie Kom-
pleksinę paslaugą „Vaikas+“ 
Jums suteiks paslaugos speci-
alistė A. Dyburienė, tel. (8 313) 
52543, mob. +370 686 07735, 
el. p. vaikasplius@druskininkai.lt

Per pirmuosius mėnesius tėvai jau spėjo teigiamai įvertinti specialiai jiems sukurtą pas-
laugų paketą, susijusį su svarbiausiais vaiko gyvenimo įvykiais/Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybei reikalingų specialybių 
sąraše – žiemos sporto trenerio pareigybė

Praėjusią savaitę posė-
džiavusi Druskininkų sa-
vivaldybės Taryba pritarė, 
kad Druskininkams reikalin-
gų profesijų sąrašą papildy-
tų dar viena – žiemos sporto 
trenerio – pareigybė.

„Druskininkuose yra labai sti-
pri žiemos sporto bazė ir uni-
kalios programos, skirtos tam, 
kad mūsų savivaldybės vaikai 
užaugtų, pažinę žiemos sporto 
galimybes. Tam, kad bazė būtų 
išnaudota maksimaliai, o vaikai 
pasiektų kuo geresnių rezulta-
tų, yra būtina užtikrinti kvalifi-
kuotų trenerių pagalbą. Ši spe-
cialybė tikrai patraukli. Manau, 
jog galimybė, kad studijų kainą 
ar stipendiją finansuotų Savival-
dybė, paskatins jaunuolius pasi-
rinkti būtent šią studijų kryptį“, – 
sakė Švietimo skyriaus vedėja 
D. Brown.

Švietimo skyriaus vedėja taip 
pat pažymėjo, kad šiuo metu yra 

planuojamas 2021 m. biudžetas, 
kuriame numatytos ir lėšos Stu-
dentų rėmimo programai.

„Paraiškas studentų rėmimo 
programai bus galima teikti an-
troje metų pusėje, apie tai infor-
muosime viešai. Druskininkams 
reikalingos specialybės išlie-
ka tos pačios, kurias patvirtino-
me praėjusiais metais. Tai: spe-
cialusis pedagogas, logopedas, 
psichologas, asmens ir visuo-
menės sveikatos vadybininkas, 
ikimokyklinio ugdymo, pradinio 
ugdymo, rusų kalbos, etikos, is-
torijos, chemijos, fizikos moky-
tojai bei gydytojai – psichiatras, 
vaikų psichiatras, psichotera-
peutas, neurologas, anestezio-
logas-reanimatologas, vidaus 
ligų gydytojas, šeimos gydyto-
jas. O nuo šiol – ir žiemos spor-
to treneris“, – sakė D. Brown.

Primename, kad praėjusių 
metų rudenį Druskininkų savi-
valdybės Taryba patvirtino Stu-

dentų rėmimo programą, Drus-
kininkams reikalingų specialybių 
sąrašą bei sudarė atrankos ko-
misiją, kuri atrinko pirmuosius 
programos dalyvius – buvo pa-
sirašytos 7 sutartys.

Pasirašius sutartį, Savivaldy-
bė kompensuos apmokėjimą už 
studijas – iki 2 tūkst. eurų per 
metus. Jei studentui už studijas 
mokėti nereikia, tuomet, pasi-
rašius sutartį, Savivaldybė jam 
kas mėnesį mokės stipendiją. 
Baigę studijas, absolventai tu-
rės įsipareigoti atidirbti Druski-
ninkų savivaldybėje veikiančio-
je įstaigoje tiek metų, kiek metų 
jam buvo mokama studijų sti-
pendija arba kompensacija už 
studijas. 

Būsimą darbdavį galima su-
sirasti ir prieš pradedant stu-
dijas, ir jau studijuojant – rink-
tis galima ne tik biudžetines ar 
viešąsias įstaigas, bet ir vers-
lo sektorių.

Druskininkams reikalingų profesijų sąrašą papildė žiemos sporto trenerio pareigybė/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija siūlo prisijungti prie 
kolektyvo ir informuoja, kad reikalingas 

finansų ir apskaitos specialistas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 5,00 (pareiginės algos 

baziniais dydžiais).

Reikalavimai:
– turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų, arba vadybos ir verslo admi-

nistravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį koleginį iš-
silavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

–  turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio arba ekonominio darbo stažą;
– išmanyti finansų valdymą, lėšų judėjimą, gebėti savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, 

sudaryti finansines ataskaitas;
– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir teikti išvadas, susijusias su atlik-

ta analize;
– pasižymėti analitiniu mąstymu, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
– mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Privalumai:
– turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio arba ekonominio darbo stažą biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos srityje;
–  turėti darbo patirties turto apskaitos srityje ir darbo buhalterine programa „Labbis“ patirties;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES 

teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto, ES finansinės para-
mos ir kitų lėšų panaudojimą, ES paramos fondų lėšų administravimą, buhalterinę apskaitą ir at-
skaitomybę biudžetinėse įstaigose;

– išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir 
gebėti jais vadovautis. 

Gyvenimo aprašymą (pageidautina su nuotrauka) prašome siųsti el. paštu vienu metu 2 adresais: 
julija.ramanauskiene@druskininkai.lt; jurgita.balciute@druskininkai.lt iki 2021 m. vasario 10 d.

Tel. pasiteirauti: +370 313 52 950 arba +370 313 40 026.
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Druskininkų kultūros puoselėtojo premija – dviem 
Druskininkų miesto tautodailininkams

Druskininkų savivaldybė 
garbingiausią kultūros sri-
ties apdovanojimą – Kultūros 
puoselėtojo premiją – nuo 
2001 metų skiria labiausiai 
nusipelniusiems Druskinin-
kų krašto meno žmonėms bei 
kolektyvams. Premija skiria-
ma už reikšmingą, aktyvią ir 
kūrybingą veiklą kultūros ir 
meno srityje.

Sausio 28 dieną sušaukto nuo-
tolinio Druskininkų savivaldybės 
tarybos posėdžio metu buvo pri-
tarta premiją skirti dviem tauto-
dailininkams Dianai Lukošiūnai-
tei bei Gintautui Akstinui.

Ji skirta sertifikuotai tau-
todailininkei, druskininkietei 
karpinių meistrei Dianai Luko-
šiūnaitei – už tradicinių ama-
tų, ypač karpinių, puoselėjimą 
ir sklaidą, Druskininkų vardo 
garsinimą ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. D. Lukošiūnai-
tė per savo kūrybinį laikotarpį 
dalyvavo beveik 100-e paro-
dų Lietuvoje, Lenkijoje, Balta-
rusijoje, surengė daugiau kaip 
15 autorinių parodų. Nuo 2010 
metų D. Lukošiūnaitė yra Lie-
tuvos Tautodailininkų sąjun-
gos, Poezijos ir kitų menų mė-
gėjų asociacijos „Branduma“ 
bei Lietuvos meno terapijos 
asociacijos narė. 2012 m. jai 
suteiktas Meno kūrėjo statu-
sas. Diana yra 2014 m. ir 2020 
m. Respublikinės liaudies 
meno parodos „Aukso vaini-
kas“ regioninio turo III-iosios 
vietos laureatė. 2015 metais 
sertifikuotos jos sukurtos lan-
gų užuolaidos ir paveikslai. 
Menininkė sukūrė 15 karpi-
nių ciklą, skirtą Lietuvos Vals-
tybės atkūrimo šimtmečiui: 
šiuose darbuose dominuoja 
„gyvybės medžio“ motyvas. 
Piliakalnių metams paminėti 
ji sukūrė 10-ies karpinių ciklą 

„Piliakalnių sakmės“. Diana 
yra daugelio vaikams išleistų 
knygelių kūrybinė bendraau-
torė ir dailininkė.

Druskininkiečiui, meno kūrė-
jui, medžio drožėjui, tautodai-
lininkui Gintautui Akstinui pre-
mija skirta už tradicinio medžio 
drožybos amato puoselėjimą ir 
sklaidą, Druskininkų vardo gar-
sinimą ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. G. Akstinas yra nuola-
tinis Druskininkų kultūros cen-

tro organizuojamų medžio dro-
žėjų plenerų „Lietuviško ąžuolo 
pasaka“ ir edukacinių užsiėmi-
mų dalyvis bei konsultantas. 
Drožėjo darbais papuoštos La-
težerio, Viečiūnų, Švendubrės 
ir kitos vaizdingos Druskininkų 
apylinkių vietos. Jis aktyviai da-
lyvauja LTS Dzūkijos skyriaus, 
respublikinėse ir tarptautinė-
se parodose, respublikiniuose, 
tarptautiniuose medžio drožėjų 
pleneruose bei kūrybinėse sto-

vyklose, parodose-konkursuo-
se. 2011 m. jam suteiktas Meno 
kūrėjo statusas. G. Akstinas yra 
daugkartinis Respublikinio tau-
todailės konkurso „Aukso vai-
nikas“ Alytaus apskrities regi-
oninio turo bei tarptautinio Šv. 
Jurgio skulptūrų konkurso prizi-
ninkas. Už Druskininkų kurorto 
garsinimą, dalyvaujant respubli-
kiniame liaudies meno konkurse 
„Aukso vainikas“, ir krašto etno-
kultūros tradicijų puoselėjimą 

2010 m. jam įteiktas garbingas 
Druskininkų savivaldybės ap-
dovanojimas – Mineralinio van-
dens lašo skulptūrėlė.

Posėdžiavę Tarybos nariai pa-
brėžė, kad 2020-ieji buvo tau-
todailės metai, todėl, paminint 
praėjusius metus, negalima iš-
skirti šių dviejų kūrėjų, o premiją 
būtina skirti jiems abiems. Me-
nininkams bus skiriamos pre-
mijos po 1500 Eur bei Kultūros 
puoselėtojo laureato diplomai.

2020-ųjų metų Kultūros puoselėtojo premija paskirta G. Akstinui bei D. Lukošiūnaitei/L. Rekevičienės ir armeninio archyvo nuotraukos.
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„Džiaugiamės, kad pavyko su-
formuoti kompetentingą, supra-
tingą, empatišką pacientams 
komandą. Juk tai yra komandi-
nis darbas, visi specialistai žino 
savo funkcijas. Mobilioje ko-
mandoje tiesiogiai dirba 1 ben-
drosios praktikos slaugytojas, 1 
padėjėjas, kurie atsakingi už te-
pinėlių paėmimą, dokumenta-
cijos pildymą, 1 koordinatorius 
– atsakingas už registraciją ir 
statistiką. Tačiau, kad procesas 
vyktų sklandžiai, jame turi daly-
vauti ir daugiau įstaigos perso-
nalo. Neatskiriama mobiliosios 
komandos dalis yra vairuotojai, 
kurie kiekvieną dieną išveža te-
pinėlius į Vilniaus laboratoriją, 
taip pat laboratorijos darbuoto-
jai, kurie rūpinasi terpių užsaky-
mu, vyr. slaugos administratorė 
– medicinos apsaugos prie-
monėmis, dezinfekcija, statisti-
kos specialistai ir kiti“, – sakė J. 
Stankevičius. 

