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Sanatorija „Belorus“ laukia sergančių vaikų, 
kuriems reikia gydymo ir reabilitacijos

Ilgiau nei pusmetį negalėju-
si dirbti ir tik liepos pradžio-
je atnaujinusi veiklą Druski-
ninkuose veikianti sanatorija 
„Belorus“ kol kas džiaugiasi 
tik komerciniais klientais. Vi-
sas įstaigos personalas lau-
kia spalio mėnesio – planuo-
jama, kad tuomet į sanatoriją 
vėl turėtų sugrįžti pagrindi-
niai pacientai – sergantys 
vaikai iš Baltarusijos, kurie 
čia gauna gydymą ir reabilita-
cijos procedūras.

Sanatorijos vyriausiasis gy-
dytojas Ilya Yepifanau pa-
sakojo, kad vasarą komer-
ciniams klientams skirtos 
vietos buvo beveik 100 pro-
centų užpildytos, poilsį sa-
natorijoje rinkosi ne tik Lie-
tuvos, bet ir užsienio šalių 
piliečiai. 

– Kaip sanatorijai sekasi 
dirbti po ilgos priverstinės 
pertraukos?

– Sanatorija veikia, bet dar ne-
pilna apimtimi. Dirbame tik nuo 
liepos 8 dienos, pusę vasaros 
gyvenome nežinioje. Bet, vos 
pradėjus dirbti, sanatorijos ko-
mercinės dalies užimtumas bū-
davo 70-80 procentų. Būdavo 
dienų, kai būdavo užimtos visos 
vietos. Daugiau svečių sulau-
kiame savaitgaliais, darbo die-
nomis – mažiau. 

Net ir rugsėjo pradžioje su-
laukdavome apie 70 žmonių per 
dieną. Žmonės atvyksta, laimin-
gi, patenkinti, džiaugiasi poilsiu. 
Yra tokių, kurie, atvykę kelioms 
dienoms, pasilieka ilgesniam 
laikui, nes jiems patinka mūsų 
teikiamų paslaugų kokybė. 
Džiaugiamės, kad sanatorija 
„Belorus“ žinoma ne tik Lietuvo-
je, kaimyninėje šalyje, bet ir ki-
tose užsienio valstybėse. 

Jau deriname galimybes at-
vykti į mūsų sanatoriją paci-
entams iš Baltarusijos – tiems 
žmonėms, kuriems labai rei-
kia kurortinio gydymo ir reabi-
litacijos. Pirmiausia kalbame 
apie sergančius vaikučius, ku-
rie mūsų sanatorijoje turi gali-
mybę gauti kokybiškas gydy-
mo ir reabilitacijos procedūras. 
Beje, vaikams iki 12 metų nėra 
ir karantino apribojimų, ir jie nori 
kuo greičiau patekti reabilitaci-
jai į mūsų sanatoriją. Mums la-
bai svarbu, kad galėsime jiems 
padėti sveikti. 

Norime, kad sanatorija pra-
dėtų veikti visu pajėgumu, kad 
atvyktų ir vaikučiai su mamy-
tėmis, ir visi pacientai, kurie at-
vykdavo iki krizės. 

– Iš kurių šalių šiemet sulau-
kiate daugiausia svečių?

– Daugiausia atvažiuoja lietu-
vių. Taip pat sulaukiame lenkų, 
vokiečių, latvių, estų, Skandina-
vijos šalių, Izraelio, JAV piliečių. 
Sulaukiame labai daug skambu-
čių iš baltarusių, kurie buvo pa-
mėgę pas mus ilsėtis ir gydytis. 
Deja, kol kas dėl galiojančių ap-
ribojimų jie atvykti negali. 

Yra toks posakis – „Kad ir kaip 
gerai jautiesi, nepamiršk, kad 
tai baigsis. Kad ir kaip būtų blo-
gai, žinok, kad ir tai baigsis...“ 
Taigi mes irgi tikimės, kad ši si-
tuacija kada nors baigsis“. Tiki-
mės, kad viskas pasikeis.

– Kadangi dar neteikiate 
visų paslaugų, tai ir ne visi 
darbuotojai grįžo į darbus?

– Iš tikrųjų, kol nėra mūsų pa-
grindinių pacientų – vaikų, ne 
visi darbuotojai turi galimybę 
grįžti į savo darbo vietas. Juk 
mūsų sanatorijos pagrindinis 

profilis – vaikų sanatorija, iš čia 
esančių 539 lovų – 320 skirtos 
būtent vaikams, kuriems čia tei-
kiamos sveikatinimo ir kurorti-
nio, reabilitacinio gydymo pa-
slaugos. 

Ir tik apie 220 lovų skirtos ko-
merciniams klientams. 

Taigi tikrai yra darbuotojų, ku-
rie neatšaukti iš prastovų, nes 
jiems dar tiesiog nėra darbo. 
Kai tik sulauksime vaikų iš Bal-
tarusijos, sanatorija pradės 
dirbti visu pajėgumu, tada su-
grįš ir visi darbuotojai. 

Sulauksime finansavimo vaikų 
gydymui iš Baltarusijos, o mo-
kesčius, kaip ir iki šiol, mokėsi-
me Lietuvai.

Juk Baltarusijai jokių mokesčių 
nemokame, visi pinigai, kuriuos 
uždirbame, lieka Lietuvoje. Mo-
kame darbuotojams algas, at-
siskaitome už elektrą, vandenį, 
apsaugą, mokame tiekėjams už 
maisto produktus, įrangą ir kita. 

– Jūsų sanatorijai rugsėjo 
pradžioje teko pakeisti ban-
ką, nes buvęs bankas neno-
rėjo su Jumis toliau bendra-
darbiauti?

– Taip, nuo rugsėjo mūsų sąs-
kaita atidaryta „Medicinos“ ban-
ke. Keista, kad Swedbankas 
atsisakė su mumis bendradar-
biauti, nes juk mūsų įmonės me-
tinės apyvartos – milijoninės... 
Bet tai jau jų teisė rinktis.

– Dabar sanatorijos darbuo-
tojų nuotaika geresnė?

– Žinoma, tie, kurie jau sugrį-
žo į darbus, džiaugiasi. Kiti tiki-
si, kad greitai grįš. Pradėjome 
laisviau kvėpuoti. Tikrai liūdna 
buvo ilgiau nei pusmetį žiūrė-
ti į stovinčius tuščius pastatus ir 
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Liepos pradžioje veiklą atnaujinusios sanatorijos „Belorus“ kolektyvas pasiruošęs suteikti gydymą ir reabilitacijos procedūras tiems, kam jų labiausiai reikia – sunkiai sergan-
tiems vaikams/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Savivaldybė prisideda prie druskininkiečių sveikatos stiprinimo: 

šiais metais sveikatos projektams skirta 
daugiau kaip 60 tūkst. eurų

Vakcinacijos centras perkeltas į 
Švietimo centro patalpas

Sveikatos priežiūra ir stipri-
nimas – ypač aktuali sritis, 
kuriai Druskininkų savival-
dybėje yra skiriamas didelis 
dėmesys. Siekdama užtikrin-
ti sveikatai palankią aplin-
ką bei kokybiškas sveikatos 
priežiūros paslaugas gyven-
tojams, Druskininkų savi-
valdybė kasmet skiria lėšų 
sveikatos projektų įgyvendi-
nimui.

Kaip informavo Druskinin-
kų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
lėšų skyrimo prioritetus nustato 
Druskininkų savivaldybės ben-
druomenės sveikatos taryba, 
atsižvelgdama į visuomenės 
sveikatos stebėsenos ataskai-

tos išvadas, esamas problemas 
ir gyventojų sveikatos būklę.

„Pagrindiniai tikslai yra sveika-
tos prevencinių programų plė-
tojimas, gyventojų psichikos 
sveikatos stiprinimas, lėtinių ne-
infekcinių ligų prevencija, svei-
katos priežiūros paslaugų priei-
namumo ir kokybės gerinimas, 
alkoholio, tabako ir kitų psi-
choaktyviųjų medžiagų vartoji-
mo prevencija, sveikatos stipri-
nimas ir išsaugojimas, ugdant 
sveikatos raštingumą ir formuo-
jant sveikos gyvensenos įgū-
džius“, – pagrindinius prioritetus 
išvardijo L. Urmanavičius.

Druskininkų savivaldybė šiais 
metais sveikatos projektams 
iš biudžeto bei Savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo spe-
cialiosios programos skyrė dau-
giau kaip 60 tūkst. eurų.

Daugiausia lėšų skirta VšĮ 
Druskininkų ligoninė teikiamų 
mamografijos paslaugų koky-
bės ir prieinamumo gerinimui, 
nes ši paslauga ypač reikalin-
ga moterų sveikatos užtikrini-
mui, krūties onkologinių susirgi-
mų prevencijai.

Pasak Druskininkų ligoni-
nės direktorės Evelinos Rau-
lušaitienės, reguliari atrankinė 
mamografinė patikra padeda 
užkirsti kelią onkologiniams su-
sirgimams arba leidžia juos di-
agnozuoti ankstyvoje stadijoje, 
kai galimybė išgyti yra paste-
bimai didesnė. „ Mūsų projek-

to tikslas – skaitmenizuoti mo-
mografą ir taip pagerinti šiuo 
metu teikiamos paslaugos ko-
kybę. Artimiausiu metu pasira-
šysime sutartį ir pradėsime įgy-
vendinti projektą. Džiaugiamės, 
kad, bendradarbiaudami su sa-
vivaldybe, ligoninėje teikiamas 
paslaugas galime padaryti dar 
kokybiškesnes. Šiuo atveju 
daugiau moterų turės galimybę 
pasitikrinti ir išvengti susirgimų. 
Kiekvieno mėnesio pradžio-
je paskelbiame laisvus gydyto-
jų konsultacijų laikus, tarp jų – ir 
mamografijos. Kviečiu sekti in-
formaciją, užsiregistruoti ir pa-
sitikrinti“, – sakė E. Raulušai-
tienė.

Dar vienas svarbus sveika-

tos projektas, kuriam skirta 
lėšų, yra VšĮ Druskininkų pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre 
(PSPC) teikiama paslauga – so-
cialiai pažeidžiamų asmenų pa-
vėžėjimas į asmens sveikatos 
priežiūros centrą. Ši paslauga 
teikiama neįgaliesiems ir seny-
vo amžiaus druskininkiečiams, 
kurie negali patys pasiekti šei-
mos gydytojo ar kito PSPC spe-
cialisto.

Taip pat finansuoti projektai, 
kurių įgyvendinimo metu bus 
teikiamos individualios psicho-
logo konsultacijos jaunimui, or-
ganizuojami lytiškumo ugdymo 
mokymai, teikiama pagalba pri-
klausomybes turintiems asme-
nims.

Druskininkų savivaldybė 
informuoja, kad nuo trečia-
dienio Vakcinacijos centras 
perkeltas į Švietimo cen-
tro patalpas, esančias M. K. 
Čiurlionio g. 80. 

Apie paskirtą vakcinacijos 
laiką įprasta tvarka gyvento-
jai bus informuoti trumpąją ži-
nute.

Užsiregistruoti COVID-19 
vakcinai gyventojai gali elek-
troniniu būdu svetainėje www.
koronastop.lt arba, paskambi-
nę telefonu 1808.

Primename, kad kiekvieną 
ketvirtadienį visuose vakci-
nacijos centruose gyventojai 
kviečiami skiepytis be išanks-
tinės registracijos. Pasirinkti 
galima bet kurią vakcinacijos 
centre esančią vakciną.

Vykstant skiepytis, reikia tu-
rėti asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą.

Siekdama užtikrinti sveikatai palankią aplinką bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, Druskininkų savivaldybė 
kasmet skiria lėšų sveikatos projektų įgyvendinimui/Asociatyvi nuotrauka

Evelina Raulušaitienė, 
Druskininkų ligoninės direktorė:  
„Mūsų projekto tikslas – skait-
menizuoti mamografą ir taip 
pagerinti šiuo metu teikiamos 
paslaugos kokybę. Artimiau-
siu metu pasirašysime sutartį ir 
pradėsime įgyvendinti projektą. 
Džiaugiamės, kad, bendradarbi-
audami su savivaldybe, ligoninėje 
teikiamas paslaugas galime pa-
daryti dar kokybiškesnes.“

Linas Urmanavičius, 
Savivaldybės mero pavaduo-
tojas: „Pagrindiniai tikslai yra 
sveikatos prevencinių programų 
plėtojimas, gyventojų psichikos 
sveikatos stiprinimas, lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencija, 
sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo ir kokybės ger-
inimas, alkoholio, tabako ir 
kitų psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo prevencija, sveika-
tos stiprinimas ir išsaugojimas, 
ugdant sveikatos raštingumą ir 
formuojant sveikos gyvensenos 
įgūdžius.“

Nuo trečiadienio Vakcinacijos centras veikia Švietimo centro patalpose/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkiečiai kviečiami išsakyti savo nuomonę, kokios turėtų 
būti strateginės Druskininkų kryptys 2021-2029 m. 

