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Kovoje už teisingumą – pergalė: sanatorija „Belorus“ 
vėl priima pacientus

Per sunkių išbandymų pusmetį sanatorijos žmonių interesus gynė ir įvairias akcijas Druskininkuose bei Vilniuje rengė aktyvūs sanatorijos darbuotojai: V. Čėsna, E. Ramanauskie-
nė, N. Slabosevičienė, O. Kisel, V. Šaruckij/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Griežtinama 
vietinės rinkliavos 
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Po pusmečio kurtinan-
čios tylos sanatorijos „Belo-
rus“ teritorijoje vėl malonus 
triukšmas. Traktoriukas šie-
nauja sanatorijos teritoriją, 
darbuotojai zuja po pastatus 
ir rengiasi darbui. Jau šian-
dien sanatorija plačiai atvers 
duris savo pacientams. 

Praėjusį gruodį, kai Baltarusi-
jos režimui buvo pritaikytos Eu-
ropos Sąjungos sankcijos, jos 
be jokio teisinio pagrindo ir ele-
mentarios logikos buvo nukreip-
tos ir į  sanatoriją „Belorus“. 

Bankas užblokavo įstaigos 
sąskaitas, žmonės neteko ir 
darbo, ir atlyginimo. Dėl netei-
sėtai pritaikytų sankcijų į įvai-
rias Lietuvos ir ES institucijas 
kreipėsi ir Druskininkų savival-
dybės taryba, ir Seimo bei Eu-
ropos Parlamento nariai. 

Nors Europos Komisija nesu-
gebėjo surasti įtikinamų argu-
mentų dėl sankcijų taikymo sa-
natorijai „Belorus“ teisėtumo ir 
sprendimus dėl jų panaikinimo 
delegavo Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministeri-
jai, pastaroji nesileido į kalbas 
ir sankcijų nenaikino, net ėmė 
kalbėti apie sanatorijos perėmi-
mą Lietuvos žinion. 

Tik Baltarusijos pusei pakei-
tus sanatorijos savininkus, ne-
liko jokio pagrindo sankcijoms, 
todėl praėjusią savaitę bankas 
atlaisvino sanatorijos sąskaitas 
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ir įstaiga vėl gali dirbti.

Laukia mažųjų ligoniukų
Apie sanatorijos kolektyvo 

emocijas, sulaukus žinios apie 
galimybę toliau dirbti, apie lau-
kiančius iššūkius ir planus kal-
bamės su sanatorijos „Belorus“ 
vyriausiuoju gydytoju Ilya Yepi-
fanau. 

– Kaip jaučiasi Jūsų kolek-
tyvas, sužinojęs, kad gali to-
liau dirbti? 

– Kaip gali jaustis žmogus, ku-
riam atrišo rankas, kojas, leido 
kvėpuoti? Puikiai! Juk tai, kad 
mūsų žmonėms neleido dirbti, 
mus labai slėgė. 

– Kiek žmonių po priversti-
nių prastovų nusprendė ne-
grįžti į darbą?

– Tikslių skaičių nežinau, nes 
kai kurie žmonės lygiagrečiai 
dar dirba ir kituose darbuose, 
bet didžioji jų dalis sako, jog ki-
tur dirba tik laikinai ir tikina, jog, 
kai tik bus galima, jie sugrįš į 
savo darbą pas mus. 

– Ar dabar galite toliau tęs-
ti savo darbą? Ar visas per-
sonalas, būtinas užtikrinti 
sklandų sanatorijos darbą, 
yra? 

– Taip, mes puikiai galime 
dirbti, personalas yra visiškai 
pasirengęs darbui. Tiesa, yra 

kai kurių buitinių dalykų, ku-
riuos reikia sutvarkyti, tačiau 
tai smulkmenos. Tai – einamie-
ji darbai, jie nesunkiai sutvar-
komi. 

– Kada ketinate pradėti dar-
bą? 

– Ketvirtadienį, liepos 8-ąją. 
Įstaigos telefonas netyla, daug 
žmonių skambina į registratūrą 
ir domisi galimybėmis pas mus 
atvažiuoti. 

– Kokia situacija dėl dar-
buotojų atlyginimų? 

– Iki šiol darbuotojams sumo-
kėta už sausio mėnesį, bet mes 
tikimės, jog per ateinančią sa-
vaitę sumokėsime už likusius 
mėnesius ir šį klausimą išsprę-
sime iki galo. Žinoma, visko gali 
būti, šis pusmetis mane išmokė 
nieko neplanuoti, nes gali visko 
atsitikti. Tačiau po mano pokal-
bių su naujaisiais mūsų sanato-
rijos vadovais sulaukiau patiki-
nimo, jog algos darbuotojams 
per savaitę turi būti išmokėtos. 
Taip pat tikimės sumokėti ir tu-
rimas skolas bei vykdyti kitus fi-
nansinius įsipareigojimus.  

– Pagrindiniai sanatorijos 
pacientai buvo vaikai iš Bal-
tarusijos. Ar galima tikėtis, 
jog šie vaikai vėl atvažiuos į 
sanatoriją?

– Noriu pasakyti, kad Balta-

rusija nusiteikus tam, kad sa-
natorija veiktų pilnu pajėgumu 
ir teiktų visas paslaugas. Vai-
kai pasirengę pas mus važiuo-
ti. Kai Lietuvos vadovybė leis 
jiems kirsti sieną, tai jie ir atva-
žiuos. Mes tam pasirengę, labai 
daug norinčių atvažiuoti, tarp jų 
– ir neįgalūs vaikai. 
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Erika Sakalauskienė: „Tėvų paliktiems vaikams globėjai dovanoja gyvenimą, 
todėl globos temomis turime kalbėti kasdien“

Prieš gerą dešimtmetį įvai-
kinimo ir globos temos buvo 
laikomos tabu – globa buvo 
apaugusi mitais. Apie tai, kad 
auga ne biologinių tėvų šei-
moje, vaikai sužinodavo, su-
laukę pilnametystės ar dar 
vėliau. „Šiandien situacija pa-
sikeitusi iš esmės, nors įvai-
rių mitų dar pasitaiko. Mūsų 
tikslas juos pakeisti ir padė-
ti be tėvų globos likusiems 
vaikams“, – sako Druskinin-
kų globos centre dirbanti Eri-
ka Sakalauskienė. 

Kai prieš trejus metus viso-
je Lietuvoje, o taip pat ir Drus-
kininkuose, buvo įsteigti globos 
centrai, Erika buvo pirmoji, čia 
dirbti pradėjusi darbuotoja. Ji 
sako, kad pradžia buvo sunki, 
tačiau šiandien jau galima pa-
sidžiaugti pasiektais rezulta-
tais, glaudžiu ryšiu su 24 drus-
kininkiečių šeimomis, kuriose 
globojami vaikai.

„Prieš pradėdama dirbti glo-
bos centre, dešimt metų dirbau 
su rizikos šeimomis. Mačiau, 
kokiomis sąlygomis gyveno pai-
mami vaikai. Mačiau skurdžią tų 
vaikų kasdienybę, baimės, liū-
desio, skausmo pilnas akis. Vai-
kų, kurie patenka į globą, kurie 
turi galimybę gyventi šeimoje, 
akys visai kitokios“, – apie savo 
darbą pasakoja Erika. 

Stengiasi sugriauti įsisenė-
jusius mitus apie globą 

Šis interviu parengtas Globė-
jų dienos proga, tačiau Erika 
sako, kad apie globą reikia kal-
bėti nuolat – tik taip pavyks ga-
lutinai išsklaidyti visus mitus. 

„Man keista ir nesuprantama, 
kad kartais net iš išsilavinusių 
žmonių lūpų tenka išgirsti, jog 
vaikai globojami dėl pinigų. Vie-
na mūsų globėja yra labai gerai 
pasakiusi – jeigu manote, kad tai 
tik dėl pinigų, tai patys pabandy-
kite, ir pamatysite, jog niekas 
milijonų iš globos nesusikrovė. 
Nėra nieko blogo, jei globėjas 
gauna išmokas. Juk jis augina 
vaiką, kuriam reikia apsirengti, 
pavalgyti, lankyti mokyklą, bū-
relius, vasarą – stovyklas. Ko-
dėl mes norime duoti savo bio-
loginiams vaikams kuo daugiau, 
o skaičiuojame globojamam vai-
kui skiriamus pinigus?, – stebi-
si Erika. – Jeigu savas vaikas į 
mokyklą nueitų suplyšusiais ba-
tais, gal niekas ir nepastebėtų, 
bet jei tuos pačius batus avėtų 
globojamas vaikas, visi tuoj pul-
tų kaltinti globėją nesirūpinimu“. 

E. Sakalauskienė džiaugiasi, 
kad Druskininkų savivaldybė-
je gyvenančios globėjų šeimos 
yra labai šaunios, tačiau dažnai 
žmonės nenori viešinti savo is-
torijų. „Ir taip yra todėl, kad kar-
tais sulaukiama tokių vertinimų: 
ko norėti iš to vaiko, jis gi iš glo-
bos namų. Arba – pažiūrėk, ko-
kie tėvai jo buvo, ko iš jo norė-
ti. Patikėkit, tokie žodžiai labai 
skaudina ir vaikus, ir juos globo-
jančias šeimas“, – atvirai pasa-
koja Erika. 

Padeda norintiems tapti glo-
bėjais

Pasak Erikos, dažniausiai norą 
globoti vaikus pareiškia savo bi-
ologinių vaikų neturinčios šei-
mos, tačiau vis dažnėja prak-
tika, kad savo vaikus užauginę 
sutuoktiniai nusprendžia padė-
ti ir likimo nuskriaustiems vai-
kams, padovanoti jiems gyve-
nimą šeimoje: „Druskininkuose 
yra atvejis, kai šeima nusprendė 

globoti tris paauglius. Tai – tikrai 
nemažas iššūkis, nes paauglys-
tė sunkus laikotarpis ir tėvams, 
ir vaikams. Bet nuoširdžiai ža-
viuosi ir didžiuojuosi šiais žmo-
nėmis, jie puikiai susitvarko.“

E. Sakalauskienė sako, kad 
tapti globėjais nėra sudėtinga: 
„Jeigu nors retsykiais pagalvo-
jate apie globą, kviečiu drąsiai 
ateiti į Druskininkų globos cen-
trą. Supažindinsime su tapimo 
globėjais procesu, viską papa-
sakosime. Juk niekas neverčia 
iš karto imti vaiką ir jį globoti. 
Praktikoje pasitaikė atvejų, kad 
žmonės persigalvojo – tai yra 
normalu. Arba atvirkščiai – su-
prato, kad norėtų globoti ne vie-
ną, o kelis vaikus. Tam ir yra 
sukurta sistema, kad žmogus 
pasiruoštų, apsispręstų“. 

Pasiteiravus, ar tapimo glo-
bėju procesas sudėtingas, Eri-
ka patikina, kad tikrai ne. Para-
šius prašymą, būsimi globėjai 
gauna pirminį Vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos 
vertinimą, o tuomet prasideda 
mokymai, kurie, pasak Erikos, 
yra labai naudingi ir savo bio-
loginius vaikus auginantiems 
tėvams. Baigus mokymus, ra-
šoma išvada dėl pasirengimo 
vaiko globai ar įvaikinimui. Bū-
tent mokymų metu šeima ga-
lutinai apsisprendžia, ar jie 
globos vaiką, kokio amžiaus, 
kokios lyties. 

„Dažniausiai šeimos nori 
mažų vaikučių. Kuo vaikas ma-
žesnis, tuo didesni šansai, kad 
jis bus įvaikintas. Tai – labai 
opus ir skaudus dalykas, nes 
vyresni vaikai supranta, kad, 
jiems augant, šansai patekti į 
šeimą mažėja. O juk visiems 
meilės ir dėmesio reikia vieno-
dai“, – atvirai pasakoja Erika. 

Vaikai bando ribas, nes yra 
įpratę būti nemylimi 

Erika neslepia – kuo mažes-
ni vaikai patenka į globėjų šei-
mas, tuo mažesni ankstesnio 
gyvenimo padariniai: „Vaikai 
neturi prieraišumo jausmo, 
stokoja elementarių socialinių 
įgūdžių, yra įpratę jaustis ne-
mylimi. Tokia yra realybė. Bet 
stiprūs globėjai labai greitai tai 
pakeičia. Juk ir savus vaikus 

visko mokome. Taip ir su glo-
bojamais vaikais.“

Pasak pašnekovės, į šeimą 
patekę vaikai išgyvena tam ti-
krus etapus. Iš pradžių jie pra-
tinasi. Tada jie gali bandyti glo-
bėjų tolerancijos ribas – kartais 
net ir visus metus. „Jie laukia, 
kada juos vėl paliks. Pavyzdžiui, 
išdaužia langą ir žiūri, kas bus. 
Jie įpratę būti nemylimi. O kai 
pamato, kad globėjai jų nepa-
lieka, sprendžia problemas, įde-
da išdaužtus langus, tada vaikai 
aprimsta, atsiranda saugumo ir 
prieraišumo jausmas. Tuomet 
galime kalbėti apie ramų šeimos 
gyvenimą. 

Svarbiausia, kad globėjai būtų 
stiprūs ir atlaikytų. Mūsų savi-
valdybėje to nėra buvę, bet iš 
kitų praktikos žinau, kad būna, 
jog globėjai palūžta. Tada labai 
sunku atstatyti vaiką, – pasa-
koja Erika. – Ir biologinėse šei-
mose visko būna, tik niekas taip 
neakcentuoja savų vaikų nusi-
žengimų, kaip vaikų iš globos 
namų“.

Pasiteiravus, kuo Druskininkų 
globos centras gali padėti šei-
mai, kurioje vaikas išbando ri-
bas, Erika pasakojo, jog Globos 
centro tikslas – teikti ar orga-
nizuoti reikiamą pagalbą glo-
bėjams (rūpintojams), jų šei-
moms ir globojamiems vaikams: 
„Džiaugiuosi, kad mūsų globė-
jai yra motyvuoti žmonės, dau-
geliu atvejų susitvarko patys. 
Kartais užtenka patarimo, o kar-
tais – peties išsiverkti ir palaiky-
mo, kad tu tikrai viską darai ge-
rai, eini teisingu keliu, esi geras 
globėjas. Nes tas nesėkmes, 
vaikų išdaigas globėjai išgyve-
na, kaltindami save – galbūt jie 
kažką daro blogai. Bet tikrai taip 
nėra. Ir dažnu atveju po mūsų 
pokalbio, po padrąsinimo pro-
blemos tampa mažesnės ir len-
gviau įveikiamos. Nėra taip, kad 
pasiėmei vaiką, apgaubei mei-
le ir jis pats sau auga. Ne, rei-
kia jam padėti, kartais reikia psi-
chologų, medicinos darbuotojų 
ar kitų specialistų pagalbos. Bet 
kai esame išvien, – viskas yra 
įveikiama!“

Globėjai tikrai gali atstoti bi-
ologinę šeimą 

Pasiteiravus, ar globėjai gali 
kompensuoti biologinės šeimos 
neturėjimą, Erika, nė nedvejo-
dama, sako, kad tikrai gali: „Kaip 
sakė viena psichologė, geriau 
kažkoks prieraišumas, nei jokio 
prieraišumo. Net keli metai šei-
moje gali labai daug pakeisti“. 

Paklausus, ar vaikams pasa-
koma, kad jie yra globojami, pa-
šnekovė sako, kad globos fak-
tas nėra slepiamas: „Globėjų 
mokymuose yra viena tema 
apie tai, kad nereikia nuo vaiko 
nieko slėpti – jis turi žinoti savo 
šaknis. Anksčiau tai buvo sle-
piama, dabar požiūris keičiasi 
– kai kurie globėjai turi nuotrau-
kas iš vaiko praeities, jas rodo, 
pasakoja“. 

Ar būna atvejų, kai vaikai ieš-
ko savo biologinės šeimos? 
„Didžiosios daugumos mūsų 
savivaldybėje pas globėjus gy-
venančių vaikų tėvai arba vie-
nas iš tėvų yra mirę. Vaikai daž-
niausiai žino, kas ir kur yra jų 
tėvai, bet jų neieško – galbūt 
bijo būti vėl atstumti, galbūt tie-
siog nejaučia ryšio?“, – svarsto 
Erika. 

Globos centras su vaikus glo-
bojančiomis Druskininkų savi-
valdybės šeimomis palaiko nuo-
latinį ryšį – per trejus metus visi 
tapo kaip vienos šeimos nariai: 
„Labai geras jausmas matyti, 
kad mūsų globėjai yra labai sti-
prūs. Organizuojame renginius, 
kalbamės, susiskambiname – 
džiaugiamės mažais ir dideliais 
pasiekimais“. 

