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Miesto muziejaus darbuotojas O. Miniauskas: 
„Esu laimingas, sugrįžęs į Druskininkus“

O. Miniauskas įsitikinęs, kad Druskininkai yra geriausia vieta gyventi šeimai bei tęsti profesinę karjerą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laimutis Genys

Vis daugiau jaunų druski-
ninkiečių, baigusių mokslus 
didmiesčiuose, ten pagyvenę 
ir padirbę ne vienerius me-
tus, galų gale apsiprendžia 
sugrįžti į gimtuosius Druski-
ninkus, kuriuose jų nuomo-
ne, yra geriausia vieta gyven-
ti šeimai bei tęsti profesinę 
karjerą. 

Vienas iš tokių yra Miesto 
muziejuje kultūrinės veiklos 
koordinatoriumi dirbantis 
Ovidijus Miniauskas, kuris po 
dešimtmečio studijų ir dar-
bo Kaune prieš kelerius me-
tus sugrįžo į Druskininkus. 
Jaunas vyras džiaugiasi, kad 
čia patogu ir gera gyventi bei 
dirbti mėgstamą darbą, užsi-
iminėti menine veikla. Jis ne 
tik dirba muziejuje, bet ir kon-
certuoja bei organizuoja ren-
ginius. 

Ovidijus įsivaizduoja save 
traukiantį operų, opere-
čių arijas Druskininkų ga-
tvėse, aikštėse ir norėtų to-
kiu būdu suteikti džiaugsmo 
druskininkiečiams ir kurorto 
svečiams. „Visada norėčiau 
gyventi taip, kaip dabar gyve-
nu“, – sako kūrybingas drus-
kininkietis. 

Su O. Miliausku pasikalbė-
jome apie jo mokslus ir darbą 
Kaune, koncertinę veiklą, išsi-
pildžiusią svajonę visam laikui 
sugrįžti į Druskininkus, jaunys-
tės teikiamus privalumus, dar-
bą, į kurį kasdien keliauja pui-
kios nuotaikos, kalbamės 

– Kai kurie druskininkiečiai 
Jus atsimena dainuojantį mo-
kyklos renginiuose, Kultūros 
centre. O paskui dešimtme-
čiui dingote iš gimtųjų Drus-
kininkų. Kur gyvenote, ką vei-
kėte? 

– Baigiau „Saulės“ pradinę, o 
paskui mokiausi „Atgimimo“ mo-
kykloje. Druskininkuose dainuo-
ti mane mokė Ronata Balkaitie-
nė ir Birutė Zalanskaitė. Baigęs 
10 klasių, išvažiavau į Kauną ir 
įstojau į J. Gruodžio konserva-
toriją, kurioje mokiausi solinio 
dainavimo. 

Studijų metais Varėnoje orga-
nizuotame muzikos festivalyje 
susipažinau su būsima žmona 
Emilija. 

Baigęs konservatoriją, įstojau 
į VDU Muzikos akademiją, ku-
rioje studijavau Muzikos ir meno 
pedagogiką, taip pat mokiau-
si vokalo pas profesorių, Kauno 
valstybinio muzikinio teatro so-
listą Tomą Ladygą. 

– Ką veikėte po studijų? 
– Kaune dirbau renginių orga-

nizavimo bendrovėje, o paskui 
įkūriau savo įmonę ir užsiėmiau 
koncertine veikla. Koncertavau 
kaip solistas, vedžiau renginius, 
buvau aktorius-animatorius, 
vaidinau mokyklose, darželiuo-
se, visą laiką dirbau darbą, su-
sijusį su menine veikla. 

–  Patinka toks darbas? 
– Menas man yra unikalus da-

lykas. Visa tai, kas susiję su me-
nine veikla, man kelia didelį pa-
sitenkinimą. 

– Po dešimties metų, pra-
leistų Kaune, sugrįžote į 
Druskininkus. Kodėl? 

– Pirmiausia, Druskininkai 
yra mano gimtasis miestas. Su 
žmona Emilija pagalvojome, 
kad čia yra tėvų sodas, tai kai-
nos atžvilgiu, buvo panašu, ar 
Kaune nuomotis butą, ar iš čia 
važinėti į Kauną, kai dar ten mo-
kiausi. 

Čia sodas, nuosavas kiemas. 
Ir mano Druskininkai, kurie visa-
da buvo prie širdies. Čia ramu. 
Čia gimtasis miestas, ir kon-
kurencija mažesnė. Nesiskun-
džiau ir gyvenimu Kaune, ten 
liko partnerių, su kuriais dirbo-
me. Druskininkuose viską rei-
kėjo pradėti beveik nuo pradžių, 
bet labai greitai gyvenimas vėl 
pradėjo tekėti įprasta vaga. 

– Ar Druskininkuose apsi-
stojote visam laikui, ar čia tik 
laikina stotelė?

– Man atrodo, kad į gimtą-
jį miestą sugrįžau visam laikui. 
Su šeima žadame čia gyventi ir 
kitur išvykti nesiruošiame. 

– Buvote projektų vadovas 
renginių organizavimo įmo-
nėje, kuravote vokalistus, 
visą gyvenimą nieko kito ne-
dirbote, tik tai, kas siejosi su 
menu. O vinį įkalti mokate?

– Na, aš menininkas, bet, jei 
reikia, tai galiu ir vinį įkalti, ir 
lemputę įsukti. Dėl buities, ma-
nau, žmonai nekyla problemų, 
tikrai jai padedu. 
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Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas dalyvavo 
susitikime su LR Prezidentu G. Nausėda 

Savivaldybės taryba nusprendė nedidinti 
žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 m.

Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas daly-
vavo Lazdijuose organizuota-
me Alytaus regiono savival-
dybių vadovų susitikime su 

LR Prezidentu Gitanu Nausė-
da. Susitikime aptarti pande-
mijos valdymo ir vakcinacijos 
procesai regione, pasiūlymai 
savivaldybių finansiniam sa-
varankiškumui didinti, viešo-

jo transporto organizavimas 
regioniniu principu, ligoninių 
tinklo pertvarka, užimtumo 
tarnybų neefektyvi veikla, so-
cialinę riziką patiriančių vai-
kų privalomojo ikimokyklinio 

ugdymo užtikrinimas ir kiti 
klausimai.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pri-
statė vakcinacijos procesą – 
mūsų savivaldybėje šiuo metu 
jau paskiepyta 70 proc. gyven-
tojų.

Diskutuojant apie didesnį savi-
valdybių finansinį savarankišku-
mą, R. Malinauskas akcentavo, 
kad finansinis savarankiškumas 
yra savivaldos egzistavimo są-
lyga, pagrindinis stabilios vietos 
plėtros veiksnys, tuo tarpu šiuo 
metu savivaldybės negali sko-
lintis net įstatymų numatytų li-
mitų ribose.

Šalies vadovas G. Nausėda 
pritarė idėjai tobulinti konstituci-
nį fiskalinės drausmės įstatymą, 
pažymėjo, kad šiuo įstatymu 
būtų galima numatyti savival-
dybių skolinimosi galimybę ir in-
vesticijoms, kuriomis įgyvendi-
nami ES struktūrinės paramos 
projektai.

Diskusijoje dėl nemažo ne-
darbo lygio regione priežasčių 
Prezidentas ir Alytaus regiono 
merai sutarė, kad šalyje būtina 
toliau eiti užimtumo darbo rinko-
je organizavimo decentralizavi-
mo keliu. Pasitarime akcentuo-
ta, kad žmonėms, ieškantiems 
darbo, turi būti suteikta visa rei-
kalinga pagalba.

Prezidentas paragino regio-

no merus užtikrinti visų regiono 
socialinę riziką patiriančių vai-
kų privalomąjį ikimokyklinį ug-
dymą.

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas pažymėjo, 
kad tose Druskininkų savivaldy-
bės šeimose, kurios patiria sun-
kumų ir kurioms yra teikiama 
pagalba, augantys ikimokyklinio 
amžiaus vaikai (2-5 m.) lanko 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 
Tėvai yra informuojami apie mo-
kesčio už darželį lengvatas bei 
kitas paslaugas, kurios gali būti 
teikiamos vaikams, taigi patys 
prašo paskirti juos į ikimokykli-
nio ugdymo įstaigas.

„Labai svarbu, kad Preziden-
tūra išgirstų konkrečių savival-
dybių problemas ir jos būtų im-
tos spręsti. Šiandien aptarėme 
tik mažą dalį bendrų Alytaus re-
giono savivaldybių aktualijų. Ta-
čiau nereikia pamiršti, kad be 
bendrų temų kiekviena savival-
dybė turi savų iššūkių. Druski-
ninkai, kaip didžiausias Lietuvos 
kurortas, turi labai svarbių klau-
simų, pradedant sveikatos ap-
saugos ir nepakankamo turizmo 
sektoriaus finansavimo proble-
momis, baigiant kitąmet vyk-
siančių Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių organizavimo aktuali-
jomis. Tikiuosi, kad šias temas 
Prezidentūra išgirdo“, – po susi-
tikimo sakė R. Malinauskas.

Praėjusią savaitę posėdžia-
vusi Druskininkų savivaldy-
bės taryba priėmė sprendimą 
dėl žemės nuomos mokes-
čio už valstybinę žemę tarifų 
2021 metams nustatymo.

Taryba kiekvienais metais už 
valstybinę žemę nustato žemės 
nuomos mokesčio tarifus, kurie 

bus taikomi einamąjį mokestinį 
laikotarpį. Kad gyventojams bei 
verslui nedidėtų mokestinė naš-
ta, nuspręsta palikti galioti 2020 
metais nustatytus žemės nuo-
mos mokesčio tarifus.

Iš viso Druskininkų savivaldy-
bėje yra 747 sklypai, kurie ap-
mokestinami šiuo mokesčiu. 

Minėtą mokestį moka ir fiziniai, 
ir juridiniai asmenys.

2019 m. buvo surinkta 167,7 
tūkst. eurų šio mokesčio, 2020 
m . – 168,8 tūkst. eurų.

Deklaracijas savivaldybės ad-
ministracija pateiks elektroniniu 
paštu arba paštu. Primename, 
kad žemės nuomos mokesčio 
sumokėjimo terminas – iki 2021 
m. lapkričio 15 d.

Šiuo metu Druskininkų savi-
valdybės teritorija yra suskirs-
tyta į 17 verčių zonų. Zonų te-
ritorijos nustatomas ir teritorijos 
konkrečiai zonai priskiriamos 
pagal žemės vertę, vyraujančią 
paskirtį.

Druskininkų savivaldybėje že-
mės nuomos mokesčio tarifai 
yra vieni iš mažiausių, lyginat 
tiek su kaimyninėmis Alytaus 
regiono savivaldybėmis, tiek su 
kurortinėmis.

Priminimas bičių laikytojams dėl 
paraiškų teikimo 2021 metais už 

papildomą bičių maitinimą
Vadovaujantis Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių 

maitinimą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos tei-
kimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirti-
nimo“, bičių laikytojai kviečiami iki 2021 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) 
teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Bičių lai-
kytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties 
(nenugalima jėga, sunki liga ir kita), gali ją pateikti iki einamųjų metų 
rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo prie-
žasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripaži-
nusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pa-
vėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir 
prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.

Už vieną bičių šeimą galima gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją 
įprastiniam cukrui. Ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus si-
rupui įsigyti ir ne daugiau kaip 11,58 Eur dydžio kompensaciją galima 
gauti už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Kompensa-
cija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba 
ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos 
papildomam maitinimui.

Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi 
atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba bu-
veinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, 
Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo 
įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su 
kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, ka-
sos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija 
apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodo-
ma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėji-
mas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei ūkis ekologinis, bi-
čių laikytojas būtinai turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo 
dokumentus (tikrinama, ar sertifikavimo institucija yra išdavusi sertifi-
katą ir pateiktus dokumentus).

Į finansavimą gali pretenduoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos re-
gistruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai arba 
partneriai, savo valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 
Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnau-
jinti kasmet, prieš teikdami paraišką. Tinkamos finansuoti išlaidos turi 
būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo die-
nos (įskaitytinai). Turintieji daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pre-
tenduoti negali.

Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.
Druskininkų krašto bičių laikytojai gali gauti finansinę paramą pagal 

Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą. Bičių laikytojai gali inves-
tuoti ir vykdyti bitynuose varozės kontrolę, kad sumažinti bičių šeimų 
sergamumą varoze (parama skiriama tik laikantiems iki 10 bičių šeimų 
ir tik savivaldybei pateikusiems paraiškas paramai už papildomą bičių 
maitinimą 2021 m. gauti). Savivaldybei bitininkai teikia paraišką ir vete-
rinarinių preparatų varozei gydyti įsigijimą (PVM sąskaita faktūra) bei 
apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Bitynui, priklausomai nuo lai-
komų bičių šeimų skaičiaus, skiriama iki 35 eurų paramos suma per ka-
lendorinius metus.