Mažindami galimybę plis-
ti koronaviruso infekcijai, sa-
vivaldybės administracijos 
specialistai kontaktiniu būdu 
aptarnaus tik Galimybių pasą 
ar ES skaitmeninį COVID pa-
žymėjimą turinčius asmenis.

Pirmenybė bus teikiama as-
menų aptarnavimui nuotoliniu 
būdu (elektroninės paslaugos, 
elektroninis paštas, telefonas ir 
panašiai), o administracijos dar-
buotojai, tiesiogiai asmenų ne-
aptarnaujantys, susitikimus su 
asmenimis organizuos tik tada, 
kai dėl objektyvių priežasčių as-
mens klausimo nuotoliniu būdu 
nepavyks išspręsti. Gyventojų 
prašoma registruotis iš anksto. 
Ateinant į savivaldybės adminis-
traciją paskirtą dieną, reikia tu-
rėti galiojantį Galimybių pasą.

Savivaldybės administracijos 
specialistai santuokos registra-

vimo ir notarinių veiksnių pas-
laugas (seniūnijose) teiks kon-
taktiniu būdu.

Galimybių pasą išsiimti galite 
apsilankę interneto svetainėje 
gpasas.lt ir elektroninėmis prie-
monėmis patvirtinę savo tapaty-
bę.

Nemokamai Galimybių pasą 
galima išsiimti Registrų centro 
klientų aptarnavimo padaliny-
je, Lietuvos pašto skyriuje, „So-
dros“ padalinyje ir vaistinėse 
(„Benu“, „Eurovaistinė“, „Gintari-
nės vaistinė“, „Norfos vaistinė“, 
„Camelia“).

Savivaldybės administracija 
kviečia gyventojus taupyti savo 
laiką ir toliau aktyviai naudo-
tis elektroninėmis paslaugomis. 
Visas paslaugas rasite interne-
to tinklapio www.druskininku-
savivaldybe.lt skiltyje „Paslau-
gos“.

Šiuo metu yra rengiamas 
Druskininkų savivaldybės 
2021-2029 m. strateginis plė-
tros planas, nuo kurio pri-
klausys kurorto vystymo 
kryptys. Iki rugsėjo 30 dienos 
druskininkiečiai kviečiami iš-
sakyti savo lūkesčius bei no-
rus, kaip Druskininkų savi-

valdybė turėtų būti vystoma 
ir plėtojama artimiausius de-
vynerius metus.

Apklausoje prašoma įvertinti 
13 gyventojams svarbių sričių, 
tokių kaip sveikatos apsauga, 
kultūra, švietimas, verslo są-
lygos ir kita, investicijų poreikį. 
Apklausos rezultatai padės at-

skleisti Druskininkų bendruo-
menės lūkesčius. 

Tai yra jau antrasis vykdomas 
gyventojų nuomonės tyrimas, 
rengiant Druskininkų savival-
dybės 2021-2029 m. strateginį 
plėtros planą.

2021 m. kovo mėn. atliktas pir-
masis tyrimas, kuriuo buvo sie-

kiama išsiaiškinti, kaip Druski-
ninkų savivaldybės gyventojai 
vertina pastarųjų šešerių metų 
Druskininkų savivaldybės poky-
čius. 

Apklausoje dalyvavo 702 res-
pondentai, kurie įvertino nuveik-
tus darbus švietimo, sveikatos 
apsaugos, socialinių paslau-
gų, bendruomeniškumo, viešo-
jo saugumo, turizmo ir poilsio, 
viešosios infrastruktūros, vers-
lumo skatinimo bei pažangaus 
valdymo srityse. Trys geriausiai 
vertinamos sritys yra turizmas, 
švietimas ir kultūra. Gyventojų 
nuomone, labiau pasitemti rei-
kėtų socialinių paslaugų, vers-
lumo skatinimo ir plėtros bei 
sveikatos apsaugos srityse. 

Apibendrintas gyventojų 
vertinimas

Gyventojų nuomone, per 
2014-2020 m. svarbiau-
si Druskininkų savivaldybėje 
įvykdyti darbai (išrikiuoti atsi-
tiktine tvarka) yra:

• Keltuvas „Lynų kelias“
• Amatų centras „Menų kalvė“
• K. Dineikos parko rekonstruk-
cijos darbai

• Vijūnėlės parko atnaujinimas
• „Snow Arena“ sutvarkymas 
• Kultūros ir kongresų rūmų sta-
tybos pradžia

• Lietuvos sporto centro Druski-
ninkų sporto bazė 

• Pėsčiųjų ir dviračių takų re-
konstrukcija

• Kelių ir gatvių atnaujinimas 
(ypatingai M. K. Čiurlionio 
gatvės rekonstrukcija, kelio 
Druskininkai-Viečiūnai reno-
vacija)

• Daugiabučių namų renovacija
• Leipalingio dvaro renovacija
• Modernių vaikų žaidimo aikš-
telių įrengimas

• Miesto gražinimas, viešųjų er-
dvių, gėlynų tvarkymas

• Atnaujinta biblioteka
• Gatvių apšvietimas
• Turizmo skatinimas
• Prekybos centrų „Lidl“ ir „Nor-
fa“ plėtra Druskininkuose
Gyventojai gerai įvertino CO-

VID-19 pandemijos suvaldymą 
Druskininkų savivaldybėje.

Kviečiame gyventojus ir šį kar-
tą aktyviai dalyvauti apklausoje. 

Nuomonę išreikšti galite, pil-
dydami anoniminę anketą elek-
troniniu būdu (nuorodą rasite 
tinklapyje www.druskininkusavi-
valdybe.lt) arba tiesioginiu būdu 
Leipalingio ir Viečiūnų seniūni-
jose, Druskininkų savivaldybės 
administracijoje bei Druskinin-
kų savivaldybės viešojoje bibli-
otekoje.

Išsamią tyrimo ataskaitą ga-
lima rasti https://www.druski-
ninkusavivaldybe.lt/go.php/lit/
img/6

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės 
meras: „Gyventojų nuomonė 
mums labai svarbi ir reikalinga, 
ji suteikia galimybę sulaukti 
atgalinio ryšio ir suprasti, ar 
einame teisinga kryptimi, ar 
mūsų bendruomenės žmonės 
gauna realią naudą. Svarbu 
sužinoti, kur dar reikia pa-
sitempti, ką pagerinti. Kiekvie-
na užpildyta anketa – tai mūsų 
darbo ir pastangų įvertinimas. 
Tad prašau visų skirti 10 minučių savo laiko ir išsakyti, kokius 
jūs įsivaizduojate Druskininkus. Labai svarbu išgirsti jūsų norus 
bei lūkesčius, kokie Druskininkai turėtų būti po devynerių metų ir 
kokias strategines kryptis, jūsų manymu, reikia vystyti. Ačiū kiekv-
ienam už išsakytą nuomonę, pateiktus pasiūlymus ar pastabas 
– visus juos analizuosime ir vertinsime, kad naujasis Druskininkų 
savivaldybės 2021-2029 m. strateginis plėtros planas padėtų vy-
styti kurortą efektyviai ir užtikrintų bendruomenės poreikius“. 

Rugsėjo 9-20 dienomis 
vyksta karinės pratybos

Informuojame, kad LK Mecha-
nizuotosios pėstininkų brigados 
„Geležinis Vilkas“ Didžiosios 
kunigaikštienės Birutės ulonų 
bataliono kariai rugsėjo 9-20 d. 
vykdys lauko pratybas Druski-
ninkų savivaldybės apylinkėse.

Pratybos bus vykdomos švie-
siu ir tamsiu paros metu, jų 
metu bus naudojamos ratinės ir 
vikšrinės transporto priemonės, 
imitaciniai šaudmenys bei piro-
techninės priemonės.

2021 m. kovą organizuotos pirmosios gyventojų apklausos rezultatai 

Savivaldybė kviečia gyventojus išsakyti savo lūkesčius, kokie Druskininkai turėtų būti po devynerių metų ir kokias strategines kryptis, 
jų manymu, reikia vystyti

Nuo rugsėjo 13-osios Druskininkų savivaldybėje 
kontaktiniu būdu aptarnaujami tik 

Galimybių pasus turintys gyventojai
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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

Negalią turintiems druskininkiečiams 
pradėta teikti asmeninė pagalba 

Šią savaitę neįgaliems 
Druskininkų savivaldybės 
gyventojams pradėta teikti 
nauja paslauga – asmeninio 
asistento pagalba. Tai – 
neįkainojama nauda negalią 
turintiems druskininkiečiams, 
didžiulė pagalba neįgaliųjų 
šeimų nariams ir artimiesiems.

Asmeninės pagalbos 
tikslas – suteikti neįgaliajam 
individualią pagalbą namuose 
ir viešoje aplinkoje (palydint ir 
komunikuojant), padėsiančią jam 
gyventi savarankiškai ir veikti 
visose gyvenimo srityse. Tokią 
pagalbą gali gauti asmenys, 
kuriems nustatytas neįgalumo 
lygis arba 55 procentų ir 
mažesnis darbingumo lygis, arba 
specialiųjų poreikių lygis.

Atrinko paslaugos teikėją
Kaip teigė Savivaldybės 

Socialinės paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Bronė 
Petrikienė, teikti tokią paslaugą 
atsirado galimybė, kai buvo 
priimtas Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo pakeitimas 
ir jo lydimieji teisės aktai. 

Druskininkų savivaldybės 
administracija paskelbė 
Fizinių ir juridinių asmenų, 
teiksiančių pagalbos Druskininkų 
savivaldybėje, atrankos konkursą 
ir atrinko asmeninės pagalbos 
teikėją – nevyriausybinę 
organizaciją – Sutrikusio intelekto 
žmonių bendriją „Druskininkų 
viltis“. 

„Ši organizacija turi 20 
metų darbo patirtį neįgaliųjų 
socialinės integracijos srityje, 
ji yra viena iš stipriausių 
savivaldybės nevyriausybinių 
organizacijų, kokybiškai teikianti 
dienos užimtumo paslaugas 
neįgaliesiems, laikiną atokvėpį ir 
kitą pagalbą jų artimiesiems“, – 
sakė B. Petrikienė.

Gauta dešimt prašymų
B. Petrikienės teigimu, šiuo metu 

sulaukta dešimties prašymų gauti 
asmeninio asistento paslaugas, 
kurios pradedamos teikti jau šią 
savaitę. Tačiau dar yra galimybė 
kreiptis į savivaldybę dėl šių 
paslaugų gavimo.

Pasidomėjus, kaip galima gauti 
asmeninę pagalbą, B. Petrikienė 
sakė, kad prašymai priimami 
ir konsultacijos teikiamos 
Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos skyriuje. 

Po to socialinis darbuotojas, 
užpildydamas asmeninės 
pagalbos poreikio vertinimo 
klausimyną, įvertina asmeninės 
pagalbos asmeniui poreikį 
ir pateikia motyvuotą 
rekomendaciją dėl asmeninės 
pagalbos tikslingumo 
(netikslingumo). Sprendimą 
priima Socialinės paramos 
skyrius.

„Atsižvelgus į socialinio 
darbuotojo pateiktas 
rekomendacijas priimamas 
sprendimas, kiek valandų per 
mėnesį ir kokiose veiklose 
(asmens higiena, mityba, 
judėjimas/mobilumas ar 
socialiniai santykiai ir aplinka) 
konkrečiam neįgaliajam reikia 
teikti pagalbą. Toliau pagalbos 
teikimą organizuoja asociacija 
„Druskininkų viltis“. Paslauga 
iš dalies mokama, patvirtintas 
asmeninės pagalbos valandinis 
įkainis – 8 eurai, tačiau, kiek 
reikia mokėti konkrečiu atveju, 
vadovaujantis galiojančiais 
teisės aktais, įvertinęs asmens 
finansines galimybes mokėti 
už asmeninę pagalbą, nustato 
Socialinės paramos skyrius“, – 
sakė B. Petrikienė.