Globos centro darbuotojos pa-
laiko ryšį ne tik su globėjais, bet 
ir su vaikais – vieni uždaresni, kiti 
atvirkščiai – atviri ir norintys dė-
mesio, siunčiantys nuotraukas, 
norintys dalintis savo gyvenimu. 

Vaikams ir paaugliams sun-
kiausias vienišumo jausmas 

Erika per interviu net kelis kar-
tus paminėjo socialinių įgūdžių 
formavimą. Paprašius papasa-
koti plačiau, ji sako, kad atvejų 
būna labai įvairių. Kartais vai-
kai būna tokie apleisti, kad, val-
gydami, net nemoka naudotis 
įrankiais. Niekas nesirūpinda-
vo jų pamaitinimu! Ką jau kalbė-
ti apie mokymą valgyti peiliu ir 
šakute... Arba būna pilni baimių 
– bijo varnos, pravažiuojančio 
automobilio. Daugybę, rodos, 
įprastų dalykų, patekę į šeimą, 
jie pamato pirmą kartą. 

„Labai daug blogo padarė se-
nieji globos namai, kuriuose 
augdavo daug vaikų. Viskas 
vykdavo neteisinga tvarka. Pa-
vyzdžiui, kaip mokykloje – atė-
jai į valgyklą, atsisėdai, paval-
gei ir išėjai. Jokių atsakomybių, 
jokio mokymo. Iš kur tam vaikui 
tada žinoti, kaip gaminti mais-
tą, kaip pirkti produktus? Jie, iš-

ėję iš globos namų, neturėda-
vo jokio finansinio raštingumo, 
nes niekas jų nemokė, kaip elg-
tis su pinigais. Už juos būdavo 
viskas padaryta. Todėl senųjų 
globos namų reorganizacija yra 
labai sveikintinas dalykas. Bet, 
žinoma, gyvenimo šeimoje nie-
kas pakeisti negali“, – įsitikinu-
si Erika. 

Viena jau suaugusi mote-
ris, kuriai yra tekę gyventi Vai-
kų globos namuose, Erikai yra 
atvirai pasakojusi, kad ten gy-
venti buvo labai blogai: „Nusi-
stovėję stereotipai, kad blogai, 
nes skriaudžia ar muša. Bet tai 
netiesa – vaikams blogai, nes 
ten jie vieniši. Taip, pasirūpin-
ta fiziniais poreikiais, bet emo-
ciniais – ne, nes tiesiog nespė-
jama to padaryti. Vaikai dažnai 
naudoja „normalios šeimos“ 
sąvoką. Tai girdėjau ne iš vie-
no. Nežinau, kodėl tokia nuos-
tata susiformuoja. Turbūt vi-
suomenė taip suformuoja. Ir tai 
dar viena klišė, kurią labai no-
rėtųsi pakeisti“.

Į vaikus žiūri ne tik kaip spe-
cialistė, bet ir kaip mama 

Erika – dviejų vaikų mama. 
Paklausus, ar darbas veikia 
jos pačios gyvenimą, ji atvira – 
veikia. Sielą ypač paliečia ne-
sėkmės: „Nori nenori, matyda-
mas šeimos atstumtą vaiką, tu 
svarstai – kas jo pasaulyje de-
dasi? Ir galvoji ne tik kaip glo-
bos centro specialistas, bet kaip 
mama. Atėjus 17 valandai, tikrai 
negali uždaryti durų ir atsiribo-
ti – „nešiesi“ darbą namo. Kar-
tą naktį sapnavau buvusią glo-
botinę – nuojauta kuždėjo, kad 
reikia paskambinti, pasidomėti, 
ar viskas gerai, – pasakoja Eri-
ka. – Kartais ir sąžinė graužia, 
kad svetimiems vaikams atiduo-
du daugiau laiko, nei saviems“. 

Paklausus apie sėkmės is-
torijas, ji sako, kad kiekviena 
globos istorija jau yra sėkmės 
istorija: „Tikiu, kad šiandien šei-
mose globojami maži žmonės 
ateityje sukurs dar gražesnes 
istorijas.“ 

Druskininkų Globos cen-
tras dėkoja visiems, prisidė-
jusiems prie Globos savai-
tės renginių Druskininkuose 
organizavimo, o visus, norin-
čius tapti globėjais, kviečia 
kreiptis:

Tel. (8 659) 83 969, (8 655) 15 
504

El. paštu: erika.sakalauskie-
ne@druskininkuspc.lt, elvy-
ra.lauciuviene@druskininku-
spc.lt

„Facebook“ – Druskininkų 
Globos Centras arba užsukti į 
Globos centrą adresu: Veisie-
jų g. 17, Druskininkai.

Griežtinama vietinės rinkliavos deklaravimo 
ir mokėjimo kontrolė

Prasidėjus vasaros atosto-
gų sezonui ir pagaliau pasi-
baigus karantinui, vis dau-
giau savarankiškai dirbančių 
asmenų Druskininkuose at-
naujina ir intensyviau vykdo 
apgyvendinimo paslaugų tei-
kimo veiklą.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos vadovai ir speci-
alistai birželio pradžioje nutarė, 
kad būtina kontroliuoti apgyven-
dinimo paslaugų sektorių, kad 
verslininkai sąžiningai sumokė-
tų vietinę rinkliavą.

Ši rinkliava yra labai svarbi 
Druskininkams – turistų sumo-
kėti pinigai skiriami kurorto inf-
rastruktūros priežiūrai ir tvar-
kymui, turizmo rinkodaros ir 
Druskininkų įvaizdžio formavi-
mo priemonėms, kurorto viziti-
ne kortele tapusių gėlynų prie-
žiūrai bei įrengimui.

Birželio mėnesį Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
specialistai nuveikė daug dar-
bų: buvo išanalizuotas apgy-
vendinimo paslaugas teikiančių-
jų sąrašas bei apgyvendinimo 
paslaugų skelbimai populiariuo-
se portaluose, verslininkams iš-
siuntinėti priminimai, kad reikia 
deklaruoti vietinę rinkliavą ir kaip 
tai padaryti, atlikti patikrinimai. 
Taip pat planuojama papildomai 
susitikti su VMI specialistais tam, 
kad, jiems padedant, kontrolė 
būti operatyvi ir efektyvi.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė akcentuoja, 
kad yra vykdomas bendradar-
biavimas ir su nakvynių rezer-
vacijas vykdančiomis svetai-

nėmis – taip siekiama nustatyti 
piktnaudžiavimo atvejus, stebė-
ti turistų srautus ir įvertinti, kiek 
turėtų būti sumokama kuror-
to rinkliavos. „Druskininkuose 
vietinė rinkliava įvesta 2011 m. 
Neabejoju, kad verslininkai per 
dešimtmetį įvertino šios rinklia-
vos naudą. Į kurortą atvykstan-
tys svečiai taip pat vertina, kad, 
sumokėję vos 1 papildomą eurą 
už nakvynę, gali džiaugtis iš-
puoselėta kurorto infrastruktū-
ra. Džiaugiuosi, kad didžioji da-
lis verslininkų rinkliavą moka 
sąžiningai. Tačiau atsiranda 
atvejų, kai bandoma piktnau-
džiauti. Mūsų specialistai ana-
lizuoja deklaracijas, siunčia pri-
minimus apie rinkliavos skolas. 
Tikimės, kad verslo atstovai su-
reaguos geranoriškai“, – sakė 
V. Jurgelevičienė.

Administracijos direktorė pa-
žymėjo, kad per dešimtmetį, kai 

buvo įvesta vietinė rinkliava, iš-
augo paslaugų teikėjų skaičius, 
keitėsi technologijos, todėl ieš-
koma būdų, kaip rinkliavos de-
klaravimą ir apmokėjimą pada-
ryti patogesnį ir greitesnį.

Apgyvendinimo sektoriaus at-
stovams Savivaldybė primena 
svarbią informaciją dėl verslo 
liudijimų bei vietinės rinkliavos 
už naudojimąsi Druskininkų ku-
rorto viešąja turizmo ir poilsio 
infrastruktūra.

Informacijos dėl verslo liudiji-
mų įsigijimo, vietinės rinkliavos 
deklaravimo ir apmokėjimo ga-
lite teirautis tel. (8 313) 52 190 
arba el. paštu: justina.vasilie-
ne@druskininkai.lt

Visą informaciją apie Vietinę rin-
kliavą rasite Druskininkų savival-
dybės interneto svetainės www.
druskininkusavivaldybe.lt skyre-
lyje „Vietinės rinkliavos portas“.

Kai prieš trejus metus Druskininkuose buvo įsteigti globos centrai, E. Sakalauskienė 
buvo pirmoji, čia dirbti pradėjusi darbuotoja/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų globos centro tikslas – padėti be tėvų globos likusiems vaikams/Asmeni-
nio archyvo nuotraukos

V. Jurgelevičienė: „Druski-
ninkuose vietinė rinkliava įvesta 
2011 m. Neabejoju, kad versli-
ninkai per dešimtmetį įvertino 
šios rinkliavos naudą. Į kurortą 
atvykstantys svečiai taip pat 
vertina, kad, sumokėję vos 1 
papildomą eurą už nakvynę, 
gali džiaugtis išpuoselėta kuror-
to infrastruktūra. Džiaugiuosi, 
kad didžioji dalis verslininkų rin-
kliavą moka sąžiningai. Tačiau 
atsiranda atvejų, kai bandoma 
piktnaudžiauti. Mūsų specialis-
tai analizuoja deklaracijas, siun-
čia priminimus apie rinkliavos 
skolas. Tikimės, kad verslo at-
stovai sureaguos geranoriškai.“

Informacija Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje 

esančių žemių savininkams

Druskininkų savivaldybės 
administracija dėkoja žemių 
sklypų savininkams, tvarkan-
tiems jiems priklausančias 
žemės valdas. Atsižvelgiant į 
tai, kad kurortui itin svarbus 
estetinis aplinkos vaizdas, 
siekiama užtikrinti, kad visos 
teritorijos, taip pat ir priva-
čios, esančios Druskininkuo-
se ir kaimiškosiose savival-
dybės vietovėse, atrodytų 
tvarkingai.

Pastebime, kad Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje dar yra 
apleistų, be priežiūros palik-
tų žemės sklypų, tad raginame 
savininkus atsakingai sutvar-
kyti tokius žemės sklypus: su-
rinkti šiukšles, nušienauti vejas, 
sutvarkyti želdinius, surinkti nu-
pjautas ar nukritusias šakas.

Iki šių metų liepos 1 dienos 
nesutvarkytų sklypų sąrašas:

Druskininkų miestas:
Baltašiškės g. 30B, Baltašiš-

kės g. 61, Baltašiškės g. 59A, 
Baltašiškės g. 57A, Baltašiš-
kės g. 55A, Kaziulių g. 3, Kaziu-
lių g. 5, Kaziulių g. 7, Kaziulių g. 
9, Kaziulių g. 28, Kaziulių g. 30, 
Kaziulių g. 26, Kaziulių g. 18, 
Kaziulių g. 20, Kaziulių g. 19, 
Kaziulių g. 21, Kaziulių g. 23, 
Miciūnų g. 8, Žolynų g. 10, Lei-
palingio g. 24, Leipalingio g. 14, 
Leipalingio g. 22, Ricielių g. 33, 
Ricielių g. 35, Aušros g. 1, Atei-
ties g. 17, Ateities g. 76, Ateities 
g. 46, Ateities g. 50, Žalioji g. 11, 
Klonio g. 24, Klonio g. 7, Miza-
rų g. 39, Dabintos g. 17, Kalnų 
g. 50, Mildos g. 17, Salos g. 17, 
K.Dineikos g. 12A, M. K. Čiur-
lionio g. 124, M. K. Čiurlionio g. 
124A, Ligoninės g. 4

Viečiūnų seniūnija: 
Randamonių k.: Girininkijos g. 

6, Girininkijos g. 7,
Mašnyčių k.: Mašnyčių g. 5., 

Mašnyčių g.17
Latežerio k.: Upės g 19, Upės 

g.  4,
Grūto k.: Beržų g.7, Parko g. 43.
Žiogelių k.: Žiogelių g. 12
Naujasodės k.: Naujasodės g. 9, 
Jaskonių k.: Jaskonių g.25, 

Bruknių g. 4-6-8-10-12-14-16-
17-20-22-24-26-28-30-32-34-
36-38-40-42

Švendubrės k.: Švendubrės g. 
83, Švendubrės  g.11, Švendu-
brės g.34 A. 

Viečiūnai: Gabijos g. 20,  Gabi-
jos g.  22, Gabijos g.  24, Perkū-
no g. 6, Perkūno  g. 17, Perkūno 
g. 19, Perkūno g. 21, Perkūno g. 
23, Perkūno g. 25, Perkūno g. 
22, Vėjų g.  17, Vėjų g. 3, Nauja-
kurių g.10, 

Antalaukio g.3, Pušyno g.12, 
Neravų g.  92A, Neravų g. 94A, 
Neravų g. 90A, Neravų g. 90. 

Neravai: Sodžiaus g. 31 So-
džiaus g. 33, Sodžiaus g. 35, 

Sodžiaus g. 37, Sodžiaus g. 39, 
Pušų g. 6, Pušų g. 20A, Pušų 
g. 7C, Pušų g. 7B, Pušų g. 7A, 
Pušų g. 7D, Dvarlaukio  g. 62, 
Dvarlaukio g. 60, Dvarlaukio g. 
58, Dvarlaukio g. 56, Dvarlau-
kio g. 54, Dvarlaukio g. 52, Dvar-
laukio g. 50, Dvarlaukio g.  50 A, 
Gojaus  g. 5, Vakaro g. 13, Vaka-
ro g.5, Vakaro g.4, Vakaro g. 14, 
Ryto g. 2, Ryto g.2 A, Ryto g.4, 
Ryto g.4A, Ryto g.6, Ryto g.6A, 
Ryto g.8, Ryto g. 8A, Ryto g. 10, 
Neravų g.39, Neravų g. 39B, Ne-
ravų 42C, Neravų 42D, Neravų 
157 A -157 O (15 sklypų).

Leipalingio seniūnija: 
Gailiūnų k.: Gailiūnų g. 37, 

Gailiūnų g. 40, Kaštonų  g. 21. 
Guobinių k.: Guobų g. 13.
Stračiūnų k.: Žaliamiškio g. 27, 

Žaliamiškio g. 33
Leipalingio miestelis: Bilso g. 

15,  Merkinės g. 29, Meliorato-
rių g. 23, Liepų g. 21, 

Jovaišių k. Seiros 31 g., Sei-
ros g. 32

Kamorūnų k.: Vilkės g. 38.

Sąraše nurodytų sklypų sa-
vininkams Savivaldybė prime-
na, kad jie privalo sutvarkyti 
sklypus per 10 dienų nuo šios 
informacijos paviešinimo.

Druskininkų savivaldybės ta-
ryba 2014 m. balandžio 30 d. 
sprendimu Nr. T1-76 patvirti-
no Nenaudojamų žemės sklypų 
Druskininkų savivaldybės terito-
rijoje nustatymo tvarkos aprašą.

Pagal šį aprašą į apleistų že-
mės sklypų sąrašą įtraukiami 
tie fiziniams ir juridiniams asme-
nims priklausantys žemės skly-
pai, kurie iki einamųjų metų lie-
pos 1 dienos yra nesutvarkyti: 
nenušienauti, apaugę sumedė-
jusiais augalais, juose nesurink-
tos šiukšlės.

Apleistų žemės sklypų sąra-
šas bus perduodamas Valsty-
binei mokesčių inspekcijai dėl 
padidinto 4 procentų žemės 
mokesčio tarifo taikymo 2021 
metų mokestiniam laikotarpiui.

Dar kartą kviečiame visus že-
mės sklypų savininkus būti pilie-
tiškus ir sutvarkyti jiems priklau-
sančias teritorijas.

Laukiame sklypų savininkų in-
formacijos, įrodančios, kad jie 
geranoriškai atsiliepė į šį Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos raginimą. Informaciją 
galite pateikti:

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos vyriausiajam specia-
listui Albinui Žaliaduoniui tel.: (8 
313) 40 104 el. paštas albinas.za-
liaduonis@druskininkai.lt

Leipalingio seniūnui Antanui 
Krancevičiui tel. (8 313) 43 360, 
el. paštas antanas.k@druski-
ninkai.lt

Viečiūnų seniūnui Alvydui Vara-
niui tel. (8 313) 47 917, el. paštas 
alvydas.varanis@druskininkai.lt

Karantinui pasibaigus ir 
toliau šalyje liekant galio-
ti ekstremaliai situacijai, 
Druskininkų savivaldybėje 
prioritetas ir toliau bus tei-
kiamas lankytojų aptarnavi-
mui nuotoliniu būdu. Gyven-
tojai aptarnaujami nuotoliniu 
būdu: telefonu, el. paštu arba 
vaizdo konsultacijų būdu. 