Paraiškas priima Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 
25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybėje yra 747 sklypai, kurie apmokestinami žemės nuomos mokesčiu – jį moka ir fiziniai, ir juridiniai asmenys/
Tomo Valavičiaus nuotrauka

Savivaldybėse taikomų žemės nuomos mokesčio tarifų palyginimas 

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas (antras iš dešinės) dalyvavo Lazdijuose organizuotame Alytaus regiono savivaldy-
bių vadovų susitikime su LR Prezidentu G. Nausėda (centre)/Prezidentūros archyvo foto
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Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą 
Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir tei-
kia Druskininkų savivaldybės administracija

Profesinis centras „Žirmūnai“ planuoja pokyčius – nori būti 
naudingi Druskininkams, telkti kurortui reikalingų specialistų bazę

Druskininkų savivaldybė 
primena, kad kiekvieną 
ketvirtadienį visuose vakci-
nacijos centruose gyvento-
jai kviečiami skiepytis be 
išankstinės registracijos. 
Pasirinkti galima bet kurią 
vakcinacijos centre esančią 
vakciną. 

Druskininkuose nuo 8 iki 14 
val. pasiskiepyti galima Vakci-

nacijos centre (Veisiejų g. 17). 
Vykstant skiepytis, reikia 

turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. 

Galimybių pasą gali-
ma atsisiųsti, apsilankius 
puslapyje www.gpasas.lt 
ir patvirtinus savo tapatybę 
elektroninėmis priemonėmis 
(e. parašu arba e. ban-
kininkyste).

Tokių priemonių neturintiems 
ar jomis nesinaudojantiems 
asmenims Galimybių pa-
sas nemokamai išduodamas 
Registrų centro klientų aptar-
navimo padaliniuose, patei-
kus asmens dokumentą. Šie 
klientai aptarnaujami ir be 
išankstinės registracijos. 

Druskininkų Registrų centro 
padalinys: M. K. Čiurlionio g. 
60. Tel. +370 (313) 53194

Vakcinacija be registracijos – 
kiekvieną ketvirtadienį

Druskininkiečiai be išankstinės registra-
cijos kviečiami skiepytis Vakcinacijos cen-
tre, esančiame Veisiejų g. 17 – nuo 8 iki 14 
valandos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskinin-
kuose lankėsi ir su Druski-
ninkų savivaldybės vadovais 
susitiko profesinio moky-
mo centro „Žirmūnai“ direk-
torius Saulius Zybartas. Pa-
grindinis susitikimo tikslas 
– aptarti centro planuojamus 
pokyčius mūsų regione. Šio 
profesinio centro Druskinin-
kų padalinys nuo šiol sujung-
tas su Veisiejų profesiniu 
centru, siekiant sukurti Dzū-
kijoje stiprią profesinę ugdy-
mo įstaigą.

S. Zybartas akcentavo ben-
dradarbiavimo su Druskinin-
kų savivaldybe ir čia veikiančiu 
verslu svarbą, išsakė norą, kad 
profesinio rengimo centras būtų 
naudingas Druskininkams.

„Mums labai svarbu žino-
ti darbdavių poreikį, kalbant ir 
apie profesinį rengimą, ir apie 
perkvalifikavimą. Kartu galėtu-
me parengti profesionalius kon-
krečios srities darbuotojus. Jei 
į miestą ateina potencialūs in-
vestuotojai, mūsų centras taip 
pat gali jiems padėti, rengiant, 
apmokant ar perkvalifikuojant 
specialistus. Norime įsitraukti ir 
į Druskininkų švietimo bendruo-
menės veiklas“, – susitikimo 
pradžioje pažymėjo S. Zybar-
tas.

Centro vadovas sakė, kad iki 
šiol vykdyta profesinio centro 
veikla jo netenkina, todėl jis yra 
iškėlęs naujus ambicingus tiks-
lus ir planuoja pokyčius. Profe-
siniame centre jau peržiūrimos 
specialybės, specialistų rengi-
mo programos, mokytojų kvali-
fikacija.

S. Zybarto teigimu, Drus-
kininkuose planuojama įkur-
ti mokymo bazę, skirtą kurortui 

reikalingoms maitinimo, apgy-
vendinimo, sveikatos, grožio 
ir panašių sričių profesijoms. 
Veisiejuose bus daugiau orien-
tuojamasi į žemės ūkio, auto-
mobilizmo ir kitas panašaus po-
būdžio mokymo sritis. „Turime 
autobusiukus, todėl mokinių ve-
žiojimas iš vieno skyriaus į kitą 
nebus problema. Druskininkų 
vaikus visada galėsime nuvežti 
į Veisiejus“, – sakė S. Zybartas.

Ateityje planuojama daugiau 
dėmesio skirti ir vyresnių klasių 
mokinių profesiniam parengi-
mui, jiems mokantis mokykloje: 
pavyzdžiui, pasimokę padavėjo 
ar barmeno specialybių, 11-12 
klasių mokiniai lengviau įsidar-
bintų vasarą ir galėtų profesio-
naliau atlikti savo darbą.

Susitikime sutarta, kad reikia 
organizuoti verslo ir profesinio 
centro atstovų susitikimą.

„Druskininkams profesinis 
rengimas yra labai svarbus, nes 
čia teikiama daug maitinimo, 
apgyvendinimo ir kitų paslaugų. 
Darbdaviai nori, kad jų darbuo-
tojai išmanytų savo darbą, ži-
notų jo subtilybes. Todėl džiau-
giamės ir palaikome profesinio 
centro planus dėl atsinaujinimo, 

profesijų peržiūrėjimo. Naujo 
požiūrio šioje srityje labai rei-
kėjo – pokyčiai yra sveikintini. 
Padavėjais galime būti visi, bet, 
norint būti geru padavėju, jau 
reikia turėti žinių. Tikimės, kad 
profesinis centras ruoš savo sri-

ties profesionalus. Viliuosi, kad 
profesinio mokymo srityje di-
deliais žingsniais žengsime pir-
myn, bus įsiklausyta ir į verslo 
lūkesčius“, – po susitikimo sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas.

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės 
biudžeto.

Druskininkų savivaldybės 
gyventojai gali kreiptis dėl 
pirminės teisinės pagalbos 
per elektroninę sistemą TEI-
SIS (https://www.teisis.lt) 
arba iš anksto užsiregistra-
vę tel. (8 313) 51517 ar el. p. 
info@druskininkai.lt

Pirminė teisinė pagalba (tik 
užsiregistravus iš anksto!) tei-
kiama: antradieniais nuo 13.00 

val. iki 17.00 val.,
penktadieniais – nuo 8.00 val. 

iki 12.00 val.
Pirminė teisinė pagalba – tai 

teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei  dokumentų, skir-
tų valstybės ir savivaldybių ins-
titucijoms rengimas, pagalba, 
kaip spręsti ne teismo tvarka ir 
taikos sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-
piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 
pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengi-

mas, advokato gynyba arba 
atstovavimas bylose, įskaitant 
vykdymo procesą, atstovavi-
mas išankstinio ginčo sprendi-
mo ne teisme atveju, jeigu tokią 
tvarką nustato įstatymai ar teis-
mo sprendimas, atleidimas nuo 
advokato, proceso ir kitų bylinė-
jimosi išlaidų mokėjimo, neteis-
minės, teisminės ir privalomo-
sios mediacijos paslaugos. 

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslau-
gos: antrinė teisinė pagalba 
privalomoji mediacija.

Daugiau informacijos: www.
druskininkusavivaldybe.lt skil-
tyje „Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba“, taip pat Vals-
tybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos interneto tin-
klalapyje https://vgtpt.lrv.lt/

Ričardas Malinauskas,  
Druskininkų savivaldybės 
meras: „Praėjusią savaitę 
susitikime su profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ 
direktoriumi Sauliumi Zybartu 
aptarėme planuojamus am-
bicingus profesinio mokymo 
pokyčius mūsų regione. Šio 
profesinio centro Druskininkų 
padalinys nuo šiol sujungtas 
su Veisiejų profesiniu cen-
tru, siekiant sukurti Dzūkijoje 
stiprią profesinę ugdymo įstaigą. Džiaugiuosi, kad nauja pro-
fesinio centro vadovybė mato trūkumus ir nori juos ištaisyti. 

Druskininkuose planuojama įkurti stiprią mokymo bazę, 
skirtą kurortui reikalingoms maitinimo, apgyvendinimo, svei-
katos, grožio ir panašių sričių profesijoms. 

Šiuo metu profesiniame centre iš esmės peržiūrimos 
specialybės, specialistų rengimo programos, mokytojų kvali-
fikacija.

Pokyčiai labai laukti ir sveikintini. Tikiuosi, kad su dideliu 
entuziazmu ir užsidegimu pokyčius inicijuojantis šios įstaigos 
direktorius ir jo komanda pasieks tų rezultatų, kuriuos 
aptarėme. Tada būtų patenkintas ir mūsų jaunimas, sieki-
antis įgyti profesiją ir jai reikalingų žinių, ir mūsų darbdaviai, 
ieškantys kvalifikuotų specialistų“.

Su Druskininkų savivaldybės vadovais susitikęs profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktorius Saulius Zybartas aptarė planuoja-
mus centro pokyčius mūsų regione/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

S. Zybartas yra iškėlęs naujus ambicin-
gus tikslus ir planuoja pokyčius/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkuose planuojama įkurti mokymo bazę, skirtą kurortui reikalingoms maitini-
mo, apgyvendinimo, sveikatos, grožio ir panašių sričių profesijoms/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka



2021 m.  rugsėjo 9 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3214
INICIATYVA

Druskininkiečių problemas padeda išspręsti ir 
socialiniai tinklai 

Druskininkų TVIC pristatė kurortą Vilniaus „Sostinės dienose“

Pasirodo, kilus įvairioms 
problemoms, nebūtina jų 
sprendimų ieškoti savival-
dybėje ar kitose atsakingo-
se institucijose. Užtenka 
problemomis pasidalinti so-
cialiniuose tinkluose, ir ini-
ciatyvūs žmonės padeda 
jas išspręsti. Tokia galimybė 
druskininkiečiams atsirado 
tada, kai buvo sukurta socia-
linių tinklų paskyra „Už Drus-
kininkus“. 

Šios paskyros įkūrėjai – 
aktyvūs Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos nariai 
– informavo gyventojus ir 
kurorto svečius, kad sie-
kia rūpintis druskininkiečių 
gerove, spręsti žmonėms ak-
tualias problemas, suteikti 
galimybę bendruomenės na-
riams, savo sričių profesio-
nalams dirbti kartu Druski-
ninkų žmonių labui. 

Apie šią iniciatyvą, problemas, 
kurios jaudina druskininkiečius 
ir kurorto svečius, jų sprendimo 
būdus, kalbamės su vienu iš pa-
skyros „Už Druskininkus“ įkū-
rėju, verslininku, Tarybos nariu 
Modestu Vitkausku. 

– Kodėl buvo imtasi tokios 
iniciatyvos?

– Iniciatyva gimė labai papras-

tai. Prieš keletą metų, po kelių 
diskusijų su meru Ričardu Ma-
linausku, kuris, net neturėda-
mas „Facebook“ paskyros ir 
nesinaudodamas socialiniais 
tinklais, suprato, kad tą ben-
dravimo kanalą galima panau-
doti, ne tik dalijantis atostogų 
įspūdžiais, bet ir gaunant nau-
dingos informacijos apie mies-
te atsitikusias bėdas: partrenktą 
naminį gyvūną, sulaužytą suo-
liuką, išdaužytus stiklus, pavo-
jingai kabančią šaką, ištekėjusį 
ant gatvės tepalą, atsiradusias 
šiukšlių krūvas ir panašiai.

Dažnai žmogus, matydamas 
vieną ar kitą problemą, nežino, 
kam skambinti ir kur kreiptis. Bet 
dauguma naudojasi socialiniais 
tinklais, taigi, net nesisiunčiant 
jokių papildomų programėlių, 
keliais paspaudimais telefone, 
gali nurodyti probleminės situ-
acijos vietą, adresą bei prie vi-
sos informacijos pridėti nuotrau-
ką ar vaizdo filmuką.

Todėl kartu su dar keliais Ta-
rybos nariais nutarėme sukurti 
paskyrą bei ją administruoti, ap-
dorojant gautą informaciją bei 
ją perduodant atsakingiems as-
menims.

– Ar žmonės dažnai kreipia-
si ir Jums išsako savo paste-
bėjimus? 