Planuoja turėti tris asistentus
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

vadovė Loreta Sadauskienė 
teigė, kad asmeniniai asistentai 
priimami pagal jų turimą 
kvalifikaciją, vertinant, kiek 
jie turės aptarnauti neįgaliųjų: 

„Planuojame turėti tris asistentus. 
Dabar yra 10 paslaugų gavėjų, 
todėl priėmėme du asistentus. Jei 
bus daugiau prašymų, priimsime 
dar vieną asistentą. Jie teiks tik 
tas paslaugas, kurios numatytos 
apraše – socialiniai santykiai, 
judėjimas, mobilumas.“

Pasidomėjus, kiek valandų per 
savaitę paslaugos bus teikiamos 
neįgaliesiems, L.Sadauskienė 
teigė, jog valandų skaičius labai 
skirtingas: „Daugiausia vienas 
asmuo gaus 56 paslaugos 
valandas per mėnesį, yra 40, 
32, 24, 16 val. Viskas priklauso 
nuo to, kaip pageidauja asmuo. 
Žinoma, ir mokesčio dydis 
priklauso nuo valandų kiekio.“

Svarbi informacija apie asmeninio asistento paslaugą
Kam teikiama asmeninio asistento pagalba?
Asmeninė pagalba teikiama Druskininkų savivaldybėje deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems 
asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka 
nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių 
lygis ir kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali sa-
varankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems 
reikalinga kitų asmenų pagalba.
Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, 
dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis arba 
gyvena vieni.
Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socia-
linės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?
Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:
1. Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną 
kasdieniame gyvenime.
2. Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, 
nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.).
3. Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, or-
ganizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais 
paviršiais ir kt.
4. Teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palai-
kyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.).
5. Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegz-
ti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos 
režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti so-
cialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?
Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio 
asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo 
slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funk-
cijų ir kt.).

Kiek mokėti už asmeninę pagalbą?
Jei neįgaliojo pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asme-
ninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:
asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės 
už 3 VRP dydžius (384 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės 
už 4 VRP dydžius (512 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės 
už 5 VRP dydžius (640 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi 
viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Kur kreiptis dėl asmeninės pagalbos?
Prašymai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės pa-
ramos skyriuje, Vasario 16-osios g.7, Druskininkai, el. p. asta.luksiene@druskininkai.lt arba el. p. dai-
va.skripkiunaite@druskininkai.lt, tel. (8 313) 52543.

Kokius dokumentus pateikti?
Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai 
(įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.
2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pa-
žymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą.
3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, 
jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią 
asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui).
4. Dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, 
moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra regis-
truotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);
5. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudi-
jimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asme-
ninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir 
atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Asmeninio asistento paslaugos sudomino ir MB „Augusto spauda“ įkūrėją A. Lankelį/
Roberto Kisieliaus nuotrauka
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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“!

gyventi nežinioje. 
Dabar veikia tie sanatorijos 

padaliniai, kurie teikia paslau-
gas komerciniams klientams – 
baseinas, treniruoklių salė, vo-
nių skyrius, teikiamos gydytojo 
odontologo paslaugos. Tačiau 
kai kurie gydytojai specialistai, 
pavyzdžiui, ginekologas, rent-
genologas į darbus dar nesu-
grįžo. 

Mes nuolat atnaujiname sana-
torijos aplinką, net tokiomis są-
lygomis planuojame skirti ne-
mažai pinigų sanatorijos plėtrai. 
Tikimės, kad viskas pavyks. 
Mes pasiruošę teikti kokybiš-
kas paslaugas visu pajėgumu, 
dabar viskas priklauso nuo Lie-
tuvos – ar bus suteiktos galimy-
bės. Mes norime prisidėti prie 
ekonominės Lietuvos gerovės ir 
vystymosi. 

Beje, paslaugas mes teikia-
me ne tik sanatorijos gyvento-
jams, bet ir druskininkiečiams, 
visiems miesto svečiams. Visų 
maloniai laukiame. 

Parengė Laima Rekevičienė

Sanatorija „Belorus“ laukia sergančių vaikų, 
kuriems reikia gydymo ir reabilitacijos

Michail ir Larisa Sbarskije iš Izraelio, Petah Ti-
kva miesto: „Atvykome į „Belorus“ jau 11 kartą. Pir-
mą kartą čia labai patiko, ir vis sugrįžtame. Apie sa-
natoriją „Belorus“ galima kalbėti tik iš gerosios pusės 
– viskas čia gerai: ir aptarnavimas, ir procedūros, ir 
maitinimas. Todėl ją ir renkamės. Tik geriausius žo-
džius galime skirti medicinos darbuotojams, adminis-
tracijai. 

Prieš atvykdami į Druskininkus, ieškojome ramios 
vietos, esančios gamtos apsuptyje. Pažįstami patarė 
važiuoti būtent čia. Atvykome ir iš karto įsimylėjome 
Druskininkus. Tiesa, kartą buvome nuvykę į Lenki-
ją, pasirinkome prabangų viešbutį, bet tos žmogiškos 
šilumos ir rūpesčio, kurį patyrėme daugybę metų sa-
natorijoje „Belorus“, ten pasigedome. Taigi vėl grįžo-
me į Druskininkus. 

Juk pasigydę Druskininkuose, pasinaudoję gydo-
mosiomis procedūromis, jų poveikį jaučiame visus me-
tus, o tada vėl čionai sugrįžtame – iki kitos kelionės. 
Viskas naudinga sveikatai – ir gydomasis purvas, ir magneto terapija, ir mineralinio vandens vonios. 

Kai išgirdome, kad sanatorija „Belorus“ uždaryta, negalėjome įsivaizduoti, kad galime netekti tokio komplekso. Rankas reikėtų nu-
kapoti tam, kas galėtų priimti tokį sprendimą... Mes matėme, kaip per daugelį metų keitėsi sanatorijos erdvės, kaip ji gražėjo, plėtė-
si, buvo atnaujinta. Pastatai buvo sujungti galerijomis, kad visur galėtum patekti, neišeidamas į lauką. Matėme, kaip čia rūpinamasi 
sergančiais vaikais. Gaila, kad dabar jų nėra, nes čia jie gaudavo geriausias gydomąsias procedūras“.

Česlovas Jankūnas iš Kauno: 
„Druskininkų sanatorijose gy-
dausi jau 33 metus. Dirbau 
montuotoju aukštalipiu. Kar-
tą po medicininės ;patikros gy-
dytoja pasakė, kad teks rimtai 
gydytis. Taip pirmąkart pate-
kau į sanatoriją Druskininkuo-
se. O „Belorus“ atradau 2011 
metais, ir nuo to laiko kone 
triskart per metus čia apsilan-
kau, pastiprinu sveikatą. Iki tol 
gydžiausi daugelyje sanatori-
jų, kurios dabar jau neveikia, o 
ten dirbusius darbuotojus su-
tinku ir čia. Jaučiuosi kaip na-
mie, laukiamas. O tai jau yra 
pusė sveikatos! Be to, grynas 
oras, čia pat Nemunas, viskas 
svarbu. 

Gydomosios procedūros ti-
krai padeda. Tie draugai, kurie 
neklausė manęs ir nevažiavo 
į sanatoriją, dabar manęs jau 
anapus laukia... Man svarbu 
investuoti į savo sveikatą.

Kai sužinojau, kad sanatorija „Belorus“ neveikia, labai išgyve-
nau – tikrai pykstu ant dabartinės valdžios atstovų, nes negalė-
jau atvažiuoti gydytis, kaip buvau įpratęs. 

Dabar gydausi už savo pinigus. Man labai patinka „Belorus“ 
kolektyvas. Švaru, tvarkinga. Labai teigiamai tai veikia žmogų, 
kaip ir žmogiškumas, nuoširdus bendravimas. Aš čia jaučiuo-
si kaip namie. 

Tris kartus per metus atvykstu. Gaila, kad teko padaryti per-
trauką, tikrai jaučiu, kad pablogėjo sveikata, kol neveikė sana-
torija ir negalėjau čionai atvykti.“

Markas ir Jelizaveta 
Volynskije: „Pirmą kartą 
gydomės sanatorijoje „Belo-
rus“. Prieš tai teko gydytis ki-
tose Druskininkų sanatorijo-
se. Gydymas panašus į kitų 
sanatorijų, tačiau čia išmėgi-
nome gydomąjį purvą ir mi-
neralines vonias. Markas nuo 
dvejų metų dėl cerebrinio pa-
ralyžiaus nuolat gydosi sana-
torijose, šiemet nutarėme iš-
mėginti sanatoriją „Belorus“. 

Mums čia patinka. Išban-
dėme mums naują dalyką – 
manualinę terapiją. Tiesa, 
Markui labiau patinka tos pro-
cedūros, kurios malonesnės. 
Kokybiškų procedūrų visuma 
duoda apčiuopiamų rezulta-
tų. Markas sako, kad jam tapo 
lengviau vaikščioti. Sąlygos 
čia paleisti dvi savaites ir gau-
ti kokybiškas procedūras – ti-
krai puikios“. 

Sanatorijos „Belorus“ vyriausiasis gydy-
tojas I. Yepifanau džiaugiasi, kad žmonės 
vertina čia teikiamų paslaugų kokybę/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka

M. ir L. Sbarskije iš Izraelio (centre) džiaugiasi svetingu sanatorijos administracijos ir medikų sutiki-
mu/Laimos Rekevičienės nuotrauka



2021 m.  rugsėjo 16 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3226

Parlamentaras Z. Streikus: 
„Rinkėjus nuvilčiau, jei iš esmės keistųsi mano pažiūros“

Praėjusią savaitę Lietuvos 
politinę padangę sudrebino 
neeilinis įvykis – suskilo Seimo 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
(LVŽS) frakcija. Nemaža 
dalis buvusių „valstiečių“ 
atsisakė Ramūno Karbauskio 
lyderystės ir prisijungė prie 
Sauliaus Skvernelio naujai 
suburtos frakcijos. Iš viso 
su S. Skverneliu valstiečius 
paliko dešimt LVŽS frakcijai 
priklausiusių politikų. Tarp 
jų – ir druskininkiečių į Seimą 
išrinktas Zenonas Streikus. 

S. Skvernelio sukurta naujoji 
frakcija, kurią sudaro 13 Seimo 
narių, pavadinta Demokratų 
frakcija „Vardan Lietuvos“. Ji 
dirbs opozicijoje.

Apie pasitraukimą iš Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos frakcijos 
nulėmusias priežastis, 

naujosios frakcijos politinę 
kryptį ir vertybines nuostatas, 
įsipareigojimus rinkėjams 
kalbėjomės su parlamentaru Z. 
Streikumi. 

– Jūs perėjote į S. Skvernelio 
suburtą naują frakciją. Kas 
paskatino tokiam žingsniui? 
Kokiomis vertybėmis remiasi 
į šią frakciją susibūrę 
parlamentarai?

– Kadangi tuomet buvau 
išvykęs, kvietimą jungtis į naują 
Demokratų frakciją „Vardan 
Lietuvos“ gavau pokalbio 
telefonu su S. Skverneliu metu. 
Apsispręsti nebuvo lengva, nes 
gerbiau bei gerbiu abu lyderius 
– ir S. Skvernelį, ir R. Karbauskį, 
vertinu jų drauge nuveiktus 
darbus Lietuvai, žmonėms.

Į didžiąją politiką 2016 metais 

mane pakvietė S. Skvernelis. Be 
to, naujoje frakcijoje dauguma jos 
narių yra mano bičiuliai, kurie savo 
žiniomis bei darbais praėjusios 
kadencijos metu ir Seime, ir 
Vyriausybėje sukūrė esminį 
proveržį Lietuvos socialinėje, 
ekonominėje, visuomenės 
saugumo ir kitose srityse. Jie 
nebuvo abejingi Druskininkų ir 
Lazdijų problemų sprendimui.

Apsispręsti padėjo ir naujos 
frakcijos kolegų tarpusavio 
bendravimo kultūra, valstybinis 
požiūris, siekimas kalbėtis 
ir ieškoti visiems priimtinų 
sprendimų. Tai visiškai atitiko 
mano požiūrį, kad nepakanka 
išlaikyti pagarbius santykius 
su saviškiais – reikia stengtis 
ir iš priešų daryti draugus bei 
pasekėjus, o ne atvirkščiai.