Specialistams įvertinus, kad 
paslaugos gyventojams nega-
lima suteikti nuotoliniu būdu ir 
būtina atvykti į savivaldybę, as-
menys vizitui registruojami te-
lefonu (8 313) 51517 arba el. 
paštu ugne.tuinynaite@drus-
kininkai.lt, dėl Socialinės pa-
ramos skyriaus paslaugų – te-
lefonu (8 313) 52 543 arba el. 
paštu parama@druskininkai.lt 

Klientai prašomi atvykti tiksliai 
išankstinės registracijos metu 
nurodytu laiku, adresu Vasario 
16-osios g.7, Druskininkai (cen-
trinis įėjimas). 

Atvykę gyventojai privalo lai-
kytis saugaus atstumo ir as-

mens higienos reikalavimų: 
prieš konsultaciją dezinfekuo-
ti rankas, dėvėti apsauginę vei-
do kaukę. 

Asmenys, turintys ūmių viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijų 
požymių, pvz., karščiuojantys, 
sloguojantys, kosintys, kurių pa-
sunkėjęs kvėpavimas ir pana-
šiai, aptarnaujami nebus. 

Savivaldybė kviečia paslaugas 
užsisakyti elektroniniu būdu! Vi-
sas administracines paslaugas 
galima rasti www.druskininku-
savivaldybe.lt tinklalapio skyre-
lyje „Paslaugos“. Kilus klausi-

mams, prašome skambinti:  8 (3 
13) 51517. 

Gyventojai skatinami prašy-
mus dėl socialinės pašalpos, 
būsto šildymo ir vandens kom-
pensacijų, būsto renovacijos 
kredito, išmokų vaikams, para-
mos mokiniams, laidojimo pa-
šalpos, tikslinių kompensacijų ir 
toliau teikti el. būdu per Socia-
linės paramos šeimai informa-
cinę sistemą (SPIS) www.spis.
lt, taip pat siunčiant prašymus 
el. paštu parama@druskininkai.
lt arba skambinant telefonu (8 
313) 52 543.

Vizitui į Druskininkų savivaldybę gyventojai 
prašomi registruotis iš anksto
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Kovoje už teisingumą – pergalė: sanatorija „Belorus“ 
vėl priima pacientus

Druskininkuose pasiektas naujas Lietuvos rekordas
Šeštadienį pėsčiųjų žygio 

Druskininkuose metu buvo 
pasiektas precedento netu-
rintis Lietuvos rekordas – nuo 
vaikystės su cerebrinio para-
lyžiaus diagnoze gyvenan-
ti Ajana Lolat įveikė daugiau 
nei 12 km trasą su ramentais 
ir specialiai jai parengtu šuni-
mi asistentu. 

„Trasa pasirodė žymiai sudė-
tingesnė, nei tikėjausi. Buvo ir 
miškingų ruožų, ir užpelkėjusių 
vietų, kurios tapo tikru iššūkiu 
tiek man, tiek mane lydintiems 
palaikymo komandos nariams 
iš neįgaliųjų bendruomenės“, – 
įspūdžiais su „Rekordų akade-
mija“ iš karto po finišo dalijosi 
Ajana. Įveikusi suplanuotus 10 
kilometrų, kaip pati prisipažįsta, 
ji pajutusi, jog atsidūrė ties fizi-
nių galimybių riba. Tačiau teko 
susikaupti, atrasti savyje jėgų ir 
užbaigti trasą.

Ajana negalią turi nuo pat gi-
mimo. „Pagal visas medikų 
prognozes turėčiau sėdėti ve-
žimėlyje ir vartoti vaistus nuo 
raumenų skausmo, tačiau spor-
tuoju tiek daug, kad raumenų 
skausmas jau išnykęs. Ir vais-
tų nereikia, o stiprybės užtenka 
eiti su ramentais, taigi vežimė-
lio išvengiau“, – „Rekordų aka-
demijai“ pasakoja Ajana Lolat. 

Negalia – ne kliūtis aktyviai 
gyventi ir siekti tikslų

Nežiūrint negalios, Ajana 
sportuoja, keliauja, studijuoja 

socialinių mokslų doktorantūro-
je ir aktyviai dalyvauja visuome-
ninėje veikloje: „Mano herojai 
yra tokios asmenybės kaip Bru-
ce Lee, kuris „atsistatė“ po siau-

bingos traumos, Nelson Mande-
la ar M. Gandhi – abu dirbo dėl 
savo šalių, atnešė svarbius po-
kyčius ir padarė tai taikiais, vi-
suomenę telkiančiais būdais. 

Skaitau jų parašytas knygas, ar 
apie juos ir  tai būna savotiškas 
mūsų pasitarimas, ką ir kaip ga-
lėčiau padaryti Lietuvoje vardan 
mūsų žmonių su negalia“.

Paklausta, kas yra jos stipry-
bės šaltinis, Ajana, nedvejo-
dama atsako, jog tai yra ją su-
pantys žmonės, kai kurie iš jų 
– labai aukšto, pasaulinio, ly-
gio sveikatos meistrai: „Iš jų 
išmokau, kad mano kūno bū-
sena nėra kažkas, ką reikėtų 
kažkaip sureikšminti, o vaikš-
čiojimas – pastangų, laiko ir 
nuoseklumo rezultatas. Žino-
ma, remiuosi ir pati į save, nes 
„verkšlenti“ man sekasi labai 
sunkiai. Geriau tyliai išsiver-
kiu. Dabar dar ir savo šunį ap-
sikabinu, jei jau visai bėda. Ir 
kitą dieną vėl gerai.“

Svajonė – vaikščioti be ra-
mentų

„Oficialiai cerebrinis paraly-
žius neišgydomas, bet visuo-
met yra pirmas kartas“, – šyp-
sodamasi pasakoja mergina. 
Dabar ji daug treniruojasi, kad 
po kurio laiko vaikščiotų tik su 
vienu ramentu, o dar vėliau 
– jau tik su savo šunimi asis-
tentu, be jokių ramentų. Šunų 
asistentų rengimo kinologų 
komanda prie šio tikslo sieki-
mo labai prisideda. „Jie galėjo 
mane išvadinti svajotoja, pasa-
kyti, kad pasirūpinti šunimi yra 
ne mano jėgoms, bet ne – mes 
dirbame: šuo mokosi savo dalį, 

aš – savo. Kartu judame į prie-
kį. Iš čia ir visa stiprybė“, – tei-
gia naujoji rekordininkė.

Neskaičiuoja nueitų kilome-
trų

Rekordo išvakarėse paklaus-
ta, ar jau yra treniruotėse įvei-
kusi panašų atstumą ir kokį 
didžiausią atstumą yra nužy-
giavusi su ramentais, mergina 
sakė nežinanti, mat visada eina 
lygiai tiek, kiek reikia, ir apie ats-
tumus stengiasi negalvoti.

Žygis truko daugiau nei 6 val. 
„Visa rekordo informacija šiuo 
metu yra tikslinama ir skaičiuo-
jama minučių ir metrų tikslumu, 
tačiau, siekiant šio Lietuvos re-
kordo, akivaizdu, jog ne mato 
vienetai yra svarbiausi“, – teigia 
„Rekordų akademijos“ vadovas 
Gintaras Pocius. 

„Šio rekordo tikslas – ne pats 
rekordas, nors man, kaip sporti-
ninkei, tikrai smagu dėl jo dirbti 
ir jo siekti. Bet socialinė jo reikš-
mė – mūsų nešama žinutė apie 
šunų asistentų naudą žmonėms 
su negalia, siekis surinkti lėšų 
šių šunų rengimui“, – rekordų 
registravimo agentūrai iššūkio 
išvakarėse yra minėjusi Ajana 
Lolat. 

Ajana kviečia paremti šunų 
asistentų rengimą: 

www.mulanfondas.lt

Parengta pagal „Rekordų 
akademijos“ informaciją

A. Lolat daugiau nei 12 km trasą įveikė su ramentais ir specialiai jai parengtu šunimi 
asistentu/„VS photo Kristina Kazlauskaitė“ nuotrauka

Jaunieji Druskininkų tinklininkai iškovojo 
pirmąjį sidabro medalį

Balandį į treniruočių proce-
są sugrįžę Druskininkų spor-
to centro tinklinio komandos 
berniukai bendru sutarimu 
priėmė iššūkį deleguoti ke-
turis stipriausius komandos 
sportininkus atstovauti Drus-
kininkams Lietuvos vaikų 
berniukų U13 tinklinio čempi-
onate. 

Birželio 22 d. į Druskininkų 
sporto centrą sugužėjo didžiau-
sių Lietuvos tinklinio miestų – 
Vilniaus (SM „Tauras“), Kau-
no (SM „Startas“) ir Panevėžio 
sporto centro atstovai. Čempi-
onatas surengtas MINI tinklinio 

formatu, žaidžiant 4 prieš 4.
Įtemptoje kovoje rezultatu 1:2 

nusileidę tik Kauno sporto mo-
kyklos „Startas“ tinklininkams, 
Druskininkų jaunieji sportininkai 
Ignas Volkovas, Ikaras Lukaše-
vičius, Karolis Dumbliauskas ir 
Benediktas Stasiulionis džiau-
gėsi iškovota antrąja vieta, 
spindinčiais sidabro medaliais. 
Pasibaigus varžyboms, tapo 
aiškų – tik atkakliausiems pa-
vyksta pasiekti tikslą ir tik nuo-
širdus darbas treniruočių metu 
vainikuojamas sėkme.

Nuoširdžiai tikime, kad tai – tik 
pirmoji jaunųjų tinklininkų per-

galė, kuri ne tik motyvuos juos 
toliau gilintis į tinklinio paslap-
tis, bet ir patrauks prie koman-
dos prisijungti iššūkių ir aktyvių 
veiklų nebijančius 2008 m. gi-
musius ir jaunesnius berniukus. 

Druskininkų sporto centro tin-
klininkai nuoširdžiai dėkoja tė-
veliams ir visai Druskininkų 
sporto bendruomenei už palai-
kymą, sudarytas sąlygas spor-
tuoti, augti ir garsinti Druskinin-
kus. Kartu mes komanda! Mes 
už Druskininkus!

Druskininkų sporto centro 
informacija

Jaunieji tinklininkai kartu su treneriu E. Suchaneku džiaugiasi iškovota antrąja vieta ir spindinčiais sidabro medaliais/Druskininkų spor-
to centro archyvo nuotrauka

Finansavimas yra, mes pa-
sirengę juos priimti, kai nebus 
kliūčių, jie tikrai atvažiuos. 

Rezervacijų nuolat daugėja 
Sanatorijos „Belorus“ rinko-

daros vadovė Elena Rama-
nauskienė sakė, kad šiuo metu 
vyksta aktyvus darbas, susi-
grąžinant pacientus į sanato-
riją: „Pirmiausia šią džiugią 
žinią pranešėme savo partne-
riams – pardavimų portalui, tu-
rizmo agentūroms, kitiems par-
tneriams Vokietijoje, Lenkijoje, 
Baltarusijoje. Žinoma, dabar iš 
Baltarusijos pacientai dar neat-
važiuos, bet po truputį tam jau 
galime ruoštis, kai leis sąlygos, 
jie tikrai sugrįš. 

Smagu, kad jau sulaukėme 
pirmųjų klientų, kurie suplana-
vo viešnagę pas mus. Per tokį 
trumpą laiką tai visai neblogai.“ 
E. Ramanauskienės teigimu, 
kasdien rezervacijos pildosi, 
pacientų vis daugėja. Anot jos, 
daugelis žmonių nekantriai lau-
kė, kol pradėsime dirbti. „Suži-

noję, kad jau nuo šio ketvirta-
dienio startuojame, iškart jau 
nuo kitos savaitės rezervuoja 
vietas, net neklausdami, kokia 
bus paslaugų kaina. Jie sako: 
„Kainos mums nesvarbios, nes 
norime jus palaikyti“. Tai labai 
džiugina,“ – pasakojo rinkoda-
ros vadovė.

E. Ramanauskienė patikino, 
kad sanatorija neturi organi-
zacinių sutrikimų, per pastarą-
jį pusmetį sanatoriją paliko vos 
18 žmonių: „Turint galvoje, kad 
čia dirba apie 400 darbuotojų, 
tai tas „nubyrėjimas“ yra labai 
menkas.“ 

Rinkodaros vadovė tikisi, jog 
per mėnesį pavyks sugrįžti į 
įprastą darbo ritmą. 

Tikėjo teisingumo pergale
Per tą sunkių išbandymų pus-

metį sanatorijos žmonių in-
teresus aktyviai gynę ir nuo-
lat organizavę įvairias akcijas 
Druskininkuose ir Vilniuje Dar-
bo tarybos pirmininkas Vla-
dislav Šaruckij ir profsąjungos 

pirmininkas Vytautas Čėsna 
šiandien nusiteikę puikiai. 

„Pagaliau triumfavo teisin-
gumas, mes vėl galime dirb-
ti“, – kalbėjo daug jėgų kovai 
už sanatorijos žmones ir pa-
čios įstaigos atgaivinimą atida-
vę vyrai. 

Paklaustas, ar tikėjo, jog per-
galė bus pasiekta, V. Čėsna at-
sakė: „Jei būtume netikėję, tai 
nebūtume ir kovoję“. 

Tiesa, vyrai gera žinia džiau-
giasi labai atsargiai, nes iki 
galo nėra tikri, kad vėl neatsi-
ras kokių nors kliūčių. 

Atkelta iš 1 psl.

Sanatorijos „Belorus“ vyr. gydytojas I. Yepifanau: „Personalas yra visiškai pasirengęs 
darbui“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šienaujama sanatorijos teritorija, darbuotojai rengiasi darbui ir ruošiasi susitikimui su 
sanatorijos svečiai/Laimos Rekevčienės nuotrauka

„Džiaugiamės tyliai, nes gy-
venimas parodė, jog galime su-
laukti pačių įvairiausių netikė-
tumų“, – sakė V. Šaruckij. 

Už palaikymą ir konkrečius 
veiksmus sanatorijos žmo-
nių labui sanatorijos kolekty-
vas sako esantis labai dėkin-
gasi Druskininkų savivaldybės 
vadovams, ypač – merui Ričar-
dui Malinauskui, kuris nenulei-
do rankų ir aktyviai dalyvavo 
kovoje už teisybę. 

„Nusivylėme Lietuvos val-
džios institucijomis, realiai jie 
nenorėjo išgirsti mūsų proble-
mų ir jokios pagalbos nesu-
teikė, o kai kurie politikai aki-
vaizdžiai norėjo, kad mūsų 
nebeliktų“, – kalbėjo „Belorus“ 
atstovai. 

Parengė Laimutis Genys

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/0010:522), esančio Kaziu-
lių kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininko S.Š. paveldėtojus, kad 
UAB “Druskininkų geoplanas” matininkas Darius Bulota (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr. 2M-M-303) 2021-07-23d. 10 valandą vykdys žemės sklypo (ka-
dastro Nr.5925/0010:156), esančio Kaziulių kaime, Leipalingio sen., Druski-
ninkų sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB “Druskininkų 
geoplanas” adresu, Vytauto g. 19-4, Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@in-
box.lt arba telefonu 8 699 12416

PAVEŽĖJAI DRUSKININKUOSE OPTI
Tel. 8 686 86868

Leipalingio miestelyje, Druskininkų sav., Veisiejų g. par-
duodamas gyvenamasis namas (72 kv. m)  su ūkiniais 

pastatais ir 8, 4 arų sklypu už 19 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Sprendimai dėl nelegalių migrantų priimti – jie bus laikinai apgyvendinti 
uždaroje teritorijoje

Prasidėjus masiniam nele-
galių migrantų antplūdžiui 
per Baltarusijos-Lietuvos 
sieną, labai didelė dalis nele-
galų į Lietuvą pateko ir Drus-
kininkų savivaldybės teritori-
jos ribose.

Nors imigrantų plūstelėji-
mas į mūsų šalį – Lietuvos 
valdžios rūpestis, Vidaus 
reikalų ministerijai papra-
šius, Druskininkų savivaldy-
bė geranoriškai ėmėsi ieš-
koti būdų, kaip efektyviai 
būtų galima spręsti su mi-
grantais susijusias proble-
mas ir užtikrinant vietos gy-
ventojų saugumą.