Tyrimų pikas – gruodį
Pirminės sveikatos priežiūros 

centro direktorė Eglė Matienė 
pastebėjo, kad, lyginant su ki-
tomis savivaldybėmis, Druski-

ninkų mobiliosios brigados at-
liktų tyrimų skaičius yra vienas 
didžiausių Lietuvoje, skaičiuo-
jant statistiniam savivaldybės 
gyventojui. 

„Būtent didelis atliekamų tyrimų 
skaičius leidžia greitai identifi-
kuoti susirgimą ir padeda užkirs-
ti kelią  infekcijai plisti. Atliekamų 

PGR tyrimų pikas buvo pasiek-
tas praėjusių metų gruodį. Šiuo 
metu, mažėjant sergamumui, 
natūraliai mažėja ir COVID 19 
testavimo apimtys. Noriu nuo-
širdžiai padėkoti visiems Mobi-
liosios komandos nariams už jų 
sąžiningą ir pasiaukojantį dar-
bą“, – sakė E. Matienė.

Druskininkų mobilioji brigada – viena iš darbščiausių šalyjeAtkelta iš 1 psl.

Eglė Sadauskaitė, Drus-
kininkų Savivaldybės 
gydytoja: „Druskininkų 
savivaldybėje jau nuo pra-
ėjusių metų pavasario vei-
kia mobili brigada, kurioje 
druskininkiečiai gali išsi-
tirti dėl COVID-19 infekci-
jos. Šią komandą sudaro 
Visuomenės sveikatos 
biuro ir VšĮ Druskininkų 
pirminės sveikatos prie-
žiūros centro specialis-
tai. Čia dirbantys žmonės 
kiekvieną dieną susiduria 
su potencialia COVID-19 
grėsme, o septynių parų 
testavimosi apimtys siekia 
net 465 mėginius. Darbas 
nėra vienas iš pačių ma-
loniausių – specialistams 
tenka visą dieną dirbti su 
apsauginiais kostiumais, 
važiuoti pas negalinčius 
atvykti asmenis į namus, darbo tempas iš tiesų labai 
didelis. Labai džiaugiuosi ten dirbančiais žmonėmis 
–  jų komandiniu darbu, motyvacija ir atsidavimu visų 
druskininkiečių labui šiuo sudėtingu laikotarpiu“.

E. Matienė, Druskininkų PSPC direktorė J. Stankevičius, Druskininkų PSPC di-
rektoriaus pavaduotojas medicinai

2020 VšĮ Druskininkų PSPC mobilioji brigada Druskininkų savivaldybės gyventojams iš viso atliko 6322 tyrimus dėl COVID-19: balandžio 
mėnesį – 524, gegužės – 574, birželio – 241, liepos – 230, rugpjūčio – 257, rugsėjo – 386, spalio – 959, lapkričio – 1511, gruodžio – net 1640. 
 

Parengė Laimutis Genys

Sanatorijos „Belorus“ drama: kol šalies valdžia trypčioja vietoje, Druskininkų 
vadovai ir Seimo narys Z. Streikus pareikalavo konkretaus ES vadovų atsakymo

Pusantro mėnesio besitę-
siančioje sanatorijos „Be-
lorus“ dramoje, kai „Swed-
bank“ dėl ES sankcijų 
užblokavo šios įstaigos 
sąskaitas, vis dar nematy-
ti pabaigos. Nors Druski-
ninkų savivaldybės vadovai, 
Seimo nariai, pačios sana-
torijos atstovai ne kartą dėl 
šios situacijos kreipėsi pa-
galbos į Europos Sąjungos 
atsakingas institucijas, Lie-
tuvos Respublikos Prezi-
dentą, Premjerę, tačiau kon-
krečių atsakymų ir realių 
veiksmų iki šiol nesulaukė. 
Tačiau rankų nuleisti jie ne-
ketina – susidariusi situaci-
ja pradėta spręsti teisinėmis 
priemonėmis. Jau išsiųstas 
Seimo nario Z. Streikaus ir 
Druskininkų savivaldybės 
tarybos narių laiškas Euro-
pos Komisijos ir Europos 
Sąjungos Tarybos vado-

vams, kuriame prašoma iš-
aiškinti sanatorijai taikomų 
sankcijų teisėtumą. 

Surengė antrą automobilių 
piketą

Praėjusią savaitę į Druskinin-
kų gatves išriedėjo VšĮ santorija 
„Belorus“ darbuotojų automobi-
lių kolona – apie 100 automo-
bilių garsiniais signalais sudre-
bino kurorto gatves ir kvietė 
šalies Prezidentą, Vyriausy-
bę, Seimo narius ir visą visuo-
menę dar kartą įsigilinti į situ-
aciją. Ypatingai triukšmingai 
viešosios įstaigos darbuotojai 
važiavo pro „Swedbank“ skyrių. 
Prie jo kabojo plakatai su ragini-
mu ištaisyti klaidą ir klausimai, 
ar bankas turi sąžinės ir atsako-
mybės prieš eilines lietuvių šei-
mas? Visi kolonos dalyviai ant 
automobilių turėjo VšĮ sanato-
rija „Belorus“ vėliavėles, o ant 
sanatorijai priklausančio dau-

giabučio balkonų ir paties sa-
natorijos pastato buvo užkabin-
ti darbuotojų poziciją išsakantys 
plakatai. Pravažiuojančiuose 
automobiliuose buvo galima pa-
matyti ir šeimas su mažame-
čiais vaikais. Akcijoje dalyva-
vę žmonės sakė, kad tai – jų 

galimybė išgelbėti šeimas nuo 
skurdo.

Šia, jau antra taikia piketo akci-
ja viešosios įstaigos darbuotojai 
siekia parodyti, į kokią sudėtin-
gą situaciją jie pateko po to, kai 
neįgalių vaikų gydymo, ugdymo 
ir reabilitacijos paslaugas tei-

kiančiai viešajai įstaigai bankas 
neteisingai pritaikė ES sankci-
jas, o Užimtumo tarnyba, gavu-
si Užsienio reikalų ministerijos 
kreipimąsi, pranešė nutraukian-
ti karantino ir ekstremalios situ-
acijos laikotarpiu teikiamą vals-
tybės finansinę paramą.

Visada yra kitas kelias
Ričardas Malinauskas, Druskininkų sa-

vivaldybės meras: „Keli šimtai druskininkie-
čių, kovodami už savo išlikimą, už teisę dirbti 
ir oriai gyventi, išvažiavo į Druskininkų gatves, 
taip bandydami atkreipti Valstybės vadovų dė-
mesį į susidariusios situacijos absurdiškumą. 
Suprantu šių žmonių padėtį, palaikau juos ir ti-
kiuosi, kad situaciją galiausiai pavyks išspręsti 
geranoriškai.

Nes teismų kelias gali užsitęsti metų metus, 
o ar galvojama, ką žmonėms daryti DABAR? 

Pasiūlyti pašalpas labai lengva, bet iš jų gy-
venti – perspektyva liūdna ir miglota. Kai kurie 
dalykai šioje istorijoje man atrodo sunkiai pa-
aiškinami logika.

• Jokiame ES dokumente, nustatančiame sankcijas, nei įstaigos steigėjo, nei pačios įstai-
gos, nei jos vadovo nėra – sankcijos vis tiek pritaikomos.

• Banko paaiškinimai dėl ES sankcijų pritaikymo kas kartą kitokie: tai jie remiasi ES regla-
mentu, tai LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymu.

• 400 žmonių žaibo greičiu palikti likimo valiai: parama atimta, o siūloma perspektyva – 
eilė darbo biržoje ir pašalpos. 

• Latvijoje veikia analogiška sanatorija, kurios tinklapyje juodu ant balto nurodyta, kad 
priklauso ne jokiems fiziniams asmenims, o Baltarusijos prezidento administracijai – latviai 
jokių ES sankcijų šiai įstaigai netaiko. 

Man atrodo, kad valstybei savo šalies žmonės turi būti didžiausias prioritetas. Visuose 
ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose sankcijas, yra aiškiai pasakyta, kad konkrečios 
valstybės reikalas yra apsispręsti dėl sankcijų poreikio, galimybės jas taikyti ir visur yra 
pabrėžiama, kad sankcijos socialinėms, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigoms neturėtų 
būti taikomos. 

Su Tarybos narių dauguma kreipėmės į Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą ir 
paprašėme išaiškinti, ar Lietuva neviršijo įgaliojimų taikydama ES sankcijas neįgalių vaikų 
gydymo ir reabilitacijos paslaugas teikiančiai VšĮ sanatorija „Belorus“.

Visada yra kitas kelias. Neapgaudinėkime ir nemanipuliuokime mūsų žmonėmis. Nelogiš-
kas sprendimas dėl „Belorus“ sanatorijos nebuvo priimtas savavališkai banko ir ne EU ko-
misijos, o Lietuvos valdžios sprendimu. Dar galime jį atitaisyti. Prezidente Gitanai Nausėda, 
norisi jūsų didesnio dėmesio šiai problemai spręsti“.