– Iš tiesų, gauname įvairiausių 

pastebėjimų, prašymų, siūly-
mų. Kai kurie iš jų mus pasie-
kia ir ne per paskyras, bet as-
meniškai – elektroniniu paštu ar 
kitais būdais. Labai dažnai ir pa-
tys pamatome mieste atsiradu-
sias bėdas ar problemas, kurio-
mis žmonės dalijasi „Facebook“ 
sukurtose grupėse. Kadangi yra 
sukurtas informacijos perdavi-
mo mechanizmas, visą gautą 
informaciją nukreipiame tiems, 
kas gali padėti išspręsti proble-
mą.

– Su kokiomis problemomis 
dažniausiai susiduria žmo-
nės, ar visada įmanoma jiems 
padėti?

– Problemų būna pačių įvai-
riausių. Turime ir keletą nuo-
lat rašančių žmonių, kurie nuo-
širdžiai rūpinasi miesto gerove. 
Dažniausiai problemos būna 
momentinės. Operatyviai per-
davus informaciją atsakingiems 
specialistams, dažniausiai – Sa-
vivaldybės administracijos Ūkio 
skyriui, išsakytos problemos iš-
sprendžiamos tikrai labai grei-
tai. Žmonės, kurie praneša apie 
problemą, per keletą minučių 
būna informuoti apie jos spren-
dimo eigą. 

Taip pat suteikiame informaci-
ją, kur kreiptis, kokį raštą rašy-
ti ar kokią formą internete užpil-
dyti.

– „Mano Druskininkai“ re-
dakcija jau pastebėjo, kad, 
gavus gyventojų laišką su iš-
sakytomis problemomis ir 
susisiekus su Jumis, infor-
macija labai operatyviai pa-
siekia atsakingus asmenis 
ir problema būna greitai iš-
sprendžiama. Kaip Jums tai 
pavyksta? 

– Pasinaudosiu galimybe pa-
dėkoti Savivaldybės įstaigoms ir 
skyriams, taip pat – Administra-
cijos direktorei Vilmai Jurgelevi-
čienei. Savivaldybės tarnautojai 
ir savaitgaliais, ir po darbo va-
landų visada reaguoja į tas gy-
ventojų problemas, kurios kelia 
grėsmę žmonių saugumui. Sa-
vivaldybės darbuotojai reaguo-
ja, nedelsdami, nežiūrėdamas 
nei darbo valandų, nei asmeni-
nių reikalų: kai reikia nukelti virš 
namo pavojingai styrančią ante-
ną, pašalinti vaikų žaidimų aikš-
telėje styrantį vinį ar po lietaus 
atsiradusias nuošliaužas.

Daugeliu atveju nereikia net 
aprašyti problemos ar vietos, 
viskas matyti nuotraukose, ku-
rias įkelia žmonės, todėl atsa-
kingi asmenys gali iš karto į tai 
reaguoti.

Man tikrai labai smagu, kad 
Savivaldybės tarybos narių 
dauguma yra iniciatyvūs, atsa-
kingi ir pareigingi. Ir mes kie-
kvienas galime originaliai, 

savaip prisidėti prie bendruo-
menės gerovės. Viena iš par-
eigų, kurią turime atlikti, – pa-
dėti bendruomenei, kad ji būtų 
išgirsta. Priimdami Savivaldy-
bės tarybos nario priesaiką, pri-
siekėme tai daryti. Džiugu, kad 
dabar galime padėti kiekvienam 
miestiečiui jaustis miesto šei-
mininku, naudodamiesi ir šiuo 
metu populiariomis technolo-
gijomis. Spręsdami į mus besi-
kreipiančių žmonių problemas 
ir atlikdami savo pareigą, realiai 
pamatome, kaip dirba Savival-
dybės administracijos skyriai ar 
miesto įstaigos. Kartais net ne-
reikia klausytis ataskaitų Tary-
bos posėdžių metu, nes su re-
alia veikla jau būni susipažinęs 
per gyventojų prašymus ar pa-
stebėjimus, taigi gali vertinti Sa-
vivaldybės tarnautojų ir įstaigų 
darbą.

– Kaip su Jumis susisiekti?
– Paprasčiau nebūna – socia-

liniame tinkle „Facebook“ susi-
raskite paskyrą „Už Druskinin-
kus“, ją pamėkite, ir, pastebėję 
problemą, atsiųskite nuotrau-
ką, trumpai ją aprašydami. O 
mes padėsime, kad ši informa-
cija kuo greičiau pasiektų atsa-
kingus specialistus.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Rugsėjo 3-5 d. Vilniuje sureng-
tame festivalyje „Sostinės die-
nos 2021“ Druskininkų turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
(TVIC) atstovai pristatė mūsų 
kurorto lankytinas vietas, siūlo-
mas paslaugas, pramogas. 

Po vasaros į sostinę sugrįžę gy-
ventojai ir miesto svečiai užtvindė 
šventei skirtas gatves, skverus ir 
aikštes. Gedimino prospekte įkur-
toje „Turizmo gatvėje“ buvo galima 
surasti turizmo informacijos cen-
trus iš visos Lietuvos, jie supažindi-
no lankytojus su turizmo naujovė-
mis bei teikiamų paslaugų įvairove. 

Šventės metu Druskininkų sten-
do lankytojai turėjo galimybę pa-
ragauti šiltos čiobrelių arbatos, at-
sigerti mineralinio „Druskininkų 
Hermis“ vandens, gauti suvenyrų, 
lankstinukų, sužinoti informacijos 

apie miestą. Taip pat buvo galima 
nusifotografuoti prie nuotraukų rė-
melio „Pirmi kartai Druskininkuose“ 
ir iškart gauti atspausdintą momen-
tinę nuotrauką. Druskininkų stendo 
lankytojus domino įvairi informaci-
ja – aktyvus poilsis, sanatorinis gy-
dymas, dviračių takai ir maršrutai, 
apgyvendinimo paslaugos bei ren-
giniai.

Druskininkų TVIC atstovai liepos 
mėnesį lankėsi ir Klaipėdoje su-
rengtoje „Jūros šventėje“, ten taip 
pat buvo pristatytas Druskininkų 
kurortas, sulaukęs itin didelio su-
sidomėjimo. Dažnas svečias, ap-
silankęs Druskininkų stende, gyrė 
Druskininkus už išpuoselėtą aplin-
ką, didelį poilsio galimybių pasirin-
kimą ir sakė, kad nuolatos lankosi 
mūsų kurorte.

Druskininkų TVIC informacija

Gyventojai, siųsdami žinutes, nurodo probleminės situacijos vietą, adresą, prideda ir nuotraukų/Asmeninio archyvo nuotraukos

M. Vitkauskas, vienas iš paskyros „Už 
Druskininkus“ įkūrėjų/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Festivalyje „Sostinės dienos 2021“ Druskininkų TVIC atstovai pristatė mūsų kurorto lankytinas vietas, siūlomas paslaugas, pramogas, 
buvo galima nusifotografuoti prie nuotraukų rėmelio „Pirmi kartai Druskininkuose“ ir iškart gauti atspausdintą momentinę nuotrauką/
Mariaus Dovidausko nuotraukos
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2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą 
Druskininkuose arba Viečiūnuose. 

Tel. 8 655 61693

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų automobilių 
supirkimas. Statybinių šiukšlių išvežimas, sunkve-
žimio su kaušu, tralo automobiliams vežti nuoma. 

Tel. 8 628 75156

– Koncertuojate visoje Lie-
tuvoje. Ar skiriasi žiūrovas 
įvairiose Lietuvos vietovėse? 

– Žiūrovai skiriasi guvumu, bet 
visur esu gerai priimamas, lau-
kiamas ir pasitinkamas. Visi nori 
pasilinksminti, o aš stengiuo-
si, kad jiems būtų linksma, kad 
jie pasisemtų geros nuotaikos ir 
teigiamų emocijų. 

– Vedate renginius, rengia-
te vokalines programas. Kaip 
pasirenkate dainų repertua-
rą?

– Tos akimirkos, kai būni sce-
noje, – stebuklas. O prieš tai 
vyksta ilgas darbas. Prieš pa-
sirodymą aš sužinau, kokia bus 
publika, kokio ji reiklumo, ar su-

sirinks jaunimas, ar pagyvenę 
žmonės. Repertuarą rinkdavau-
si ir pagal regioną, domėdavau-
si, kokios dainos jiems patinka 
– ar linksmesnės, ar klasikinės. 

Kiekviename koncerte re-
pertuaras šiek tiek skirdavo-
si. Kartais net prieš pat koncer-
tą tekdavo koreguoti repertuarą, 
atsižvelgus į tai, kokie žmonės 
ateis, kas pirko bilietus. Turėda-
vau pasiruošęs 4-5 šabloninius 
dainų sąrašus. Mano repertu-
are yra operų ir operečių arijų, 
taip pat populiariosios muzikos 
– Stasio Povilaičio, Edmundo 
Kučinsko ir kitų atlikėjų kūrinių.

– Kur išmokote sceninio ju-
desio, aktorystės? 

– Konservatorijoje mokėmės ir 
scenos kalbos, ir judesio, ir vai-
dybos, ir dainavimo. Daug metų 
prie to dirbau, daug dėstytojų 
turėjau. Daug išmokau koncer-
tuodamas – iš savo ir svetimų 
klaidų. 

– Dabar dirbate Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje. 
Ar Jums šis darbas įdomus?

– Mano darbas labai įdomus, 
man tinkantis ir patinkantis. Kai 
kaskart į darbą eini su šypse-
na, ko daugiau reikia? Dirbda-
mas Miesto muziejaus galerijo-
se, turiu galimybę susipažinti su 
menininkais, vis naujais žmonė-
mis, dailininkais, muzikantais. 
Menas yra unikalus tuo, kad čia 

visko nesuskaičiuosi. Matemati-
koje žinome, kad du kart du bus 
keturi ir kitaip nebus, o čia net 
apie kiekvieną meno kūrinį žmo-
gus gali susidaryti savą nuomo-
nę ir apie tai diskutuoti. Darbas 
muziejuje mane žavi dar ir tuo, 
kad jame nėra rutinos, nėra ti-
pinės dienos – kasdien laukia 
nauji susitikimai, dar neišbandy-
ti darbai ir maloni aplinka. 

– Kaip Jums atrodo, ar kul-
tūrinis gyvenimas Druskinin-
kuose yra intensyvus? 

– Manau, kad kultūrinis gyve-
nimas Druskininkuose tikrai in-
tensyvus. Kitaip ir būti nega-
li. Juk pas mus atvažiuoja daug 
poilsiautojų, svečių, tai turime 

jiems pateikti viską, ką turime 
geriausia – puikią gamtą, švarų 
orą, sveikatinimo procedūras, 
skanų maistą ir įvairių pramogų 
– pagal kiekvieno skonį ir išsi-
lavinimą. Man atrodo, kad Drus-
kininkų svečiai turi gauti visą 
malonumų spektrą, taip pat – ir 
kultūrinių renginių įvairovę. 

– Esate viešai dainavęs per 
galerijos atidarymą, taip pat 
per „Muziejų kelio“ renginį. 
Ar įsivaizduojate save, vilkin-
tį fraką ir traukiantį operečių 
ir operų arijas Vilniaus alėjo-
je, kurioje nors kitoje Druski-
ninkų gatvėje ar aikštėje? 

– Tikrai būtų įdomu pabandy-
ti, neatsisakyčiau padainuoti. Ir 
pačiam būtų smagu, ir kitiems, 
manau, toks dainavimas dova-
notų gražių emocijų.

– Kokios Jūsų svajonės, pla-
nai, siekiamybės? Kaip norė-
tumėte gyventi?

– Aš vadovaujuosi tokia nuos-
tata – norėčiau gyventi taip, 
kaip gyvenu dabar. Aš viską tu-
riu – šeimą, du vaikučius, my-
limą žmoną, įdomų darbą, po-
mėgius. O šiuo metu – dar ir 
jaunystę. Ko daugiau reikia! 
Stengiausi plėsti akiratį, sem-
tis profesinių žinių, tobulėti. Jei 
pasakysiu, kad moku dirbti savo 
darbą, tai smarkiai pameluosiu. 
Net ir profesoriai man sakyda-
vo, kad jie visko nemoka ir mo-
kosi visą gyvenimą.

Gerą klausimą uždavėte apie 
svajonę. Niekada apie tai nepa-
galvojau. Gal tai reiškia, kad aš 
dabar gyvenu svajonėje. Gyve-
nu ramų gražų gyvenimą, nie-
kur neskubėdamas, man dau-
giau nieko nereikia. Ką toliau 
pateiks gyvenimas, tai nežinau. 
Gyvenu šia diena ir esu laimin-
gas. 

Reklama didžiausio Dzūkijos 
regione tiražo savaitraštyje 

„Mano Druskininkai“ 
ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: 

tel. 8 646 27272 
arba el. paštu: 

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK 

paskyroje „Mano Druskininkai“!