Valstybė nėra nei partijų, nei 
frakcijų nuosavybė. Vertybės 
glūdi žmogaus širdyje ir prote. 
Man buvo ir yra svarbi morali 
politika, pagarba žmogui bei 
jo nuomonei. Nepritariau ir 
nepritarsiu sprendimams, 
menkinantiems ir silpninantiems 
šeimą, legalizuojantiems 
narkotikų vartojimą ir platinimą, 
kertantiems šaknis lietuvių 
kultūrai, kalbai ir tradicijoms. 
Tą atspindi ir atspindės mano 
balsavimai.

– Ar apie savo sprendimą 
konsultavotės su savivaldybių, 
kurių ribose buvote išrinktas į 
Seimą, vadovais?

– Su Lazdijų mere Ausma 
Miškiniene buvau susitikęs, o 

su meru Ričardu Malinausku 
kalbėjausi telefonu, dar 
nepriėmęs sprendimo.

Jei požiūriai būtų iš esmės 
skyręsi, gal mano sprendimas 
būtų ir kitoks. Juk visų pirma mes 
drauge turime dirbti Druskininkų 
ir Lazdijų kraštui bei jų žmonių 
labui.

– R. Karbauskis teigia, kad 
palikusieji valstiečių frakciją 
išdavė savo rinkėjus. Ką 
galėtumėte atsakyti į tokius 
kaltinimus?

– Man atrodo, išduočiau 
rinkėjus tokiu atveju, jei iš esmės 
keistųsi mano pažiūros, vertybės 
ir sprendimai. Mes nepalikome, 
neišdavėme Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos frakcijos, 
o tiesiog pasukome šiek tiek 
kitu keliu, kuriame mažiau 
politikavimo ir kritikos, daugiau 
klausymosi, kalbėjimosi, tarimosi 
ir pagarbos kito nuomonei.

– Ar išėjus į naująją frakciją, 
keisis Jūsų įsipareigojimai 
rinkėjams?

– Ne. Ne tik nesikeis, 
bet, manau, palengvės jų 
įgyvendinimo galimybės, net 
ir dirbant opozicijoje. Dar sykį 
patvirtinsiu, kad naujos frakcijos 
įkūrimas siejamas ne su priešų 
paieška ar vėlimusi į konfliktus, 
o su gebėjimu ieškoti valstybiškų 
sprendimų.

– Kokia bus naujosios 
frakcijos politinė kryptis, 
kokie svarbiausi klausimai, 

kuriuos frakcija įtrauks į Seimo 
posėdžių darbotvarkes? 
Kokius matote svarbiausius 
klausimus, kurių sprendimų 
laukia Jotvingių apygardos 
rinkėjai?

– Frakcijos politinė kryptis – 
centro kairė. Esame pasirengę 
būti konstruktyvia opozicija 
dabartiniams valdantiesiems ir 
sieksime, kad nauji sprendimai 
atlieptų žmonių ir valstybės 
interesus.

Iš Seimo rudens sesijoje 
pateiktų 430 teisės aktų nekuklią 
dalį sudaro frakcijos „Vardan 
Lietuvos“ pasiūlymai. Manau, 
kad jie prisidės prie socialinės 
nelygybės mažinimo, valstybės 
valdymo, ekonomikos ir žaliojo 
kurso klausimų sprendimo.

Druskininkiečiams svarbiu 
turėtų tapti Kurortų įstatymas, 
nekilnojamojo turto mokesčio 
pajamų tiesioginis skyrimas 
savivaldai, valstybinės žemės 
perdavimas savivaldai, turizmo 
trimečio finansavimo didinimas iš 
Valstybės biudžeto lėšų, smulkų 
verslą skatinantys įstatymai bei 
nutarimai ir sprendimai finansuoti 
Kultūros centro užbaigimo 
darbus, pasirengimo Pasaulio 
lietuvių žaidynėms bei daugybė 
mažesnių svarbių projektų.

Mano darbas Demokratų 
frakcijoje „Vardan Lietuvos“ – tai 
ir darbas vardan Druskininkų ir 
Lazdijų krašto ir jų žmonių.

\
Kalbino Laimutis Genys

Z. Streikus: „Mano darbas Demokratų frakcijoje „Vardan Lietuvos“ – tai ir darbas vardan 
Druskininkų, Lazdijų krašto ir jų žmonių“/asmeninio archyvo nuotrauka
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„Šypsenos akademijoje“ – efektyvus dantų balinimas pagal 
kiekvieno individualią situaciją ir lūkesčius

Druskininkiečių „Tėvadieniai“: edukacinės išvykos
 ir prasmingas tėčių bendravimas su savo atžalomis

Sveika ir natūraliai balta 
šypsena yra visų mūsų 
siekiamybė. Todėl nenuostabu, 
kad dantų balinimas yra 
viena iš dažniausiai pacientų 
pasirenkamų procedūrų. 
„Šypsenos akademijos“ 
specialistai patikina, kad 
kiekvienas pacientas gali turėti 
išsvajotą baltą šypseną. 

Prieš renkantis dantų balinimo 
būdą, vertėtų susipažinti su 
galimais dantų balinimo metodais, 
o efektyviausią ir tinkamiausią 
asmeniškai Jums visada padės 
išsirinkti specialistas, įvertinęs 
Jūsų individualią situaciją bei 
lūkesčius.

Dantų balinimas lazeriu – 
greitas ir efektyvus būdas 
džiaugtis balta šypsena

Balinimas lazeriu – 
inovatyviausias dantų balinimo 
metodas. Tai – procedūra, 
atliekama odontologijos 
klinikoje, pasitelkiant pažangią 
technologiją – lazerį. Tai ne tik 
greitas ir paprastas, bet ir dantų 
emaliui nekenkiantis balinimo 
būdas, padedantis ilgiau išlaikyti 
rezultatą. Didžiausia staigmena 
– balinant dantis lazeriu, galima 
tikėtis net iki 7 tonų šviesesnio 
dantų atspalvio pagal dantų 

rakto paletę. Bendra procedūros 
trukmė yra vos 30-45 minutės, o 
balta šypsena galėsite džiaugtis iš 
karto po procedūros. Procedūros 
metu ant dantenų yra uždedama 
speciali apsauga, todėl balinimo 
metu išvengiama bet kokių 
nemalonių pojūčių. 

Dantų balinimas lazeriu yra 
nesudėtinga procedūra, todėl 
jai nereikia jokio ypatingo 
pasiruošimo. Tačiau svarbu 
pabrėžti, kad, siekiant dar 
efektyvesnio rezultato, 
prieš dantų balinimą lazeriu 
rekomenduojama profesionali 
burnos higienos procedūra. 
Atlikus dantų balinimo lazeriu 
procedūrą, būtina tinkama dantų 
priežiūra namuose, apie kurią 
po balinimo procedūros išsamiai 
papasakos specialistas. Tinkama 
burnos higiena padės išlaikyti 
šviesesnių dantų rezultatą dar 
ilgiau.

Balinimo kapos – saugus ir 
veiksmingas metodas dantų 
balinimui namuose

Pacientai dažnai klausia 
specialistų, ar įmanoma saugiai 
balinti dantis namuose? Kokią 
priemonę reikėtų naudoti, 
norint išvengti dantų ir dantenų 
jautrumo, o norimą efektą išgauti 

palaipsniui? Dantų balinimas 
kapomis – idealus sprendimas, 
siekiant tai atlikti savarankiškai 
namuose ir išvengiant dantų 
balinimo procedūroms būdingo 
dantų jautrumo. Pacientui pagal 
jo dantų formą pagaminamos 
individualios kapos, į kurias 
dedama speciali balinamoji 
medžiaga. Kapas, užsidėjus ant 
dantų, reikia laikyti specialisto 
nurodytą laiką, priklausomai nuo 
to, kiek tamsūs yra dantys ir kokį 
dantų balinimo efektą norima 
pasiekti. Siekiant efektyvesnio 
rezultato, prieš dantų balinimą 
kapomis taip pat rekomenduojama 
atlikti profesionalią burnos 
higienos procedūrą.

Dantų balinimas kapomis gali 
būti naudojamas ir namuose po 
dantų balinimo lazeriu procedūros 

dantų baltumui palaikyti. 
Po dantų balinimo lazeriu 
specialistas nuskenuos Jūsų 
dantis 3D skeneriu, skaitmeninėje 
laboratorijoje bus suformuojamas 
užsakymas Jūsų asmeninėms 
dantų balinimo kapoms gaminti.

Endodontiškai gydytų dantų 
balinimas 

Nusivilti, kad endodontiškai 
gydyti dantys patamsėjo, tikrai 
neverta. Jei dantų spalva pakito 
po dantų šaknų kanalų gydymo, 
galimas yra endodontinis pavienių 
dantų balinimas. Tai procedūra, 
kurios metu pašviesinami 
endodontiškai gydyti dantys, kurie 
gali būti patamsėję, įgavę pilką 
atspalvį. Pirmiausia gydytojas 
endodontologas turi įvertinti 
danties šaknų kanalo užpildo 
kokybę. Endodontinė danties 
ertmė vėliau yra pripildoma 
specialaus gelio, kuris dantį veikia 
iš vidaus. Balinamoji medžiaga 
laikoma specialisto nurodytą 
laiką. Po nurodyto laiko, įvertinus 
situaciją, siekiant dar didesnio 
baltumo efekto, procedūra gali 
būti kartojama.

Išsirinkti tinkamiausią ir 
efektyviausią dantų balinimo 
būdą padės specialistas

Pasirinkti Jums labiausiai 
tinkamą dantų balinimo būdą 
visada padės burnos higienos 
specialistas. Įvertinęs dantų 
būklę ir nustatęs esamą dantų 
atspalvį, specialistas įvertins, 
kuris dantų balinimo būdas būtų 
efektyviausias ir naudingiausias 
Jūsų individualiai situacijai. 

Dantų spalva gali priklausyti nuo 
daugybės veiksnių: anksčiau 
vartotų vaistų, genetinio 
paveldėjimo, asmeninių higienos 
įpročių, dažančio maisto ir 
gėrimų vartojimo, rūkymo ir kitų 
priežasčių. Kiekvienas dantų 
balinimo būdas gali sukelti 
individualų efektą, todėl geriausias 
sprendimas, prieš renkantis 
balinimo būdą, – pasikonsultuoti 
su burnos higienos specialistu. 
Taip Jums bus išrinktas ne tik 
efektyviausias sprendimas 
tobulai baltai šypsenai, bet ir 
suteikta konsultacija apie dantų 
priežiūrą namuose, kad balta 
šypsena galėtumėte džiaugtis 
kuo ilgiau.

Patamsėjus dantims, 
pacientai dažnai susiduria su 
psichologinėmis problemomis, 
mažiau šypsosi, vengia 
bendravimo. Sveika ir graži 
šypsena – mūsų vizitinė kortelė. 
Jeigu svajojate apie baltą 
šypseną, bet vis dar baiminatės ar 
dvejojate, ženkite pirmąjį žingsnį 
ir užsiregistruokite konsultacijai 
pas burnos higienos specialistą. 
Įvertinus Jūsų dantų būklę ir 
esamą atspalvį, bus rastas pats 
efektyviausias dantų balinimo 
sprendimas. Svajonių šypseną 
gali turėti visi!

Dabar puiki proga žengti 
pirmąjį žingsnį, nes dantų 
balinimas lazeriu visą rugsėjį 
„Šypsenos akademijoje“ net 
50 proc. pigiau! Laukiame 
Jūsų adresu K. Dineikos g. 
1, SPA Vilnius Druskininkai. 
Registruotis galite telefonu 
+370 643 52 525 arba internetu 
www.sypsenosakademija.lt

„Šypsenos akademijos“ specialistai patikina, kad kiekvienas pacientas gali turėti išsvajotą baltą šypseną/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Laima Rekevičienė

Prieš šešerius metus trijų 
druskininkiečių draugų 
– Simono Kazakevičiaus, 
Artūro Skausmenio ir Arnoldo 
Vasiliausko sumanyta 
„Tėvadienio“ iniciatyva 
sėkmingai gyvuoja ir šiandien. 
„Tėvadieniu“ paskelbtas 
pirmas mėnesio sekmadienis 
suburia bendraminčius, kurie 
savo vaikams organizuoja 
smagias savaitgalio pramogas 
drauge su tėčiais. Kaskart 
jie stengiasi su vaikais 
nuveikti ką nors įdomaus, o 
mamoms leidžia pailsėti ir 
skirti laiko sau. „Tėvadienių“ 
nekantriai laukia ir vaikai, 
ir patys jų tėčiai. Rugsėjo 
pradžioje druskininkiečiai 
sumanė apsilankyti Alytuje 
veikiančiame Atliekų tvarkymo 
centre, susipažinti su atliekų 
perdirbimo sistema, o vėliau 
smagiai leido pramogų parke.