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai su plakatais stovėjo prie „Swedbank“ skyriaus, raginimu 
ištaisyti klaidą/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Palaikau protestuojančius
Mečys Laurinkus, Kovo 11-osios Akto signa-

taras: „Palaikau protestuojančius dėl sanatorijos 
„Belorus“ uždarymo ir kartu su jais noriu pakartoti 
klausimą: „Kodėl taikomos sankcijos Lietuvos žmo-
nėms?“ Dėl politinių priežasčių per kelias dienas 
beveik 400 žmonių neteko darbo. Jei metų metus 
Baltarusijos visuomenė ir Vakarai, beje, žaisdami su 
A.Lukašenka, neįveikia diktatoriaus, sanatorijos „Be-
lorus“ Druskininkuose darbuotojai dėl to nekalti. Sa-
natorija negamina granatų ar šovinių „Kalašnikov“, 
ten gydomi žmonės, neįgalieji, dirbamas kilnus ir vi-
siems reikalingas darbas. Dėl politikų nesugebėjimo 
pakeisti režimą Baltarusijoje šimtai žmonių išmetami 
į gatvę, šiuolaikinėmis aplinkybėmis tai reiškia – su „terbomis“. Kaip apžvalgininkas, pilietis 
ir Kovo 11-osios Akto signataras kreipiuosi į Lietuvos prezidentą G. Nausėdą: prezidente, 
atkreipkite į tai dėmesį ir imkitės veiksmų išgelbėti žmonės nuo gresiančio skurdo. Kodėl 
kreipiuosi į prezidentą? Todėl, kad Vyriausybės nuomonę išsakė ekonomikos ir inovaci-
jų ministrė A.Armonaitė – galimi nuostoliai pateisinami siekiant reikšmingo tikslo padėti 
Baltarusijos demokratijai kovojant su režimu. Sutinku – padėti reikia, bet ne savos šalies 
gyventojų sąskaita. Nežinau, gal premjerė I.Šimonytė mano kitaip, bet kol kas tylomis pri-
taria A.Armonaitei. Beje, Lietuvos konservatoriai ir liberalai niekada nepasižymėjo dideliu 
socialiniu jautrumu. Žinau trumpą galimą Vyriausybės atsakymą – tai ne Lietuvos, o ES 
sankcijos. Pasipriešinkite. O jei bijote, suraskite kitokių pagalbos būdų. Juk Vokietija tiesia 
ir užbaigs „Nord Stream-2“ todėl, kad jai prioritetas – savo valstybės interesai ir jos žmonės. 
Vokietijos užsienio reikalų ministras tai dar kartą priminė reaguodamas į judesius Europos 
Parlamente susieti A.Navalną ir Vokietijos pramonei reikalingų dujų tekėjimą. Yra dar viena 
svarbi aplinkybė. Išlaikyti veikiančią sanatoriją „Belorus“ būtų rimta strateginė investicija į 
ateities Lietuvos ir Baltarusijos santykius. Nusibodo kartoti: A. Lukašenkos era – jau pra-
eitis. Iš abiejų sienos pusių žmonės padėkos. Remdamas protestuotojus neieškau kokios 
nors asmeninės politinės naudos. Niekur nepretenduoju (...)“. („Lietuvos rytas“, 2021-01-31)

Kreipėsi į teismą
„Kažkur įsivėlė klaida – ES 

sankcijos taikomos ne mūsų 
steigėjui. Mūsų steigėjui – Rei-
kalų valdybai – jokių ES sank-
cijų nėra. Jos taikomos Baltaru-
sijos prezidento administracijoje 
veikiančiai vyriausiajai ūkio val-
dybai, kuri nėra Druskininkuose 
veikiančios sanatorijos „Belo-
rus“ steigėjas. Nežinome, gal-
būt buvo suklysta verčiant ar 
neįsigilinta. Bet kokiu atveju, nei 
mūsų įstaigai, nei jos steigėjui, 
nei vadovui jokios ES sankcijos 
nėra taikomos. Šiandien nuo 
šios klaidos kenčia beveik 400 
Lietuvos šeimų, o po pandemi-
jos kentės eilinės Baltarusijos 
šeimos, auginančios neįgalius 
vaikus“, – sakė sanatorijos „Be-
lorus“ Darbo tarybos pirminin-
kas Vladislav Šaruckij. 

Šią savaitę teismą pasieks VšĮ 
sanatorija „Belorus“ ieškinys 
dėl neteisėtai pritaikytų ban-
ko sankcijų. „Tikimės, kad tei-
siniu keliu išspręsime šią situa-
ciją, nes dabar siūlomos išeitys 
– pašalpa, bedarbio statusas ar 
bandyti ieškoti darbo už 50 km 
esančiose savivaldybėse mūsų 
netenkina. Iki šiol įstaigai nėra 
pateiktas joks teisės aktais pa-
grįstas dokumentas dėl sankcijų 
pritaikymo pagrįstumo. Į mūsų 
rašomus raštus taip pat nerea-
guojama. Jau antras mėnuo sa-
natorijos „Belorus“ darbuotojai 
gyvena nežinioje dėl savo atei-
ties, o 35 šeimos kasdien su ne-
rimu keliasi žinodamos, kad bet 

kada gali būti atjungta elektra, 
šildymas, o jie patys turės išei-
ti į gatvę su nepilnamečiais vai-
kais“, – sakė V. Šaruckij.

Sanatorijos darbuotojai au-
tomobilių piketą planuoja pa-
kartoti ir Vilniuje, kai tik baigsis 
karantino draudimai kirsti savi-
valdybių ribas.

Kreipėsi į ES vadovus
Kol Lietuvos valdžia trypčio-

ja vietoje ir nesiima jokių veiks-
mų pakeisti sanatorijos „Belo-
rus“ situacijai, praėjusią savaitę 
kurorto valdžia ir druskininkie-
čių į Seimą išrinktas parlamen-
taras Z. Streikus kreipėsi į Euro-
pos Komisijos pirmininkę Ursula 
von der Leyen ir Europos Są-
jungos Tarybos vadovą Hide 
Hardeman, pateikdami sanato-
rijos „Belorus“ teisinės būklės 
situaciją ES taikomų sankcijų 
kontekste ir prašydami išaiškinti 
neapibrėžtumą dėl ES tarybos 
reglamento taikymo ir sankcijų  
sanatorijai „Belorus“ teisėtumo. 

Kreipimesi į ES vadovus tei-
giama, jog „Swedbank“ 2020 
metų gruodžio 18 dieną užblo-
kavo sanatorijos „Belorus“ sąs-
kaitą, remdamasis neva sana-
torijos steigėjui – Baltarusijos 
Respublikos Prezidento reikalų 
valdybai – ES taikomomis sank-
cijomis. Tačiau vėliau paaiškė-
jo, jog sanatorijos steigėjui nėra 
taikomos ES sankcijos. 

Po mėnesio „Swedbank“ infor-
mavo, jog sankcijos sanatorijai 
„Belorus“ pritaikytos dėl to, jog 
Baltarusijos Respublikos Prezi-
dento reikalų valdybos vadovas 
V. Sheyman dar 2016 metais 
buvo įtrauktas į 25 Baltarusijos 
Respublikos asmenų, kuriems 
taikomos sankcijos, sąrašą. 
„Swedbank“ nuomone, V. Shey-
man turi kontroliuojančią įtaką 
„Belorus“ sanatorijai. 

Keliamas klausimas, kodėl sa-
natorijai „Belorus“ sankcijos 
pradėtos taikyti tik nuo 2020 m. 
gruodžio, nors sankcijos Pre-
zidento reikalų valdybos va-
dovui V. Sheyman paskelbtos 
prieš ketverius metus? Kreipi-
mosi autoriai konstatuoja, kad 
V.Sheyman yra į pareigas pa-
skirtas valstybės tarnautojas ir 

atkelta iš 4 psl.

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai sulau-
kė nuoširdaus Seimo nario Z. Streikaus rū-
pesčio/Asmeninio archyvo nuotrauka

neturi įgaliojimų savo nuožiūra 
disponuoti nei Baltarusijos Res-
publikos Prezidento reikalų val-
dyba, nei jai priklausančių ar 
kontroliuojamų asmenų turtu. 

„Prašome skubiai pateikti išaiš-
kinimą, ar šioje konkrečioje situa-
cijoje, atsižvelgiant į tai, kad nuo 

2016-02-25 Baltarusijos Respu-
blikos Prezidento reikalų valdybos 
vadovas V. Sheyman yra įtrauk-
tas į 2006-05-18 Tarybos Regla-
mento (ES) Nr. 765/2006 I priedą 
reiškia, kad egzistuoja pagrindas 
pripažinti esant „kontrolę“ tarp V. 
Shaymanir sanatorijos „Belorus“ ir 

dėl to taikyti sanatorijai „Belorus“ 
Reglamente numatytas priemo-
nes“, – rašoma Druskininkų tary-
bos narių ir Z. Streikaus kreipime-
si į ES vadovus. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Druskininkų gatvėse buvo galima stebėti sanatorijos „Belorus“ darbuotojų automobilių koloną – surengta jau antroji protesto akcija, siekiant 
išsaugoti sanatorijoje dirbančių žmonių darbo vietas/„Mano Druskininkai“ ir Mariaus Dovidausko nuotraukos
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Savanorės Giedrės pirmoji patirtis 
„Saulės“ mokykloje

Lina Vanagaitienė,
„Saulės“ pagrindinės moky-

klos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Pernai gruodį Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinė mokykla 
tapo akredituota jaunimo sa-
vanorius priimančia organi-
zacija. Apie savanorystę pas-
taruoju metu daug kalbama, 
nemažai jaunų žmonių taip 
siekia įgyti tam tikros gyveni-
miškos patirties, tačiau tikrai 
ne visi ryžtasi savanoriauti. 
Mokykla, teikdama paraišką, 
kartu su mokyklos bendruo-
mene svarstė veiklas, kuriose 
galėtų prisidėti savanoriai – 
padėti pradinukų prailgintose 
dienos grupėse bei su speci-
aliųjų poreikių vaikais, talkin-
ti renginiuose, projektinėse 
veiklose.

O sausį mokyklos bendruome-
nė pasipildė aktyvia, geranoriš-
ka, darbščia savanore Giedre 
Zdanavičiūte, kuri greitai įsiliejo į 
mokyklos gyvenimą. Nors po žie-
mos atostogų visi mokiniai mo-
komi nuotoliniu būdu, mokykloje 
buvo sudaryta mobili pradinukų 
grupė vaikams, kurių tėveliai dir-
ba. Giedrė labai greitai surado 
bendrą kalbą su mažaisiais mo-
kinukais, jiems padėdama prisi-
jungti prie vaizdo pamokų, atlikti 
mokytojų paskirtas namų užduo-
tis, užimdama pradinukus laisva-
laikiu. Kadangi merginai puikiai 
pavyko užmegzti ryšį su vaikais, 
mažieji labai laukia kiekvieno su-
sitikimo su savanore.

Giedrė save apibūdina, kaip 
užsispyrusią, siekiančią savo 
užsibrėžtų tikslų, kartais – šiek 
tiek išsiblaškiusią. „Mėgstu pri-
imti naujus iššūkius ir kiekvie-
ną veiklą atlikti „su ugnele“. Esu 
pasirengusi padėti kitiems, to-
dėl ir pasirinkau savanorišką 
veiklą. Mintis apie savanorystę 
kilo dar mokykloje, tačiau tuo-
met pritrūko žinių, laiko bei pasi-
ryžimo. Pasidomėjusi apie gali-
mybes savanoriauti ir Lietuvoje, 
ir užsienyje, suradau man šiuo 

metu labiausiai tinkamą jaunimo 
savanoriškos tarnybos progra-
mą. Netrukus taip ir prasidėjo 
mano savanoriškos veiklos ke-
lionė Druskininkų „Saulės“ pa-
grindinėje mokykloje. Nauja pa-
tirtis iš pradžių vertė šiek tiek 
jaudintis, tačiau kolektyvas šil-
tai mane priėmė ir leido pajusti, 
jog esu čia laukiama. Darbas su 
vaikais atvėrė daug naujų įžval-
gų ne tik apie juos pačius, bet ir 
apie save. Kiekvieną rytą į mo-
kyklą einu puikiai nusiteikusi, o 
ir mane pasitinka vaikučių šyps-
niai ir noras bendrauti. Nesiti-
kėjau atrasti tiek drąsos, tikėji-
mo savimi ir tuo, ką darau. Bet 
būtent todėl ir norėjau išbandyti 
savanorystės siūlomas galimy-
bes. Visiškai sutinku, kad sava-

noriška veikla yra naudinga. Ji 
ne tik suteikia naujos patirties ir 
įspūdžių, bet ir formuoja asme-
nybę, padeda atrasti bei supras-
ti save“, – mintimis apie savano-
rišką veiklą dalijasi Giedrė.