Miesto muziejaus darbuotojas O. Miniauskas: 
„Esu laimingas, sugrįžęs į Druskininkus“

Ovidijus gali atlikti ir operų, operečių arijas, ir populiariosios muzikos kūrinius/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Leipalingio progimnazijos bendruomenę subūrė dviračių 
žygis „1944-1953 m. kovotojų keliais“

Druskininkų savivaldybės 
Leipalingio progimnazijos įgy-
vendinamas projektas „Spor-
tuokime visi – maži ir dideli!“ 
įgauna pagreitį. Puikiai pavy-
kusi vaikų vasaros sporto  sto-
vykla suteikė Leipalingio pro-
gimnazijos mokinukams daug 
gražių akimirkų, o rugsėjo 3 
d. progimnazijos bendruome-
nę subūrė dar viena laimėto 
sporto projekto veikla – turis-
tinis dviračių žygis „1944-1953 
m. kovotojų keliais“. 

Leipalingio progimnazijos 
mokiniai, mokytojai, progim-
nazijos bendruomenės nariai 
vyko į Dulgininkų miške veiku-
sią Leipalingio Pūščios parti-
zanų stovyklavietę. Trumpam 
žygio dalyviai sustojo prie 
Šerkšnų šeimos koplytstulpio. 
Žygio vadovė Laima Žukaus-
kaitė papasakojo, kad iš šios 
šeimos kilęs partizanas An-
tanas Šerkšnas-Bijūnas. To-
liau tiltu kirtę Seiros upelį, dvi-
ratininkai pasiekė Dulgininkų 
kaimą, įsikūrusį šalia Dulgo 
ežero. Miško pakraščio keliu-
ku visi patraukė gilyn – stovy-
klavietės, kurią buvo aplankęs 
Pietų Lietuvos partizanų va-
das Juozas Vitkus-Kazimie-
raitis, link. 

Pūščios partizanų stovykla-
vietė įsikūrusi šalia Dulgelės 
upelio ir jau tyrinėta Nacio-
nalinio muziejaus archeologų. 
Joje rasti šaukštai, peiliai, šau-
tuvai, partizano uniformos au-
dinio skiautė, bidonas, skir-
tas virti maistui, kiti smukūs 
daiktai bei blindažo duobė, 

liudijanti buvus nemažą sto-
vyklavietę, nors NKVD doku-
mentuose nebuvo užfiksuota. 
Tačiau rastų radinių išsidės-
tymas liudija, kad ji vis dėlto 
buvo toje vietoje.

Net 30 žygio dalyvių dvira-
čiais numynė apie 25 kilome-
trus – tai buvo tikrai nemažas 
iššūkis ir jaunesniems, ir vy-
resniesiems. Na, o gera nuo-
taika, bendrumo jausmas dar 
ilgai išliks kiekvieno prisimini-
muose apie patirtus iššūkius, 
pamatytas istorines gimtojo 
krašto vietas.

Leipalingio progimnazi-
jos įgyvendinamas projektas 
„Sportuokime visi – maži ir di-
deli!“ bendrai finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo, kurį 
administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas, lėšomis.

Leipalingio progimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo dviračių žygyje „1944-1953 m. kovotojų keliais“/Leipalingio progimnazijos nuotraukos

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose.Tel. 8 615 77277 UAB „Kautros keltuvai“ siūlo darbą 

Lynų kelių operatorei (iui)
Darbo vieta: Druskininkai
Darbo pobūdis: 
Su gera nuotaika ir šypsena veide aptarnauti kurorto svečius, pageidaujančius keltis Lynų ke-
lio keltuvu. Suteikti jiems visą informaciją apie paslaugą, jos teikimo specifiką, parduoti bilietus, 
atlikti keleivių įsodinimą į gondolas ir jų pasitikimą, išlipant. Valdyti keltuvą ir stebėti jo techninį 
veikimo procesą pagal nustatytą tvarką. Prižiūrėti tvarką ir švarą keltuvo zonoje. Lynų kelias dir-
ba kiekvieną dieną be poilsio dienų, todėl aptarnaujančio personalo darbas organizuojamas pa-
gal slenkantį darbo grafiką.

Reikalavimai:
• Mandagiai, paslaugiai ir su gera nuotaika aptarnauti keleivius
• Greitai orientuotis ir priimti reikalingus sprendimus
• Turėti išlavintą komunikabilumą bendrauti su pavieniais arba grupe žmonių
• Gerai mokėti lietuvių kalbą. Aiškiai ir suprantamai dėstyti mintis 
• Žinoti ir mandagiai, bet principingai vykdyti visus saugumo reikalavimus
• Gerai mokėti kompiuteriu atlikti nesudėtingas operacijas (bilietų kasos sistemos ar pan.)
• Gebėti dirbti kelių darbuotojų grupėje, sukuriant gerą atmosferą joje 
• Gebėti minimaliai bendrauti su klientais paslaugos teikimo tema anglų, lenkų ir rusų kalbomis
• Sąžiningai atlikti savo pareigas ir pavestas atskiras užduotis
• Darbo metu dėvėti tarnybinę uniformą ir darbuotojo skiriamuosius ženklus
• Tobulinti savo darbo ir saugumo įgūdžius. Dalyvauti organizuojamuose mokymuose

Įmonė siūlo: 
• Darbą draugiškame ir nedideliame kolektyve
• Geras ir nustatyta tvarka sertifikuotas darbo sąlygas
• Kvalifikacijos kėlimo mokymus įmonės sąskaita
• Nemokamą maitinimą vieną kartą per pamainą
• Mėnesinį atlygį nuo 700 Eur (atskaičius mokesčius)

CV siųsti info@lynukelias.lt
Tel. pasiteirauti 8 (612) 49 855 
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Sėkmės pamokos: skambučių lavinos suvaldymas
Pasaulinė pandemija pa-

keitė įprastą verslo ir įstaigų 
darbą, tačiau prie naujos ti-
krovės ir klientų prisitaikyti 
padėjo išmanūs ryšio spren-
dimai. Tą pirmasis paju-
to sveikatos ir sveikatinimo 
paslaugų sektorius. Dviejų 
Dzūkijos organizacijų pamo-
kos rodo, kad veiklą jos galė-
jo tęsti, tik suvaldžiusios mil-
žiniškus klientų skambučių 
srautus.

Lazdijų sveikatos centro vado-
vė, vyriausioji gydytoja Virgini-

ja Venckuvienė sako, kad apie 
telefoninės sistemos tobulinimą 
svarstyta jau seniai, tačiau vis 
atsirasdavo svarbesnių dalykų. 
Užklupus pandemijai, jau per 
pirmąjį karantiną užgriuvo ti-
kra skambučių lavina: darbuoto-
jai ir gydytojai tapo nuotoliniais 
konsultantais, į kuriuos žmonės 
kreipėsi pačiais įvairiausiais 
klausimais – nuo receptų išra-
šymo, siuntimų tyrimams iki ty-
rimų paaiškinimų, patarimų dėl 
vaistų vartojimo ir kitų sveikatos 
klausimų. 

„Skambučių buvo tiek daug, 
jog žmonės nesugebėjo mums 
prisiskambinti. Tai mus paska-
tino skubiai ieškoti sprendimo, 
kad pacientai galėtų prisiskam-
binti lengviau, greičiau ir kad 
galėtume jiems padėti nuotoli-
niu būdu“, – sakė V. Venckuvie-
nė.

Suvaldyti situaciją padėjo „Te-
lia“ skambučių valdymo paslau-
ga. Dabar skambučiai gali būti 
užlaikomi, peradresuojami į 
kitą telefoną ar nukreipiami tie-
siai gydytojams – ir ne tik į dar-
bo, bet ir į asmeninius, mobiliuo-
sius darbuotojų numerius. Taigi, 
pavyzdžiui, jei gydytojas dirba 
nuotoliniu būdu, pacientai vis 
tiek gali su juo susisiekti. 

Net jei per skambučių piką 
skambina nekantrus pacientas 
ir nesulaukia, kol bus atsiliep-
ta, praleisti skambučiai yra re-
gistruojami, o atsilaisvinę dar-
buotojai gali jiems perskambinti. 
Taip pat naujoji sistema leidžia 
pokalbius įrašyti ir, jei kiltų ne-
susipratimų, vėliau pokalbių įra-

šai gali būti perklausomi.

Viskas vienoje vietoje

Skambučiai per pandemi-
ją pagrindiniu klientų aptarna-
vimo kanalu tapo ir Druskinin-
kuose bei Birštone veikiančiai 
„Eglės sanatorijai“. Tuziną tele-
fono linijų turinti įstaiga pasta-
raisiais metais kasdien sulaukia 
šimtų, o kartais – ir arti tūkstan-
čio skambučių. Ir nors dar prieš 
pandemiją naudojosi skambu-
čių centro paslauga, nauja rea-
lybė privertė ieškoti pažanges-
nio sprendimo. 

„Neturėjome vieningos, pato-
gios valdymo sistemos, kuria 
galėtų naudotis kiekvienas va-
dybininkas. Dabar jie yra patys 
sau šeimininkai, gali valdyti pro-
cesus – matyti skambučių duo-
menis, juos analizuoti, pildyti kli-
ento istoriją, paskirti užduotis ir 
dar daugiau“, – sakė „Eglės sa-
natorijos“ Pardavimų vadovė 
Viltė Liaugodienė. 

Ji pastebėjo, kad būna dienų 
ar valandų, kai skambučių srau-
tas toks didelis, jog į visus juos 
nespėjama atsiliepti, tačiau net 
ir praleisti skambučiai yra užfik-
suojami. Be to, sistemoje vady-
bininkai gali matyti, ar klientas 
yra skambinęs anksčiau, kokio-
mis paslaugomis domėjosi, taip 
pat kiek kartų skambino ir kiek 
laiko laukė dabar, tad perskam-
binęs konsultantas gali iškart at-
siprašyti už nepatogumus. 

Naujasis sprendimas iš „Telia“ 
pandemijos laikotarpiu itin pasi-
teisino ir dėl galimybės dirbti iš 

bet kur, viskas, ko reikia, – tai 
kompiuteris ir ryšys. 

Beje, „Eglės sanatorija“ klien-
tų aptarnavimą tobulina ir kitose 
srityse. Antai prieš pat pande-
miją startavo ir toliau tobulina-
ma įstaigos mobilioji programė-
lė, leidžianti klientams peržiūrėti 
procedūrų grafikus, įvertinti 
gautas paslaugas, darbuotojus, 
sužinoti naujienas. 

Paklausa šovė į viršų

Kaip teigia „Telia“ Produktų va-
dovas Danas Andrišiūnas, svei-
katos ir sveikatinimo paslaugų 
sektorius buvo vienas pirmųjų, 

pajutusių poreikį pažangiai val-
dyti skambučius, kurių skaičiai 
vos prasidėjus karantinui kai ku-
riose įstaigose išaugo net kelis 
kartus. 

„Nuo pandemijos pradžios „Te-
lia“ skambučių centro paslaugų 
paklausa išaugo daugiau nei ke-
tvirtadaliu. Tai rodo ne tik pan-
deminės situacijos įtaką, bet ir 
Lietuvos verslo brandą: saugoti 
ir vertinti klientus, suprasti, kad 
kiekviena užklausa, kiekvienas 
skambutis yra svarbus. Jei kli-
entas kreipiasi, tai greičiausiai 
reiškia arba papildomas paja-
mas, arba nepasitenkinimą, o 
tai – galimybė pasitaisyti, page-
rinti savo įvaizdį“, – sakė D. An-
drišiūnas.

Jis pastebi, kad skambučių 
centro sprendimais nesinaudo-
jančioms įmonėms gali atrody-
ti, jog viskas veikia ir yra gerai 
– skambučių netrūksta, klien-
tai kreipiasi, su jais bendrauja-
ma. Tačiau neturint tikslios sta-
tistikos, duomenų ir jų analizės, 
išvadas daryti anksti. O tokį 
sprendimą įsidiegus, dažnai pa-
aiškėja, kad dirbti galima efek-
tyviau ir klientus aptarnauti ge-
riau. 

Dar svarbiau tai, kad skam-
bučių centro sprendimą galima 
lengvai ir greit įdiegti, net nuoto-
liniu būdu, o paslaugų kaina pri-
klauso tik nuo realių poreikių. 

Daugiau apie skambučių cen-
tro ir kitas paslaugas verslui su-
žinosite internete www.telia.lt/
verslui, telefonu 1816 arba arti-
miausiame „Telia“ salone.

Užsakymo Nr. MDR-321-01

„Eglės sanatorijos“ atstovė V. Liaugodienė 
svarbiu skambučių  valdymo paslaugos 
privalumu įvardija  galimybę viską matyti ir 
valdyti vienoje patogioje sistemoje.