Apie „Tėvadienių“ idėją 

kalbėjomės su vienu iš 
iniciatorių – savivaldybės mero 
patarėju S. Kazakevičiumi. 

– Ar pradėję „Tėvadienius“ 
tikėjotės, kad jie bus tokie 
populiarūs?

– Į pirmąjį „Tėvadienį“ – iškylą 
su pietumis K. Dineikos parke – 
su Artūru ir Arnoldu išsiruošėme 
trise, su savo atžalomis. Ir jau tada 
tapo aišku, kad tokie „Tėvadieniai“ 
ir toliau bus organizuojami. 
Paskelbdavome „Tėvadienio“ datą 
socialiniame tinkle „Facebook“ 
ir prisijungdavo kiti tėveliai, kurie 
tuo metu galėjo. Vaikai per tą 
laiką paaugo, bendraminčių ratas 
plėtėsi – dabar per „Tėvadienius“ 
susirenka (su vaikais) ir 30 žmonių 
grupės, „Tėvadienių“ programos 
darėsi vis smagesnės. 

Tiesa, buvo padaryta pertrauka 
ir dėl COVID-19 pandemijos, 
ir dėl to, kad norėjosi atnaujinti 
idėjas. Juk mūsų „Tėvadienis“ – 
tai ir smagus pabendravimas su 
vaikais, ir edukacijos, ir pramogos. 

Norint sudaryti programą, kuri 
visus sudomintų, reikia ne vieną 
dieną pasukti galvas. Rengiant 

edukacines „Tėvadienių“ 
programas, norisi, kad ir būtų 
vaikams įdomu, ir patys ką nors 

nauja susižinotumėme. 
Per visus šiuos metus ir 

16 psl.

„Tėvadienio“ dalyviai sumanė apsilankyti ARATC, pamatyti, kaip panaudoti daiktai atgimsta antram gyvenimui, susipažinti su atliekų 
perdirbimo sistema/Asmeninio archyvo nuotrauka
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„Glauniausia pasakore“ paskelbta lietuvninkų tarme 
pasaką sekusi pasakotoja iš Klaipėdos krašto

Dvi dienas pasakotojai iš 
visos Lietuvos vaizdingomis 
tarmėmis, patarmėmis, 
šnektomis ir pašnektėmis 
Druskininkuose porino 
sakmes, padavimus ir smagias 
istorijas. Devintą kartą 
Druskininkuose surengtame 
Lietuvos pasakotojų konkurse 
„Žodzis žodzį gena“ išrinkta 
„Glauniausia pasakotoja 2021“.

Žodinė liaudies kūryba – 
primiršta, bet labai svarbi 
mūsų kultūros paveldo dalis

Konkursas pirmąkart buvo 
surengtas 2011 metais, penkerius 
metus vyko kasmet, dabar 
rengiamas kas antri metai. Šįmet 
konkursui suteikta ypatinga 
reikšmė – jis įtrauktas į Lietuvoje 
rengiamų tęstinių prioritetinių 
renginių sąrašą. 

Konkurso sumanytoja – 
Druskininkų kultūros centro 
etnografė Lina Balčiūnienė 
prisimena, kad iš pradžių 
autentiški pasakų sekimo ir iš 
kartos į kartą perduotų močiučių 
lopšinių dainavimo vakarai buvo 
tradicinės Dainavos krašto 
folkloro šventės, vykstančios 
Druskininkuose, dalis.

„Kolegos, matydami didelį 
susidomėjimą šiomis veiklomis, 
patarė pasvarstyti apie atskiro 
konkurso organizavimą. Juk 
dainuojamasis, instrumentinis 
folkloras jau turi savo tradicijas ir 
yra pakankamai išpopuliarintas, 
tuo tarpu pasakojamoji tradicija 
kiek primiršta,“ – prisiminimais 
apie konkurso ištakas dalijosi L. 
Balčiūnienė. Šiai idėjai pritarė 
ir palaikė Lietuvos nacionalinis 
kultūros centras, kasmet aktyviai 
prisidedantis prie konkurso 
organizavimo.

„Pasakotojų konkursas yra viena 
iš priemonių, padedanti išsaugoti 
šias tradicijas gyvybingas, o 
šįmet Druskininkuose buvo 
surengta išties graži, įsimintina 
ir labai vertinga savo prasme 
šventė,“ – sakė pasakotojų 
konkurso komisijos pirmininkė 
Vida Šatkauskienė, Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro 
direktoriaus pavaduotoja etninės 
kultūros veikloms.

Finalinis šalies ratas – 
Druskininkuose

Dvi dienas Druskininkuose, 
skirtingose ir ypatingą aurą 
turinčiose vietose – K. Dineikos 
sveikatingumo parke ir unikaliame 

senoviniame Švendubrės 
kaime – vyko pasakotojų 
konkurso finalinis etapas, 
kuriame dalyvavo pasakotojai 
iš įvairių Lietuvos etnografinių 
regionų, vietinių konkurso 
ratų laureatai. Pasakotojai, 
laikydamiesi sekimo, pasakojimo, 
šnekamosios kalbos stilistikos, 
turėjo tarmiškai papasakoti 
(ne perskaityti!) pasirinktą 
pasakojamosios tautosakos 
tekstą – pasakojimą, pasaką ar 
sakmę, padavimą. Vertinimo 
komisija – V. Šatkauskienė, 
etnologė Nijolė Marcinkevičienė, 
žurnalo „Būdas“ redaktorius 
Juozas Šorys, Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja metodininkė 
Lina Dudulienė – išrinko 
konkurso laureatą – „Glauniausią 
pasakorių“ ir po vieną nugalėtoją 
sakmės/padavimo, pasakos, 
pasakojimo kategorijose.

Anot V. Šatkauskienės, šįmet 
pasakotojai buvo vienas už 
kitą įdomesni, kiekvienas labai 
išraiškingai, kūrybingai ir savitai 
perteikė tautosakos kūrinį, 
išgirstą iš senelių ar perskaitytą 
garsiausiuose tautosakos 
rinkiniuose. Vertintas repertuaro 
autentiškumas, kūrinių turinys 
ir meninė vertė, pasakotojo 
įtaigumas, natūralumas, 
išraiškingumas, tarmė, ryšys su 
publika.

Pramanyti pasakojimai atvėrė 
kelią grožinei literatūrai

Pirmasis konkurso vakaras 
buvo skirtas pasakoms. Pasakos 
skambėjo žemaičių, aukštaičių, 
dzūkų ir suvalkiečių tarmėmis. 
Visos buvo įdomios, įvairios, 
dominavo stebuklinės, dauguma 
– labai archaiškos, retai girdimos. 
Pasakotojai iš Šakių, Šilalės, 
Klaipėdos, Varėnos, Pasvalio, 
Ukmergės, Pakruojo pasekė 
pasakas apie „išmislų“ virėją, 
netikusį jaunikį, gudrią mergą ir 
laimės ieškotoją, apie tai, kad 
bobos liežuvis už velnią piktesnis 
ir „kap ponas vilkui pircį kūreno“. 
Pastarąją pasaką sekusi Alma 
Dudzinskienė įtaigią ir ryškią 
dzūkišką šneką paįvairino 
dainuojamaisiais intarpais. 
Ona Liukpertienė iš Pakruojo 
rajono pasekė pasaką „Didelė 
valkšna“, kurioje sutinkami 
miškų mėlynbarzdžiai, undinėlės 
ir net pats Liuciferis, Virginija 
Snudaitienė iš Šilalės, tradiciją 
perėmusi natūraliai iš savo 

šeimos, pasirinko 1898-1901 
metais užrašytą pasaką apie 
stebuklingą kiaušinį.

Jolanta Karaliūnienė iš 
Panevėžio rajono, Miežiškių 
kultūros centro, pasakoti išmokusi 
savarankiškai, dėl labai įdomaus 
turinio ir išraiškingo pasakojimo 
sulaukė daugiausia žiūrovų ir 
komisijos simpatijų bei pasakų 
kategorijoje tapo pirmosios vietos 
nugalėtoja. Pasakotoja pasekė 
labai seną mitologinę, savyje 
daugybę prasmių slepiančią 
pasaką „Motiejutė“, kurią pateikė 
Emilija Bėralaitė-Vaičiulienė iš 
Putriškių kaimo.

Pasakų vakarą gražiai papildė 
Vilniaus universiteto folkloro 
ansamblio „Ratilio“ programa 
„Laumių monai“. Prisodrintos 
įvairiausių Lietuvos kampelių 
tarmių ir praturtėjusios 
asmeniniais išgyvenimais, 
senosios lietuvių sakmės 
apie laumes ratiliečių lūpose 
virto unikaliomis, dėmesį 
prikaustančiomis istorijomis, 
kuriose laumės atsiskleidė ne 
tik kaip darbščios verpėjos, 
kūdikių globėjos, likimo lėmėjos, 
bet įgavo dar niekur negirdėtus, 
neužrašytus pavidalus!

Tikros istorijos iš gyvenimo 
– šiurpios, pamokančios ir 
juokingos 

Šeštadienio popietę 
Švendubrės bendruomenės 
namuose liežuvius smailino 
pasakotojai, vaizdingomis 
tarmėmis, patarmėmis, 
šnektomis ir pašnektėmis porinę 
sakmes, padavimus ir smagias 
jumoristines istorijas. Pasakojimai 
ir atsiminimai tartum atstoja vėliau 
atsiradusį mokslą – istoriją. Anot 
V. Šatkauskienės, papasakoti 
sakmę patraukliai, taip įtaigiai, 
lyg viskas iš tiesų taip ir buvo, yra 
nelengva užduotis.

Senjorė Elena Vismantienė 
iš Šilalės rajono, Bilionių meno 
mėgėjų kolektyvo narė, išmokusi 
pasakoti savarankiškai, taip 
įtaigiai, smagiai ir įtikinančiai 
puikia tarme papasakojo 
padavimą apie Alkos ožį, kad 
nusipelnė sakmių/padavimų 
kategorijos laureatės vardo.

Vaizdingai ir gražia dzūkiška 
šnekta sakmę apie Druskonio 
ežerą papasakojo Audra 
Dudzinskienė iš Leipalingio, 
o Marija Liaukevičienė iš 
Druskininkų, pasakojimo tradiciją 
perėmusi iš savo šeimos, – 

istoriją apie garsaus Švendubrės 
akmens atsiradimą. Natūraliai 
ir gražia tarme sakmę apie tai, 
„kėp atsirodo Kelmyna“, išgirstą 
iš kaimyno, papasakojo Lina 
Matuliauskienė iš Biržų rajono. 
Palmyra Vengrienė iš Biržų 
rajono, pasirinkusi įdomią sakmę 
apie tai, iš kur Neciūnuose 
atsirado akmenys, perteikė 
ją gražia ir išraiškinga tarme. 
Pasakotojai pasakojo padavimus 
ir sakmes apie Papilio dvaro 
kumečių buitį, sugautą undinę, 
apie vietovardžio Pajaučkapis 
Valų kaime (Žemaitkiemio 
seniūnija) kilmę.

Stasė Kvaraciejienė, 
Druskininkų kultūros centro 
folkloro ansamblio „Stadalėlė“ 
narė, pasakojimo tradiciją 
perėmusi iš savo šeimos ir 
kartą jau pelniusi „Glauniausios 
pasakorės“ titulą, dzūkiškai 
paporino iš dieduko išgirstą 
istoriją apie berną ir velnią, iš 
močiutės išgirstą linksmą ir 
pamokančią istoriją apie tai, „kaip 
gera yr užsičiaupti“ pasakojo 
Laima Bartušienė iš Kvėdarnos, 
smagią istoriją apie gudrų žmogų 
papasakojo Janė Vėbraitė-
Giedraitienė iš Ukmergės 
kultūros centro.