Praėjusią savaitę sušauktas 
Druskininkų savivaldybės Eks-

tremalių situacijų komisijos po-
sėdis, savaitgalį buvo vertinama 
ir analizuojama situacija, ieško-
ta galimų sprendimų.

Druskininkų savivaldybės va-
dovai suorganizavo specialis-
tų ir atsakingų institucijų vadovų 
pasitarimą, kuriame buvo ap-
tartos transporto organizavimo, 
maitinimo, medicininės skubios 
pagalbos teikimo galimybės.

Vėlų pirmadienio vakarą Drus-
kininkuose lankėsi vidaus reika-
lų ministrė Agnė Bilotaitė ir vice-
ministras Vitalijus Dmitrijevas. 
Susitikimo metu meras Ričar-
das Malinauskas jiems pristatė 
mūsų miesto ir seniūnijų ugdy-
mo įstaigų užimtumo planus iki 
pat rugsėjo mėnesio. 

Ministrė pritarė, kad Druskinin-

kams, kaip kurortui, neįmanoma 
nelegalių migrantų apgyvendinti 
mokyklose, darželiuose ar kito-
se patalpose miesto teritorijoje. 

Susitikime ministrei buvo pri-
statytos Druskininkų galimybės 
prisidėti prie migrantų proble-
mos sprendimo teikiant trans-
portą, maitinimą, sveikatos prie-
žiūrą, apgyvendinimą. 

Pirmadienį ryte sušauktame 
pasitarime su specialistais buvo 
detaliai išanalizuota visa Drus-
kininkų savivaldybės teritorija 
ir buvo ieškoma visiems tinka-
miausio ir saugiausio sprendi-
mo, apgyvendinant nelegalius 
migrantus.

„Atsiprašau Kairiojo Nemuno 
Kranto bendruomenės, Lipliūnų 
ir Gerdašių gyventojų, tačiau Li-

pliūnų kaimo teritorijoje esantis 
Švendubrės upių pasienio kon-
trolės punktas šiuo atveju yra 
geriausias sprendimo varian-
tas, pasirenkant migrantų laiki-
nojo prieglobsčio vietą. Jis yra 
laukuose, toli nuo miesto, toli 
nuo gyvenamųjų namų, teritori-
ja aptverta aukšta neperlipama 
tvora, sumontuotos vaizdo ste-
bėjimo kameros, yra visos rei-
kiamos komunikacijos. Pasta-
to vidus pritaikytas pareigūnų 
darbui, tvarkant dokumentus, 
o esant situacijai, jei nelegalūs 
migrantai parodytų agresiją, ten 
yra įrengtos vienutės jų atski-
ram patalpinimu“, – sakė R. Ma-
linauskas. 

Punktas turi nemažą kiemo te-
ritoriją, kurioje bus galima pasta-

tyti palapines ar kitus laikinus 
statinius – kaip jau nuspręs mi-
nisterija ir pasieniečiai. Ministrė 
šiai pasiūlytai teritorijai pritarė. 

„Iš karto noriu informuoti Ger-
dašių, Lipliūnų gyventojus ir 
visą bendruomenę, kad migran-
tai čia įkurdinti bus tik laikinai, 
pirminiams sulaikymams. Juos 
saugos pasieniečiai, patruliuos 
policijos pareigūnai, jokio lais-
vo migrantų judėjimo tikrai ne-
bus. Dar kartą pabrėžiu, kad, 
sprendžiant nelegalių migran-
tų problemą, man, kaip miesto 
vadovui, svarbiausias – vietinių 
žmonių saugumas ir interesai“, 
– sakė meras. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Migrantų laikinojo prieglobsčio vieta pasirinktas Lipliūnų kaimo teritorijoje esantis Švendubrės upių pasienio kontrolės punktas, jis – laukuose, toli nuo miesto, gyvenamųjų namų, teritorija aptverta aukšta neperlipama tvora, su-
montuotos vaizdo stebėjimo kameros, yra visos reikiamos komunikacijos/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Ma-
linauskas: „Džiaugiuosi, 
kad sanatorijos kolektyvas 
yra vieningas, kad įstaiga, 
kurioje jie dirba, jiems yra 
brangi ir vertinga. Žmonės 
parodė norą kovoti už savo 
teises. Smagu, jog šioje si-
tuacijoje Druskininkų ben-
druomenė dar kartą parodė, 
jog yra kaip vienas kumštis.

Po tam tikrų steigėjo ir 
Baltarusijos pusės padary-
tų žingsnių nebeliko nė menkiausios galimybės laikytis ab-
surdiško sprendimo ir toliau palikti sankcijas. Šios istorijos 
pamokos tokios: pasaulyje nėra nieko švento. Kadangi gyve-
name pagal neaiškias tvarkas ir įstatymus, niekas dėl nieko 
negali būti ramus ir saugus.“
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Burnos higiena – kiekvienam svarbi profilaktinė procedūra, 
kurios neturėtumėte pamiršti ir prieš atostogas

„Šypsenos akademijos“ 
burnos higienistė Birutė Ka-
zakevičiūtė pataria: kaip dau-
gelis turi savo kirpėją, šeimos 
gydytoją, siuvėją, kosmeto-
logą, taip patartina turėti ir 
savo burnos higienistą – spe-
cialistą, kuris pažins paci-
entą, nuolat profilaktiškai 
įvertins jo burnos sveikatos 
būklę ir galės pastebėti net 
menkiausius pokyčius. Pro-
fesionali burnos higiena, pa-
sak specialistės, yra būtina, 
norint išvengti dantenų užde-
gimo – gingivito, periodontito 
ir kitų burnos ertmės ligų. 

Burnos higienos procedūra 
yra reikalinga ne tik prieš įvai-
rias dantų operacijas, ortodontinį 
dantų gydymą, dantų plombavi-
mą, implantavimą, balinimą, bet 
ir profilaktiškai, bent du kartus 
per metus. Taip pat reguliarūs 
susitikimai su higienistu – tai ge-
riausias būdas laiku diagnozuo-
ti net ir plika akimi nepastebimo 
ankstyvojo karieso užuomazgas 
bei kitas dantų bei dantenų ligas 
ankstyvose jų stadijose.

Prieš atostogas rekomen-
duojama atlikti burnos higie-
nos procedūrą

Atšilus orams, prasidėjus atos-
togoms, vis mažiau galvojame 
apie dantų sveikatą, tačiau, no-
rint išsaugoti gražią ir sveiką 
šypseną, burnos higienai atos-
togų neturėtų būti. Planuojant 
ilgesnes atostogas, prieš iš-
vykstant, rekomenduojama pro-
filaktiškai apsilankyti pas bur-
nos higienos specialistą, kuris 
įvertins paciento dantų būklę, 
jei bus poreikis, skirs reikiamus 
tyrimus ar konsultaciją pas rei-
kalingą specialistą, kad atosto-
gų nesugadintų atsiradęs dantų 
skausmas. Profilaktiškai atlie-
kama burnos higiena ne tik už-
tikrins gerą burnos sveikatą, bet 
ir pagerins estetinį dantų vaizdą, 

o atostogų metu galėsite jaustis 
ramiai ir užtikrintai dėl savo bur-
nos sveikatos.

Burnos higiena visų pirma – 
apsauga nuo rimtesnių pro-
blemų

Deja, bet net ir nepriekaištin-
ga dantų higiena namuose ne-
apsaugo nuo apnašų kaupimo-
si sunkiai prieinamose vietose, 
dantenų kišenėse. Burnos higi-
enos specialistas, naudodamas 
ultragarsinį skalerį bei specia-
lius instrumentus, oro abzorci-
jos būdu nuo visų dantų paviršių 
ir periodonto kišenių nuvalo ir 
minkštas, ir kietas dantų apna-
šas. Procedūros metu pašali-
na ir mikroorganizmus, jų išski-
riamus toksinus. Profesionali 
burnos higiena yra būtina peri-
odontinių ligų profilaktikai, o su-
siduriantiems su periodonto li-
gomis rekomenduojama burnos 
higieną atlikti ne rečiau kaip kas 
3-4 mėnesius.

Dantys gali būti visiškai svei-
ki, tačiau dantų akmenys gali 
kauptis po dantenomis. Tokiu 
atveju patys mes dantų akmenų 

nematome, jie nėra išvalomi, to-
dėl vystosi gingivitas, periodon-
titas, kitos burnos ertmės ligos. 
Dantų akmenys tirpdo kaulą ir 
tai ateityje gali tapti net dantų 
netekimo priežastimi. Todėl bur-
nos higiena visų pirma yra pre-
vencinė priemonė apsisaugoji-
mui nuo šių burnos ligų.

Teisingai suformuoti įpro-
čiai ir maloni burnos higienos 
procedūra

Nors daugeliui pacientų pro-
fesionali burnos higienos pro-
cedūra jau tapo įpročiu, burnos 
higienos specialistė B. Kazake-
vičiūtė pabrėžia, jog vis dar su-
tinka pacientų, kurie šiai pro-
cedūrai atvyksta pirmą kartą. 
Tokiu atveju nereikėtų jaudintis, 
„Šypsenos akademijoje“ Jums 
bus papasakota visa proce-
dūros eiga, todėl jausitės sau-
giai ir užtikrintai, o po proce-
dūros burnos higienistė Birutė 
Jums išsamiai papasakos apie 
tinkamą burnos higienos palai-
kymą namų sąlygomis, padės 
išsirinkti tinkamiausias Jūsų in-
dividualiai situacijai priemones 

ir taip suformuosite tinkamus 
dantų priežiūros įgūdžius na-
muose. „Šypsenos akademija“ 
užtikrina, kad šie profilaktiniai 
vizitai pas burnos higienos spe-
cialistą bent du kartus per me-
tus Jums taps ne tik būdu palai-
kyti gerą burnos sveikatą, bet ir 
malonumu, nes nejausite jokio 
skausmo ar diskomforto, o klini-
kos jauki atmosfera padės atsi-
palaiduoti.

Burnos higiena svarbi ir vai-
kams

„Šypsenos akademijos“ bur-
nos higienistė Birutė pabrėžia, 
jog vaikams pritaikytą burnos 
higienos procedūrą galima atlik-
ti, vos išdygus dantims. Tėvai ne 
visada turi laiko atidžiai prižiūrė-
ti vaiko dantis ir juos tinkamai iš-
valyti, o vaikai iki paauglystės to 
patys tinkamai padaryti nesuge-
ba. Tad profilaktiškai atlikti bur-
nos higienos procedūrą, kurios 
metu burnos higienos specialis-
tas tinkamai išvalys vaiko dan-
tis bei paaiškins, kaip tą reikėtų 
atlikti savarankiškai, yra tiesiog 
būtina. Apsilankymai odonto-
logijos kabinete taip pat nuo 
mažens įpratina vaikus nebi-
joti odontologinių procedūrų, 
supažindina su dantų priežiū-
ros svarba ir formuoja teisingus 
dantų priežiūros įgūdžius. „Šyp-
senos akademija“ skatina tėve-
lius vaikų dantų sveikata rūpin-
tis nuolat, ne tik prieš mokslo 
metų pradžią, kada tai padary-
ti yra privaloma. Daugelis vai-
kų nešioja įvairius ortodontinius 
aparatus, todėl kasdienė higie-
na tampa daug sudėtingesnė, 
o jos trūkumas greičiau paste-
bimas ant dantų. Baltos dėmės, 
nuėmus breketus, arba prie 
dantenų – tai emalio demine-
ralizacija dėl nuolatinio minkšto 
apnašo. Todėl burnos higienos 
procedūra, nešiojant ortodon-
tinius aparatus, yra taip pat la-

bai svarbi.
„Šypsenos akademija“ ypatin-

gą dėmesį skiria profilaktinėms 
priemonėms, užkertančioms 
kelią dantų ir burnos ligų vysty-
muisi, nuolat akcentuoja, jog ge-
riausias būdas „užbėgti už akių“ 
ligoms yra profilaktika ir dia-
gnostika. Kiekvienam pacientui 
rekomenduojame bent du kar-
tus per metus apsilankyti pas 
burnos higienos specialistą, kad 
būtų įvertina Jūsų dantų ir bur-
nos ertmės būklė, o, esant po-
reikiui, galėtų būti paskirtos tin-
kamos profilaktinės priemonės, 
reikalingi tyrimai ar paskirtas 
vizitas pas reikiamą specialis-
tą. Burnos higienos procedūros 
taip pat nereikėtų pamiršti, pla-
nuojant ilgesnes išvykas, norint 
atostogomis mėgautis be jokių 
rūpesčių ir su gražia bei sveika 
šypsena. 

„Šypsenos akademijos“ Drus-
kininkuose burnos higienos 
specialistė B. Kazakevičiūtė ne 
tik profesionaliai atliks burnos 
higienos procedūrą, bet ir pa-
aiškins, kaip reikėtų elgtis po 
procedūros, kokias priemones 
geriausia būtų naudoti kiekvie-
nam pacientui pagal jo individu-
alią situaciją. 

Vasara – puikus laikas pa-
sirūpinti savimi. Visą liepos 
mėnesį „Šypsenos akademi-
joje“ Druskininkuose taiko-
me ypatingą pasiūlymą – pro-
fesionaliai burnos higienai ir 
skaitmeniniam dantų būklės 
ištyrimui taikome 50 proc. 
nuolaidą!

Lauksime Jūsų adresu: K. Di-
neikos g. 1, SPA Vilnius Drus-
kininkai. Registruotis galite tel. 
+370 633 90 605, +370 643 52 
525 arba internetu: 

www.sypsenosakademija.lt

Užsakymo Nr. MDR-312-01

Burnos higienos procedūra reikalinga ne tik prieš įvairias dantų operacijas, ortodonti-
nį dantų gydymą, dantų plombavimą, implantavimą, balinimą, bet ir profilaktiškai, bent du 
kartus per metus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Legendinis „Nemunas“ bus prikeltas naujam gyvenimui ir papuoš Druskininkus

Daugelį metų merdėjęs ir apleistas 
„Nemuno“ sanatorijos pastatas ne-
trukus bus prikeltas naujam gyveni-
mui. Šį pavasarį aukcione šis didžiu-
lis pastatas pagaliau buvo parduotas 
ir dabar jau turi naują šeimininką. Ži-
noma nekilnojamojo turto bendrovė 
„CITUS“ planuoja iš esmės renovuo-
ti senąjį pastatą ir jame norėtų įrengti 
viešbutį bei apartamentus žmonėms, 
kurie nusprendė kurorte įsigyti būstą. 
Naujieji pastato savininkai dar braižo 
būsimojo komplekso kontūrus, kelda-
mi sau aukštus kokybės ir architek-
tūrinių sprendimų reikalavimus, o jau 
metų pabaigoje prasidės „Nemuno“ 
rekonstrukcijos darbai. Jo savininkai 
tikisi, kad naujasis pastatas papuoš 
Druskininkus. 

Apie tai, ką druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai greitai pamatys senojo „Nemuno“ vie-
toje, kokios galimos šio pastato ateities vi-
zijos, kalbėjomės su bendrovės „CITUS“ 
savininku Mindaugu Vanagu. 

– Kaip kilo mintis įsigyti šį objektą?
– Apie tą pastatą žinau 10 metų ir jau se-

niai esu jį nužiūrėjęs. Tada, prieš dešim-
tmetį, mūsų įmonė buvo labai maža, buvo 
veiklos pradžia, tai apie tokį objektą galėjo-
me tik pasvajoti. 

– Kodėl dabar nusprendėte tai pada-
ryti? 

– Pirma, rinkoje yra dėkinga situacija, pa-
didėjęs antro būsto populiarumas ir Palan-
goje, ir Birštone, ir Druskininkuose. Žmo-
nės nori įsigyti antrą būstą, nori daugiau 
laiko skirti kelionėms, kurios dabar daž-
niau vyksta Lietuvoje. Tai nėra trumpalaikė 
tendencija. Karantinas anksčiau ar vėliaus 
baigsis, žmonės vėl sugrįš į įprastą gyve-
nimą. Bet, manau, keisis darbo kultūra. 
Anksčiau buvo dirbama penkias darbo die-
nas iš biuro, o dvi dienas galėjai leisti bet 
kur. Matome, jog tai keičiasi. Panašu, kad 
daugelis įmonių keis darbo grafikus, žmo-
nės galės pasirinkti – dvi tris dienas dirbs 
ofise, o likusias galės dirbti iš kitos vietos, 
pavyzdžiui, iš Druskininkų. Tai išlaikys an-
trojo būsto populiarumą. O ir pačius druski-
ninkiečius turėtų dominti galimybė apsigy-
venti „Nemune“.

– Ar, prieš įsigydami šį objektą, įverti-
note jo techninę būklę? 