Anot Lazdijų sveikatos centro vadovės 
V. Venckuvienės, užklupus pandemijai 
skambučių srautai smarkiai išaugo – juos 
suvaldyti padėjo „Telia“ skambučių valdymo 
paslauga. 
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Kompostu patręšta dirva atsidėkoja gausiu derliumi

Švendubrėje įkurtas Stalo teniso klubas

Iš atliekų pagamintas kompostas tinka įvairius žemdirbystės būdus besirenkantiems ūkininkams/Lizdų ūkio archyvo nuotrauka

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. 
Gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

150 kg ekologiškai išaugintų „Vineta“ bulvių.
 Kaina – 0, 50 ct už kg. Tel. 8 616 37589

Atsinaujinančiu žemės ūkiu 
užsiimanti Jūratė Caserta 
kartu su vyru Simonu iš savo 
lysvių jau ima pirmąjį derlių. 
Pavasarį ūkininkauti pradėjusi 
pora džiaugiasi užderėjusiomis 
morkomis, cukinijomis, 
porais ir kitomis daržovėmis. 
Į savo daržo lysves pavasarį 
jie parsivežė žaliųjų atliekų 
komposto iš Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro 
kompostavimo aikštelės. 

„Nusipirkome 20 tonų. Iš 
pradžių svarstėme maišyti jį 
su dirvožemiu, kaip patariama, 
tačiau paskui nusprendėme 
formuoti lysves pagal 
atsinaujinančio žemės ūkio 
rekomendacijas. Apačioje 
dėjome kartoną, tarplysviuose 
– medžių skiedras, o 
viršutiniam sluoksniui pylėm 
kompostą. Į lysves pasodintos 
daržovės gerai derėjo – visą 
vasarą mėgavomės natūraliai 
užaugintomis daržovėmis. Ir 
žiemai jų turėsime pakankamai, 
ir parduoti dar liks“, – pasakojo 
Jūratė. 

Ji džiaugėsi, kad, įsigijusi jau 
paruošto, geros kokybės žaliojo 
komposto, galėjo greičiau 
pradėti daržininkystę, daugiau 
laiko skirti ūkio infrastruktūrai ir 
kitoms jo šakoms kurti. 

Rudenį į savo ekologinį Lizdų 
ūkį jiedu su vyru vėl planuoja 
parsivežti komposto. Kitokio 

neieškos – rinksis tą patį, jau 
pasiteisinusį, iš žaliųjų atliekų 
pagamintą Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro 
kompostavimo aikštelėje. 

„Mūsų pagamintas kompostas 
yra labai paklausus. Jį noriai 
perka ir ūkininkai, ir daržininkai 
mėgėjai, ir įmonės. Visi 
išbandžiusieji įsitikina, kad 
tai – puiki trąša. Parduodame 
visiškai subrendusį, ekologišką 
kompostą“, – pasakojo Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
Rūšiavimo centrų padalinio 
vadovas Linas Brazauskas. 

Kiekvienos pagaminto 
komposto partijos mėginiai yra 
tiriami Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslo centro Agrocheminių 
tyrimų laboratorijoje. Tyrimų 
rezultatai patvirtina, kad ir 
iš žaliųjų, ir iš maisto atliekų 
pagamintas kompostas yra 
kokybiška natūrali trąša, kuri, 
įterpta į dirvožemį, jį pagerina. 

Komposto gamybos procesas 
trunka 3-4 mėnesius. Tad, 
nusprendus juo patręšti dirvą, 
nereikėtų atidėlioti.

Ekologiško komposto, 
pagaminto iš žaliųjų atliekų 
galima įsigyti Druskininkuose, 
Gardino g. 100. Tel. (8 671) 98 
518

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Elena Smaliukienė, 
Švendubrės kaimo seniūnaitė, 

Stalo teniso klubo organizatorė

Stalo tenisas, kaip daugelis 
iki šiol supranta, yra žaidimas, 
panašus į biliardą:  žaidėjas stovi 
prie stalo ir lengvai atmušinėja 
kamuoliuką. Bet tai – beveik 
prieš šimtą metų atsiradęs 
žaidimas „ping-pongas“. 

Atsiradus labai greito 
atšokimo raketėms, žaidimas 
14 m aikštėje tapo atletine, 
olimpine sporto šaka, kurioje 
fiziniai krūviai (kai pulsas yra 
didesnis nei 200 tvinksnių per 
minutę) neretai būna didesni už 
tokių sporto šakų, kaip futbolas, 
krepšinis, krūvius. 

Taigi pagalvojome, kaip 
Švendubrės bendruomenės 
namuose, kuriuose yra aukštos 
kokybės stalas, organizuoti 
sveikatinimo pratybas 
pradedantiems bei intensyvias 
treniruotes tiems, kas siekia 
aušto sportinio meistriškumo. 
Tuo tikslu paprašėme Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto 
dėstytoją Henriką Sausenavičių, 
turintį didelę trenerio ir žaidėjo 
praktiką, dalyvavusį Lietuvos, 
Europos, Pasaulio lietuvių 
žaidynių varžybose ir iškovojusį 
nugalėtojo titulus, tapti 
visuomeniniu treneriu ir įsteigto 
Stalo teniso klubo (pirmininkas 

Antanas Smaliukas) kuratoriumi.
Nenuilstantis entuziastas 

H. Sausenavičius, vasaras 
leidžiantis Švendubrėje, dukros 
sodyboje, mielai sutiko. Klubo 
nariai savo lėšomis supirko 
medžiagų ir po atliktų darbų 
patalpa, jų manymu, tapo viena 
iš geriausiai tarptautines stalo 
teniso taisykles atitinkančia 
Lietuvoje. 

Prasidėjo rimtos treniruotės. 
Kad žaidėjai pasitikrintų savo 
jėgas, buvo organizuotos 
pirmosios klubo komandinės 
varžybos pagal formulę 2x2. 
Pakviestoje „Brolių“ komandoje 
žaidė broliai Danas ir Marius 
Jurevičiai, šalies Šeimų 
čempionatų nugalėtojai. Nors 
Švendubrės klubo komanda – 
Gytis Radzevičius ir Kasparas 
Smaliukas – laimėjo santykiu 
4:0, tie skaičiai galėjo būti ir 0:4. 

Apie nepaprastai įtemptą, 
lygią kovą byloja skaičiai: 
daugiau kaip pusė setų baigėsi 
minimalia persvara.

Klubo planuose – pasiruošimas 
dalyvauti Lietuvos šeimų 
čempionate, Lietuvos regionų 
lygoje ir kitose varžybose. 
Klubo nariams treniruotės yra 
nemokamos.

Švendubrės moksleiviai, 
lankantys treniruotes klube, 
galėtų sportuoti tik Švendubrėje. 

Nenuilstantis entuziastas H. Sausenavičius (centre) Švendubrės gyventojus moko stalo teniso paslapčių/Asmeninio archyvo nuotrauka

PROJEKTAS
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Pamokos ten, kur tvarkomos atliekos. 
Kviečiame į virtualią kelionę!

Pamokos gali vykti ne tik 
klasėse ar namuose. Aly-
taus regiono atliekų tvarky-
mo centras (ARATC) kviečia 
ir į pamokas atliekų tvarky-
mo technologijų parke. Čia 
laukia užsiėmimai ne tik rea-
lybėje, bet ir virtualioje klasė-
je, kuri savo veiklą pradeda šį 
rugsėjį. 

Klasė įrengta Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo technologijų 
parke. Nors pati klasė yra nau-
ja, naujų baldų jai nebuvo pirkta 
– panaudota tai, kas rasta daik-
tų mainų punktuose ir jų centre 
„TikoTiks“. 

Ant kūrybiškai atnaujintų bal-
dų klasėje įsitaisę mokiniai, už-
sidėję virtualios realybės aki-
nius, leidžiasi į virtualią kelionę 
po atliekų tvarkymo technolo-
gijų parką. Šioje kelionėje juos 
lydi trys smagūs personažai: ro-
botukas Kipis, linksmuolė Bak-
terija ir išmintingas berniukas 
Mainukas.

Jie pasakoja apie atliekų tvar-
kymo sistemą, įrenginius, aiški-
na, kaip tvarkomos skirtingos iš 
žmonių surinktos atliekos, kiek 
daug jų susidaro ir kiek darbo 
reikia įdėti, kad jos kuo mažiau 
terštų aplinką, o žmonių išmesti 
daiktai būtų toliau naudojami ar 
perdirbami. 

Tokia virtuali pažintis su atlie-
kų tvarkymu vaikams gerokai 
įdomesnė ir saugesnė. 

„Kai prieš pustrečių metų pra-
dėjome vykdyti aplinkosaugi-
nes, edukacines veiklas, viena 
iš jų buvo ekskursijos po atlie-
kų tvarkymo technologijų par-
ką. Tačiau jame nuolat vyksta 
gamybos procesai, veikia daug 
įrenginių ir, rodydami, kaip jie 
veikia, nuogąstaudavome dėl 
judrių vaikų saugumo. O vai-
kai nuolat skųsdavosi, kad „čia 
smirdi“, – pasakojo Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centro 
Aplinkosauginio ugdymo ir pa-
kartotinio naudojimo padalinio 

vadovė Agnė Jučienė. 
Virtualus filmukas vaikams – 

naujausia, bet toli gražu ne vie-
nintelė edukacija, patraukliai 
pristatanti daugeliui ne itin pa-
trauklią atliekų tvarkymo siste-
mą, su kuria susipažinusieji nu-
stemba, pamatę, kokie kiekiai 
atliekų yra surenkami ir atveža-
mi čia tvarkyti. 

Pakartotinio daiktų naudoji-
mo centre veikia kūrybinės dirb-
tuvės, kurių metu mokomasi iš 
senų, išmestų daiktų sukurti, 
pagaminti naujus. Organizuo-
jamos atliekų rūšiavimo varžy-
bos, pamokos, viktorinos ir at-
vykusiems į technologijų parką, 
ir nuotoliniu būdu. 

Aplinkosauginio ugdymo ir 
pakartotinio naudojimo pada-
linio specialistės įvairias vei-
klas organizuoja ir nuvykusios 
į įmones, įstaigas, dalyvauda-
mos renginiuose. Nors dauge-
lis žmonių turi įvairių nuosta-
tų atliekų tvarkymo klausimais, 

naujos žinios, naujos patirtys 
šias nuostatas keičia. Žinoma, į 
gerąją pusę. 

„Pradėjus rengti įvairias vei-
klas, organizuoti edukacijas 
ir kviesti į jas žmones, reakci-
jų buvo įvairių. Vieni norėjo iš-
bandyti, kiti žiūrėjo atsargiai, o 
kai kas – ir įtariai. Dar nema-
žai žmonių tebėra įsitikinę, kad 
atliekų rūšiavimas yra tik de-
klaratyvus, o paskui išrūšiuotos 
atliekos supilamos visos kar-
tu, ir nieko daugiau su jomis ne-
daroma. Vienas žmogus prisi-
pažino net užlipęs pažiūrėti, ar 
atliekas surenkančiame auto-
mobilyje yra atskiri skyriai skir-
tingoms atliekoms. Ir įsitikino, 
kad jie yra“, – pasakojo Aplin-
kosauginio ugdymo specialistė 
Vaida Undzėnienė. 

Anot jos, kai žmonės savo 
akimis pamato atliekų tvarky-
mo procesą, jie ima geriau su-
vokti ne tik jų tvarkymo apimtis, 
bet ir atliekų vengimo, rūšiavimo 
svarbą.

Prasidėjus rugsėjui, ARATC 
Aplinkosauginio ugdymo ir pa-
kartotinio naudojimo padalinio 
specialistės kviečia visas re-
giono švietimo, ugdymo įstai-
gas bei įmones ir organizaci-
jas kreiptis dėl aplinkosauginių 
veiklų, kurios gali vykti ir „Tiko-
Tiks“ centre, ir mokyklų kiemuo-
se, parkuose, ir kitose netradici-
nėse vietose. Kūrybinės antrinio 
dizaino dirbtuvės, aplinkosau-
giniai tyrimai, eksperimentai, 
būna įdomūs ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiems.

Suaugę žmonės neretai įsi-
vaizduoja, kad jie jau viską žino 
ir moka, o štai, pavyzdžiui, rū-

šiavimo varžybų metu paaiš-
kėja, kad daugelis nežino, kur 
mesti popierinę servetėlę (į 
maisto atliekas, o jei jos atski-
rai nerenkamos – į mišrias atlie-
kas) ar ką daryti su iš krosnies 
išimtais pelenais (juos pirmiau-
sia reikia atvėsinti ir mesti į miš-
rių atliekų konteinerį). 

Ir vaikai, ir suaugusieji nustem-
ba, pamatę, kiek gražių ir gerų 
dalykų galima sukurti iš senų, 
išmestų daiktų. Edukacijų metu 
iš jų kuriami paveikslai, vazonai, 
pieštukinės, siuvamos prijuos-
tės, iš senų laikraščių lankstomi 
maišeliai dovanoms, iš tekstilės 
atliekų gaminamos vaškuotos 
pakavimo servetėlės. 