Živilė Žarskutė iš Anykščių 
smagiai prajuokino žiūrovus 
ir komisiją savo šmaikščiais 
pasakojimais apie „čiaučių ir 
numirėlį“ ir pamokančią istoriją 
„apie bobų, kuri buvo pikta“. Už tai 
nusipelnė geriausio pasakotojo 
vardo smagių pasakojimų 
kategorijoje.

„Glauniausos pasakorės“ 
titulas – už lietuvninkų tarme 
pasektą reto grožio pasaką

„Glauniausios pasakorės“ 
titulas, vienbalsiu komisijos 
sutarimu, atiteko Klaipėdos 
rajonui atstovavusiai Priekulės 
kultūros centro Drevernos 
skyriaus renginių organizatorei, 
folkloro ansamblių „Žvejytės“ 
vadovei ir „Vėlingis“ dalyvei 
Virginai Asnauskienei. Pasakotoja 
vadinama Klaipėdos krašto 
„aukso grynuole“, tikra savo krašto 

patriote, ji nepailsdama prisideda 
prie Mažosios Lietuvos krašto 
tradicijų puoselėjimo. Pasakų 
konkurse ji išskirtine, retokai 
girdima lietuvininkų tarme pasekė 

pasaką „Apė kalvia gezelį“, kurią 
užrašė Martins Grožins Kairių 
kaime. Anot komisijos, pasaka 
pasekta itin raiškiai, gyvybingai, 
gražiai moduliuojant intonacijas, 
subtiliai į pasakojimą įtraukiant 
publiką.

Laimėtojai buvo apdovanoti 
piniginėmis premijomis, 
keramikės Giulnaros 
Kupčinskienės specialiai 
konkursui sukurtais prizais ir 
medaliais. Visi konkurso dalyviai 
buvo apdovanoti padėkos raštais, 
atminimo dovanomis.

„Autentiškas turinys, įtaigi 
tarmiška šnekta, pasakotojų 
natūralumas ir išraiškingumas 
ir aukšta meninė vertė yra šio 
konkurso didžiausios vertybės, 
– sakė komisijos pirmininkė. – 
Tai tikri mūsų kalbos ir kultūros 
deimančiukai, kuriuos visuomet 
verta išgirsti ir pamatyti.“

Parengė Ramunė 
Tarandė, DKC reklamos ir 
komunikacijos vyriausioji 

specialistė

Glauniausia pasakotoja šiemet pripažin-
ta V. Asnauskienė/DKC archyvo nuotrauka

Devintą kartą surengtas Lietuvos pasakotojų konkursas „Žodzis žodzį gena“ į Druskininkus sukvietė geriausius mūsų šalies pasako-
rius/DKC archyvo nuotrauka
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Ieškome darbingo amžiaus mo-
terų ir vyrų darbui Norvegijoje, 
žuvies perdirbimo fabrike 3-6 
mėn. laikotarpiui, su galimybe 
vėliau grįžti į darbo vietą.  Už-
sienio kalbos mokėti nereikia. 

Patirtis nebūtina. Pasirūpiname 
kelione ir apgyvendinimu. Dar-

bo užmokestis – 3000 Eur/mėn. 
Tel. +370 618 19 800, 

el. paštu hr@sunsea.no

Giluminis cheminis 
minkštų baldų ir kilimų

valymas Jūsų namuose.
Tel. 8 615 77277

 Druskininkų švietimo centre 
bus organizuojami intensyvūs 

Valstybinės lietuvių kalbos kursai
Trukmė: 2 kartus per savaitę po 2 akad. val.

Vieta: Druskininkų švietimo centras, 
M. K. Čiurlionio g. 80 

Mokymų pradžia: 2021 m. spalio 4 d.
Grupės: pradedantieji ir pažengusieji
Kursai mokami: 3 eur/1 akad. val.

Registracija iki 2021-10-01.
Tel. (8 313) 51178 arba 

e-paštu snieguole@dscentras.lt 
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Neįgaliųjų draugijos 

išvyka į Pakruojo dvarą 

Janina Jakubauskienė
Kiekvienais metais neįgalių-

jų draugija organizuoja savo na-
riams ekskursijas. Taigi ir šiemet 
rugpjūčio mėnesį važiavome pa-
sižiūrėti gėlių festivalio į Pakruo-
jo dvarą. Pamatėme nuostabias, 

gražiai išdėstytas gėlių kompozi-
cijas, žiūrėjome spektaklį tiesiog 
dvaro kieme. Esame labai dėkin-
gi neįgaliųjų organizacijos tarybai 
už šią nuostabią ekskursiją, kuri 
buvo finansuojama savivaldybės 
iš projekto lėšų.

Neįgaliųjų draugijos nariai džiaugėsi galimybe aplankyti Pakruojo dvarą/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Suaugusiųjų mokymo centras VšĮ „Profesijų spektras“ 
kviečia įgyti visada reikalingą ir gerai apmokamą 

apskaitininko profesiją. 
Praktiniai užsiėmimai sudaro 70 % mokymo programos. 

Stojamųjų egzaminų nėra!
Šiuo metu visoms mokymo programoms taikome dideles 

nuolaidas.

Susidomėjote galimybe dalyvauti? 
Išsami informacija:

Tel. 8 313 60369

Galbūt domina kirpėjo specialybė, 
o gal masažuotojo? Slaugytojo padėjėjo? 

Apsilankyk www.goda.lt/spektras ir sužinok daugiau!
www.facebook.com/profesijuspektras

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

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

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

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

 su SDK, utilizavimo para-
mai gauti. 

Dirbame 24/7.  
Tel. 8 636 60454

Nori uždirbti daugiau nei  minimalų atlyginimą? 
Rinkis darbą Vokietijoje!

Galime pasiūlyti: TAROS RŪŠIAVIMO, PALEČIŲ 
MONTAVIMO/REMONTO IR KITUS PAGALBINIUS 
DARBUS VYRAMS IR MOTERIMS. 

Koks uždarbis?
Dvigubai daugiau nei Lietuvoje: nuo 1300 eurų iki 2000 
eurų „į rankas“.

Kodėl verta dirbti pas mus?
Viskas paprasta – mes suteikiame idealius būstus gyve-
nimui, nemokamai nuvežame ir parvežame maršrutu LT/
DE/LT, o svarbiausia, kiekvieną savaitę mokame – 200 
Eur avansus. 

Skambinkite mums.
„Falko group“

Tel. +37065804689

Rugsėjo 18-ąją sporto aistruolius suburs IV-osios 
„Dzūkų žaidynės“

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 žiūrovų palaikymo, 
todėl kviečiame druskininkiečius 
ir miesto svečius atvykti į šį išskir-
tinį 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 
(Druskininkų ,,Atgimimo“ moky-
klos stadione, 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 miesto, Alytaus, Varėnos,  
Lazdijų bei Trakų rajonų savival-
dybės.

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

Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Nuo lapkričio mėnesio planuojame 
(susidarius grupei) organizuoti 

Pedagoginių-psichologinių žinių kursus (180 val.) 
nuotoliniu būdu, skirtus asmenims, besirengiantiems 

dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos 
mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus iki-

mokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir 
NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS. 

Mokymai būtų vykdomi pagal Pedagoginių-psichologinių 
žinių kurso programą patvirtintą 2017 m. birželio 28 d. LR 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-534.
Registracija ir smulkesnė informacija – iki 2021-10-22 

el. p. snieguole@dscentras.lt 
arba tel. (8 313) 51178
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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...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui, tė-
čiui, Česlovui Vaitukevičiui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Valę 

Vaitukevičienę, dukrą Ireną Curikovienę bei artimuosius.

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakę.
Tik niekada neištrins brangaus žmogaus atminimo.

Nuoširdžiai užjaučiame Antaną Nevulį dėl brolio mirties.

DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

Nuoširdžiai užuojaučiame visus artimuosius, mirus 
Jonui Nevuliui.

Merkinės g. 2 kaimynai

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Eugeniją Sidaravičiūtę. 

VO „Atmintis“ nariai, buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, mirus 
Algirdui Mikelioniui. Telydi Jus paguoda ir dvasios 

stiprybė šią sunkią netekties valandą.

DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

PADĖKA
Į Amžinybę išėjo mūsų mylima mama, močiutė Vincenta Tu-

mienė... Nuoširdžiai dėkojame buvusiems bendradarbiams, 
draugams, DNSB „Gojus“ gyventojams, centro AQUA admi-
nistracijai ir Švaros skyriui, laidojimo namams „Okona“, kavinei 
„Vido malūnas“ ir visiems, užjautusiems mus sunkią valandą ir 
padėjusiems palydėti ją į paskutinę kelionę. 

Dukra Daiva, sūnūs Dainius ir Kęstas, anūkai

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

Ieškau išsinuomoti 
ofiso / biuro tipo 

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

Naudojamas teikti 
konsultacijas. 

Tel. 8 622 04578

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

 Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5935/0004:194 ir 
5935/0004:303), esančių Liepiškių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. sa-
vininkų  Ant.St.  (miręs) ir Nat. Mikel. (mirusi) turto paveldėtojus , kad UAB 

,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-884) 2021-09-27  nuo 10 val. vykdys žemės sklypų (ka-

dastro Nr. 5935/0004:172 ir 5935/0004:174), esančių  Ricielių k., Leipalingio 
sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus. Su savimi turėti paveldėjimo 

teisę \patvirtinančio dokumento kopiją.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
UAB ,, Dzūkijos matininkai“ adresu  Savanorių g. 2, Varėna, 

el. paštu vidast26@gmail.com arba telefonu +370 686 36855.

Autoservisui reikalingas 
automechanikas, darbo pa-
tirtis nebūtina, apmokome. 
Darbo pobūdis: važiuoklės, 
stabdžių sistemos remon-
tas, ratų geometrijos atsta-

tymas, kėbulo
 išrinkimas/surinkimas ir t.t. 

Tel. 8 623 82375

Populiariosios muzikos 
konkursas – festivalis 

atkeliauja į Druskininkus
Du dešimtmečius visame 

pasaulyje Lietuvą garsinęs 
vokalistų konkursas „Kaunas 
talent“, iš laikinosios sostinės 
persikelia į gražiausią Lietuvos 
kurortą ir pradeda naują 
gyvenimą, jau čiurlionišku 
„Žvaigždžių sonatos“ vardu. 

Jau šį sekmadienį pačioje 
Druskininkų širdyje, Pramogų 
aikštėje, Druskininkų gyventojų 
ir svečių laukia pačių geriausių 
Lietuvos mokytojų parengti 
tik gyvai dainuojantys solistai 
ir vokalinės grupės iš Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 
Tauragės, Vilkaviškio, Mažeikių, 
Visagino, Kėdainių, Kretingos, 
Vėžaičių (Klaipėdos rajonas), 
Prienų ir Druskininkų.

Nepalanki pandeminė situacija 
sutrukdė atvykti Latvijos ir Estijos 
dainininkams, bet tarptautinis 
„prieskonis“ renginyje bus, nes 
konkurse dalyvaus perspektyvi 
dainininkė ir dainų autorė iš 
Jungtinės Karalystės.

Kaip teigė šio renginio ilgametė 
organizatorė Onutė Žukienė, 
šis konkursas – populiariosios 
ir klasikinės muzikos dainininkų 
šventė, kurios tikslas populiarinti 
vaikų, jaunimo ir profesionaliųjų 
atlikėjų muzikinį lavinimąsi, 
atrasti ir paskatinti talentingus 
dainininkus bei susipažindinti su 
pasaulio muzikinėmis kultūromis, 
užmegzti dalykinius ir kūrybinius 
ryšius tarp prodiuserių, 
kompozitorių ir pedagogų.

Renginys savo geografija ir 
meniniu lygiu yra didžiausias 
Lietuvoje. Per dvidešimt metų 
Lietuvą aplankė dalyviai, 
vertinimo komisijos nariai ir 
svečiai iš beveik 60 pasaulio 
valstybių.

Pandemijos metu konkursas 
nebuvo nutrūkęs: jis vyko visus 
keturis metų laikus nuotoliniu 

būdu, buvo transliuojamas visam 
pasauliui interneto kanalais, taip 
pasiekęs Pietų Afriką, Tailandą, 
Filipinus, Braziliją ir Venesuelą.

Ateinantį sekmadienį 49 
solistai ir vokalinės grupės 
varžysis nacionaliniame ture 
dėl geriausiųjų titulų. Pirmųjų 
vietų laimėtojai bus apdovanoti 
kvietimais į II-ąjį pasaulio 
dainininkų konkursą „Žvaigždžių 
sonata 2022. Druskininkai“.