Savanorystė – tai pati geriausia 
galimybė padėti kitiems, kartu re-
alizuojant savo gebėjimus, talen-
tus ir įgyjant naujos patirties bei 
įgūdžių, ugdyti bendrąsias kom-
petencijas, geriau pažinti save. 
Savanorystė ne tik Giedrei, bet 
ir mokyklai yra nauja patirtis. Už 
bendravimą, bendradarbiavimą, 
padrąsinimus ir patarimus esame 
dėkingi savanorišką veiklą orga-
nizuojančios asociacijos „Padė-
kime vaikams“ pirmininkei Lau-
rai Gardziulevičienei bei mentorei 
Aistei Fedaravičiūtei.

„Saulės“ mokykla džiaugiasi aktyvia ir darbščia savanore G. Zdanavičiūte/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Kviečiame įgyti apskaitininko 
profesiją!

Šiuo nenuspėjamu ir išbandymų kupinu laikotarpiu, nauja įgy-
ta specialybė, persikvalifikavimas, optimaliai išnaudotas laikas, 
gali atverti naujas galimybes bei tapti puikia investicija į ateities 
perspektyvas pasibaigus pandemijai.  

Nuo vasario 3  iki 15 d. vyksta žiemos priėmimas į profesi-
nio mokymo įstaigas. Todėl profesinio mokymo centras „Žirmū-
nai“, Druskininkų filialas kviečia nemokamai įgyti apskaitininko 
profesiją. 

Mokymų metu išmoksite savarankiškai tvarkyti buhalteri-
nę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, 
tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, for-
muoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. 

Priėmime gali dalyvauti asmenys įgyję vidurinį, aukštąjį ar 
profesinį išsilavinimą. Valstybės finansuojamų vietų skaičius ri-
botas. 

Norintys dalyvauti priėmime prašymus turi pateikti per LAMA 
BPO priėmimo sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt, kilus 
klausimams kreiptis telefonu: + 370 679 70 770 
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Jevgrafijus Samuchovas: „Mokytojas formuoja asmenybę ir gali keisti gyvenimus“
Ilgus metus pedagogu, mo-

kyklos vadovu ir Švietimo 
skyriaus vedėju dirbęs Jev-
grafijus Samuchovas į pa-
saulį už mokyklos ribų paly-
dėjo ne vieną mokinių kartą. 
Jis įsitikinęs, kad pedago-
gika – pašaukimas, tik toks 
mokytojas mokiniui gali ati-
duoti visą save ir įkvėpti 
meilę mokslui, pažangai, ži-
nioms, skatinti susidomėji-
mą. J. Samuchovas prisime-
na visą gyvenimą džiaugęsis 
savo darbu, laikėsi disci-
plinos, tvarkos, vadovavosi 
žmogiškosiomis vertybėmis. 
Nuo mažens tėvai jį mokė, 
kad žmogus – kūno ir dvasi-
nės sielos vienybė.

Tėvai įskiepijo tikrąsias ver-
tybes

„Esu kilęs iš Lazdijų rajo-
no, kuriame yra keli sentikių 
kaimai. Viename iš jų, labai 
vaizdingoje vietoje, tarp trijų 
ežerų, gimiau ir aš. Buvome 
tvirta šeima. Tėtis Grigorijus ir 
mama Akulina suformavo sti-
prias krikščioniškas vertybes, 
skatino empatiją kitam, pagal-
bą, supratimą, telkė bendrai 
maldai. Namuose buvo griež-
ta tvarka. 

Žinojome, kad niekada ne-
galime imti to, kas ne paties, 
savo pavyzdžiu motyvuoti ki-
tus ir siekti geriausios savo 
versijos. Juk Sovietų laikais 
dažnam nė nekildavo klausi-
mas pasisavinti svetimą turtą, 
paimti kažką sau. Tačiau tėvai 
ir visa šeima buvo kategoriškai 
prieš, jokių pamąstymų kitaip 
– tėvų įdiegtų vertybių laikau-
si iki šiol. Esu įsitikinęs, kad be 
jų žmogaus asmenybė negali 
bręsti, patirti laimingo ir pras-
mingo gyvenimo“, – pasakojo 
J. Samuchovas.

Vadovas – nuo mažens
Jis prisimena pasninko laiko-

tarpį, kai šiukštu negalėjo pasa-
kyti grubesnio žodžio ar įskau-
dinti kito, buvo mokytas apginti 
silpnesnį, pagelbėti, ištikus bė-
dai. Taip pat nešvaistyti maisto, 
dalintis. „Tėvų, senelių atminty-
je buvo karo, bado sunkmečio 
laikai, nežinomybė dėl ateities, 
todėl jie ir mums skiepijo mo-
ralinį, emocinį, intelektinį tvir-
tumą. Kelias link pedagogikos, 
manau, taip pat buvo labai pla-
nuotas ir tikslus. Nuo mažų die-
nų burdavau vaikų grupeles ša-
lia savęs, sumąstydavau, ko 
pamokyti, ką patarti, išrikiuoda-
vau visus bičiulius ir vadovau-
davau“, – prisiminimais dalijosi 
ilgametis pedagogas. 

Vėliau jis buvo ir jaunųjų pa-
sieniečių būrio vadas. Ber-
niukams kariniai žaidimai la-
bai patiko, juos žaisdami, kaip 
reikiant pasportuodavo ir pri-
silakstydavo. Tačiau Lazdijų 
vidurinėje mokykloje J. Samu-
chovą patraukė ir matematika, 
skaičiavimai bei tikslieji moks-
lai. Jis labai gerai atsimena fi-
zikos mokytojo žodžius, kai šis 
jame įžvelgė būsimą gerą pe-
dagogą. „Visa tai iš autoritetin-
go mokytojo lūpų nuskambėjo, 
kaip didžiausia pagyra ir išties 
paglostė savimeilę. Tad teko 
rinktis – kariškio ar pedagogo 
specialybę. Pasirinkau pasta-
rąją, įstojau į Vilniaus valstybi-
nį pedagoginį institutą ir tapau 
matematikos mokslų studentu“, 
– prisimena J. Samuchovas. 

Mokykloje sutiko gyvenimo 
meilę

Visus studijų metus Jevgrafi-
jus mokėsi labai rimtai ir atsa-
kingai. Pajautęs, kad gali atsi-
rasti spragų, mokydavosi dar 
uoliau. Todėl po studijų pats 
galėjo pasirinkti miestą, ku-
riame norėtų dirbti mokytoju. 

Taigi atvyko į tuometę Drus-
kininkų Trečiąją vidurinę mo-
kyklą. „Matematikos mokyto-
ju čia dirbau trylika metų. Esu 
dėkingas likimui, kad viskas 
profesinėje srityje ir asmeni-
niame gyvenime susiklostė 
puikiai. Trečiojoje vidurinėje 
mokykloje sutikau savo gyve-

nimo meilę ir palydovę – žmo-
ną Bronę. 1979 m. sukūrė-
me šeimą, susilaukėme dviejų 
dukrų – Eglės ir Editos. Du-
kros pasirinko teisės ir vers-
lo administravimo bei ekono-
mikos studijas. Esu laimingas, 
kad liko Lietuvoje. Galiu tik 
pasidžiaugti jomis, puikiomis 
jų šeimomis, mūsų ryšiu. 

Neskaičiavo darbe praleistų 
valandų

J. Samuchovas sako, kad abu 
su žmona Brone neskaičiuo-
davo darbe praleistų valandų: 
„Kas vakarą buvo kontrolinių, 
namų darbų tikrinimai, pasiruo-
šimas kitoms pamokoms. Abu 
degėme jaunatvišku maksima-
lizmu ir norėjome geriausių re-
zultatų. 1980 m. pradėjome su-
stiprintą matematikos mokymą, 
niekada iš mokinių negirdėjo-
me, kad pedagogas nemokė-
jo išaiškinti, todėl neišmokome, 
ką girdi dabartiniai mokytojai. Ir 
tai skaudu“.

J. Samuchovas prisimena 
daug motyvuotų, žingeidžių 
mokinių, kurie rimtai mokė-
si, siekė tikslų: „Negaliu ne-
paminėti ir mokyklos mokyto-
jų – tai buvo jaunas, veržlus, 
sumanus kolektyvas. Galime 
didžiuotis kartu su visa ko-
manda, kad daug puikių žmo-
nių – mūsų mokinių, pasklido 
po visą platųjį pasaulį: ekono-
mistai, medikai, mokslų dak-
tarai, matematikai, fizikai, in-
žinieriai ir daug kitų. Iki šiol su 
kai kuriais susitinkame, ben-
draujame. O aš vis bandau iš-
siaiškinti, kas mokinius moty-
vuoja, ypač stebint šiandienos 
aktualijas ir statistikas, kurios 
rodo susilpnėjusius mokymo-
si rezultatus. Manau, dalis 

kaltės tenka visuomenės rai-
dai, technologijų pažangai, 
daug informacijos, kurią nori-
ma tuoj pat įsisavinti, išmok-
ti. Taip po truputį praranda-
ma ir mokymosi motyvacija, 
nes mintys pilnos kitų dalykų. 
Mokinio mokymosi rodikliai la-
bai stipriai priklauso nuo pe-
dagogo gebėjimo sudomin-
ti ir, žinoma, žinių pateikimo 
metodikos. Ne sausa teorija 
motyvuoja, o bendravimo sti-
lius, asmeninė patirtis, emo-
cinio santykio užmezgimas, 
pavyzdžiai, pritaikyti indivi-
dualiai mokiniui. Nes visi yra 
skirtingi, gali turėti psicholo-
ginių ar socialinių problemų. 
Mokytoju gali būti tik emo-
ciškai stabili asmenybė, taip 
pat turinti ir psichologinių ži-
nių, organizatoriaus įgūdžių, 
vadovavimo, pasitikėjimo sa-
vimi, kūrybiškumo. Mokyto-
jas – autoritetas, pavyzdys, jis 
formuoja asmenybę ir, žino-
ma, keičia gyvenimus. Jeigu 
mokinį nuolat motyvuosime, 
skirsime jam laiko, tikėsi-
me juo ir tai parodysime, jis 
pats savimi patikės ir pamo-
ką sklandžiai išmoks. Daž-
nas mokinys išduodavo, kad 
nė nepastebėjo pralėkusio lai-
ko, sprendžiant matematikos 
uždavinius. Tai ir mane sti-
priai motyvuodavo. 1992 m. 
buvau paskirtas mokyklos di-
rektoriumi. Mokyklai vadova-
vau penkiolika metų – iki 2007 
m. Tačiau, net ir eidamas va-
dovaujamas pareigas, nieka-
da matematikos mokymo ne-
palikau nuošaly – ir tuo metu 
mokiau. Džiaugiuosi, kad pa-
siekėme daug gerų rezultatų, 
o moksleiviai labai sėkmingai 
išlaikė egzaminus“.