„Daug naujų įdomių idėjų 
gimsta ir užsiėmimų metu, kai 
žmonės įsitikina, kad seni daik-
tai gali tapti naujų atradimų ir 
įkvėpimo šaltiniu. Todėl visus 
kviečiame neskubėti pirkti, ap-
sikrauti daiktais, o išmokti kūry-
biškai panaudoti tai, ką turime“, 
– kviečia V. Undzėnienė. 

Visi edukaciniai užsiėmimai 
Alytaus regiono įmonėms, įstai-
goms, bendruomenėms yra ne-
mokami. 

Dėl norimų aplinkosauginių 
veiklų, edukacijų, veiklų kreiptis 
galima į ARATC aplinkosauginio 
ugdymo specialistę V. Undzė-
nienę el. paštu vaida.undze-
niene@alytausratc.lt

Daugiau informacijos apie pa-
kartotinio naudojimo veikas gali-
ma rasti, sekant socialinio tinklo 
„Facebook“ paskyrą @TikoTiks.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Sportinio ėjimo varžybų metu bus 
ribojamas eismas

Informuojame, kad rugsėjo 11 dieną, šeštadienį, vyks Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos 
„Druskininkai 2021“ ir Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionatas. Varžybų metu nuo 10.00 val. iki 
13.40 val. bus draudžiamas visų transporto priemonių eismas M. K. Čiurlionio gatve nuo Vytauto ir 
M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos iki Druskininkų g., V. Krėvės ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos bei 
dalyje V. Krėvės gatvės. Transporto eismas bus nukreiptas Vytauto ir Druskininkų gatvėmis.

Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Druskininkų savivaldybės informacija

ARATC kviečia ir į pamokas atliekų tvarkymo technologijų parke, kuriame lauks užsiėmimai ne tik realybėje, bet ir virtualioje klasėje/
ARATC archyvo nuotrauka

Autoservisui reikalingas automechanikas, darbo patirtis nebūti-
na, apmokome. Darbo pobūdis: važiuoklės, stabdžių sistemos 

remontas, ratų geometrijos atstatymas, kėbulo
 išrinkimas/surinkimas ir t.t. Tel. 8 623 82375

Superkame: „Audi“, „BMW“, „Mazda“, „MB“, 
„Mitsubishi“, „Nissan“, „Opel“, „Toyota“, „VW“

 su SDK, utilizavimo paramai gauti. 
Dirbame 24/7.  Tel. 8 636 60454

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai , 
turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės reisai.

Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +370 616 30901

Ieškome KAMBARINIŲ IR VALYTOJŲ.
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Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!

Reikia: kambarinių, barmenų (-ių), virtuvės pagalbinių 
darbuotojų, indų plovėjų, valytojų.
Kontaktinis tel. 8 679 14738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com  
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“

Rugsėjo 18-ąją sporto 
aistruolius suburs

IV-osios „Dzūkų žaidynės“

Artėja žiema. 
Kaip šildysimės šiemet?

Rugsėjo 18 d. bus surengtos IV-
osios „Dzūkų žaidynės“, kurio-
se 6 savivaldybių vaikai ir jauni-
mas varžysis penkiose rungtyse 
– krepšinio 3x3, tinklinio, futbolo 
7x7, jėgos trikovės ir rankinio. Da-
lyviams reikės žiūrovių palaiky-
mo, todėl kviečiame druskininkie-
čius ir miesto svečius atvykti į šį 
išskirtinį renginį.

IV DZŪKŲ ŽAIDYNIŲ PRO-
GRAMA

11-11.15 val. – IV-ųjų „Dzūkų 
žaidynių“ atidarymas (Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centro 
lauke, Veisiejų g. 17)

11.30 val. – Krepšinis 3x3 
(Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro lauke (Veisiejų g. 17) 

11.30 val. – Tinklinis (Druski-
ninku ,,Ryto“’ gimnazijos sporto 
salėje, Klonio g. 2, Druskininkų 
sporto centro salėje, M. K. Čiur-
lionio g. 97-2) 

11.30 val. – Futbolas 7x7 (Drus-
kininkų ,,Atgimimo“ mokyklos sta-
dione, M. K. Čiurlionio g. 92) 

11.30  val. – Jėgos trikovė 
(Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro lauke, Veisiejų g. 17)

11.30  val. – Rankinis (Druski-
ninkų „Atgimimo“ mokyklos spor-
to salėje, M. K. Čiurlionio 92)

18 val. –  IV Dzūkų žaidynių 
apdovanojimai (Druskininkų jau-
nimo užimtumo centro lauke, Vei-
siejų g. 17)

Projektą „IV-osios Dzūkų žai-
dynės“ finansuoja Sporto rėmi-
mo fondas ir Druskininkų savival-
dybė. 

Projektą įgyvendina Druskinin-
kų jaunimo užimtumo bei Druski-
ninkų sporto centrai. 

Projekte dalyvauja Druskininkų, 
Alytaus, Alytaus rajono, Varėnos 
rajono, Lazdijų rajono bei Trakų 
savivaldybės.

Miestelių ir priemiesčių gy-
ventojai nebenori „pečkuriau-
ti“ ir tarnauti katilinėje. Spar-
čiai išpopuliarėjęs šildymo 
būdas sukuria komfortą ir rei-
kalauja mažai priežiūros. Mi-
sija įmanoma – nekintama vi-
daus temperatūra senesnės 
statybos ir renovuotuose na-
muose. 

Saulė vis mažiau lepina spindu-
liais, ir norom nenorom dažno lie-
tuvio galvoje pradeda suktis min-
tys apie artėjantį šildymo sezoną. 
Šaltasis sezonas Lietuvoje trunka 
nuo spalio iki balandžio, taigi itin 
svarbu apgalvotai pasirinkti šildy-
mo būdą, ypač, jei malkų skaldy-
mas ar židinio kurstymas nebe-
atrodo patrauklus užsiėmimas. 
Nekilnojamojo turto ekspertai 
pastebi, jog patraukliausi pirkė-
jams individualieji namai, kuriuo-
se įrengtas dujinis šildymas arba 
šilumos siurblys. O labiausiai lie-
tuviai gręžiasi nuo namų, šildo-
mų kietuoju kuru. Būsimajam se-
zonui specialistai pataria ruoštis 
jau dabar: mat ir šildymo sistemų 

pardavėjai, ir montuotojai klien-
tams gali skirti daugiau dėmesio 
ir pasiūlyti racionaliausią spren-
dimą. 

Kieto kuro katilą keičia dujų 
balionų šildymo sistema

Dujinis šildymas yra patogus, 
mažai priežiūros reikalaujan-
tis, pilnai automatizuotas ir iš-
manus sprendimas. Pavyzdžiui, 
šilumos siurbliai kai kuriais atve-
jais efektyvumu nusileidžia du-
jinio šildymo sistemoms, ypač 
senos statybos prasčiau apšiltin-
tuose namuose. Jei greta sklypo 
nėra dujų tinklų, puiki alternaty-
va gali būti šildymas dujų balio-
nais. Puiki žinia tiems, kas nori 
gyventi patogiau, bet vis dar ne-
gali atsisveikinti su senuoju šil-
dymu – šildymo dujomis sistemą 
galima kombinuoti ir su kitais šilu-

mos šaltiniais. Tai – sprendimas, 
kai namo šeimininkas dar nori iš-
laikyti turimą kieto kuro katilą, bet 
kartu naudotis ir nauja patoges-
ne dujinio šildymo sistema. Ta-
čiau pastaraisiais metais paste-
bima tendencija, jog žmonės nori 
kuo mažiau priežiūros reikalau-
jančios ir komfortiškos šildymo 
sistemos, o ir šildymas kietuoju 
kuru tampa nebe toks pigus. Tai-
gi sena, daug priežiūros reika-
laujanti sistema keičiama į mo-
dernesnę, reikalaujančią mažiau 
priežiūros.

Šilti namai ir vienoda tempe-
ratūra – be jokio vargo

„Jau seniai atsibodo tarnauti 
katilui ir „pečkuriauti“, – pasako-
ja Kristina, jau ne vienerius me-
tus besidžiaugianti nauja šildymo 
sistemą dujų balionais. – Anks-
čiau būdavo, šaltukui užspaudus, 
tekdavo net naktį keltis pasikurti 
ne pirmos jaunystės malkinį ka-
tilą. Sunku būdavo ir temperatū-
rą nureguliuoti – tai per karšta, tai 

per šalta, o tik neužmetus malkų, 
namai greitai atvėsdavo“, – apie 
kasdieninius šildymo rūpesčius 
pasakoja pašnekovė ir numoja 
ranka.

„Dabar gyvenu kaip tikra ponia 
savo kaime, net kaimynai ateina 
pasižiūrėti“, – juokiasi Kristina. – 
Namai visada švarūs ir šilti. Nei 
man rūpesčio dėl malkų pirkimo, 
nei galvos skausmo dėl pelenų. 
Dabar anūkai atvažiuoja į švarius 
ir šiltus namus manęs aplankyti, 
o ne malkų skaldyti“, – atvirauja 
miestelio gyventoja. 

Komfortiškas ir mažai priežiū-
ros reikalaujantis šildymas SAU-

RIDA GAS
Kaip jau supratote, pašnekovė 

pasirinko naują šildymo sprendi-
mą dujų balionų sistemą SAURI-
DA GAS. Moderni dujinio šildymo 
sistema reikalauja labai nedaug 
priežiūros, o išmanus ir pato-
gus kondensacinio dujinio kati-
lo BOSCH valdymas leidžia vi-
daus temperatūrą suprogramuoti 
pageidaujamu režimu arba re-
guliuoti mobiliuoju telefonu, net 
ir nesant namuose. Tereikia pa-
sirinkti bei nustatyti komfortišką 
temperatūrą namuose ir užpro-
gramuoti žemesnę temperatūrą 
miego metu ar tuomet, kai esa-
te išvykę – tai padeda gerokai su-
mažinti šildymo išlaidas ir kom-
fortiškai gyventi. 

Tinkamas sprendimas radiato-
riams ir grindiniam šildymui

SAURIDA GAS šildymo siste-
ma puikiai dera ir naujos, ir se-
nos statybos namuose. Dauge-
lyje senesnės statybos namuose 
dar yra išvedžiotas šildymas ra-
diatoriais, tad šis variantas tikrai 
jūsų nenuvils. Svarbu tai, kad ra-
diatoriams reikalinga aukšta tem-
peratūra, kuri lengvai pasiekiama 
šildant dujomis, ko kitos šildymo 
sistemos negali užtikrinti. 

Dujinis šildymas balionais pui-
kiai tinka namų šildymui, nepri-
klausomai nuo to, kokia šildymo 
sistema įrengta – grindinis ar ra-
diatorinis šildymas. 

UAB „Saurida“ marketingo va-
dovė Jolita Vaitkevičienė pabrė-
žia, jog dujinio šildymo sistemas, 
pastaruoju metu vis dažniau įsi-
rengia senesnės statybos ir re-
novuotų būstų savininkai. Pa-
sirengimas būsimajam šildymo 
sezonui greitas ir paprastas: su-
derinus ir patvirtinus užsakymą, 
dujų tiekimo sistema, dujinis kati-
las ir kiti įrenginiai sumontuojami 
per vieną dieną. 

Šildymas dujų balionais – pa-
trauklus pasirinkimas tiems, kurie 
nori komfortiško, mažai priežiū-
ros reikalaujančio šildymo spren-
dimo.

„Dabar gyvenu kaip tikra ponia savo kaime, net kaimynai at-
eina pasižiūrėti - juokiasi Kristina. – Namai visada švarūs ir šil-
ti. Nei man rūpesčio dėl malkų pirkimo, nei galvos skausmo dėl 
pelenų.“

Artėjant žiemos sezonui, šildymo sistemų konsultantai 
nemokamai konsultuoja telefonu +370 610 46004

Užsakymo Nr. MDR-321-02

Moderni dujinio šildymo sistema SAURIDA GAS reikalauja labai nedaug priežiūros, o išmanus ir patogus kondensacinio 
dujinio katilo BOSCH valdymas leidžia vidaus temperatūrą suprogramuoti pageidaujamu režimu arba reguliuoti mobiliuoju telefo-
nu, net ir nesant namuose

Brangiai perka senus 
gintaro karolius, 
gabalus, sages, 

pakabukus.
 Tel. 8 674 61 640
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Užuojautos

Išeiname po vieną mes visi
Per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…

Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudiev –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Mirus mylimam sūnui Donaldui, užjaučiame 
Janytę Lukšienę ir artimuosius. 

Druskininkų „Bočiai“

Jau nepareis....
Neties Jums rankos....