Šventėje svečių teisėmis 
dalyvauja Druskininkų mišrus 
choras „Druskininkai“ bei 
druskininkiečių mylima solistė 
Rūta Kotryna, kuri bus ir 
viena iš konkurso vedėjų. 
Kitas renginio vedėjas – gerai 
pažįstamas iš įvairių TV projektų, 
charizmatiškasis Kristupas 
Kerulis.

Konkurso vertinimo komisija – 
staigmena visiems, nes apie ją 
žino tik organizatoriai ir pakviesti 
garbūs, aukšto profesinio 
lygmens žmonės, kuriuos žiūrovai 
pamatys tik renginio finalinėje 
scenoje.

Renginio sumanytoja ir rengėja, 
dabar jau druskininkietė, 
dainininkė, prodiuserė ir, garsi 
ne tik Lietuvoje, vokalo technikos 
pedagogė bei vokalo studijos 
„M.E.S.“ meno vadovė O. 
Žukienė, kurios mokiniai džiugina 
žiūrovus ir vertintojus įvairiuose 
šalies ir užsienio konkursuose, 
daugelis jų jau yra pasirinkę 
profesionalių dainininkų kelią.

Festivalio partneriu mielai sutiko 
būti Druskininkų kultūros centras. 
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja 
direktorei Rimai Viniarskaitei už 
pagalbą ir paramą.

Konkursas „Žvaigždžių 
sonata“– sekmadienį, rugsėjo 
19 dieną, 13 val., Pramogų 
aikštėje. 
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2021.09.18 d.
Šeštadienis

2021.09.17 d.
Penktadienis

2021.09.19 d.
Sekmadienis

2021.09.20 d.
Pirmadienis

2021.09.21 d.
Antradienis

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
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 Ekvalaizeris 2.
23:25 Netikėta sėkmė.
01:15 Mirties app‘sas.
02:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle prista-
to: Greitis. 
07.00 „Netikėtas teisingumas“.

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.
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“.
03.40 „Netikėtas teisingumas“.
04.25 Vantos lapas. 

06:30 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:00 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:30 Sveikas!. 
09:00 Mes pačios. 
10:00 Tomas ir Džeris lobių saloje.
11:20 Užsispyrusi blondinė.
13:15 Vagis policininkas.
15:10 Didžiosios motušės namai. 
17:25 Noriu likti Lietuvoje. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Emodži filmas.
21:10 Kaip bosė.
22:55 Mergų balius.
01:00 Ekvalaizeris 2.

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: Keliau-
tojo 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 Laumės juosta. 
20.00 Žinios.
20.30 „Krepšinio evangelija pagal 
Šarą.” 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salose 

su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:35 „Ekstrasensai tiria“.
15:50 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Neptūnas. 
19:30 Nekenčiu žvaigždės. 
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Įkalinti laike.
23:15 Kryžminė ugnis.
01:20 Piktas vairuotojas.

06:35 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“.
07:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:35 „Neramūs ir triukšmin-

gi“.
08:05 „Kikumba. Kovos dėl karūnos“.
08:35 „Tomas ir Džeris“. 
09:05 Aštuonkojis Dipas.
10:55 Užsispyrusi blondinė 2.
12:50 Skola tėtušiui.
15:05 Kur tu pradingai, Bernadeta?.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.

19:30 Kaukės. 
22:00 Bėgantis skustuvo ašmenimis 
2049.
01:05 Mobilusis.
02:45 Kaip bosė.

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: Greitis. 
11.00 „TV Europa pristato. Vyrų šešė-
lyje“.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 „Nemarusis prancūzų šanso-
nas. 
20.00 Žinios.
20.30 „Akligatvis”. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Teisingumo agentai“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

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 Pagrobimas 3.
00:45 „Begėdis“.
01:55 Bėgantis skustuvo ašmenimis.
04:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.30  Vantos lapas. 
06.00 Bušido ringas. 
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 

07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 Senjorų avilys. Mankšta. 
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 Laisvės TV valanda. 
17.30 TV Europa pristato. 
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
03.20 Alfa taškas. 
03.40 Laisvės TV valanda. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Baltijos galiūnų čempi-

onatas“. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Lietuvos galiūnų čempionato 
III-iasis etapas“. 
10:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:15 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:40 „Ekstrasensai tiria“.
15:55 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:35 Įkalinti laike. 

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

08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Neįtikėtini gyvūnai“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Jo-
navos CBet - Žalgiris. 
21:00 Anonimė.
22:55 „Mirtinas ginklas“.
23:55 „Gyvi numirėliai“.
01:00 „Narkotikų prekeiviai“.

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 Stilius. 
13:00 Gyventi kaime gera. 
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
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 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Didžioji siena.
00:35 Smurto slėnyje.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 

06:55 Svajoja vaikai. 
07:20 Premjera. Sakalai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pilys: paslaptys, mįslės, legen-
dos.
13:05 Koks spalvingas tas pasaulis.
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 Vienintelė galimybė.
23:50 Didžioji siena.
01:30 Tu gyvendamas džiaukis.
03:05 Pilys: paslaptys, mįslės, legen-
dos.

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 Nuostabiausi pasaulio gamtos 
stebuklai.
12:55 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:50 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
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 Vairavimo pamokos.
23:20 Ledo žmogus.
01:00 Vienintelė galimybė.
02:40 Nuostabiausi pasaulio gamtos 
stebuklai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

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. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paryžiaus policija 1900.
24:00 Premjera. Grančesteris.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

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.
15:00 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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Triumfo kelias. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paryžiaus policija 1900.
24:00 Grančesteris.
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 

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

07:35 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Pabėgusi nuotaka“.
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 „Liūtas karalius“.
22:00 „Keršytojai. Begalybės karas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Keršytojai. Begalybės karas“.
00:55 „Projektas: Bleiro ragana“.
02:35 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.

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“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Gyvenimas“.
12:45 „Ralfas Griovėjas 2“.
14:55 „Džekas milžinų žudikas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Geri ketinimai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Geri ketinimai“.
23:15 „Septynios seserys“.
01:45 „Keršytojai. Begalybės karas“.

06:35 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.

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 „Auklė 3“.
15:00 „Netikra vienuolė 2“.
17:15 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Transporteris 3“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Transporteris 3“.
00:10 „Bermudų trikampis 2“.
02:00 „Geri ketinimai“.

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

07:35 „Svajonių sodai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Nordkvistų paslaptis“.
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“. 
22:22 „TV3 sportas“. 
22:30 „Ledo kariai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Ledo kariai“.
00:20 „Kaulai“.

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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Piktas vairuotojas.
23:35 Blyksnis.
01:25 „Iš visų jėgų“.

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

01:25 „Havajai 5.0“.
02:25 „Majų baikerių klubas“.
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2021.09.22 d.
Trečiadienis

2021.09.23 d.
Ketvirtadienis

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
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 Operacija „Finalas“.
00:55 „Begėdis“.
02:05 Pagrobimas 3.

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Snaiperis“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Skiriamoji juosta.
23:05 Anonimė.
01:00 „Iš visų jėgų“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
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 Absoliutus blogis. Pabaiga.
00:40 „Begėdis“.
01:50 Operacija „Finalas“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“.

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

08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
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. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Pasmerktas mirti.
00:45 „Begėdis“.
02:00 Absoliutus blogis. 

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle prista-
to: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 „Netikėtas teisingumas“.

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 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 

06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Ekstrasensai tiria“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 2:22.
22:55 Sukilimas.
00:40 „Iš visų jėgų“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kitą kartą Afrikoje. 
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.
23:50 Grančesteris.
00:35 Skonio pasaka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
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.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paryžiaus policija 1900.
24:00 Grančesteris.
00:45 Kelionių atvirukai.

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 „Kur gyvena tavo širdis“.
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 „Greičio įkaitai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Greičio įkaitai“.
00:15 „Pasirodymas“.
01:15 „Havajai 5.0“.

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

07:35 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Nakvynė su pusryčiais. Kur 
aplanko meilė“.
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“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Žmonijos biuras“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 „Žmonijos biuras“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Žmonijos biuras“.
00:25 „Pasirodymas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
02:25 „Majų baikerių klubas“.

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

07:35 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Iš visos širdies. Vestuvės“.
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“. 
19:27 „TV3 orai“. 2021. 266 s.
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.
00:10 „Pasirodymas“.
01:10 „Havajai 5.0“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Triumfo kelias. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 

10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Sukilimas.
22:45 Skiriamoji juosta.
00:50 „Iš visų jėgų“.

16.30 Oponentai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

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
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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

Superkame 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

Statybos įmonei 
reikalingi dažytojai, 

plytelių klojėjai. 
Tel 8 687 41202

Reikalinga kambarių 
tvarkytoja (-as) sve-

čių namuose.
 Tel. 8 616 09593

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

150 kg ekologiškai 
išaugintų „Vineta“ 

bulvių.
 Kaina – 0, 50 ct už kg. 

Tel. 8 616 37589
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Asmeniniai skelbimai
kartu, galima atskirai. Tel. 8 614 
15457

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

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

Žemės ūkio paskirties žemė, 
Neravuose, plotas – 12, 8 arų. 
Tel. 8 612 30949 

Druskininkų sav., Cimaniūnų 
kaime parduodamas 1, 83 ha 
sklypas. Paskirtį galima keisti į 
namų valdą, galimos statybos 
pagal ūkininko ūkį. Ribojasi su 
mišku. Geras privažiavimas. 
Yra elektra. Kaina – 9500 Eur.       
Tel.   8 698 48621 ir 8 687 9118

Geromis kainomis parduodami, 
įvairių dydžių, žemės, miško 
sklypai Druskininkų sav., Varė-
nos r. sav., Lazdijų r. sav. Tel. 8 
623 67409

Parduodamas 3 kambarių, 71, 
18 kv. m butas su židiniu 9 aukš-
te iš 10, Ateities g. Kaina – 69 
000 eurų. Tel. 8 687 37575 

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

1 kambarį 3 kambarių bute iš-
nuomoja, parduoda, keičia. Siū-

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

Parduoda kambarį bendrabutyje 
Viečiūnų g. 4, 1-ame aukšte, yra 
vanduo, šarvo durys, stiklintas 
balkonas. Kaina – 5700 Eur. Tel. 
8 699 55427

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

2, 55 ha  sklypą Vilkininkų kaime 
(apie 4 km nuo Leipalingio), apie 
150 metrų iki 2 ežeriukų. Skly-
pas ribojasi su žvyrkeliu. Tel. 8 
617 62483

Parduodamas 6, 59 arų skly-
pas su pamatais ir namelio re-
konstrukcijos projektu Paparčio 
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kai-
na – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575

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

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

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

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

Neravuose parduodami pen-
ki namų valdos sklypai (12, 13, 
14, 15 arų). Galima pirkti visus 

lyti įvairius variantus. Tel. 8 624 
69956

Parduodamas 69 kv. m, 3 kam-
barių butas naujos statybos 
name Liškiavos g. Butas su grin-
diniu šildymu. Labai mažos šil-
dymo išlaidos. Privati parkavimo 
vieta. Tel. 8 638 85452

Perka nekilnojamąjį turtą

Nupirkčiau butą Druskininkų 
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė 
nesvarbi. Gali būti apleistas, be 
remonto. Tel. 8 609 86656

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

Ieškoma pirkti sodyba netoli 
Druskininkų, gali būti apleista ir 
garažas Baltašiškėje. Tel. 8 605 
05407

Ieškomas butas Druskininkuose 
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226
Ieškomas pirkti butas, netoli 
centro, gali būti apleistas. Tel. 8 
605 05407

Keičia nekilnojamąjį turtą

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 9 aukštų 
name Druskininkuose į butą 
Kaune, Šilainiuose nesiūlyti. Tel. 
8 601 88119

Nuoma

Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 
3 kambarių butas Šiltnamių g.18.  
Kaina – 300 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 682 42967

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

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

Išnuomojamas kambarys page-
rinto tipo bendrabutyje, Gardino 
g. Nuomos kaina – 80 Eur/mėn. 
ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 
606 13434

Išnuomojamas 80 kv. m gara-
žas su duobe (telpa vilkikas su 
priekaba), yra parkavimo aikštė.                    
Tel. 8 616 23682

Sodų bendrijoje  „Dainava“ (prie 
„Eglės“ san.) išnuomojamas 
sodo namelio 2-as aukštas – 80 
Eur. Tel. 8 675 61036

Išnuomojamas nuosavas namas 
M. K. Čiurlionio g. Kieto kuro 
krosnies apšildymas. Tel. 8 674 
18498

Druskininkų g. 12 name ilga-
laikei nuomai išnuomojamas 2 
kambarių butas su baldais ir bui-
tine technika. Kaina – 300 Eur ir 
mokesčiai. Tel. 8 699 56646

2 kambarių buto nuoma Ateities 
g. Tel. 8 614 18440

Nuomoja 3 kambarių butą 
Druskininkų g. 230 Eur ir 
komunaliniai mokesčiai.                                                  
Tel. 8 685 75776

Miesto centre, Taikos g. nuomo-
jamas butas, balkonai yra abie-
juose kambariuose. Tel. 8 616 
48116

Išsinuomotų

Atsakinga 2 asmenų šeima il-

gam išsinuomotų 1-2 kambarių 
butą Druskininkuose arba gy-
venamąjį plotą Merkinėje. Tel. 8 
676 16606

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

Ilgalaikei nuomai išsinuomočiau 
kambarį Viečiūnuose arba ne-
brangiai pirkčiau kambarį ben-
drabutyje Viečiūnuose. Tel. 8 
624 44775

Nebrangiai išsinuomotų kamba-
rį. Tel. 8 679 35301

Žemės ūkio produkcija

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

Parduodu šviežias bulves. Dide-
lės bulvės po 0,40 Eur už kg. 