– Taip, tai atlikome, ir ne vieną kartą. Yra 
pažeistų vietų, kurias reikės remontuoti, ta-
čiau pats konstruktyvas yra geros būklės. 
Atlikome ekspertizes, bandymus, iš esmės 
viskas yra gerai. 

– Visiems labai įdomu, kokia „Nemu-
no“ ateities vizija, kas čia bus?

– Tikimės, kad šiuo pastatu papuoši-
me Druskininkus. O detalesnę viziją mes 
dar dėliojame. Tas planavimas šiek tiek 
užtruks – gal iki rudens, nes turime kele-
tą scenarijų, kuriuos vertiname. Linkstame 
link varianto, kuriame vienoje dalyje pasta-
to bus įrengti butai, o kitoje dalyje – viešbu-
tis, gal ir su SPA centru. Butai, pavyzdžiui, 
galėtų būti pusiau nuosavybė, pusiau nuo-
ma. Skaičiuojame, kalbamės su viešbučių 
operatoriais, su keletu tarptautinių prekės 
ženklų atstovais, viskas yra planavimo sta-
dijoje. Kai įvertinsime visus pliusus ir mi-

nusus, priimsime sprendimą, kuria krypti-
mi eiti. 

– Ar jau esate susitarę su projektuo-
tojais? 

– Vyksta derybos, kalbamės su didelė-
mis architektūros įmonėmis. Manau, kad 
po dviejų savaičių bus galimybė su vienais 
iš jų pasirašyti sutartį. 

– Ar naujasis pastatas bus tokio pa-
ties aukščio, kaip senasis „Nemunas“?  

– Paliksime tokį patį pastato aukštį, vaiz-
dai iš viršutinių aukštų tikrai puikūs, todėl 
norisi juos išsaugoti, kad mūsų klientai ga-
lėtų įsigyti apartamentus su fantastiškais 
vaizdais. Diskutuojame, jog architektams 
galima duoti užduotį suskaidyti pastato tūrį, 
kad jis nebūtų toks didelis. Suskaidytas se-
gmentais, pastatas darniau įsilietų į Druski-
ninkų aplinką. Taip pat svarstome pakeisti 
pastato medžiagiškumą – toks sprendimas 
nekeistų tūrio, tačiau visiškai pakeistų es-
tetinę ir vizualinę išvaizdą. Čia taip pat bus 
nemažai kūrybinio darbo, kurį atliksime su 
pasirinkta architektų komanda.

– Kaip spręsite automobilių stovėjimo 
klausimą? 

– Šalia pastato esantis sklypas – pakan-
kamai didelis, jame turėtų užtekti vietos 
automobilių aikštelėms, todėl požeminio 
parkingo gali ir neprireikti. Poilsio paskir-
ties butuose parkingo poreikis dažniausiai 
būna mažesnis negu ten, kur žmonės nuo-
lat gyvena. Į tokio tipo pastatą vienu metu 
žmonės nesuvažiuoja, kaip būna daugia-
bučių atveju. Tačiau tai priklausys nuo ga-
lutinės koncepcijos, kuo turėtų virsti „Ne-
munas“.

– Keliate sau užduotis, kad pastatas 
būtų išskirtinis, harmoningai įsikompo-
nuotų į kurorto kontekstą? 

– Mes esame tie, kurie mėgsta išban-
dyti naujus sprendimus, naujas koncepci-
jas. Esame darę didelius projektus, kurie 
sulaukė specialistų pripažinimo. Štai da-
bar vykdome buvusios Kauno radijo gamy-
klos konversijos projektą. Mūsų projektai –
„Radio City“ Kaune, „Miško ardai“ Vilniuje, 
nemaža dalis jų yra gavę apdovanojimų –  
„Senamiesčio apartamentai“ Kaune, „Ka-
raliaučiaus slėnis“ Vilniuje, už kurį gavome 
geriausio gyvenamojo projekto įvertinimą ir 
kitų įvertinimų, o „Neries ardai“ buvo pripa-
žinti geriausiu ne tik Lietuvoje, bet ir Balti-
jos šalyse. 

Utopijų nedarysime, esame praktiški 
žmonės, norime iš vienos pusės padaryti 
labai gerai, o iš kitos, kad tai būtų praktiš-
ka ir patogu. Neprisisvaigstame to, ko po to 
neįmanoma padaryti. Planuojame gražiai ir 
protingai. 

– Kada galime tikėtis pamatyti „Nemu-
no“ pasikeitimus?

– Pastato valymo ir tvarkymo darbus mes 
norėtume pradėti jau rugpjūtį, kai pavyks 

įmones pasamdyti, kadangi projektavimas 
reikalauja daug laiko, tai konkrečius jude-
sius matysime metų gale. 

– Senajame pastate yra visokių „Ne-
muno“ interjero likučių. Ar juos kaip 
nors panaudosite naujajame projekte? 

– Konkrečiai atsakyti negalėčiau, bet iš 
principo stengiamės architektams kelti už-
duotis, ką reikia išsaugoti. Man asmeniš-
kai labai patinka išlieti senojo „Nemuno“ 
laiptai, pati forma – lenkta, netradicinė. 
Smagu būtų išsaugoti kokių nors deta-
lių, akcentų iš buvusio pastato. Tai esame 
darę Kaune, projekte „Telegrafas“, kuris 
yra Kauno tvirtovės dalis ir buvo bene pir-
masis rekonstruotas pagal Autentiškumo 
programą. Tam tikrus elementus išsaugo-
me ir „Radio city“ – tai intriguojantis ir įdo-
mus darbas.

– Koks galėtų būti naujojo objekto pa-
vadinimas?

– Man pavadinimas „Nemunas“ labai pa-
tinka, viena iš pavadinimo dalių tikrai ga-
lėtų būti „Nemunas“. Mes dabar rengsime 
protų šturmą ir bandysime išrinkti geriau-
sią pavadinimą. Lietuviški pavadinimai yra 
visada gražūs. 

– Pridėtinę vertę pastatui suteiks ir ša-
lia kylantis Kultūros centras. 

– Šiuo atveju įvyko gera sinergija – mūsų 
už šį objektą sumokėti pinigai – 3,6 mln. 
eurų – bus skirti užbaigti Kultūros centro 
statybą. 

– Ačiū už pokalbį ir nekantriai lauksi-
me „Nemuno“ renesanso.

Parengė Laimutis Genys

Bendrovės „CITUS“ savininkas M. Vanagas: „Tiki-
mės, kad šiuo pastatu papuošime Druskininkus“/„CI-
TUS“ archyvo nuotrauka

Daugelį metų merdėjęs ir apleistas „Nemuno“ sanatorijos pastatas netrukus bus prisikeltas naujam gyvenimui/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: laikini Klonio g. eismo ribojimai nuo 2021-07-07 iki 2021-09-30

Druskininkų savivaldybės informacija
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Specialistai perspėja: „Jūsų pinigai išskrenda per langus!“

Lietuvių patarlė sako: „Ro-
ges ruošk vasarą, o ratus 
– žiemą“. Tai ir langais pasi-
rūpinkime, dar iki atvėstant 
orams. 

Norėdami šiltai gyventi ir 

kvėpuoti švariu oru, pasi-
keiskite langų tarpines ir įsi-
renkite kokybiškas orlaides.  
Kodėl reikia keisti tarpines? 
Standartinių guminių tarpinių 
eksploatacijos laikas – 5-7 me-
tai. Jeigu per šį laikotarpį ne-
atlikote jokių guminių tarpinių 
priežiūros darbų (nevalėte ir ne-
tepėte silikonu), jos tampa ne-
efektyvios ir ima praleisti šaltį, 
triukšmą, patalpose kaupiasi 
drėgmė. Netinkamai eksploa-
tuojamos guminės tarpinės pra-
randa elastingumą, sukietėja 
ir tampa lengvai paveikiamos 
temperatūrų kaitos: dėl karščio 
prisilydo prie langų profilio, dėl 
šalčio suskilinėja ir sukietėja, 
todėl būstų šeimininkai savo 
pinigais pradeda šildyti kiemą.  
  Kas gi iš mūsų taip prižiūri 
langų tarpines? Niekas! Tad be-
lieka gumines tarpines pakeisti į 
ilgaamžes. 

Gumines tarpines pasikeis-
kime vokiškomis Q-LON po-
liuretano tarpinėmis

Q-LON tarpinėms sutei-
kiama 5 metų garantija, ta-
čiau savo izoliacinių savybių 

jos nepraranda ilgiau nei 20 
metų. Šioms tarpinėms nerei-
kia papildomos priežiūros per 
visą eksploatacijos laikotarpį. 
Jų šilumos laidumo koeficien-
tas (K) žemas – 0,033 w/mk.  
 Tarpinės atsparios ultravi-
oletiniams saulės spindu-
liams, šalčiui, karščiui, che-
miniams valikliams. Q-LON 
tarpinės sudarytos iš poliure-
tano putų ir apgaubtos karbonu 
– tai užtikrina ilgaamžiškumą.  
  Vokiškos „Schlegel Q-LON“ 
tarpinės pagamintos, naudojant 

unikalų medžiagų derinį, turi 
puikią „atmintį“ – suspaustos 
grįžta į savo pradinę formą, jų 
neveikia temperatūros svyravi-
mai, grybeliai, UV spinduliai ar 
ozonas. Laikui bėgant, Q-LON 
tarpinės puikių savybių nepra-
randa – po 20 000 langų ar durų 
atidarymo ir uždarymo ciklų jos 
dirba taip, kaip dirbusios. 

Įleiskime šviežio oro 
su AIR-BOX vožtuvais. 
  Norint išvengti langų raso-
jimo, pelėsio, reikalinga natūrali 

ventiliacija. Pasikeitęs senus 
langus į plastikinius, ne vienas 
susidūrė su pelėsio atsiradimo 
ir langų rasojimo problema. Dėl 
drėgmės pertekliaus ir prastos 
ventiliacijos patalpose atsiranda 
pelėsis, grybelis, pradeda kaup-
tis bakterijos. Neišvėdintos pa-
talpos turi įtakos ir miego kokybei 
bei sveikatai. Mediniai langai kvė-
puoja, o plastikiniai – ne. Išeitis – 
ventiliaciniai vožtuvai AIR-BOX.  
  Atvykęs pas jus, UAB „Remva-
lus“ atstovas patikrins jūsų langų 
sandarumą, tarpinių nusidėvė-
jimą, lango varčios mechanizmą, 
patars ir suskaičiuos darbų są-
matą. Ir visą tai – nemokamai! O 
tie, kurie pageidaus, galės užsi-
sakyti ir paslaugą.

Kiekvienam, iki liepos 31 d. 
dienos užsisakiusiam trijų ir 
daugiau langų remonto pa-
slaugą, bus taikomos net iki 
20 proc. kiekvienam individu-
alios nuolaidos!

Kreipkitės į UAB „Rem-
valus“ specialistus! Dau-
giau informacijos tel. 8 604 
24268 ir 8 606 93 229; www.
remvalus.lt 

Specialistai pataria gumines tarpines pakeisti į ilgaamžes vokiškas Q-LON poliuretano 
tarpines/Asmeninio archyvo nuotrauka

Europos medikų išbandyta naujove jau gali pasinaudoti 
ir Druskininkų PSPC pacientai

Druskininkų pirminės svei-
katos priežiūros centras 
(PSPC), rūpindamasis savo 
pacientų sveikata ir geres-
niu sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumu, to-
liau diegia pažangius gydy-
mo ir sveikatos priežiūros 
modelius, bendradarbiauja 
su didžiausiomis Lietuvos 
gydymo įstaigomis, vykdo 
inovatyvius projektus.

Vienas plačiausiai Europo-
je išbandytų dvejomis ar dau-
giau lėtinių ligų sergančių pa-
cientų priežiūros modelių yra 
CHRODIS PLUS. Santaros kli-
nikų specialistai turi unikalios 
patirties, rengiant ir išbandant 
šį modelį, todėl buvo pasirink-
ta šį progresyvų modelį išban-
dyti ir VšĮ Druskininkų PSPC.

Vilniaus universiteto ligoni-
nė Santaros klinikos kartu su 
partneriais įgyvendino jung-
tinės veiklos projektą „Ge-
rųjų praktikų taikymas ser-
gantiems lėtinėmis ligomis“ 
(CHRODIS PLUS), kurio metu 
sukūrė poliligotų pacientų 
sveikatos priežiūros sistemą, 
kuri gali būti taikoma visoje 
Europoje (Palmer et al. He-
alth Policy 2018) – individualų 
poliligoto paciento sveikatos 
priežiūros planą (IPPSPP). 
Šis modelis apibrėžia šešioli-
ka komponentų iš penkių sri-
čių: priežiūros teikimo polili-
gotiems (turintys daugiau nei 
vieną ligą) pacientams, kon-
sultacinės sistemos specia-
listams, pagalbos pacientui ir 
šeimai padėti įsisavinti ar pa-
gerinti savipriežiūrą, informa-

cinių sistemų ir technologijų 
bei socialinių ir bendruome-
nės (visuomenės) išteklių.

Šiuo metu, gydant ligonius, 
yra orientuojamasi į vieną 
ligą, todėl poliligoti pacien-
tai susiduria su fragmentuota 
sveikatos priežiūra, kuri nėra 
pakankamai veiksminga bei 
efektyvi. Poliligotumas yra su-
sijęs su kompleksine sveika-
tos priežiūra bei polifarmaci-
ja (daugelio vaistų vartojimas 
vienu metu) – dėl šių priežas-
čių padidėja nepageidaujamų 
reakcijų tikimybė, vaistų są-
veikos rizika, galimas netinka-
mas vaistų vartojimas ar net 
tarpusavyje nederančių vaistų 
paskyrimas. Problema ta, kad 

iki šiol trūksta duomenų apie 
pacientų poreikius, lūkesčius, 
sveikatos būklę, tad svarbu 
orientuotis į visapusę sveika-
tos priežiūrą.

Būtent šio CHRODIS PLUS 
modelio pagrindu Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santaros 
klinikų, Druskininkų PSPC, 
Pakruojo PSPC ir Aukštadva-
rio PSPC išbandoma ši naujo-
vė. Šiame projekte  dalyvauja 
du VšĮ Druskininkų PSPC šei-
mos gydytojai Kęstutis Juš-
ka ir Gintarė Grigaliūnė bei 
su jais dirbančios slaugytojos 
Laima Tamulienė ir Ramunė 
Lydekaitienė. Taip pat projek-
te dalyvauja socialinė darbuo-
toja-atvejo vadybininkė Asta 

Aleksienė.
Druskininkų PSPC direktorė 

Eglė Matienė teigė, jog, gavę 
pasiūlymą iš Santaros klinikų 
Šeimos medicinos centro 
dalyvauti šiame inovatyviame 
projekte, nedvejojo, nes su-
prato, jog tai ypatingai nau-
dingas projektas Druskininkų 
PSPC pacientams.

„Mūsų pacientai – vieni iš 
nedaugelio Lietuvos žmonių, 
turintys unikalią galimybę būti 
atidžiai stebimi ilgą laikotar-
pį, gauti daug šeimos gydyto-
jo, slaugytojų dėmesio, patek-
ti pas gydytojus specialistus 
„žaliojo koridoriaus principu“, 
naudotis inovatyviąja medici-
nos įranga ir panašiai. Labai 

džiaugiamės ir didžiuojamės, 
prisidėję prie šio projekto kū-
rimo ir įgyvendinimo. Tai – ne 
tik pritrauktos lėšos Druski-
ninkams, bet ir neįkainojama 
nauda gyventojams“, – sakė 
E. Matienė. 

Tikimasi, kad, įgyvendinus 
šį projektą, pagerės dviem ir 
daugiau lėtinių ligų sergančių 
pacientų sveikatos priežiūros 
paslaugos ir šių pacientų gy-
venimo kokybė, sumažės jų 
apsilankymų skaičius pirmi-
nės sveikatos priežiūros įs-
taigose ir hospitalizacijų skai-
čius. 

Įgyvendinant projektą, šei-
mos gydytojai turės naują 
efektyvų metodą gydyti polili-
gotus pacientus. Planuojama, 
kad pagerės šeimos gydyto-
jų ir gydytojų specialistų ben-
dradarbiavimo efektyvumas, 
tai suteiks galimybę ne tik pa-
siekti geresnių gydymo rezul-
tatų, bet ir efektyviai planuoti 
pacientų gydymui skirtą laiką 
bei resursus. 