J. Samuchovas meilę matematikai įskiepijo ne vienai mokinių kartai/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

J. Samuchovas brangina gražius santykius ir tvirtus ryšius su dukrų Eglės ir Editos šeimomis/Asmeninio archyvo nuotrauka 16 psl.
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Naujas būdas užsidirbti iš turimos žemės – išnuomoti saulės jėgainių įrengimui
Turintys nenaudojamos že-

mės nuo šiol gali ją įdarbin-
ti geram tikslui – švarios, iš 
saulės gaunamos energijos 
gamybai. Toks modelis, kai 
gyventojai savo turimą žemę 
išnuomoja saulės jėgainių 
parko įrengimui, yra populia-
rus kitose Europos valstybė-
se, mat neša finansinę naudą 
žemės savininkams bei lei-
džia prisidėti prie žaliosios 
energetikos plėtros. Nuo šiol 
tokia galimybe pasinaudoti 
gali ir Lietuvos gyventojai.

Papildomos pajamos iš ne-
naudojamo sklypo

Atsinaujinančių išteklių ener-
getikos bendrovės „Green Ge-
nius“ plėtros vadovas Laimonas 
Dapšys sako, kad saulės jėgai-
nių parkai yra kone idealus vari-
antas siekiantiems ramios, sau-
gios ir prie aplinkos išsaugojimo 
prisidedančios kaimynystės, o 
tam puikiai tinka nenaudojami 
žemės sklypai. Juos išnuomo-
jus saulės jėgainių įrengimui, to-
kie sklypai gali tapti stabiliu pa-
pildomų pajamų šaltiniu.

„Saulės energetika yra vie-
na perspektyviausių energe-
tikos rūšių ir padeda mažin-
ti pasaulio priklausomybę nuo 
klimato kaitą skatinančio iš-
kastinio kuro. Vien mūsų ben-
drovė Lietuvoje yra įrengusi 
14 saulės jėgainių parkų. Dėl 
jų į atmosferą kasmet išmeta-
ma 4 tūkst. tonų mažiau an-
glies dioksido. Toliau siekia-
me šiuos pajėgumus didinti, o 
tam pasitelkiame įvairius mo-
delius – tarp kurių ir žemės 
sklypų naujų saulės jėgainių 
įrengimui nuoma iš privačių 
savininkų“, – sako L. Dapšys.

Netrukdo nei žmonėms, nei 
gyvūnams

Anot L. Dapšio, saulės jėgai-
nių parkams išnuomota žemė 
gyventojams gali tapti papildo-
mu pajamų šaltiniu, kuriam ne-
reikia jokių papildomo laiko in-
vesticijų. Tam puikiai tinka ir 
nedirbama ar nederlinga ūki-
nės paskirties ar kita žemė. 
Joje įrengtos saulės jėgainės 
nekelia visiškai jokio triukšmo 
ar grėsmės žmonių ir gyvūnų 
sveikatai.

„Saulės jėgainės yra tokios 
saugios, kad pasaulyje vis la-

biau įprasta tarp jų apgyven-
dinti ir aplinkos sąlygoms itin iš-
rankias bites ar teritorijoje leisti 
ganytis avims. Lietuvoje pirmą-
jį saulės jėgainių parką su bičių 
aviliais esame įrengę Utenoje. 
Aplink jėgaines esančios lau-
kinių gėlių pievos bitėms, kurių 
populiacija pasaulyje sparčiai 
mažėja, tampa puikia ekosiste-

ma. Taip pat išbandėme užsie-
nio šalių patirtį – vieną vasa-
rą saulės elektrinės teritorijoje 
ganėsi šalia gyvenančio ūkinin-
ko avys. Dėl to Utenos rajone, 
Mockėnų kaime įsikūrusiame 
160 kilovatų galios saulės elek-
trinių parke  visą vasarą nerei-
kėjo ir papildomai pjauti žolės“, 
– pasakoja L. Dapšys.

Didelių reikalavimų nuomo-
jamai žemei nėra

Taigi saulės jėgainėms žmo-
nių ar naminių gyvūnų kaimy-
nystė ne tik kad nėra problema, 
bet netgi gali būti abipusiai nau-
dinga. Saulės jėgainių parkų 
įrengimui gali būti tinkami dides-
ni nei 1 ha ploto žemės sklypų, 
šalia kurių ne mažesniu nei 500 

m atstumu nutiestos vidutinės 
įtampos elektros linijos ar įreng-
tos pastotės. Taip pat svarbu, 
kad ant sklypo šešėlio nemes-
tų aukšti medžiai, pastatai ar ki-
tos konstrukcijos. Pageidautina, 
kad žemės paviršius būtų lygus, 
o nuomojamame sklype nebūtų 
vandens telkinių – tokiomis są-
lygomis įrengti antžemines sau-
lės jėgaines yra lengviau. Elek-
trinės statymas priklauso ir nuo 
vietinių teritorijos planavimo do-
kumentų. 

„Mūsų ekspertai kiekvienu 
konkrečiau atveju įvertina skly-
po tinkamumą ir parengia visą 
reikiamą dokumentaciją, tech-
ninį projektą ir galiausiai įrengia 
saulės jėgaines. Žemės sklypus 
nuomojamės ne trumpesniam 
nei 29 metų laikotarpiui, todėl 
tokiu būdu galima užsitikrinti il-
galaikį papildomų pajamų šalti-
nį, o svarbiausia – prisidėti prie 
žaliosios energetikos plėtros“, – 
sako L. Dapšys.

Lenkijoje žemės nuomos 
modelis itin pasiteisino

L. Dapšio teigimu, žaliosios 
energetikos plėtra labai svarbi 
Lietuvai ir visai Europos Sąjun-
gai iki 2050 metų siekiant tap-
ti anglies dvideginio emisijų po-
žiūrių neutraliomis bei pilnai 
remtis tik iš atsinaujinančių ište-
klių gaunama energija. 

„Green Genius“ atstovas pa-
žymi, kad, nors Lietuvoje že-
mės sklypų nuoma saulės jė-
gainių parkų įrengimui dar yra 
naujovė, kaimyninėje Lenkijoje 
tai jau tapo populiaria ir sėkmin-
ga praktika. Ūkininkų ir kitų gy-
ventojų išnuomotuose sklypuo-
se Lenkijoje „Green Genius“ jau 
yra įrengusi beveik 150 saulės 
jėgainių, kurių bendras plotas 
apie 230 ha. 

Svarstantys apie galimybę iš-
nuomoti savo žemės sklypą 
saulės jėgainių įrengimui ir to-
kiu būdu įdarbinti nenaudoja-
mą ar nederlingą žemę, o kartu 
– prisidėti prie žaliosios ener-
getikos plėtros šalyje, daugiau 
informacijos gali rasti svetainė-
je www.greengenius.lt, skilty-
je „Bendradarbiavimo galimy-
bės“ ar kreipdamiesi el. paštu 
pletra@greengenius.eu, tele-
fonu 8 658 69761. 

Užsakymo Nr. MDR-290-01

Avys „Green Genius“ saulės elektrinės parke/Organizatorių nuotrauka

Bičių aviliai „Green Genius“ saulės elektrinės parke/Organizatorių nuotrauka

Kaip galime išvengti traumų?
Pastaruoju metu, pasikeitus oro są-

lygoms ir iškritus gausybei sniego, 
visus mus vilioja gamtos pramogos. 
Tai – ne tik puikus ir smagus būdas 
praleisti laiką tyrame ore, bet ir ga-
limybė prasiblaškyti, būti aktyves-
niems šiuo sudėtingu, sulėtėjusiu 
socialinio gyvenimo laikotarpiu. Ta-
čiau, prasidėjus šaltajam metų sezo-
nui, prasidėjo ne tik žiemos džiaugs-
mai, bet ir pavojai. 

Kaip sako Druskininkų ligoninės Priė-
mimo ir skubios pagalbos skyriaus ve-
dėjas Ernest Margelis, traumos gali ty-
koti ne tik pramogaujant, bet ir vykstant 
į darbą, parduotuvę ar kitą vietą. Reikia 
būti itin atsargiems ir saugotis slidžių ke-
lio dangų, šaligatvių, kurie gali turėti įta-
kos traumų atsiradimui.

„Šiuo metu mūsų ligoninės skubios pa-
galbos skyriuje padaugėjo pacientų, be-
sikreipiančių dėl ūmių traumų ir jų sukel-
to skausmo. Dažniausios traumos, dėl 
kurių kreipiasi pacientai, yra sumušimai, 
sausgyslių ir sąnarių raiščių patempimai, 
kaulų lūžiai. Skausmas yra dažnas simp-
tomas, kuris paprastai lydi įvairias trau-

mas. Taip pat dažnai sumušta, pažeista 
vieta patinsta, atsiranda mėlynių. Gali-

mi ir judesio apribojimai, matomos są-
nario, kaulo deformacijos. Žinoma, paty-
rus traumą, geriausia kreiptis į medikus, 
sužinoti tikslią diagnozę, gauti reikalingą 
pagalbą. Bet, jei trauma nėra labai rim-
ta, žinodami, kaip teisingai elgtis, galime 
ir patys sau nemažai padėti“, – pasako-
jo Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus 
vedėjas.

Jis pataria, kad namuose per pirmas 
48 valandas reikia vadovautis RICE (liet. 
RŠKE) protokolu:

– R (angl. Rest), ramybė – nutraukti bet 
kokią veiklą, keliančią skausmą.

– I (angl. Ice), šaldymas – pažeistą vie-
tą reikia šaldyti 15-20 min. 4-6 kartus per 
dieną,

tinka vanduo su ledukais, specialių šal-
dančių priemonių galite įsigyti vaistinėje.

– C (angl. Compression), kompresija 
– patinimui sumažinti padeda pažeistos 
vietos kompresija, tinka elastinis bintas.

– E (angl. Elevation), elevacija ar pa-
kėlimas – pažeistą galūnę, kiek įmano-
ma, laikyti pakeltą, kad sumažintumė-
te patinimą.