Atvežu į namus nuo 25 kg. Tel. 8 
695 59933 

Parduodu bulves „Vineta“.  Kai-
na – 0,20-0,45 Eur už kilogra-
mą. Galimas pristatymas Drus-
kininkų sav. Tel. 8 629 12345

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

150 kg ekologiškai išaugintų „Vi-
neta“ bulvių. Kaina – 0,50 Eur už 
kg. Tel. 8 616 37589

Parduodu bulve „Vineta“, „Lau-
ra“, „Senna“. 1 kg kaina – 0,40 
Eur. Pristatau Druskininkų sav. 
teritorijoje. Tel. 8 629 12345

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

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Pigiai parduodami vasariniai 
kviečiai, bulvės, pašariniai lubi-
nai, medus. Tel. 8 605 63837

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Automobilis „Opel Meriva“: 1, 7 
l dyzelis, 2007 m. „Hyundai Ma-
trix“: 1,5 l dyzelis, 2007 m., labai 
geros būklės iš Vokietijos. Tel. 8 
692 44465

Parduoda 2 variklius: 4 kW, 1500 
apsukų, 1, 2 kW, 3000 apsukų, 
varinis lankstus kabelis – 50 m 
(4 x 4 plotis). Tel. 8 612 83558

Įvairūs daiktai

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

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
lauko tualetas (medinis), krei-
vuolių pavėsinė, lova (1 m 60 x 2 
m) su čiužiniais, spintelė. Tel. 8 
656 38881 ir 8 605 61520

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 
cm x 1 m 50 cm, kaina – 40 Eur, 
moteriškas dviratis – 25 Eur, vy-
riškas dviratis su bėgiais, kaina 
– 70 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodamos špižinės krosnies 
durelės su pelenine. Kaina – 15 
Eur, savadarbė centralinio šil-
dymo krosnis, nauja, kur galima 
panaudoti kaip viryklę, kaina – 
180 Eur, II-ojo golfo variklis su 
pavarų dėže, labai geros būklės. 
Tel. 8 (313) 54697 ir 8 688 24300 

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

Parduodamas puikiai grojantis, 
prižiūrėtas pianinas „RIGA“. Kai-
na – 200 Eur. Tel. 8 652 65446

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 mobiliojo 
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir au-
sinukės – po 2 Eur, pakabinami 
šviestuvai butui – nuo 5 Eur, TV 
sieninis laikiklis – 4 Eur. Tel. 8 
686 43600

Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų 
gamybos), naujas 3 pavarų mo-
teriškas dviratis, austos vilnonės 
lovatiesės, rusiška sulankstoma 
lovelė, pakabinami šviestuvai, 
koja minama siuvimo mašina.                    
Tel. 8 630 87652

Parduodu išmontuotą plastikinį 
langą, balta spalva, aukštis – 1, 
435 m – plotis – 1, 350 m, kaina 
– 50 Eur. Tel. 8 687 09889

Perka įvairius daiktus

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

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

Miškas, mediena, malkos

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

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladėmis, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.                   
Tel. 8 698 39795

Reikalinga

Reikia mašinos žemių ka-
pams prie Druskonio ežerėlio.   
Tel. 8 618 23463

Reikalingas žmogus, galin-
tis sutvarkyti lietvamzdžius.  
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520

Reikalingas asmuo, galintis kar-
tą per savaitę sutvarkyti gar-
baus amžiaus asmens butą.  
Tel. 8 682 26525

Dovanoja

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

Gal kas padovanotų plazminį te-
levizorių? Tel. 8 626 38360

Ieško darbo

Galiu prižiūrėti vienišus seno-
lius. Tel. 8 651 11713

25 m. jaunas vyras iš Varėnos 
raj. ieško darbo, dirbęs lentpjū-
vėje pagal individualią veiklą 
miško darbus, be žalingų įpro-
čių. Tel. 8 607 74522

Ieško slaugytos darbo, turi 
patirties, gali tvarkyti namus.  
Tel. 8 626 48705

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

Kita

Mezgu dailias šlepetes, kaina – 
5 Eur. Tel. 8 651 11713

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. 
Gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416
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Lietuvą apkeliavome, ir keltu į 
Stokholmą kėlėmės, ir pačių 
sukonstruotu plaustu porą kartų 
Nemunu plaukėme. Esame įkūrę 
„Tėvadienio“ asociaciją, galime 
gauti 1,2 proc. GPM paramą, 
taigi šiemet iš tų gautų lėšų 
nusipirkome medžiagų plausto 
gamybai, patys jį pasistatėme. Tai 
– tęstinis projektas, prieš trejetą 
metų jau buvome pastatę vieną 
plaustą, kuriuo iš Druskininkų 
pasiekėme Alytų. Tik tada 
nebuvo galimybės jį pargabenti 
atgal. Palikome, tikėdamiesi 
parduoti, net telefono numerį 
parašėme, tik kažkas „pasiėmė“, 
nepaskambinęs ir nesumokėjęs...

Turime tikslą Nemunu pasiekti 
Kuršių marias. Šiemet norėjome 
nuplaukti nuo Alytaus iki Kauno. 
Beveik pasiekėme tikslą, tik 
neįvertinome, kad upė dėl HES‘o 
stipriai išplatėja, tada beveik nėra 
jos tėkmės, ir plaustu kelionė 
tampa neįmanoma, kai neturi nei 
irklų, nei variklio. 

– Kaip „Tėvadienius“ vertina 
Jūsų vaikai ir ką Jums 
suteikia tas buvimas su savo 
atžalomis?

– Pirmiausia norisi plėsti vaikų 
akiratį, kad „Tėvadieniai“ jiems 
būtų naudingi pažintine prasme. 
Stengiamasi laisvalaikį leisti 
kuo išradingiau, įtraukti vaikus 
į edukacines veiklas. Laikas, 
praleistas su vaikais, turi būti 
prasmingas. 

Vaikai tikrai labai laukia 
„Tėvadienių“. Kai buvome 
padarę pertraukėlę, būtent jie 
vėl paskatino atgaivinti gražią 
tradiciją. Vaikai jau žino, kad tai 
bus tikrai įdomi diena ar net kelios 
dienos – laukia ir pažintinės 
programos, ir pramogos. 

Kadangi vaikai jau paaugę, kai 
kurias pramogas, pavyzdžiui, 
„Tarzanijoje“, kurių dėl amžiaus 
apribojimų anksčiau negalėjome 
išbandyti, atrandame iš naujo. 

Manau, kad labai tvirtėja 
mūsų ryšys su vaikais, juk 
bendri prisiminimai ir kartu 
praleistas laikas labai suartina. 
Ir su tėveliais, kurie dalyvauja 
„Tėvadieniuose“, jau tapome 
gerais, laiko patikrintais draugais. 

Savo idėją stengiamės viešinti, 
raginti prisijungti vis naujų narių 
– juk su vaikais praleistas laikas – 
pats prasmingiausias. Ir kada, jei 
ne dabar tai geriausia padaryti?

Tikrai smagu, kad antrosios 
pusės labai teigiamai vertina 
mūsų idėją. Kai paskelbiame apie 
„Tėvadienius“ socialinėje erdvėje, 
sulaukiame mamyčių prašymų 
ir jų vyrus su vaikučiais priimti į 
kompaniją. Tikrai manau, kad jos 
įvertina tai, koks svarbus yra mūsų 
su vaikais kartu praleidžiamas 
laikas ir bendri potyriai. 

– Sakėte, kad daug dėmesio 

skiriate edukacijoms. Pastaroji 
Jūsų kelionė buvo į Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo 
centrą. Kodėl pasirinkote 
būtent šį objektą?

– Viskas prasidėjo tada, 
kai sužinojome, kad ARATC 
organizuoja edukacines 
programas atliekų tvarkymo 
tema. Labai norėjosi tai pamatyti 
savo akimis. Be to, vaikams  
viską geriau viską parodyti 
gyvai, o ne apie tai tik pasakoti. 
Suintrigavo, kad ARATC siūlo 
pasinaudoti virtualiais akiniais, 
žiūrėti filmukus, pamatyti visą 
šiukšlių kelią – kaip jos metamos, 
rūšiuojamos, perdirbamos, kas 
vyksta po to, kaip surūšiuotos 
atliekos atgimsta antram 
gyvenimui. Buvo smagu patiems 
pamatyti ir vaikams perteikti 
savo patirtį, taip skatinant jų 
sąmoningumą, norą rūpintis juos 
supančia aplinka. 

Tiesą sakant, apsilankę 
ARATC, buvome nustebę visi 
– ir tėveliai, ir mūsų atžalos. 
Pamatėme visą ARATC teritoriją, 
net ir tą, kur šiek tiek kvapai rietė 
nosį. Bet realiai pamatyti, kaip 
viskas atrodo, kaip veikia visas 
ARATC mechanizmas, buvo labai 
naudinga. Juo labiau, kad tai – 
pažangiausias atliekų perdirbimo 
centras Lietuvoje, su labai 
inovatyviu požiūriu. Pamatėme, 
kaip gali būti panaudojamos 
perdirbamos atliekos – ir elektros 
energijos, ir dujų gamybai, 
kaip pagaminta energija 
naudojama patalpų apšildymui. 
ARATC įgyvendina ir vis 
planuoja įdomiausius projektus. 
Sužinojome, kad planuojama 
vaikams miške sukurti dar vieną 
erdvę edukacijoms. 

Manau, kad tikrai verta ten 
apsilankyti kiekvienam vaikui 
ir viską pamatyti savo akimis. 
Tada jie tikrai žinos, kaip svarbu 
tausoti aplinką, kaip svarbu 
rūšiuoti šiukšles, bus susipažinę, 
kaip galima panaudotus daiktus 
prikelti antram gyvenimui. 

Mūsų vaikai dabar jau žino, kad, 
kuo atsakingiau mes rūšiuosime 
atliekas, tuo pigiau mums 
kainuos atliekų išvežimas. Juk 
už išrūšiuotas atliekas – plastiką, 
stiklą, popierių mokėti nereikia, 
kainuoja tik mišrių atliekų 
išvežimas. 

– Jūsų veikla tikrai 
įvairiapusė, švietėjiška ir 
prasminga. Kokius planus su 
vaikais kuriate?

– Idėjų jau pasiūlo ir patys 
vaikai. Viena iš tokių – Tėvadienių 
stovykla. Tikrai suintrigavo! 
Labai norėtųsi savaitę praleisti 
su vaikais neįprastoje aplinkoje, 
kai jiems kartais leidžiame gal 
daugiau, nei leistų mamos... 
Manau, kad ši idėja bus 
įgyvendinta jau kitą vasarą...

Druskininkiečių „Tėvadieniai“: 
edukacinės išvykos ir prasmingas 

tėčių bendravimas 
su savo atžalomis

Atkelta iš 1 psl.

Vaikams ir jų tėveliams patiko kelionės pačių sukonstruotu plaustu Nemuno upe/Asme-
ninio archyvo nuotrauka