„Projekto rezultatai sudarys 
prielaidas administracijos dar-
buotojams efektyviau planuoti 
gydytojų darbo laiką, naudoti 
sveikatos priežiūros resursus, 
sumažinti ligoninėms kai-
nuojančių hospitalizaci-
jų ir išvengtinų pacientų vizi-
tų skaičių. Šį metodą ateityje 
planuojamas įdiegti visoje Lie-
tuvos sveikatos priežiūros sis-
temoje, jis būtų įtrauktas į 
PSDF biudžeto lėšomis ap-
mokamas paslaugas“, – pasa-
kojo VšĮ Druskininkų PSPC di-
rektorė E. Matienė.

Projekto metu įsigyta medicinos įrangos:

Elektrokardiografas – pacientų elektrokardiogramai už-
rašyti ir jai perkelti į „esveikatą“. Paciento EKG elektroninėje 
paciento kortelėje yra būtina, konsultuojantis nuotoliniu būdu 
su gydytoju specialistu, šeimos gydytojų ir daugiadalykės ko-
mandos konsiliumuose.

Paros arterinio kraujo spaudimo monitorius – pacien-
to 24 valandų arterinio kraujo spaudimo monitoravimui. Būti-
nas nustatant pacientų arterinio kraujo spaudimo svyravimus 
skirtingu paros metu. Informacija bus perkeliama į ESPBI. Ši 
priemonė būtina konsultuojantis nuotoliniu būdu su gydytoju 
specialistu, šeimos gydytojų ir daugiadalykės komandos kon-
siliumuose. 

Kūno sudėties analizatorius. Daugelis pacientų, sergan-
čių lėtinėmis ligomis, turi viršsvorį arba yra nutukę, o tai ap-
sunkina lėtinių ligų eigą. Gydant pacientus su viršsvoriu ir ver-
tinant gydymo efektyvumą, labai svarbu atlikti kūno sudėties 
analizę. Gauti duomenys svarbūs koreguojant gyvensenos 
įpročius ir skiriant paciento gydymą. 

Išmanioji apyrankė – pacientų fizinio aktyvumo ir miego 
kokybės vertinimui. Gauti duomenys padės efektyviau vertinti 
žmogaus fizinį aktyvumą dienos metu. Periodiškai renkama 
informacija bus analizuojama ir bus teikiamos rekomendaci-
jos, skatinančios pacientus daugiau judėti. Taip pat šie duo-
menys padės atpažinti pacientus, kuriems objektyviai suma-
žėjęs jų fizinis aktyvumas dėl lėtinių ligų progresavimo. 

Išmaniosios apyrankės taip pat padeda objektyviau įvertinti 
miego kokybę – tai leistų pagerinti miego sutrikimų diagnos-
tiką ir gydymą. 

Gliukozės kiekio kraujyje matuoklis ir diagnostinės 
juostelės – cukriniu diabetu sergantiems pacientams gliu-
kozės kiekiui kraujyje matuoti ir duomenų perkėlimui į iš-
manųjį telefoną. Šiuos duomenis apie gliukozės koncentra-
cijos svyravimą kraujyje galės vertinti gydantis gydytojas. 
Šie duomenys bus naudingi šeimos gydytojų konsiliumų ir 
daugiadalykės komandos aptarimų metu. Taip pat išmanieji 
gliukomačiai yra susieti su išmaniosiomis programėlėmis, 
kurios padeda pacientui geriau kontroliuoti gliukozės kiekį 
kraujyje. Programėlės, atsižvelgiant į gliukozės kiekio svy-
ravimus, padeda paskaičiuoti suvartojamo maisto kiekius. 
Kartu su matuokliais bus įsigyjamos vienkartinės juostelės 
– 105 pacientams po 3 vnt. per dieną.

Apie projekto metu vykdomą dvejomis ir daugiau lėtinėmis ligomis sergančių asme-
nų priežiūrą

- Išsiaiškinami ir dokumentuojami paciento sociodemografiniai duomenys, gyvenimo bei 
šeimos anamnezė, vyraujantys nusiskundimai dėl sveikatos ir jų dinamika. Peržiūrimi kliniki-
niai duomenys asmens medicininėje dokumentacijoje, išsiaiškinama, koks nemedikamentinis 
ir medikamentinis gydymas taikomas pacientui bei užduodami klausimai dėl galimų vaistų 
šalutinių poveikių. Įvertinama vaistų tarpusavio sąveika:

- atliekamas objektyvus paciento ištyrimas: išmatuojamas ūgis, svoris, kūno masės indek-
sas (KMI), liemens apimtis, arterinis kraujo spaudimas bei pulsas (sėdint, 5 minutes pailsėjus); 
įvertinamas regos aštrumas, klausa (šnabždesiu), oda, jos vientisumo pažeidimai, apgamai 

- paskiriami rutininiai tyrimai, reikalingi lėtinių ligų eigai ir kontrolės lygiui įvertinti 
- gavus tyrimų rezultatus, atvejo vadybininkas informuoja šeimos gydytoją, kuris, tam skirtu 

laiku, susipažįsta su visa surinkta informacija, įvertina tyrimų rezultatus, aptaria juos su atvejo 
vadybininku ir užbaigus holistinį paciento įvertinimą įkelia visus duomenis į ESPBI IS

- Atvejo vadybininkas, apie kiekvieną pacientą, kuriam atliktas holistinis įvertinimas, informuo-
ja atvejo vadybininkų koordinatorių, o jis organizuoja šeimos gydytojo komandos konsiliumą

- šeimos gydytojo komandos konsiliume dalyvauja ne mažiau 4 šeimos gydytojų, aptariamo 
paciento atvejo vadybininkas ir kiti šeimos gydytojo komandos nariai pagal poreikį (slaugyto-
jas, socialinis darbuotojas, psichologas). Šeimos gydytojo komandos konsiliumo sprendimu, 
priklausomai nuo paciento būklės sunkumo, atvejo vadybininkų koordinatorius: 

● registruoja pacientą skubiai gydytojo specialisto konsultacijai („žaliasis koridorius”); 
● registruoja pacientą planinei gydytojo specialisto konsultacijai (apmokama PSDF biudžeto 

lėšomis); 
- organizuoja nuotolinę šeimos gydytojo – gydytojo specialisto konsultaciją; 
● organizuoja daugiadalykės komandos konsiliumą, suderina jo datą ir laiką
- po individualizuoto paciento sveikatos priežiūros plano aptarimo, atvejo vadybininkas dvy-

likos mėnesių laikotarpyje reguliariai susisiekia su pacientu ne rečiau nei kas 3 mėn. (iš anks-
to suderinęs datą ir laiką su pacientu)

- praėjus dvylikai mėnesių nuo tyrimo pradžios, atvejo vadybininkas kviečia pacientą 
atvykti į tyrimo centrą antram vizitui. Jo metu iš naujo atliekamas holistinis paciento įver-
tinimas. Įvertinamos pacientui paskirtų matuoti rodiklių reikšmės, jo įvykdytos užduotys 
bei pasiekti tikslai

- esant poreikiui (apsunkinta/bloga poliligoto paciento lėtinių ligų kontrolė, nustatyta sunki 
vaistų tarpusavio sąveika, reikalingas papildomas ištyrimas esant neaiškiai taktikai arba pa-
cientas viršija trapumo kriterijų (Frailty)), pakartotinai organizuojami reikalingi konsiliumai ir 
specialistų konsultacijos 

- po antro paciento vizito tyrimo centre, laikotarpiu nuo 13 mėn. iki 18-24 mėn. po paciento 
įtraukimo, atvejo vadybininkas reguliariai susisiekia su pacientu ne rečiau nei kas 3 mėn. (iš 
anksto suderinęs datą ir laiką su pacientu)

- praėjus 18-24 mėn. nuo tyrimo pradžios, atvejo vadybininkas kviečia pacientą atvykti į tyrimo 
centrą trečiam (galutiniam) vizitui. Jo metu atliekamas holistinis paciento įvertinimas, įvertinami 
duomenys medicininėje dokumentacijoje (apsilankymai skubios pagalbos skyriuose, neplani-
nės gydytojų specialistų konsultacijos bei hospitalizacijos dėl lėtinių ligų paūmėjimo). Įvertina-
mos pacientui paskirtų matuoti rodiklių reikšmės, jo įvykdytos užduotys bei pasiekti tikslai

- paciento sveikatos būklei pasikeitus, apsilankymas pas šeimos gydytoją tyrimo centre ir 
paciento sveikatos įvertinimas gali įvykti anksčiau, nei nurodyti terminai. 

PSPC direktorė E. Matienė: „Šis inova-
tyvus projektas ypatingai naudingas mūsų 
įstaigos pacientams/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Progresyvų modelį išbando ir VšĮ Druskininkų PSPC gydytojai/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Buvusios Druskininkų pašto patalpos ieško 
naujų šeimininkų

Jau kelerius metus Drus-
kininkų pašto klientai aptar-
naujami moderniose ir labiau 
klientų poreikius atitinkan-
čiose patalpose. Kurį laiką 
nenaudotos senosios pašto 
patalpos, esančios pačiame 
Druskininkų senamiestyje, 
visai šalia Druskonio ežero, 
laukia naujų šeimininkų – jos 
šiuo metu yra parduodamos 
aukcione. 

„Lietuvos pašto tinklo atnauji-
nimas yra vienas iš strateginių 
bendrovės tikslų – perkeliame 
pašto skyrius į gyventojams pa-
togesnes vietas, įrengiame juos 
pagal modernią koncepciją, kad 
galėtume užtikrinti šiuolaikiškas 
ir patogias pašto paslaugas. Tai 
lemia, kad turime perteklinio, 
pagrindinėje įmonės veikloje 
nenaudojamo, nekilnojamo tur-

to, kurį parduodame ir gautas 
lėšas investuojame į paslaugų 
kokybės kėlimą, darbo sąlygų 
gerinimą ir kitų strateginių tiks-
lų įgyvendinimą“, – teigia Komu-
nikacijos departamento vadovė 
Ugnė Bartašiūtė. 

Nuo seno paštas yra strategiš-
kai svarbus miesto objektas, to-
dėl daugelis buvusių paštų yra 
miestų centruose, turi kultūrinę 
svarbą. „Mums svarbu, kad kie-
kvienos pašto patalpos surastų 
naujus savininkus, kurie nere-
tai išnaudoja pastato unikalumą 
ir atveria patalpas visuomenei, 
pradeda jose prasmingą veiklą. 
To paties siekiame ir Druskinin-
kuose – kad buvusios pašto pa-
talpos rastų šeimininkus, kurie 
pasinaudos galimybe vykdyti 
veiklą pačioje kurorto širdyje“, – 
sako U. Bartašiūtė. 

Parduodamos buvusios Drus-
kininkų pašto patalpos yra pas-
tate, kuris įtrauktas į miesto ne-
kilnojamųjų kultūros vertybių 
teritoriją, adresu V. Kudirkos g. 
39. Parduodamos dvi atskiros 
patalpos: vienos užima 624,60 
kv. m ploto, jos išsidėsčiusios 
pirmame aukšte ir rūsyje; kitos 
yra 2901,12 kv. m ploto, išsidės-
čiusios rūsyje ir trijuose aukš-
tuose. Abiejų patalpų paskirtis 
– administracinė. Likusi pasta-
to dalis priklauso bendrasavi-
ninkui.

Pradinė buvusių Druskininkų 
pašto patalpų pardavimo kaina 
aukcione daugiau nei 1,15 mln. 
eurų. Išsamią informaciją apie 
pastatą ir aukcioną galima ras-
ti www.evarzytynes.lt

Užsakymo Nr. MDR-312-02

Kurį laiką nenaudotos senosios pašto patalpos, esančios pačiame Druskininkų senamiestyje, visai šalia Druskonio ežero, šiuo metu 
yra parduodamos aukcione

Renginiai 
Liepos 10 d. 15 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiur-

lionio g. 35) Audronės Zupkienės parodos „Siuvinėtas Čiurlionis“ atida-
rymas 

Liepos 16 d. 17 val. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) Olego Katens-
kij tapybos darbų parodos „Variacijos“ atidarymas

Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose
Liepos 7 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiur-

lionio g. 35) koncertuos Živilė Karkauskaitė

Liepos 10 d. 16 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiur-
lionio g. 35) koncertuos Jurgis Karnavičius

Liepos 14 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiur-
lionio g. 35) koncertuos Birutė Vainiūnaitė

Parodos 
Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio 

g. 35) veiks Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda

Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virginijaus 
Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų paro-
da „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos

Iki liepos 17 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlio-
nio g. 37) veiks Artūro Makštučio-Maksimiliano skulptūrų paroda „Kos-
monautų gatvė“

Iki liepos 31 d. Druskininkų viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių 
paroda „Istorija, kuria didžiuojamės“, skirta Valstybės (Lietuvos ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienai

Iki liepos 31 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) 
veiks Monikos Večkienės tapybos paroda „Apie mane“ 

http://www.remvalus.lt
http://www.remvalus.lt
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Užuojautos
Visada mama liks su Jumis,
nors žodžiais ir neprakalbės: 
pavasarį – žieduos švelniuos, 

rudenį – lapų šlamesy.

Gilaus liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Darių Kvilonską ir artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

Merkinės g.6 gyventojai
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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

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Netektis. O gal žvaigždė? 
Išsivedė brangiausią žmogų – Mamą. 

Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai. 
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.

Mirus Irenai Kvilonskienei, 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Bendrijos „Kaštonas“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Vytą Kisielių, 
mirus mylimai sesei. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ bendruomenė

Į Amžinybę iškeliavus Pavel Matiukevičiui, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms 

ir artimiesiems. 

DNSB „Ateitis“ gyventojai

Reikalingi meistrai ir pagalbiniai darbuotojai išorės 
statybos darbams atlikti. Tel. 8 622 44741

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra
Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas
Krovinio transporto priemonių remonto darbai
Reikalavimai:
Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų 

išmanymas
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros 

laikymasis
B kategorija
Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

„Tarp mūsų gyvena pabai-
ga, ji visur atslenka – ne-
svarbu, kur nukeliautume, ji 
išnyra taip netikėtai, ir nie-
kada negali žinoti, iš kurios 
pusės ji tave užpuls, nespė-
ji nė jos pavidalo įžvelgti, 
nei suvokti. Kaip labai grei-
tai ateina ta diena, kai nebe-
gali girdėti saulės spindulių 
paslaptingos muzikos“. 

(V. Mykolaitis-Putinas)

Taip ir norisi tarti – dar ne-
išeik, dar neužverk durų... 
Bet laiko smiltys prasprūs-
ta tarp pirštų, ir skaudi ži-
nia pasiekia Druskininkų bi-
bliotekininkų bendruomenę 
– liepos 1 dieną netekome 
ilgametės viešosios bibli-
otekos darbuotojos, Lietu-
vos bibliotekininkų draugi-
jos Druskininkų skyriaus 
pirmininkės Irenos Balto-
kienės.

Irena Baltokienė gimė 1948 
metų gruodžio 20 d. Bijūnų 
kaime, Trakų rajone. 1963-
1966 metais studijavo Vilniaus 

kultūros švietimo technikume. 
Nuo 1966-1969 metų dirbo 
Šiaulių 1-osios bibliotekos bi-
bliotekininke, sekretore-maši-
ninke. 1976 m. atvyko į Drus-
kininkus ir iki 1983 m. dirbo 
Druskininkų miesto vaikų bi-
bliotekos abonemento vedėja, 
buvo Druskininkų kelionių ir 
ekskursijų biuro neetatinė ke-
lionių vadovė. 

Nuo 1983 iki 2000 m. Irena 
Baltokienė dirbo Druskinin-
kų miesto 2-osios bibliotekos 
vedėja. Nuo 2000 m. iki 2009 
metų buvo Druskininkų savi-
valdybės viešosios bibliote-
kos Miesto filialo vedėja. 2005 
metais Irenai Baltokienei buvo 
suteiktas Geriausios savival-
dybės bibliotekininkės vardas. 
Irena mėgo keliauti, domėjo-
si fotografija, tačiau daugiau-
sia laiko laisvalaikiu ji skirdavo 
knygų skaitymui.
Irena Baltokienė užaugino 
du vaikus – Jolantą ir Šarū-
ną. Visas Irenos gyvenimas 
buvo pripildytos meilės kny-
gai ir savo darbui. Meilę ir 
pagarbą knygai atsinešusi iš 
vaikystės, ją skiepijo ir bibli-
otekos skaitytojams, stengė-
si kiekvieną išklausyti, padė-
ti, patarti. 
O dabar Tu anapus jau laimės, 
anapus jau skausmo ir ana-
pus dienos ir nakties... Ilsėkis 
Ramybėje ir Amžinybėje...

Druskininkų viešosios 
bibliotekos kolektyvas

Irena Baltokienė

(1948 12 20 – 2021 07 01)

Vasara, atliekos ir vabzdžiai. 
Kaip su viskuo susitvarkyti?