Ernest Margelis sako, kad, siekiant 
išvengti traumų, reikia rūpintis savo 
saugumu: „Tam užtenka žinoti kelias 
paprastas, bet labai veiksmingas prie-
mones. Stenkitės neskubėti – geriau 
išeiti iš namų kiek anksčiau, bet ke-
lionės tikslą pasiekti saugiau. Rinki-
tės šaltajam metų sezonui skirtą ava-
lynę – tai padės sklandžiau ir stabiliau 
judėti bei sumažins tikimybę paslys-
ti. Venkite alkoholio! Šaltyje būti ne-
blaiviam pavojinga – sunkiai išlaikoma 
koordinacija, prarandamas jautrumas 
šalčiui ir nejaučiama dėl jo atsiradu-
sio skausmo. Patariama, einant sli-
džia gatve, nebijoti griūti. Atsipalaida-
vus, raumenys nebus įtempti ir kritimo 
smūgis bus švelnesnis. Svarbiausia 
– daugiau dėmesio skirti fizinei vei-
klai ir sveikai mitybai. Fiziniai prati-
mai, mankšta ir judėjimas didina kaulų 
masę, stiprina kaulus, mažina žiemai 
būdingų traumų tikimybę. Saugokime 
save ir būkime sveiki!“

Druskininkų ligoninės 
informacija

E. Margelis, Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus 
vedėjas/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Pasikūrenę krosnį – nesudeginkite konteinerio
Į kurį konteinerį galima pilti karštus pelenus? Į nė 

vieną! Juos pirmiausia reikia atvėsinti! Antraip ri-
zikuojate sukelti gaisrą konteineryje ir jį sudegin-
ti. Tai itin aktualu yra žiemą, kai, šildydami savo 
namus, žmonės kasdien kūrena krosnis ir, išvalę 
susikaupusius pelenus, neša juos į konteinerį.

Išpylę, ramiai grįžta į šiltus namus. Jaukiai žiemiš-
kai įsitaiso, leidžia laiką, tik staiga, žvilgtelėję pro lan-
gą, pamato kieme smilkstančius dūmus. Bėga žiūrėti, 
kas nutiko ir aptinka degantį tą patį konteinerį, į kurį 
neseniai supylė neatvėsusius pelenus.

„Pastebėję degant individualius konteinerius, gy-
ventojai juos dažniausiai užgesina patys. Užsidegus 
bendro naudojimo konteineriams, prireikia ir ugnia-
gesių pagalbos. Jau buvo atvejis, kai degė naujas 
pusiau požeminis konteineris. Jo gesinti atskubėję 
ugniagesiai turėjo ištraukti visą požeminį konteinerio 
įdėklą, į kurį jau buvo primesta atliekų, nuleisti jį ant 
žemės ir tik tada galėjo užgesinti“, – pasakojo Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo centro Atliekų tvarky-
mo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio va-
dovas Martynas Krasauskas.

Jis priminė – pelenus į konteinerį galima pilti tik įsi-
tikinus, kad jie visiškai atvėsę. Patartina, prieš išme-
tant, perlieti juos vandeniu ir tik tada pilti į maišelį, jį 
sandariai užrišti ir mesti į mišrių atliekų konteinerį. 

„Gyventojai turi elgtis atsakingai, suvokdami, kad 
sudegęs konteineris – tai ne tik finansiniai nuostoliai, 
nes sugadintą konteinerį reikia pakeisti kitu, o tai pa-

pildomai kainuoja, bet ir nepatogumai aplinkiniams – 
sudegus bendro naudojimo konteineriui, jie neturi kur 
mesti savo atliekų. Be to, išmetus į konteinerį karštus 
pelenus, pradeda smilkti ir jame esančios atliekos, iš-
silydžius konteineriui, jos pabyra ant žemės, aplink 
sklinda nemalonus kvapas“, –  problemas, kurias su-
kelia užsidegę konteineriai, vardijo M. Krasauskas. 

Kartais žmonės teiraujasi, ar tikrai pelenus rei-
kia mesti į mišrių atliekų konteinerį – gal geriau juos 
kompostuoti, panaudoti tręšimui? Iš tiesų, pelenai 
nuo seno buvo naudojami, kaip trąša sodo bei daržo 
augalams tręšti. Tačiau tam tinka tiktai medžio pele-
nai. Pelenai, kurie susidaro kūrenant akmens anglimi, 
durpių briketais ar kitokiu įvairių priemaišų turinčiu 
kuru, tręšimui bei kompostavimui netinka. Tokius pe-
lenus, tik visiškai šaltus, reikia mesti į mišrių atliekų 
konteinerį. 

Praėjusiais metais Alytaus regione sudegė 105 kon-
teineriai. Viena iš dažniausių to priežasčių – neat-
sargus gyventojų elgesys, išpilant į konteinerius dar 
karštus pelenus.

Bet pasitaiko ir piktybinių atvejų, kai bendro naudo-
jimo konteineriai buvo padegti tyčia, iš chuliganiškų 
paskatų. Apie tai visuomet pranešama policijai, nu-
sikalstamas veikas įvykdę asmenys nustatyti, jiems 
teks atlyginti padarytą žalą ir sumokėti teismo skir-
tas baudas.

ARATC informacija
Sudegęs konteineris: papildomos problemos, nuostoliai ir tarša/ARATC ar-

chyvo nuotrauka

Nuo vasario 1 dienos daugiabučių 
namų gyventojai jau gali atskirai rinkti 
maisto bei virtuvės atliekas ir mesti jas į 
šalia daugiabučių namų įrengtus naujus 
maisto atliekoms skirtus konteinerius.

Maisto, kaip ir visas kitas namuose susi-
darančias atliekas, reikia rinkti ir į joms skir-
tą konteinerį mesti su maišeliais. Tam labai 
tinka prekybos centruose įsigyti popieri-
niai maišeliai pirkiniams. Žinoma, jas gali-
ma rinkti ir į įprastus šiukšlių maišus – Aly-
taus regiono technologijų parke naudojami 
įrenginiai maišus praplėšia ir atskiria juos 
nuo organinių atliekų. Prieš išmetant mais-
to atliekas į konteinerį, maišelį reikia sanda-

riai užrišti.
Maisto atliekos – tai ne tik maisto ir jo pro-

duktų likučiai, bet ir įvairios biologiškai su-
yrančios virtuvės atliekos. Tad į maisto 
atliekų konteinerį reikia mesti: vaisių bei 
daržovių likučius, pavyzdžiui, bulvių lu-
penas, bananų, apelsinų žieves, arbatos 
tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų 
filtrus, riebalais ir kitais maisto produk-
tais suteptą popierių (išskyrus pakuo-
tes), popierinius rankšluosčius, popieri-
nes servetėles, kambarinius augalus ir 
jų dalis, sodo ir daržo atliekas, piktžo-
les. Ir visų naudojimui netinkamų mais-
to produktų likučius.

Gyventojai maisto bei virtuvės atliekas gali mesti į šalia daugiabučių namų įrengtus naujus maisto atliekoms skirtus konteinerius/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Nuo vasario 1 dienos pradėtos rinkti maisto atliekos

Tvarkomės po švenčių ir surinko-
me į krūvą turimus žurnalus bei lai-
kraščius. Juos dovanojame norin-
tiems. Turime šiuos: 

- 1998-2008 ir 2011-2017 „Šeimininkė“
- 2001-2013 „Rasos“
- 1997-2016 „Sodo Spalvos“
- 1997-1999 „Mūsų Sodai“
- 2002-2010 „Mano gėlynas“
- 2001-2016 „Sodo Kraitė“
- 2001-2009 „Meisteris“

Skambinti tel. 8 672 49819
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Užuojautos

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties akimirką. 

Dėl Tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame Tomą Rundią, 
jo šeimą ir artimuosius.

VšĮ Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filialo kolektyvas

Visos mūsų maldos kasdieninės,
Viešpatie, duok tėviškės dangaus.

Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus.

Mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Gintą Gaidį ir artimuosius.

Kaimynai A. Trakimavičienė, M. ir A. Sinkevičiai
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IN MEMORIAM

Sausio 28 d. Amžinybėn iškeliavo il-
gametis druskininkietis Karlas Run-
dia. Karlas gimė 1938 m. rugpjūčio 6 
d. Rajovkos kaime, Vitebsko apskri-
tyje, Baltarusijoje. Anksti neteko ma-
mos, todėl jauniausią gausios šeimos 
vaiką globoti ėmėsi teta. Atsivežė į 
Kauną, kuriame tuomet septynerių 
metų berniukas greitai išmoko lietu-
vių kalbą, sėkmingai pabaigė pradinę, 
o vėliau Kauno 7-ąją vidurinę moky-
klą. Po studijų Kauno Politechnikos 
institute, kuriame įgijo inžinieriaus-
ekonomisto specialybę, su šeimą at-
vyko į Druskininkus. Dirbo Meno ga-
minių įmonėje, AB „Drobė“ Viečiūnų 
verpimo fabrike. Buvo vienas iš šio 
fabriko veiklos pradininkų. Atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę, dalyvavo 
miesto savivaldos kūrime: 1990-1995 
m. jis buvo Miesto tarybos narys, Ta-
rybos pirmininko pavaduotojas, pri-
vatizacijos tarnybos vadovas. Lais-
valaikį skyrė didžiajam gyvenimo 
pomėgiui ir aistrai – sodininkystei. 
Dalyvavo miesto sodininkų ir gėlinin-
kų draugijų veikloje, vadovavo Drus-

kininkų susivienijimui „Sodai“.
Pažinojusiųjų atmintyje Karlas liks 

kaip itin rami, jautri, mylinti žmones ir 
gyvenimą asmenybė. Amžinąjį atilsį, te-
siilsi ramybėje.

Liūdi sūnus Tomas su šeima

KARLAS RUNDIA
(1938–2021)

Druskininkų savivaldybės administracijos 
informacija darbdaviams

Druskininkų savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Užimtumo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarna-
vimo departamento Druskininkų skyriumi (toliau – Užimtumo tarnybos Druski-
ninkų skyrius), skelbia darbdavių atranką Druskininkų savivaldybės 2021 metų 
užimtumo didinimo programai (toliau – Programa) įgyvendinti.

Pagal šią Programą bus atliekami laikino pobūdžio darbai:
- valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių va-

lymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, šienavi-
mas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, nukritusių lapų ir sniego valymas bei 
kiti laikino pobūdžio darbai);

- valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų va-
lymo, tvarkymo, priežiūros laikino pobūdžio darbai;

- užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų vals-
tybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

- istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapi-
nių priežiūros laikino pobūdžio darbai;

- valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
- socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybi-

nėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
- pagalba, teikiant socialines paslaugas;
- kiti visuomenei naudingi darbai.

Minėtus darbus atliks Užimtumo tarnybos Druskininkų skyriuje registruoti bedarbiai, 
nurodyti Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje (toliau – Programos dalyviai). Progra-
mos dalyvių laikino darbo trukmė – iki 6 mėnesių, vidutinė įdarbinimo trukmė – apie 3 
mėnesius. Dalyvavimo Programoje trukmė skaičiuojama nuo terminuotoje darbo sutar-
tyje nurodytos pirmos darbo dienos iki atleidimo iš darbo dienos. Numatoma per 2021 
metus nukreipti į Programos priemones (laikino pobūdžio darbus) apie 85 bedarbius.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Programoje numatytus laikino pobūdžio darbus, 
iki 2021 m. vasario 15 d. 16.00 val. turi pateikti laisvos formos paraiškas Druskininkų savi-
valdybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriui (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai).