Tik meilė Jos išliks gyva,
tik akys – dvi šviesiausios žvaigždės –

lydės gyvenime ir nuolat bus šalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Daivą, Kęstą, Dainių, netekus my-
limos Mamytės Vincentos Tumienės .

DNSB „Gojus“ gyventojai

Išėjo iš kur negrįžta niekas – 
palikęs svajones, godas, namus. 

Visiems širdy gėla gili išlieka ir skausmas, 
kad daugiau Jo nebebus...

Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Večkienę, mirus broliui 
Juozui Baranauskui.

R. ir S. Stanaičiai

Tokia tauri ir mylinti širdis
Ilgam gyvenimo kely pavargo…
Išėjo, palikus amžinybės brydę 

auksiniame rudens take…

Išėjus į Amžinybę Danguolei Tumienei, dalijamės skaus-
mu ir nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

Buvę bendradarbiai

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį.

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Rimantą ir 
Zigmą Ambrazaičius.

Kravecų šeima

Renginiai
Rugsėjo 10 d. K. Dineikos 
sveikatingumo parke Lietu-
vos pasakotojų konkursas 
„Žodzis žodzį gena 2021“: 18 
val. Pasakų vakaras (pasa-
koja įvairių etnografinių regionų 
pasakotojai). 19 val. Vilniaus 
universiteto folkloro ansam-
blio RATILIO sakmių programa 
„Laumių monai“

Rugsėjo 10 d. 17 val. V. K. 
Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) 
– Elmos Šturmaitės akvarelių 
parodos „Naujas aqua dialogas 
Druskininkuose“ atidarymas 

Rugsėjo 11 d. 15 val.   
 Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) XIX tarptautinio 
menų festivalio „Druskininkų 
vasara su M. K. Čiurlioniu“ 
paskaita „M. K. Čiurlionis ir 
jo simbolizmas“. Lektorius – 
Ričardas Jankauskas

Rugsėjo 11 d. Švendubrės di-
ena: 13.30 val. T. ir J. Šikšnelių 
kūrybos darbų parodos atidary-
mas. Pėsčiųjų maršruto ir foto 
albumo „Švendubrė. Arčiau 
legendų“ pristatymas. 14 val. 
Lietuvos pasakotojų konkurso 
„Žodzis žodzį gena“ sakmių/
padavimų ir humoristinių 
pasakojimų popietė. VU folkloro 
ansamblio „Ratilio“ koncertas. 
16.30 val. Edukacijų kiemelis. 
18.30 val. Dueto Indraya ir To-
mas koncertas

Rugsėjo 11 d. 13 val. Leipalingio 
progimnazijos A. Volungevičiaus 
vardo kraštotyros muziejuje 
Leipalingio dvare (Alėjos g. 
30) siuvinėjimo paroda „Gijos“. 
14 val. Siuvinėjimo kūrybinės 
dirbtuvės su A. Sedlevičiūte

Rugsėjo 12 d. 14 val. V. K. Jo-
nyno galerijoje (Turistų g. 9) – 
Juozo Žitkausko knygos „Dubel-
tavo išpažintys. Eilėraščiai 
dzūkiškai ir lietuviškai“ pristaty-
mas

Parodos

Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš 
Andrejaus Balyko kolekcijos

Iki rugsėjo 11 d. Druskininkų 
amatų centre „Menų kalvė“ (M. 
K. Čiurlionio g. 27) veiks Rūtos 
Indrašiūtės keramikos darbų 
paroda „Iš molio ir dainų“, Lai-
mos Saviščevienės šiaudinių 
sodų ir žvaigždžių paroda „Ant 
paukščio sparnų“ bei kalvystės 
plenero „Plieninė plaštakė 2021“ 
kryžių-saulučių paroda

Iki rugsėjo 26 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) veiks Adelberto 
Nedzelskio kūrybos paroda, 

Iki rugsėjo 27 d. Druskininkų 
viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) veiks spaudinių 
paroda „Viskas praeina, šiame 
žemės gyvenime...“, skirta 
vertėjo, rašytojo, Druskininkų 
garbės piliečio Antano Dam-
brausko 110-osioms gimimo 
metinėms

Iki spalio 6 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37) veiks Mar-
tino Jankaus tapybos paroda 
„Paskutinės vasaros dienos“

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

Tvarkome apleistus sklypus. Pjauname, genėjame 
medžius krūmynus. Pjauname žolę trimeriais, sodo 
traktoriukais. Karpome gyvatvores, atliekame kitus 

aplinkos tvarkymo darbus. Tel. 8 670 18048

Ieškau išsinuomoti 
ofiso / biuro tipo 

kabinetą (su baldais). 
Kabinetas būtų reikalingas 
vakarais ir savaitgaliais. 

Naudojamas teikti 
konsultacijas. 

Tel. 8 622 04578

Dainavos žynys
Būrimai telefonu
Tel. 8 608 33221

Reikalinga virėja (-as). 
Atlyginimas 

(neatskaičius mokesčių) 
– 1000-1300 Eur. 
Tel. 8 616 09593

Priekabos 3x1,5 m nuo-
ma, „B“ kategorija. 

Tel. 8 615 77277
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2021.09.11 d.
Šeštadienis

2021.09.10 d.
Penktadienis

2021.09.12 d.
Sekmadienis

2021.09.13 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Gyventi kaime gera. 
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
22:55 93-iasis reisas.
00:45 Pasaulio pabaiga.
02:30 Skonio pasaka.

2021.09.14 d.
Antradienis

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Pėdsakas”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Bušido ringas. 
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 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk”.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Vartotojų kontrolė. 
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Espenas ir Kalno Karalius.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pilys: paslaptys, mįslės, legen-

dos .
13:05 Dehesa. Ispaninių lūšių miškas.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Maestro. 
22:10 Beprotiškos vestuvės.
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 93-iasis reisas.
01:50 Dainos iš antro aukšto .

 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Gimę tą pačią dieną. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Šiluvos atlaidai. 
13:45 Puaro.
15:30 Žinios. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Viktorija ir Abdulas.
23:40 Flečas.
01:15 Beprotiškos vestuvės.

06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“ .
 07:35 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Lietaus spalva“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Zootropolis“.
21:50 „Skruzdėliukas ir Vapsva“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Skruzdėliukas ir Vapsva“.
00:05 „Rydikas“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Žuvėliokai“. 
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“. 
09:30 „Sveikata.lt“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Gyvenimas“.
12:30 „Mulan“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Mulan“. 
14:15 „Asteriksas olimpinėse žaidy-

nėse“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
21:30 „Pasaulio prekybos centras“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Pasaulio prekybos centras“.
00:00  „Virsmas“.
01:55 „Skruzdėliukas ir Vapsva“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Žuvėliokai“. 
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Gyvenimas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Gyvenimas“.
13:05 „Šuniukų bugis“.
14:50 „Gražuolė ir pabaisa“.
17:15 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Kalnas tarp mūsų“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Kalnas tarp mūsų“.
00:20 „Bermudų trikampis“.

06:00 „Balta - meilės spal-
va“.

07:00 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Našlės.
23:30 Kalnietis IV. 
01:15 9/11.

06:35 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

07:05 „Bunikula“.
07:35 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:00 „Tomas ir Džeris“.
09:10 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 Madagaskaras 2.
11:10 Adelė ir mumijos paslaptis.
13:20 Gyvenimas ant ratų.
15:25 Didžiosios motušės namai.
17:25 Noriu likti Lietuvoje. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Žmogus-voras. Į naują visatą.
21:45 Šeimynėlė.
00:10 Karštas kubilas - laiko mašina 2.

06:30 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai“.

07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 Vikingas Vikas.
11:30 Lesė grįžta.
13:25 (Ne)Laukti svečiai.
15:15 Saulė irgi žvaigždė.
17:20 Teleloto. 
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. 
22:00 Vaikis ant ratų.
00:20 Naminių gyvūnėlių kapinės.

07.00 „Žiedas su rubinu”.
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 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Grilio skanėstai. 
19.00 “Jonio” koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 „Vasara baigiasi rudenį”. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Teisingumo agentai“.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Senjorų avilys. 

09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Grei-

tis. 
11.00 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Teisingumo agentai”.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.

14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pavojingas sandėris.
23:40 Kapų plėšikė Lara Kroft.
01:55 „Iš visų jėgų“.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:00 „Pričiupom!“.
08:30 Miško atspalviai. 

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Geriausi šuns draugai“.
11:45 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:50 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:50 „Ekstrasensai tiria“.
16:00 „Gordono Ramzio virtuvės koš-

marai“.
17:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 Nekenčiu žvaigždės. 
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Degantis žmogus.
00:00 Išvarymas 2.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

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

čempionato II-asis etapas“. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Baltijos galiūnų čempionatas“. 
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Geriausi šuns draugai“.
11:45 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:50 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:50 „Ekstrasensai tiria“.
16:00 „Gordono Ramzio virtuvės koš-

marai“.
17:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:30 Degantis žmogus.

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“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Teisingumo agentai“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 „Tredstounas.
23:45 Grančesteris.
00:30 Skonio pasaka.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.

09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Maestro. 
13:00 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Triumfo kelias. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 „Tredstounas“.
23:45 Grančesteris.
00:30 Skonio pasaka.

06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“. 
07:35 „Svajonių sodai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Po rudens mėnuliu“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.

lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Žudikas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Žudikas“.
00:45 „Kaulai“.
01:45 „Havajai 5.0“.

06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.

lt“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Įsimylėję iki mėnulio“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „7 dienos Entebėje“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „7 dienos Entebėje“. 
00:30 „Kaulai“.
01:35 „Havajai 5.0“.
02:35 „Majų baikerių klubas“.

06:00 „Balta - meilės spal-
va“.

07:00 Nuo... Iki... 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Gyvybė.

00:35 „Strėlė“.
01:35 Vaikis ant ratų.

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. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.40 „Netikėtas teisingumas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:45 „Mirtinas ginklas“.
00:45 „Gyvi numirėliai“.



2021 m.  rugsėjo 9 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 32113

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų 
vairuotojas („CE“ kategorijos). 
Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva. 

Savaitgaliai namuose.
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

2021.09.15 d.
Trečiadienis

2021.09.16 d.
Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Magijos mokslas. Odisėjas ir 

kiaulės. 
09:50 Euromaxx. 
10:15 EK pirmininkės U. von der Ley-

en metinis pranešimas. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Triumfo kelias. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Kitą kartą Afrikoje. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paryžiaus policija 1900.
24:00 Grančesteris.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Kitą kartą Afrikoje. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kitą kartą Afrikoje. 

06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.

06:15 „Vėžliukai nindzės“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Vestuvių baimė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Jūrų pėstininkas 2“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Jūrų pėstininkas 2“.
00:20 „Kaulai“.

06:00 „Balta - meilės spal-
va“.

07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia mei-

lės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Visi pasaulio pinigai.
01:10 „Strėlė“.
02:10 Gyvybė.

06:00 „Balta - meilės spal-
va“.

07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia mei-

lės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Jonukas ir Grytutė. 
00:15 „Strėlė“.
01:15 Visi pasaulio pinigai.

06:00 „Balta - meilės spal-
va“.

07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia mei-

lės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Du gyvenimai“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Mirties app‘sas.
00:20 „Begėdis“.
01:30 Jonukas ir Grytutė. Raganų 

medžiotojai.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.

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 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Valstybės simboliai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. Laida apie gy-

vūnus. Ved.: R.Eilunavičienė. 2020.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

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

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Valstybės simboliai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
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 „Pėdsakas”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Valstybės simboliai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
23:25 V- tai Vendeta.
02:05 „Iš visų jėgų“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Spąstai.
23:20 Baimės kaina.
01:45 „Iš visų jėgų“.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Naujokai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Naujokai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Blyksnis.
22:55 Spąstai.
01:15 „Iš visų jėgų“.

07:35 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Daugiau jokių klasės susitiki-

mų“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
00:55 „Kaulai“.
01:50 „Havajai 5.0“.
02:50 „Majų baikerių klubas“.

13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:20 Kalnų daktaras.
17:10 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paryžiaus policija 1900.
24:00 Grančesteris.
00:45 Kelionių atvirukai.
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Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 

mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 
darbams suteikiu garantiją. 

Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Išparduodamos odinių drabužių 
parduotuvės „Adaksas“ striukės ir 

avikailiai turgavietėje. 
Kainos nuo 10 Eur. Taikoma 70 proc. nuolaida. 

Tel. 8 698 40430

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

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

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

Tel. +370 686 43950

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

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

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.