Vasariška šiluma džiugina 
ne tik žmones – ja mėgauja-
si ir vabzdžiai, kurių Lietuvoje 
priskaičiuojama daugiau kaip 
3400 rūšių. Jie visi mėgsta ši-
lumą ir atliekas. Labiausiai – 
nesutvarkytas: neišrūšiuo-
tas, neuždengtas, išmestas 
bet kaip ir bet kur. Veisiasi 
jie visur, bet labiausiai taiko-
si patekti ant maisto atliekų.

Didžiausia laimė vabzdžiams – 
rasti neuždengtą maisto atliekų 
šiukšliadėžę ar konteinerį. Čia 
atskridę, jie prideda kiaušinių, iš 
jų ritasi lervos ir vis naujos vabz-
džių vados. Mokslininkai prime-
na, kad tai yra natūralūs gamtos 
dėsniai, bet ne viskas, kas vyks-
ta gamtoje, žmogui patinka. 

Tad ką daryti, kad vabzdžiai vi-
sais savo pavidalais negadintų 
gyvenimo džiaugsmo? Prime-
name mokslininkų rekomenda-
cijas, kaip reikia tvarkyti atlie-
kas, kad jų konteineriai netaptų 
vabzdžių veisyklomis.

Pagrindinė taisyklė – rūšiuoti 
visas atliekas ir visas jas mes-
ti į konteinerius. Nieko, o ypač 
maisto produktų, nepalikti prie 
jų ar kitose atvirose vietose! Vi-
sus konteinerius ir šiukšliadė-
žes laikyti sandariai uždengtus. 

Individualius maisto atliekų 
konteinerius patariama laikyti 
pavėsyje, apsaugotus nuo tie-
sioginių saulės spindulių.

Nekaupkite didelių atliekų kie-
kių: jas nuolat išneškite, indivi-
dualius konteinerius reguliariai 
ištraukite tuštinimui.

Perkant produktus, ruošian-
tis iškylai, gerai apgalvokite, 
kiek maisto produktų realiai ga-
lite suvalgyti, kad kuo mažiau jų 
tektų išmesti.

Susidariusias maisto atliekas 

rinkite į maišelius. Prieš išmes-
dami, juos sandariai užriškite, 
prieš tai suspaudžiant ir sten-
giantis pašalinti kuo daugiau 
oro. 

Mėsos, žuvies atliekas, prieš 
išmesdami, suvyniokite į kelis 
popieriaus sluoksnius. 

Nepalikite prilipusių atliekų li-
kučių, reguliariai plaukite šiukš-
liadėžes ir konteinerius, keis-
kite (mažiausiai du kartus per 
metus) maisto atliekų konteine-
rio anglies filtrą – ant konteine-
rio dangčio įrengtas filtras pade-
da mažinti nemalonaus kvapo 
sklidimą, užtikrina tinkamą oro 
cirkuliaciją konteineryje. Filtrai 
nemokamai keičiami visuose 
Alytaus regiono rūšiavimo cen-
truose. 

Bendro naudojimo konteine-
riai po kiekvieno ištuštinimo 
purškiami probiotinėmis prie-
monėmis ir reguliariai plauna-
mi, tikrinama, ar jų viduje nėra 
išbėgusių skysčių ar prilipusių 
atliekų. 

Vabzdžiams nuo atliekų talpų 
baidyti galima naudoti įvairias 
natūralias priemones. Nustatyta, 
kad daugelis vabzdžių nemėgs-
ta arbatmedžio, levandos, šeiva-
medžio, mėtų, kiečių kvapo, tad 
galima naudoti natūralius eteri-
nius aliejus arba įdėti šių auga-
lų šakelių į šiukšliadėžes. 

O jei nutiko taip, kad vabzdžiai 
vis dėlto pasiekė atliekas ir su-
dėjo ant jų kiaušinėlius, juos bei 
atsiradusias lervas patariama 
naikinti verdančiu vandeniu su 
natūraliomis valymo priemonė-
mis. Lervas bei kiaušinėlius nai-
kina ir druskos tirpalas. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Atliekas reikia tvarkyti taip, kad jų konteineriai netaptų vabzdžių veisyklomis/ARATC ar-
chyvo nuotrauka
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2021.07.10 d.
Šeštadienis

2021.07.09 d.
Penktadienis

2021.07.11 d.
Sekmadienis

2021.07.12 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Bėgliai. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Majamio policija.
00:35 Merginų išvyka.

06:15 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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  „Nerealieji“.
21:55 „Fantastiškas ketvertas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Fantastiškas ketvertas“.
00:00 „Tykantis šešėliuose“ .

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Hankokas.
23:20 Menas vogti.
01:10 Meilės guru.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Vyrų šešėlyje. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
07:00 Išpažinimai.
07:30 Kelionių atvirukai.
07:45 Kapitonas Šarkis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Mongolija. Kraštutinumų šalis .
12:45 Vidurinių Rytų gamta.
13:35 Komisaras Montalbanas. 
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina. 
22:25 Tesėsiu, kol norėsiu.
00:10 Majamio policija.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Aš tikrai myliu Lietu-
vą.

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

kaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Prie Gangos su Sue Perkins.
12:50 Salų gamtos slėpiniai .
13:45 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Veranda. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Otilijos fon Faber-Kastel isto-

rija.
23:25 Raitelis iš Aukštųjų lygumų.
01:10 Tesėsiu, kol norėsiu.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 (Ne)emigrantai. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių atvirukai.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Senjorų avilys. 
09.30 Grįžtantys. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Vyrų šešėlyje. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Laisvės TV valanda. 
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Pėdsakas“.

06:35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Laukinė Arabija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22b“Laukinė Arabija“.
12:35 „102 dalmatinai“.
14:35 „Princesė nuotaka“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Ilgai ir laimingai: Pelenės is-

torija“.
22:10  „21“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
00:45 „Žiulio Verno Paslaptingo-

ji sala“.

06:35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Galingasis 6“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas. Vasara“. 
09:30 „Ratai 2“.
11:30 „Laukinė Arabija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Laukinė Arabija“.
12:30 „Sugalvok norą“.
14:15 „Džiunglių karalius“.
16:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Persis Džeksonas ir Olimpo 

dievai: žaibo vagis“.
22:00 „Narkotikų karas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Narkotikų karas“.
00:35 „Fanatikė“.

06:50 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

07:20 „Bunikula“.
07:50 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:20 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:50 „Tomas ir Džeris“.
09:20 „Beprotiškos melodijos“.
09:50 Avelės ir vilkai.
11:30 Pokštas arba saldainis.
13:20 Mažieji genijai.
15:15 Dama furgone.
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Karatė vaikis.
22:20 Kvailių nėra.
00:35 Vakarėlių laivas.

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Ties riba į rytojų.
00:45 „Strėlė“.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje 

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

liautojo dienoraštis. 
11.00 Grįžtantys. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
19.00 Laisvės TV valanda. 
20.00 Žinios.
20.30 „Faktas”. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Pėdsakas”.

06:00 „Varom!“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose sa-

lose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Kova už būvį“.

06:00 „Varom!“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 Baltijos komandinis 

galiūnų čempionatas.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-

to I etapas. 
10:05 „Kova už būvį“.
11:15 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:25 „Padėtis nevaldoma. Žmoni-

jos katastrofos“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:50 Įkalintas.

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

06.00 Bušido ringas. 
06.30 Vantos lapas. 

07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys. 
08.30 Inovacijų DNR. 
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija. 

06:35 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

07:05 „Bunikula“.
07:30 Sniego karalienė 3.

09:15 Troškimų akmuo.
11:05 Ko nori mergina.
13:15 Žiedų valdovas. 
17:20 Teleloto. 
19:30 Nekenčiu žvaigždės. 
20:30 Laisvas smūgis. 
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo 

čempionatas. 
00:00 Laisvas smūgis. 

06:15 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Maisto kelias“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
21:52 „TV3 sportas“. 
22:00 „Juodoji aušra“.
00:05 „Naktinė pamaina“.

2021.07.13 d.
 Antradienis

2021.07.14 d.
 Trečiadienis

2021.07.15 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 (Ne)emigrantai. 
19:30 Nacionalinė ekspedicija. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių atvirukai.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 10.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 (Ne)emigrantai. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių atvirukai.
00:30 Euromaxx. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 1000 pasaulio stebuklų. 
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 10.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 (Ne)emigrantai. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Babilonas Berlynas.
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Kelionių  atvirukai.
00:30 Veranda. ,

06:15 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00  „Įsibrovimas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
 22:30 „Įsibrovimas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Įsibrovimas“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Havajai 5.0“.

06:15 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 

06:30 „Balta - meilės spal-
va“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Šilumos smūgis.
00:25 „Strėlė“.

06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Būk kietas.
00:35 „Strėlė“.

06:40 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Domino.
00:20 „Strėlė“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas”.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas”.
00.30 „Teisingumo agentai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žvaigždžių kelias. Į begalybę.
23:25 „Mirtinas ginklas“.
00:25 „Legendų biuras“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Laiko įkaitai.
23:15 Žvaigždžių kelias. Į begalybę.
01:35 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Čempionas 3. Išpirkimas.
23:05 Laiko įkaitai.
01:20 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Neramumai Bronkse.
22:50 Čempionas 3. Išpirkimas.
00:50 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

06:15 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Nakties klajūnai 2“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Nakties klajūnai 2“.
23:50 „Naktinė pamaina“.
00:50 „Havajai 5.0“.

19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pasala.
23:20 Mirtis už gyvybę.
01:10 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

11:15 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.

12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmoni-
jos katastrofos“.

13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija“.
17:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 Kaukės. 
22:05 Įkalintas.
00:15 Trintukas.

13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.

SVEIKINIMAS

Susikaupė širdy ir išmintis, ir 
patyrimas,

Ir nueitų dienų graži rimtis.
Lai būsimieji metai būna
praėjusių brandus ir ilgas 

tęsinys!

60-ojo jubiliejaus proga mylimą vyrą ir tėtį 
Gintarą Jančiauską sveikina žmona Alma, sūnus 

Vaidas ir dukra Gintarė su šeima 

KVIEČIAME PASIMĖGAUTI 
NEGYVOSIOS JŪROS VANDENS 

IR PURVO PROCEDŪROMIS!

VISĄ LIEPOS MĖNESĮ (DARBO DIENOMIS) 
TAIKOMOS SPECIALIOS KAINOS: 

Negyvosios jūros vandens vonia – 9, 00 Eur/asm., 
purvo kaukė kūnui – 30,00 Eur/asm. 

Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, 
tel. +370 (313) 56666

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Meilė be sienų“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Linkėjimai iš Paryžiaus“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Linkėjimai iš Paryžiaus“.
23:50 „Naktinė pamaina“.
00:50 „Havajai 5.0“.

Informuojame gretimo žemės sklypo (Kad. Nr. 5935/0007:261, Ricielių k.v.) savininko Juozo Aleksonio, turto paveldėtojus ar jų 
įgaliotus asmenis, kad 2021 m. liepos 20 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. bus atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai adresu: 
Druskininkų sav., Leipalingio sen., Miciūnų k.

Informuojame gretimo žemės sklypo (Kad. Nr. 5935/0007:166, Ricielių k.v.) savininko Vytauto Slautos, turto paveldėtojus ar jų 
įgaliotus asmenis, kad 2021 m. liepos 20 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. bus atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai adresu: 
Druskininkų sav., Leipalingio sen., Miciūnų k.

Matavimus atlieka matininkas Nikolajus Saviščevas: Vilniaus g. 54, Merkinės sen., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tel. 8 620 83831, 
el. paštas dzukijosgirios@gmail.com

Taksi iškvietimas!
Mūsų klientams — geriau-
sios kainos pasiūlymas! 

Tel. 8 678 19907
Pamesti buto raktai su mėlynu karabino pakabuku mieste, 

Kalviškių mikrorajone. Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Asmeniniai skelbimai
su garažu, šiltnamiu Jaskonyse, 
Druskininkų sav. Arba keičiamas į 
butą Druskininkuose, Veisiejuose, 
Neravuose, siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 655 61693

Parduodu Lazdijų raj., Gudeliškių 
kaime sodybą su 10 ha žemės arba 
keičiu į dviejų kambarių butą Druski-
ninkuose. Kaina – 47 000 Eur.  
Tel. 8 698 84379

Parduodamas 4 (73 kv. m) kambarių 
butas, Liškiavos g., 4 aukšte iš 5. 
Kaina – 65 000 Eur. Parduodamas 
2-jų (50 kv. m) kambarių butas Atei-
ties g., 1 aukštas iš 5. Kaina – 53 
000 Eur. Tel. 8 656 62215

Parduodamas 4 kambarių, 78,85 kv. 
m butas, 4 aukšte iš 4, bendrabučio 
tipo name, Gardino g. 17. Kaina – 37 
500 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 3 kambarių butas 
Ateities g.: 71, 18 kv. m su židiniu, 
9 aukšte iš 10. Kaina – 69 000 Eur. 
Tel. 8 687 37575

Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš 5) 
parduodamas 4 kambarių butas su 
balkonu ir sandėliuku. Ideali vieta ir 
išplanavimas šeimai. Saugi ir rami 
kaimynystė. Kaina – 68 000 Eur.  
Tel. 8 604 69399

Parduodamas mūrinis, dviejų aukštų, 
72 kv. m ploto sodo namelis, Jasko-
nių kaime, Rožių g. 7. Sklypas – 6,2 
arų. Šildymas kietu kuru, elektra trifa-
zis ir vietinės komunikacijos. Kaina – 
28 000 Eur. Tel. +370 606 04 614

Parduodamas medinis, 30 kv. m 
ploto sodo namelis Jaskonių kaime, 
Bočių g. 4. Sklypas – 5,9 arų. Kaina 
– 19 000 Eur. Tel. +370 606 04 614

140 kv. m naujai pastatytas namas 
Merkinėje, centrinėje aikštėje, Sei-
nių g. 5. Statybų baigtumas – 100 
proc., su atskiru garažu ir sandėliu. 
Tinka ir komercinei veiklai, priduoti 
statybos dokumentai, 14 arų skly-
pas. Kaina – 125 000 Eur. Su rimtais 
pirkėjais kaina – derinama. Galimas 
keitimas. Tel. 8 618 11370

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

Parduodamas 1 kambario butas: 36 
kv. m, Vilniaus al. 10, kaina – 41 000 
Eur. Tel. +370 655 60000

Parduodu kambarį, Gardino g. 80. 
Kaina – 4300 Eur. Tel. 8 679 22963

Parduodamas 1 kambario butas 
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas ka-
pitalinis remontas. Kaina – 35 000 
Eur. Arba keičia į didesnį plotą Drus-
kininkuose, Vilniuje, Kaune.  
Tel. 8 604 48595

Parduodamas 50, 15 kv. m, 2 kam-
barių butas, Liškiavos g. 9. Reikalin-
gas remontas. Namas nėra renovuo-
tas. Aukštas 3 iš 5. Kaina – 44 000 
Eur. Tel. +370 606 04614

Parduodamas 51 kv. m, tvarkingas 
2 kambarių butas, Šiltnamių g. 30. 
Aukštas 9 iš 9, namas renovuotas, 
už renovaciją yra sumokėta. Kaina – 
49 000 Eur. tel. +370 606 04 614

Parduodu 3 kambarių, tvarkingą, 
suremontuotą, 70, 4 kv. m butą, 4 
aukšte iš 5, mūriniame name, Atei-
ties g. Kaina – 67 tūkst. eurų.  
Tel. 8 615 14936

Parduodamas 69 kv. m, 3 kambarių 
butas naujos statybos name, Liškia-
vos g. Butas su grindiniu šildymu. 
Labai mažos šildymo išlaidos. Priva-
ti parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452

Parduodamas vasarnamis su 35 
arų namų valdos sklypu – 6 km nuo 
Druskininkų. Asfaltuotas privažiavi-
mas, elektra, šalia du ežerai. Kaina 
– 25 000 Eur. Tel. 8 602 28830

Parduodamas 3 kambarių butas 
Merkinės g.: 66, 10 kv. m, 5 aukš-
tas iš 5. Yra sandėliavimo patalpa, 
didelis balkonas su vaizdu į mišką, 
rūsys. Kaina – 56 000 Eur. Viečiū-
nuose, sodų bendrijoje „Papartis“, 
27-oji g. 19 parduodamas 6 arų sodo 
sklypas su neįrengtu nameliu, yra 
didelis rūsys. Tel. 8 615 51873