Paraiškose darbdaviai turi nurodyti:
1. Numatomus atlikti laikino pobūdžio darbus, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir 

į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų (Programos dalyvių) skaičių, reikalavimus jų kva-
lifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąly-
gas, Programos priemonių įgyvendinimo terminus.

2. Savo rekvizitus.

Darbdavius Programai įgyvendinti atrinks Druskininkų savivaldybės administracijos 
direktoriaus sudaryta Darbdavių atrankos komisija.

Druskininkų savivaldybės administracija su atrinktais Darbdaviais sudarys dvišales 
Programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, Darbdaviai su Programos dalyviais 
privalės sudaryti terminuotas darbo sutartis Programoje numatytiems laikino pobūdžio 
darbams atlikti.

Už Programos priemonių (laikino pobūdžio darbų) įgyvendinimą bus atsakingi Darb-
daviai, už Programos įgyvendinimą ir finansavimą – Druskininkų savivaldybės admini-
stracija.

Informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė Rasa Vilūnienė, tel. (8 313) 52 242.
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2021.02.06 d.
Šeštadienis

2021.02.05 d.
Penktadienis

2021.02.07 d.
Sekmadienis

2021.02.08 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 (Pra)rasta karta. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumentika. 
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 Dangoraižio apiplėšimas.
00:40 Tonis Erdmanas.
03:15 Panorama (kart.).
03:45 Dienos tema (kart.).
04:05 Sportas. Orai (kart.).
04:10 Vartotojų kontrolė. 
05:05 Šoka Lietuva (kart.).
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Magiškoji koman-
da“.

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

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Brolis lokys“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Diena po rytojaus“.
23:45 „Auklė nakčiai“.
01:20 „Spartanas“.
03:10 „Septinta kategorija. Pasaulio 

pabaiga“.
04:45 „Tironas“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Kurjeris.
23:20 Adjutantas.
01:10 Mačetė.
03:00 Tobulas apiplėšimas.
04:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

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

06:30 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:25 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Žmogus šešėlis.
23:25 Panikos kambarys.
01:40 „Iš visų jėgų“.
02:30 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Klausimėlis.lt.
06:20 Išpažinimai. 
06:50 Didysis Bethoveno šuolis.
08:30 LMŽ. Lietuvos mokyklų žaidynės. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Klausimėlis. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

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

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

gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
23:00 Premjera. Sūnus, vardu 

Erazmas.
00:45 Dangoraižio apiplėšimas.
02:25 Pasaulio dokumentika. Šnipai 

gamtoje.
03:20 Langas į valdžią. 
03:45 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?
11:55 „Dainų dainelės“ akimirkos.
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Paslaptinga peizažų istorija. 
13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Išsaugotas Urugvajus.
14:00 Mis Marpl. Grinšo užgaida.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 

gestų k.).
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 Premjera. Černobylis.
22:15 Mažoji Maskva.
00:10 Kino žvaigždžių alėja. Oro 

uostas.
02:25 Pasaulio dokumentika. Išsau-

gotas Urugvajus .
03:20 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
03:45 Mis Marpl. Grinšo užgaida.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.

06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys”.
08.00 Vyrų šešėlyje. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Eko virusas. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

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

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

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

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „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 is-

torijos“. 
12:00 „Mieli gyvūnai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Mieli gyvūnai“.
13:00 „Įsimintinas kelias“.
15:05 „Garfildas“.
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 „Marsietis“.
01:35 „Žmogus be praeities“.
03:10 „Septinta kategorija. Pasaulio 

pabaiga“.
04:45 „Tironas“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Benas Tenas“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 

06:50 „Saugokis meškinų“.
07:20 „Nuotykių metas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Vasaros stovyklos 

sala“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:35 „Neramūs ir triukšmingi“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Avelės ir 

vilkai.
11:45 Gaisrinės šuo.
14:00 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 

sutiko Loidą.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Princas.
00:20 „Narkotikų prekeiviai“.
01:25 Pagrobimas 3.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.

06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys”.
08.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

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

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Paslaptys”.

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

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 Atenboro skruzdžių kalnas.
12:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

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

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 NAUJAS SEZONAS Muziki-

nė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Pabėgti 

neįmanoma.
00:10 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų 

iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai.
01:55 Žmogus šešėlis.

07:00 „Varom!“.
07:30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 STIHL Savickas Classic 
2020. 

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gimę laisvėje“.
12:00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

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

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:45 Pabėgti neįmanoma.
01:45 Nuo sutemų iki aušros. Kruvi-

ni Teksaso pinigai.

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. LIDA MEŠKAI-

TYTĖ. 
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 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 

06:30 „Saugokis meškinų“.
07:00 „Nuotykių metas“.
07:25 „Ogis ir tarakonai“.
07:45 „Vasaros stovyklos 

sala“.
08:15 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:45 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:15 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Šarlotės 

voratinklis.
11:30 Užsispyrusi blondinė.
13:25 Jaunavedžiai.
15:15 Švilpiko diena.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Pagrobimas 3.
00:20 Beverli Hilso policininkas 2.
02:25 Rožinė pantera.

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

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Geras žmogus“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „Rouzvudas“.
02:05 „Bibliotekininkai“.
02:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Rouzvudas“.
05:05 „Moderni šeima“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija. 
06.00 „Paslaptys”.

15:45 Moteris-Katė.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Batuotas ka-

tinas.
21:15 Rožinė pantera.
23:10 Kelyje po Europą.
01:00 Kurjeris.

10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Tarzanas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Tarzanas“.
13:45 „Daktaras Dolitlis 2“.
15:35 „Princas ir aš. Karališkas me-

daus mėnuo“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Princas ir aš. Karališkas me-

daus mėnuo“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Auklė“.
21:20 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

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

ATRAS „Universalioji korta“.
23:15 „Audrų karas“.
01:05 „Diena po rytojaus“.

10:35 Premjera. 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 Premjera. Užkluptas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.
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2021.02.09 d.
 Antradienis

2021.02.10 d.
 Trečiadienis

2021.02.11 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:35 Premjera. 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. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Šventadienio mintys. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
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 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Dizaino dokumentika. Leidi-

nio dizainas. 
00:50 Dizaino dokumentika. Mados 

aksesuarai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

cija.
10:35 Premjera. 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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Širdyje lietuvis.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 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 (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
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 VAKARO KINO TEATRAS 

„Matau tik tave“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Matau tik tave“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Matau tik tave“.
00:15 „Rezidentas“.
01:15 „Rouzvudas“.
02:05 „Bibliotekininkai“.
03:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Rouzvudas“.
05:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

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

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

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

„Žudymo žaidimai“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „Rouzvudas“.
02:00 „Bibliotekininkai“.
02:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:15 „Rezidentas“.
04:10 „Rouzvudas“.
05:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

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 VAKARO SEANSAS Misija 

„Neįmanoma“.
01:00 Tokarevas.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 

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

LIECKAITĖ-CHODKEVIČIENĖ. 
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Lietuvos miestai. 

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

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Belaisvė.
23:15 „Akloji zona“.
00:15 „Legendų biuras“.
01:20 „Gyvi numirėliai“.
02:05 „CSI. Majamis“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 MS1. Kalėjimo griūtis.
22:55 Belaisvė.
01:10 „Iš visų jėgų“.
02:00 „CSI. Majamis“.

06:15 Atenboro skruzdžių 
kalnas.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“. 
11:35 „Pragaro virtuvė“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Kautynės mažajame Tokijuje.
22:40 MS1. Kalėjimo griūtis.
00:30 „Iš visų jėgų“.
01:20 „CSI. Majamis“.

06:20 „Gimę laisvėje“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Atsargiai - gimi-

nės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Pragaro virtuvė“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Karo menas. Atpildas.
22:50 Kautynės mažajame Tokijuje.
00:30 „Iš visų jėgų“.
01:20 „CSI. Majamis“.

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

čiakelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Devintojo legiono erelis“.
00:20 „Rezidentas“.
01:15 „Rouzvudas“.
02:10 „Bibliotekininkai“.
03:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Rouzvudas“.
05:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos.

23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

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 VAKARO SEANSAS Tokarevas.
00:25 „Narkotikų prekeiviai“.
01:30 Princas.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Kalnietis“.

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 VAKARO SEANSAS Saka-

lo akis.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
01:50 Misija „Neįmanoma“ 3.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. VDU karta. 
05:00 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

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

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

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

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

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

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

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

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių 

bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, 
sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt 

arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

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

dengiame stogus. 
Tel. 8 631 76783

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

Kaina — 17 500 Eur, 
derinama. 

Tel. 8 624 69222

Pigiai parduodame puši-
nes sausuolio malkas. 
Supjautos kaladėmis 

arba skaldytos. 
Druskininkų sav. prista-

tymas nemokamas. 

Tel. 8 630 45599

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Dainavos žynys
Būrimai 
telefonu.

Tel. 8 608 33221

Darbas laiptinių valymo komandoje.

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po ban-

domojo laikotarpio.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
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Asmeniniai skelbimai
Viečiūnuose parduodamas 
žemės paskirties sklypas – 21 
aras (350 Eur/aras), netoli 
miško ir „Maxima“ prekybos 
centro. Sodo namelis su 
priestatu „Paparčio“ soduose, 
kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 601 88109

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

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai M. K. Čiurlionio g., 
šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

Nuoma

Ilgam laikui Veisiejų g. išnuo-
mojamas 3 kambarių butas su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 623 23482

Nuomojamos 80 kv. m ir 200 
kv. m patalpos, tinkančios 
gamybos, prekybos veiklai 
vykdyti, sandėliavimui.  
Tel. 8 612 12197

Keičia

Keičiu sodybą Švendubrėje į 
1-2 kambarių butą Druskinin-
kuose. Tel. 8 680 40895

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodamos malkos.  
Tel. 8 608 70658

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Nekilnojamas turtas

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

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

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavi-
mo 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

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

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

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

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

110 kv. m gyvenamasis na-
mas Viečiūnuose (Vėjų g. 4): 
35 arų sklypas, trifazis, elek-
tra, vietinė kanalizacija, van-
dens gręžinys, garažas, lauko 
virtuvė. Kaina – 70 000 Eur. 
Tel. 8 625 56372

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

Sausos dilės – 6 m ilgio, Mer-
kinė. Tel. 8 687 74012

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

Transporto priemonės ir jų 
dalys

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

Įvairūs daiktai 

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

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

Kineskopinių TV „Panaso-
nic“, „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 dy-
dis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Naudota dujinė viryklė „Beko“, 
kultūrizmo grifo (štangos) 2 
laikikliai (stovai), 2 hantelių 
grifai su svoriais po 5 kg  ir 
suoliukas pilvo presui, užuo-
laidų karnizai (3 vnt.), lova – 
10 Eur. Tel. 8 601 88109