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

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
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

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ
Tel.  8 620 65577Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-

kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą. 
Tel. +370 687 93693

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą. 
Tel. 8 610 48759

Naujas, jaukus, šiuolaikinis 
restoranas Druskininkuo-
se ieško švaros fėjų (indų 

plovėjų). Jus pasitiks drau-
giškas kolektyvas ir jauki 
aplinka. Kreiptis telefo-

nu+370 612 32445

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

tirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Superkame automobilius geriausia kaina. 
Tel. +370 (648) 18 770

Priekabos 3x1,5 m nuoma, B kategorija. 
Tel. 8 615 77277

Statybos įmonei reikalingi 
dažytojai, plytelių klojėjai.

Tel 8 687 41202

Rasta vaikiška 
striukytė prie 
„Alkos“. 
Tel. 8 652 85118 !

Statybos įmonei 
reikalingi dažytojai, 

plytelių klojėjai. 
Tel 8 687 41202

Reikalinga kambarių 
tvarkytoja (-as) sve-

čių namuose.
 Tel. 8 616 09593
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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

Asmeniniai skelbimai
lingas remontas, kaina – 7500 
Eur. Tel. 8 628 95405

Parduodu garažus: Merkinės g. 
kaina – 5000 Eur, Ligoninės g. 
(prie JUC) kaina – 3300 Eur. Tel. 
8 674 51009

Parduodamas garažas prie 
Vandentiekio, Nr. 56. Tel. 8 611 
71158

Perka nekilnojamąjį turtą

Pirkčiau komercinės paskirties 
patalpas 1 aukšte, su atskiru 
įėjimu, 30-60 kv. m, kaina iki 30 
000 eurų. Tel. 8 609 02451

Ieškomas pirkti butas, netoli 
centro, gali būti apleistas. Tel. 8 
605 05407

Ieškoma pirkti sodyba neto-
li Druskininkų, gali būti ap-
leista ir garažas Baltašiškėje.                                              
Tel. 8 605 05407

Keičia nekilnojamąjį turtą

1 kambarį 3 kambarių bute iš-
nuomoja, parduoda, keičia. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 8 624 
69956

2 aukštų namą Jaskonyse keičia 
į butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose. Tel. 8 655 61693

Keičiu 2 kambarių butą: 50 kv. 
m,  2 aukšte, renovuotame name 
– 9 aukštų name Druskininkuose 
į butą Kaune, Šilainiuose nesiū-
lyti. Tel. 8 601 88119

Įvairūs daiktai

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 
cm x 1 m 50 cm, kaina – 25 Eur, 
sulenkiamas universalus dvira-
tis – 25 Eur, vyriškas dviratis su 
bėgiais, kaina – 55 Eur, centrinio 
šildymo katilas (6 sekcijų). Kaina 
– 200 Eur. Tel. 8 616 48116

Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 
m, kaina – 18 Eur. Šaldytuvas 
„Snaigė RF310“, 3 kameros, A 
klasė, aukštis – 175 m, kaina – 
90 Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai,  Scart laidai – nuo  
2 Eur, senojo modelio mobilaus 
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir au-
sinukės – po 2 Eur, pakabinami 
šviestuvai butui – nuo 5 Eur, TV 

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 69 kv. m 3 kamba-
rių butas naujos statybos name 
Liškiavos g. Butas su grindiniu 
šildymu. Labai mažos šildymo 
išlaidos. Privati parkavimo vieta. 
Tel. 8 638 85452

2 kambarių butas: 42 kv. m, 1 
aukštas, atskiras įėjimas su va-
sariniu priestatu – 25 kv. m, su 
baldais, rūsiu, židiniu, autoga-
ražu. Kaina – 41 500 Eur. Tel. 8 
620 27058

Parduodamas 1 kambario butas 
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas 
kapitalinis remontas. Kaina – 36 
000 Eur. Arba keičia į didesnį 
plotą Druskininkuose, Vilniuje, 
Kaune. Tel. 8 604 48595 

Parduoda 2 kambarių butą 
Gardino g. 15: 38 kv.m, 4 aukš-
tas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.                                   
Tel. 8 607 36078

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas (kuria-
moje naujų namų gyvenvietėje), 
puikus privažiavimas. Kaina – 17 
500 Eur, derinama. Yra daugiau 
sklypų. Tel. 8 624 69222

1 kambarį 3 kambarių bute iš-
nuomoja, parduoda, keičia. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 8 624 
69956

2 kambarių butas Ateities g.: 55, 
43 kv. m, 2 balkonai, 6 aukštas 
iš 9. Bute yra baldai ir technika, 
kaina – 52 000 Eur. Tel. +370 
668 48550 ir +7 950 0007588

Žemės ūkio paskirties žemė Ne-
ravuose, plotas – 12, 8 arų. Tel. 
8 612 30949 

Veisiejų g. 26 butas, 70, 69 kv. 
m, 3 aukštas, pakeisti langai, 
įstiklintas balkonas, didelė par-
kavimo aikštelė. Kaina – 79  950 
Eur. Tel. 8 689 27581

Parduodamas butas miesto cen-
tre I. Fonbergo g. 8: 1 aukštas 
iš 2,  46, 6 kv. m, yra veranda. 
Kaina – 60 000 Eur. Tel. 8 641 
68669

Neravuose parduodami pen-
ki namų valdos sklypai (12, 13, 
14, 15 arų). Galima pirkti visus 
kartu, galima atskirai. Tel. 8 614 
15457

Gardino g. 80, I-ame aukšte, 
parduodamas kambarys su wc, 
kriaukle, vonia, 16 kv. m., reika-

sieninis laikiklis – 4 Eur. Tel. 8 
686 43600

Siuvimo mašina „Singer“ (bra-
zilų gamybos), naujas 3 pavarų 
moteriškas dviratis, austos vil-
nonės lovatiesės, rusiška su-
lankstoma lovelė, pakabinami 
šviestuvai, koja minama siuvimo 
mašina.                    Tel. 8 630 
87652

Parduodu 70, 100 šulinio žie-
dus, M12, M14, MU18, MU20 
sąramas. Tel. 8 686 63015 

Parduodamos špižinės kros-
nies durelės su pelenine. Kaina 
– 15 Eur, savadarbė centralinio 
šildymo krosnis, nauja, galima 
panaudoti kaip viryklę, kaina – 
180 Eur, II-ojo „Golf“ variklis su 
pavarų dėže, labai gero stovio. 
Tel. 8 (3 13) 54697, 8 688 24300 

Armatūra – 16 mm storio, 6 m 
ilgio štanga, kaina – 6 Eur. Me-
diena viengubu pjovimu, dilės: 
4-5 cm storio, pigiau nei parduo-
tuvėje. Tel. 8 688 24300

Parduodamas puikiai grojantis, 
prižiūrėtas pianinas „RIGA“. Kai-
na – 200 Eur. Tel. +37065265446

Parduodamas žvejo kostiumas 
– rudens/pavasario sezonui. Tel. 
8 687 25132 

Rašomasis stalas – 10 Eur, sti-
klinis stalas (3 dalių) – 30 Eur, 
masažo stalas. Tel. 8 682 40545

Perka įvairius daiktus

Perka oro stakles ir kompreso-
rių. Tel. 8 610 48759

Pirksiu Lietuvos dailininkų pa-
veikslus, Kauno dailės, rusiško 
porceliano skulptūrėles. Tel. 8 
613 86007 

Perku sausuolius, vėjovartas. 
Pats susipjaunu ir išsivežu. Tel. 
8 692 93304

Nuoma

Miesto centre, Taikos g. išnuo-
mojamas 2 kambarių butas, bal-
konai yra abiejuose kambariuo-
se.     Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Ateities g. Tel. 8 614 18440

Išnuomoja 3 kambarių butą 
Druskininkų g. Kaina – 230 
Eur ir komunaliniai mokesčiai.                     
Tel. 8 685 75776

Išnuomojamas 80 kv. m garažas 
su duobe (telpa vilkikas su prie-
kaba), yra parkavimo aikštė. Tel. 
8 616 23682

Išnuomoju 2 kambarių butą su 
baldais ir buitine technika M. K. 
Čiurlionio g. Kaina 250 Eur ir ko-
munaliniai mokesčiai. Tel. 8 617 
41584

Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 
Veisiejų g. 10 butas, 2 kamba-
riai, su baldais ir technika. Kai-
na – 300 Eur ir mokesčiai. Tel. 8 
623 23482

Išsinuomotų nebrangiai kamba-
rį. Tel. 8 679 35301

Atsakinga 2 asmenų šeima il-
gam išsinuomotų 1-2 kambarių 
butą Druskininkuose arba gyve-
namą plotą Merkinėje. Tel. 8 676 
16606

Išnuomojamas pagerinto tipo 
bendrabutyje kambarys, Gardi-
no g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai patarnavi-
mai. Tel.  8 606 13434

Žemės ūkio produkcija

150 kg ekologiškai išaugintų vi-
neta bulvių. Kaina – 0, 50 už kg. 
Tel. 8 616 37589

Parduodu žieminius česnakus. 
Tel. 8 648 92746

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Avižos, rugiai, kvietrugiai, kvie-
čiai, triušiai, vokiečių milžinai 
(drugeliai). Galima atvežti. Tel. 8 
672 49828

Parduodu šviežias bulves. Di-
delės bulvės nuo 0, 40 ct už kg. 
Atvežu į namus nuo 25 kg. Tel. 8 
695 59933 

Parduodu bulves „Vineta“, „Lau-
ra“, „Senna“. 1 kg kaina – 0,40 
ct.  Pristatau Druskininkų sav. 
teritorijoje.  Tel. 862912345

 

Išsinuomotų nekilnojamąjį 
turtą

Išsinuomočiau kambarį ben-
drabutyje Viečiūnuose ilgalaikei 
nuomai. Arba nebrangiai pirk-
čiau kambarį bendrabutyje Vie-
čiūnuose. Tel. 8 624 44775

Ieškau išsinuomoti ofiso/biuro 
tipo kabinetą (su baldais). Kabi-
netas būtų reikalingas vakarais 
ir savaitgaliais. Naudojamas 
teikti konsultacijas. Telefonas: 
862204578

Ieškomas butas Druskininkuose 
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Išsinuomočiau bendrabutį Gar-
dino g. Tel. 8 699 65709

Tvarkinga 3 asmenų šeima ieš-
ko išsinuomoti butą(2-3 kamba-
rių)/gyvenamą namą ilgalaikei 
nuomai. Pirmenybė būtų Leipa-
lingyje, bet siūlyti įvairius vari-
antus tiek Druskininkuose, tiek 
aplink. Tel.: 8 691 32736

Transporto priemonės ir jų 
dalys

5 vasarinės padangos su ratlan-
kiais ir 3 be ratlankių, 14 dydis. 
4 su lietais ratlankiais, 14 dydis. 
Tel. 8 689 26393

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus 

mišką, domina visi 
pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. 8 603 30577 Priekabos 3x1,5 nuoma, B kategorija. Tel. 8 615 77277

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

Automobilis „Volkswagen Tou-
ran“: 2005 m., 1, 9 TDI, pilkos 
spalvos. Tel. 8 686 56787

Miškas, mediena, malkos

Įvairios malkos: kulbėmis ir rąs-
teliais. Vežame ir mažus kiekius. 
Tel. 8 610 32259

Parduodu malkas rąstais. Tel. 
+37064892746

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Drus-
kininkų sav. atvežimas nemoka-
mas. Tel. 8 698 39795

Parduoda pušines, beržines, 
alksnines kapotas malkas. Tel. 8 
650 20402 ir 8 636 76029

Ieško darbo

2 kartus per savaitę galiu prižiū-
rėti sodybas. Pats atvažiuoju. 
Tel. 8 692 44465

Dovanoja

Dovanoju tamsią, trijų durų spin-
tą su antresole Druskininkuose. 
Aukštis – 240 mm, plotis – 140 
mm, gylis – 60 mm. Išsinešti pa-
tiems. Tel. 8 652 38309

Dovanoju sodo žemę (netoli 
miesto turgavietės), pasiimti pa-
tiems. Tel. 8 674 51009

Dovanoju dviejų durų spin-
tą Druskininkuose. Aukštis 
– 175 mm, plotis – 120 mm, 
58 mm. Išsinešti patiems.                                       
Tel. 8 652 38309

Dovanoju du vilnonius kilimus 
Druskininkuose. Raudonu fonu 
su raštu 2 m x 3 m, rudu fonu 
su raštu 2,5 m x 3,5 m. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 652 38309

Dovanoju tamsią komodą (3 
stalčiai ir 1 durelės) Druskinin-
kuose. Aukštis – 750 mm, plotis 
– 1200 mm, gylis – 460 mm. Pa-
siimti patiems. Tel. 8 652 38309

Dovanoju kuoduotus, pentinuo-
tus, labai gražius gaidelius. Tel. 
8 681 95749

Mediniai namo langai. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 615 83582

Kita

Atiduodu malkas pagal susita-
rimą: pušinės, supjautos po 30 
cm. Tel. 8 686 17277
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