Parduodamas 22 arų namų valdos 
sklypas Viečiūnuose (kuriamoje 
naujų namų gyvenvietėje), puikus 
privažiavimas, yra daugiau sklypų. 
Kaina – 17 500 Eur, derinama.  
Tel. 8 624 69222

Parduodamas 4 kambarių (72, 45 kv. 
m) butas, 4 aukšte iš 5, Liškiavos g. 
Kaina – 63 000 Eur. Tel. 8 618 13799

Parduodamas 9 arų namų valdos 
žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų 
g. 17. Atlikti kadastriniai matavimai. 
Tel. +370 674 20701

Parduodamas dviejų aukštų namas 

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti. 
Atsiskaitau iš karto. Tel.8 685 04034

Parduoda garažą prie JUC (buvu-
sios katilinės). Tel. 8 618 64229

Parduodamas 4, 90 ha žemės ūkio 
paskirties sklypas Lazdijų rajone. 
Bendram plote yra 1,00 ha vandens 
telkinys. Yra leidimas žvejoti žymė-
tais tinklais. Geras privažiavimas. 
Teirautis tel. 8 621 23683

Perka nekilnojamąjį turtą

Perku 2-3 kambarių butą už adekva-
čią kainą, visi skelbimai peržiūrėti. 
Tel. 8 627 74261

Pirksiu vandens plotą tarp „Eglės 
sanatorijos“ sodų ir Slėnio g.  
Tel. 8 656 20419

Pirkčiau garažą Baltašiškėje, gali 
būti apleistas. Tel. +370 628 75156

Perku žemės ūkio paskirties sklypą 
šalia Leipalingio. Domina įvairus 
variantai. Tel.  8 611 92228

Perku žemės sklypą, sodybą gražio-
je vietoje: prie upės, ežero, miško. 
Tel. 8 604 73616

Pirkčiau garažą. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 8 618 51616

Perka

Brangiai perku pjautą medieną: len-
tas, tašus (bruselius), gegnes.  
Tel. 8 602 28830

Perku audio kasetes, vinilines plokš-
teles. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 686 14096

Perku naujametinius senus žaisliu-
kus: eglutės dekoracijas, girliandas, 
snieguoles, senelius, lėles, meškiu-
kus. Tel. 8 651 89996

Miškas, mediena, malkos

Beržinės, alksninės, pušinės kapo-
tos malkos. Tel. 8 650 20402 ir 8 
636 76029

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, 
kaladėmis, kapotos. Druskininkų 
sav. Atvežimas nemokamas.  
Tel. 8 698 39795

Reikalinga

Reikalingi darbininkai žemės ūkyje, 
kuriame auginamos uogos ir vais-
medžiai. Tel. 8 616 77567

Reikalingi meistrai ir pagalbiniai 
darbuotojai išorės statybos darbams 
atlikti. Tel. 8 622 44741

Reikalingas kvalifikuotas traktorinin-
kas pastoviam darbui žemės ūkyje. 
Tel. 8 629 12345

Reikalingi darbininkai žemės ūkyje. 
Tel. 8 616 77567

Įvairūs daiktai

Parduodami krosnies kokliai, naujas 
čekiško kristalo šviestuvas, auto 
keltuvas (šoninis), el. lygintuvas 
(pramoninis), kavos aparatas, ultra-
violetinių spindulių lempa (nauja), el. 
verpimo prietaisas, pjovimo diskai 
(dideli), foto aparatas „Zenit“, įvai-
rios vinys, plastikinės durys, šach-
matų stalas su didelėmis figūromis, 
tarybiniai rubliai, plytos.  
Tel. 8 676 07794

Nebrangiai parduodu apie 5 tonas 
stambiai skaldytų betoninių kelio 
bortų (markė „M-300“), tinkančių 
juostiniams pamatams įrengti.  
Tel. +3706 4847564

Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 m, kaina 
– 35 Eur. Šaldytuvas „Snaigė RF270“, 
2 kameros, A klasė, aukštis – 1 m 
45 cm, kaina – 75 Eur, kineskopinių 
TV „Panasonic“, „LG“  ir TV priedėlio 
„TV STAR“, muzikinių centrų „Akai“ 
ir „Philips“ distanciniai pulteliai, Scart 
laidai – nuo  2 Eur, mobilaus telefono 
„Nokia“ įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur, 
skaldelė trinkelių klojimui: 1 maišas – 
4 Eur (viso – 18 maišų), pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur, TV sieninis lai-
kiklis – 6 Eur, žurnalinis staliukas – 6 
Eur, medžioklinis šautuvas „IŽH27 (12 
kalibras su medžiokliniu prožektoriu-
mi) – 250 Eur. Diagnostinės juostelės 
gliukozei nustatyti po 5 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Nauja televizoriaus kambario an-
tena – 15 Eur, lauko palangės – 25 
Eur, knygos-albumai (Vilniaus uni-
versiteto, Kauno Žalgirio, 1920-1990 
m. Kauno Teatro su nuotraukomis, 
1984 m. 15 šalių madų albumas su 
nuotraukomis, audinių pavyzdžiais, 
labai vertingas ir kiti). Vinilinės 
plokštelės. Tel. 8 662 10144 

Parduodame naują duonkepę – 20 
Eur, foto didintuvą „Crocus“ – 20 
Eur, medžio tiesinio pjovimo stakles 
– 100 Eur. Tel. 8 682 93253.

Parduodamas pianinas.  
Tel. 8 633 89819

Paukščių narvelis, knygos: „Sveika 
širdis tik per 30 minučių“, „Lietuvos 
istorija“, „Meistrystės paslaptys“, 
„Sveikos mitybos vadovas“, „Didžio-
sios praeities paslaptys“ ir „Didžioji 
knyga apie Lietuvą“.  
Tel. 8 689 26393

Perdengimo plokštės: 6 – 1,5 m, 4 
vnt. po 90 Eur. Motociklininko šalmai 
– 3 vnt. nuo 15 iki 50 Eur. Suvirinimo 
aparatas (elektrodais) – 30 eurų. 
Tel. 8 685 10884

Ketinė, rusiška krosnelė, naujas 
biotualetas, stalinė viryklė (dujinė), 
senas patefonas, gipso pakėliklis 
(galiu ir išnuomoti). Tel. 8 604 65850

Nuoma

Nuomojamas suremontuotas, er-
dvus dviejų kambarių butas Gardino 
gatvėje, nuomojamas ne trumpiau 
nei dviem paroms – 60 eurų. Ilgiau 
nei 5 paroms, kaina būtų sutartinė. 
Tel. 37065087711

Nuomoju garažą: M. K. Čiurlionio g. 
102, „Miškų urėdijos“ kiemelyje.  
Tel. 8 686 59764

Išsinuomotų

Norėčiau išsinuomoti butą nuo 
liepos mėn. vidurio su patogumais 
Druskininkuose arba šalia jų – 2 
mėnesių laikotarpiui. Mokėsiu iki 
200 Eur. Tel. 8 687 09889

Noriu išsinuomoti butą Druskininkuo-
se ilgesniam laikotarpiui. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. +370 612 00993

Transporto priemonės ir jų dalys

Lengvojo automobilio savadarbės 
priekabos (viena su dokumentais, 
draudimu, be TA), kita be dokumen-
tų. Kaina – 600 Eur už abi, kitu atve-
ju, perkant atskirai – derinsime.  
Tel. 8 686 66314

5 vasarinės padangos su ratlankiais 
ir 3 be ratlankių, 14 dydis. 4 su lie-
tais ratlankiais, 14 dydis.  
Tel. 8 689 26393

Parduodu „VW BORA“, 2007 m., 
dyzelis, ratinį traktorių „T-16“, trijų 
korpusų plūgą ir kultivatorių, vežimą 
guminiais ratais, gręžimo stakles ir 
kompresorių. Tel. 8 688 80537

Žemės ūkio produkcija

Parduoda kviečius. Tel. 8 698 14440

Parduodami vasariniai ir žieminiai 
kviečiai (Vilkiautinio kaime).  
Tel. 8 698 35361

Parduoda šviežias, skintas iš lauko 
braškes, žemesnėmis nei turgaus 
kainomis. Tel. 8 600 87188

Parduoda ančiukus.  
Tel. 8 683 32507

Parduodamas šių metų šienas (ry-
šuliais), didelis kiekis. 5 km už Aly-
taus. Tel. 8 696 47260

Dovanoja 

Atiduodame smalą (Grūto kaime). 
Tel.8 682 93253.

Dovanojami kačiukai: pilkai rainas 
kačiukas ir juodai balta katytė. Gimę 
gegužės mėn. 5 dieną, šiuo metu 
yra visiškai savarankiški. Ėda sau-
są ir šlapią maistą, reikalus atlieka 
smėlio dėžėje. Kviečiame paimti 
Jūsų būsimą draugą, galime atvežti 
į namus. Tel. 8 610 02528

Atiduodamas nuimtas šiferis, medie-
na – malkoms, kūrenimui.  
Tel. 8 615 43483

Dovanoja 2, 5 mėn. rainą, gražią, 
mielą katytę. Tel. 8 638 70199

Dovanoja 4 mielus, žaismingus, 
gražius katinėlius. Tel. 8 628 11440

Dovanoja 2 mėn. mielus kačiukus. 
Tel. 8 638 70199

Dovanoju mielus 2 mėn. kačiukus, 
juodai balti. Tel. 8 681 42788

Rasta

Rastas mobilus telefonas, atkarpoje 
tarp „Draugystės“ sanatorijos ir Ne-
muno upės. Tel. (8 313) 51056

Rasti raktai, einant nuo Veisiejų g. 
link Melnyčėlės. Tel. 8 600 38411

Netoli Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klos rastas mobiliojo ryšio telefonas 
„Xiaomi Redmi“. Tel. 8 673 45659

Rastas elektroninis prietaisas prie 
„Atgimimo“ vidurinės mokyklos. Tel. 
8 (313) 53352 ir 8 606 33731

Viečiūnuose, prie Jaunystės g. 3 
namo rasti raktai. Tel. 8 628 45199

Ieško darbo

51 m. moteris ieško darbo, gali tvar-
kyti namus, padėti buityje.  
Tel. 8 677 86431

30 m. vyras ieško papildomo darbo. 
Tel. 8 607 68938

46 m. vyras ieško darbo statybų 
sektoriuje, siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 627 02119

Atsakingas 50 m. vyras ieško pagalbi-
nio darbuotojo darbo. Tel. 8 622 52291

2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti 
sodybas. Pats atvažiuoju.  
Tel. 8 692 44465

Kita

Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui 
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701

Priimčiau gruntą. Tel. 8 656 38881 ir 
8 605 61520

Siūlo nusišienauti 4, 5 ha pievų 
Druskininkų sav., Liepiškių kaime, 
pasiimti sugriebtą žolę šienui.  
Tel. 8 610 70955

Parduodamas 22 arų namų valdos 
sklypas naujai kuriamoje naujų namų 

gyvenvietėje Viečiūnuose. 
Kaina — 17 500 Eur, derinama. 

Tel. 8 624 69222

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų 
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456

Santechnikos darbai! 
Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia 
prisijungti prie laiptinių valymo komandos! 

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, 
noras dirbti.

Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po 
bandomojo laikotarpio.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.

Tel. 8 647 66927

Žolės pjovimas, trinkelių dangos įrengimas ir kiti aplin-
kotvarkos darbai. Įvairios krovinių transportavimo pa-
slaugos, šiukšlių, šiferio, statybinių atliekų išvežimas. 
Savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir kitos 
technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

Kondicionierių, šilu-
mos siurblių: oras-oras, 

oras-vanduo, saulės 
elektrinių pardavimas, 
montavimas, konsulta-
cija, valstybės kompen-
sacija. Tel. 8 600 23832

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

Nuolatiniam darbui ieškome LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ

Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines garantijas ir vykimą 

į/iš darbo įmonės autobusu numatytais maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mokesčių + priedai už 

rezultatą
Dėl darbo kreiptis: 
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., Vilniaus raj. 
Tel. +370 694 05581

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepė-
ja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius pa-

tirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444 Perku gręžimo stakles 
ir kompresorių. 

Tel. 8 610 48759

Giluminis cheminis 
minkštų baldų ir kilimų 

valymas Jūsų namuose. 
Tel. 8 615 77277

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti į vietą. 
Tel. +370 687 93693

Gamybos įmonei 
UAB „Druskininkų 

Rasa“ reikalingi 
operatoriai. 

Tel. 8 615 14427

Parduodame beržines, 
alksnines, pušines 

kapotas malkas. 
Tel. 8 650 20402 ir 

8 636 76029

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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Druskininkų šauliai paminėjo 
kuopos įkūrimo 30-metį

Birželio 25-ąją Druskinin-
kuose organizuotas Lietu-
vos šaulių sąjungos Karinin-
ko A.Juozapavičiaus šaulių 
1-osios rinktinės Druskininkų 
Giedriaus Matulionio 103 kuo-
pos įkūrimo 30-mečio minėji-
mas ir atkurtos Druskininkų 
šaulių kuopos vėliavos šven-
tinimo ceremonija. 

Renginys prasidėjo Druskinin-
kų Švč. Mergelės Marijos Ška-
plierinės bažnyčioje šventomis 
mišiomis už Lietuvos šaulių są-
jungą. Vėliau kunigas Vaidas 
Vaišvilas pašventino prieš 20 
metų neaiškiomis aplinkybėmis 
dingusią ir kuopos vado Ramū-
no Šerpatausko asmenine inici-
atyva šiemet atkurtą Druskinin-
kų šaulių kuopos vėliavą. 

Renginys pratęstas „Grand 
SPA Lietuva“ konferencijų cen-
tre, kuriama sveikinimo kalbas 
Druskininkų šauliams sakė ir at-
minimo dovanas įteikė garbūs 
svečiai, tarp kurių buvo ir Drus-
kininkų įstaigų vadovai. Lietuvos 
šaulių sąjungos vadas plk. Al-
bertas Dapkus įteikė medalius 
ir vardines dovanas Druskinin-
kų šaulių kuopos mecenatui bei 
nusipelniusiems kuopos šau-
liams, Druskininkų savivaldybės 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
jaunųjų šaulių būrelio vadovui, 
mokytojui Almantui Trainavi-
čiui, karininko A. Juozapavičiaus 
šaulių 1-osios rinktinės vadas 
taip pat įteikė padėkas šauliams. 

G. Matulionio 103 kuopos va-
das R. Šerpatauskas apžvelgė 
kuopos 30-mečio veiklą ir padė-
kojo visoms institucijoms, su ku-
riomis šauliai bendradarbiauja. 

„Šiandien Druskininkų šaulių 
kuopa Šaulio dienos išvakarė-
se mini įkūrimo 30-metį. Ši diena 
kuopai ypatinga dar ir todėl, kad 
pašventinome prieš 20 metų mįs-
lingomis aplinkybėmis dingusią 
ir šiandien atkurtą Druskininkų 
G. Matulionio 103 kuopos vėlia-
vą. Prieš 9 metus, kai stojau prie 
kuopos vairo, pažadėjau kuopos 
šauliams vėliavą atkurti. Didžiuo-
juosi, kad pažadą įvykdžiau, – 
sakė R. Šerpatauskas. – Nuo 
senų senovės vėliava palaikė ka-
rių dvasią, jos praradimas laiko-
mas vienu didžiausių moralinių 
smūgių. Lietuvos kariuomenės 
ir šaulių vėliavų simbolika įpras-
mina žuvusiųjų už Lietuvos lais-
vę auką, ir kiekvienam iš mūsų 
primena šventą pareigą tarnau-
ti Lietuvos Respublikai, negailint 
jėgų ir gyvybės. Vėliava – vieny-
bės, stiprybės, pasiryžimo ir pa-
siaukojimo simbolis, todėl šios 
vėliavos atkūrimas – labai svar-
bus įvykis kuopos gyvenimo eta-
pe. Druskininkų šaulių kuopa su 
atkurta vėliava pakils naujiems ir 
prasmingiems darbams.“

Renginį papuošė ir iškilmingu-
mo jam suteikė Lietuvos šaulių 
sąjungos Garbės sargybos kuo-
pos vėliavos grupė. 

Šauliai visuomet pirmieji atsi-
duria ten, kur jų labiausiai reikia. 
Jie prisidėjo prie COVID-19 pan-
demijos valdymo, o šiandien, iš-
kilus nelegalių migrantų krizei, 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba pasitelkė šaulius sustiprin-
ti pasienio sargybas. 

Parengta pagal Druskininkų 
šaulių informaciją

Druskininkų G. Matulionio 103 kuopos įkūrimo 30-mečio minėjimo metu pašventinta at-
kurta kuopos vėliava/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka
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