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

Siuvimo mašina „Singer“ (bra-
zilų gamybos), televizorius 
„Philips“ su priedėliu, austos 
vilnonės lovatiesės, rusiška 
sulankstoma lovelė, pakabina-
mi šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

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

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

Perka

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

Pirkčiau žemės ūkio paskir-
ties žemę nuo 2 ha.  
Tel. 8 602 28830  

Perku 1-2 kambarių butą cen-
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 

Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 
Tel. +370 686 43950

tre. Pageidautina be remonto, 
gali būti su skola. Atsiskaity-
tume iš karto.  
Tel. 8 600 86856

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

Brangiai perku senus eglutės 
žaisliukus. Visus metus. Atva-
žiuoju į namus.  
Tel. 8 653 96 521

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

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

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 611 45735

Ieško darbo

Ieško slaugės darbo, gali slau-
gyti ligonį, prižiūrėti namus, 
darbo patirtis.  
Tel. 8 631 52541

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

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

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

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

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

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

Dovanoja

Dovanojama oranžinės (plytų 
spalvos) sofa be miegamo 
mechanizmo. Ilgis – 205 cm. 
Tel. 8 614 48531

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus ir mechaniko.
Gyvenimo aprašymus siųsti el. p. info@akvavita.lt

Darbo užmokestis į rankas – nuo 550 Eur

Krovinių pervežimas, šiukšlių ar kitų nereikalingų daiktų išvežimas, pridavi-
mas ir išrūšiavimas. Metalo supirkimas – išvežimas. Transporto nuoma. 

Tel. 8 628 75156

Nepasiturintiems gyventojams 
bus mokama didesnė piniginė 
socialinė parama bei tikslinės 
kompensacijos neįgaliesiems

Druskininkų savivaldybės 
administracija informuoja, 
kad, nuo 2021 metų pradžios 
padidėjus baziniams socia-
linių išmokų dydžiams, ne-
pasiturintiems gyventojams 
bus mokama didesnė pinigi-
nė socialinė parama bei tiks-
linės kompensacijos neįga-
liesiems.

Padidinus valstybės remia-
mų pajamų dydį nuo 125 iki 
128 eurų, vidutinis socialinės 
pašalpos dydis vienam gyve-
nančiam asmeniui padidėjo 
nuo 175 iki 179,2 euro per mė-
nesį. Šis dydis aktualus, nusta-
tant piniginę socialinę paramą 
nepasiturintiems žmonėms, 
teisę į socialinę paramą moki-
niams, papildomą išmoką vai-
kui, paramą būstui įsigyti ar 
išsinuomoti bei kitą socialinę 
paramą.

Padidinus tikslinių kompen-
sacijų bazės dydžius, neįga-
liesiems, kuriems nustatytas 
pirmojo lygio specialusis nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) po-
reikis, tikslinė kompensacija pa-
didėjo 3,3 euro, o tiems, kuriems 
nustatytas antrojo lygio specia-
lusis nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis, – 1,8 euro.

Tiems, kam nustatytas pir-
mojo lygio specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis, tiksli-

nė kompensacija padidėjo 7,8 
euro, o kuriems nustatytas an-
trojo lygio specialusis nuolati-
nės slaugos poreikis – 5,7 euro. 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinės kompensacijos, paskir-
tos iki 2018 m. gruodžio 31 d., 
padidėjo 1,5–3 eurais. Slaugos 
išlaidų tikslinės kompensacijos, 
paskirtos iki 2018 m. gruodžio 
31 d., padidėjo 7,5 euro.

Padidinus bazinės sociali-
nės išmokos dydį nuo 39 iki 
40 eurų, atitinkamai padidėjo 
nuo jo priklausančių išmokų 
dydžiai: vienkartinė išmoka 
vaikui, išmoka vaikui, išmoka 
privalomosios tarnybos ka-
rio vaikui, vienkartinė išmo-
ka nėščiai moteriai, globos 
(rūpybos) išmoka, vienkarti-
nė išmoka įsikurti, globos (rū-
pybos) išmokos tikslinis prie-
das, išmoka besimokančio ar 
studijuojančio asmens vai-
ko priežiūrai, išmoka gimus 
vienu metu daugiau kaip vie-
nam vaikui, išmoka įvaikinus 
vaiką, vaiko laikinosios prie-
žiūros išmoka, laidojimo pa-
šalpa, parama palaikams 
parvežti, socialinė parama 
mokiniams. Kadangi minėtos 
išmokos mokamos už praėju-
sį mėnesį, padidėjusias išmo-
kas gyventojai gaus šių metų 
vasarį.
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Jevgrafijus Samuchovas: „Mokytojas 
formuoja asmenybę ir gali keisti gyvenimus“

 Rūpėjo švietimo sistema
J. Samuchovas norėjo paste-

bimai prisidėti prie visos Drus-
kininkų savivaldybės švietimo 
sistemos, todėl, laimėjęs savi-
valdybės paskelbtą konkursą, 
vienuolika metų ėjo Druskinin-
kų savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėjo pareigas, galėjo 
gvildenti ir rūpintis švietimo sis-
tema, pasiekimais, klimatu sa-
vivaldybėje: „Dabar daug kas 
pritaria, kad Lietuvoje įvykdy-
ta Švietimo reforma buvo ne 
iki galo apgalvota, galbūt ga-
lėjo būti viskas kiek kitaip. Da-
lis abejoja ir dėl mokyklų struk-
tūros, nes egzaminų rezultatai 
nekukliai suprastėjo. Manau, 
sustiprintas matematikos mo-
kymas yra labai svarbus, nes 
anksčiau apie 80 proc. mokinių 
išspręsdavo sudėtingiausius 
uždavinius, dabar – trys, keturi. 
Šiuo metu yra daug pranašes-
nių techninių dalykų, tačiau jie 
nėra visapusiškai išnaudojami. 
Didelius sentimentus man kelia 
kreida ir lenta. Žinote, tai tikrai 
ne paskutinis dalykas moky-
me. Kai viskas pateikiama juo-
du ant balto, ir moksleivis mato 

realų uždavinio algoritmą bei jo 
sprendimą, greičiau įsisavina 
visą medžiagą“. 

Duoklė matematikai
J. Samuchovas džiaugiasi, 

kad Druskininkų švietimo struk-
tūra – optimali. Jis šiuo metu turi 
neformalaus švietimo grupę ir, 
kaip pats sako, atiduoda duoklę 
matematikai: „Džiaugiuosi, kad 
atsiranda mokinių, kurie nori 
būti mokomi ir šiuo metu, ge-
rai jaučiuosi, parinkdamas sun-
kesnes ar lengvesnes užduotis, 
ruošdamasis pamokoms. Tuo 
pačiu jaučiu malonumą, kad pri-
sidedu prie geresnių egzaminų 
rezultatų. Dirbdamas, visuomet 
atkreipiu dėmesį, kaip reaguo-
ja klasė, žiūriu į akis. Šiuo metu 
taip padaryti sunkiau. Tačiau 
yra, kaip yra, tikiu, kad atsilaiky-
sime, ir viskas pasikeis į gera.“

Karantino atradimai
„Karantino metu atradau ir kitų 

veiklų, kurios fiziškai stiprina 
kūną. Po Druskininkų apylinkes 
žingsniuojame kartu su žmo-
na Brone. Iš Druskininkų į Grū-
tą atkeliaujame vos ne kasdien, 

taip pat slidinėjame. Džiaugiuo-
si ir kitu savo užmoju – ruošiu 
paraišką ir dėl savo gyvenamo-
jo namo kokybės gerinimo. Su-
pratau ir išsiaiškinau, ką reiškia 
balansiniai ventiliai, termostatai 
ir panašiai. Pats viską analizuo-
ju, derinu. Gana įdomių techni-
nių ir inžinerinių dalykų atrandu, 
stengsimės prisidėti prie geres-
nės gyvenimo kokybės visiems 
namo gyventojams. Taip pat 
pradėjau smulkius remonto, sta-
tybos darbus. Išsiaiškinau, ban-
džiau ir kai kuriuos dalykus pats 
pasidariau. Mąsčiau – negi aš 
neišmoksiu? Ir vis meistrauju. 
Dirbant atsakingus darbus, laiko 
tam pritrūkdavo. O dabar viskas 
šauniai pavyksta! Žmogiškos 
gyvenimo prasmės, džiaugsmo 
paslaptis – gebėjimas gyventi 
dėl kitų, padėti kitam. Todėl ne-
abejoju, kad tokie žmonės visą 
gyvenimą praleis laimėje, ramy-
bėje ir džiaugsme. O visa, kas 
geriausia, atiduokime vaikams, 
nes jie – mūsų ateitis“, – švie-
siomis mintimis dalijosi J. Sa-
muchovas. 

Parengė Simona Dailydaitė

Atkelta iš 8 psl.

Nepamirštamas laikas su kolegomis tuometėje Trečiojoje vidurinėje mokykloje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Mielieji, 
daugybę metų planavome, kūrėme, organizavome įvai-

rias kultūrines veiklas, kviesdami Jus švęsti, linksmin-
tis, sužinoti, išmokti, paminėti, pasigrožėti. Deja, nelauk-
tas ir neprašytas „konkurentas“ sujaukė mūsų gyvenimą, 
įprastą ritmą, planus. Svarbiausia – jis atėmė galimybę 
susitikti ir bendrauti gyvai, gauti atgalinį ryšį. Per šį laiką 
kažką praradome, bet, turime pripažinti, atradome ir išmo-
kome nemažai naujo bei netikėto.

Taigi mes ir vėl sakome – GYVENIMAS TĘSIASI! Toliau ku-
riame planus, dėliojame renginių kalendorių, nes tas laikas, kai 
vėl skambės Jūsų plojimai, dainos, o kojos kilnosis šokio ritmu 
– tikrai ne už kalnų. Tereikia dar šiek tiek kantrybės, ir narcizų 
jūra pražys, skelbdama mūsų pergalę!

O dabar kviečiame toliau aktyviai palaikyti mūsų iniciatyvas 
virtualioje erdvėje: artėja linksma Užgavėnių šventė ir Lietuvos 
gimtadienis. Tad sekite mūsų informaciją „Facebook“ paskyroje 

„Druskininkų kultūros centras“, dalyvaukite ir plokite! Mes be-
protiškai pasiilgome Jūsų emocijų ir palaikymo!

Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Žiūrovams įsiminė teatralizuotos Vasario 16-osios šventės/„Mano Druskininkai“ archyvo 
nuotrauka

Druskininkiečiai ir miesto svečiai prisimena smagias Užgavėnių šventes/„Mano Druskinin-
kai“ archyvo nuotrauka


