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Druskininkuose aktyviai veikia diabeto klubas „Atgaja“, kuriam nuo pat jo įkūrimo vadovauja iniciatyvi druskininkietė J. Šimonienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Nors dabar milijardai planetos žmonių susirūpinę
COVID-19 pandemija ir tam
skiria didžiausią dėmesį, tačiau nedera pamiršti ir dar
vienos ligos, kasmet į savo
glėbį įtraukiančios milijonus
žmonių, epidemijos. Lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė diabeto diena. Tądien dar
kartą kalbama apie pavojingą ir klastingą ligą – cukrinį
diabetą ir jo sukeltas komplikacijas, nusineštas gyvybes.
Kasmet ši diena minima, siekiant atkreipti visuomenės ir
vyriausybių dėmesį į ligą, jos
kontrolę, komplikacijas bei
prevenciją.
Nors teigiama, kad cukrinis diabetas yra nepagydoma
liga, tačiau, tinkamai ją kontroliuojant, galima pasiekti
gerą gyvenimo kokybę.
Šia liga sergantys žmonės
buriasi į klubus, asociacijas ir bendromis pastangomis stengiasi suvaldyti šią
ligą. Druskininkuose aktyviai
veikia diabeto klubas „Atgaja“, kuriam nuo pat jo įkūri-

mo vadovauja iniciatyvi druskininkietė Jelena Šimonienė.
Klubas aktyviai dalyvauja
Lietuvos diabeto asociacijos
veikloje, rengia mokymus,
seminarus, turistinius žygius
bei stovyklas.
Su klubo „Atgaja“ įkūrėja J. Šimoniene kalbėjomės apie cukrinio diabeto keliamus iššūkius,

klubo atsiradimo istoriją, jo veiklą.
– Kas Jus paskatino įsitraukti į cukrinio diabeto klubo veiklą?
– 1997 metais sūnus susirgo I
tipo diabetu, jam tada buvo šešeri. Manau, kad tai buvo vėjaraupių komplikacija, nes mūsų

giminėje niekas iki tol nebuvo
sirgęs diabetu. Gulėjome ligoninėje, o kai sugrįžome į Druskininkus, pradėjome ieškoti likimo
nukelta į 4

psl.
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Druskininkuose – jau 20 tekstilės atliekoms skirtų konteinerių
Pavasarį
Druskininkuose
buvo pastatyta pirmoji dešimtis tekstilės atliekoms
skirtų konteinerių – dėvėjimui
dar tinkamų drabužių ir avalynės rūšiavimas druskininkiečiams tapo greitesnis ir patogesnis.
Įvertinus didelį šių konteinerių poreikį, spalio pabaigoje
papildomai pastatyta dar 10
konteinerių M. K. Čiurlionio,
Veisiejų, Ateities, Merkinės ir
Antakalnio gatvėse.
Pasak Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės
Vilmos Jurgelevičienės, įrengti
papildomus tekstilės atliekoms
skirtus konteinerius paskatino
druskininkiečių aktyvumas, rūšiuojant tekstilės atliekas. „Pastebėjome, kad konteineriai itin
greit užpildomi. Tai buvo aki-

vaizdus ženklas, kad jų reikia
daugiau. Tikimės, kad, įrengus papildomą dešimtį tekstilei skirtų konteinerių, druskininkiečiams rūšiuoti bus patogiau,
o aplinka taps tvarkingesnė, gyventojai nebepalikinės tekstilės
maišų čia pat prie atliekų surinkimo aikštelių, o tvarkingai juos
sudės į tam skirtą konteinerį“, –
sakė V. Jurgelevičienė. Ji informavo, kad Druskininkai kartu su
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru (ARATC) siekia paskatinti pakartotinį tekstilės gaminių naudojimą: „Tai – ne tik
šansas suteikti nebedėvimiems,
bet naudoti tinkamiems rūbams
ar batams naują gyvenimą, bet
kartu ir galimybė kurti švaresnę,
tvaresnę aplinką.“
Iš druskininkiečių surinkti drabužiai ir avalynė vežami į Aly-

Druskininkuose pastačius pirmuosius dešimt tekstilės atliekoms
skirtų konteinerių, dėvėjimui dar tinkamų drabužių ir avalynės
rūšiavimas druskininkiečiams tapo greitesnis ir patogesnis/ARATC
archyvo nuotrauka

taus regiono atliekų tvarkymo
technologijų parką, ten yra rūšiuojami, skalbiami, dezinfekuojami ir atiduodami labdaros
organizacijoms pakartotiniam
naudojimui.
Tekstilės atliekas tvarkantys
specialistai atkreipia dėmesį,
kad į tekstilės konteinerį drabužiai ir batai turėtų būti dedami,
prieš tai juos įdėjus į maišelį ir
užrišus. Taip jūsų išmesti drabužiai, avalynė liks tvarkingi,
nepasimes batų poros, tekstilė
nesušlaps ir neišsipurvins.
Druskininkų savivaldybė primena, kad šie konteineriai skirti
ne visoms tekstilės atliekoms, o
tik tiems drabužiams bei avalynei, kurie tinkami toliau naudoti.
Naudojimui tinkamos tekstilės
atliekos, kaip ir iki šiol, surenkamos ir rūšiavimo centruose

V. Jurgelevičienė: „Įrengti papildomus
tekstilės atliekoms skirtus konteinerius
paskatino
druskininkiečių
aktyvumas,
rūšiuojant tekstilės atliekas. Pastebėjome,
kad konteineriai itin greit užsipildo – tai buvo
akivaizdus ženklas, kad konteinerių reikia
daugiau. Tikimės, kad, įrengus papildomą
dešimtį
tekstilei
skirtų
konteinerių,
druskininkiečiams rūšiuoti bus patogiau,
o aplinka taps tvarkingesnė, gyventojai
nepalikinės tekstilės maišų čia pat prie atliekų surinkimo aikštelių,
o tvarkingai juos sudės į tam skirtą konteinerį.“

esančiuose daiktų mainų punktuose „Mainukas“, kuriuose galima ir palikti atvežtus daiktus,
ir pasiimti, jei randate, kas jums
reikalinga.
Druskininkuose šie punktai
yra Gardino g. 100-102 ir Viečiūnuose – Verpėjų g. 26. Leipalingio seniūnijos gyventojai
drabužius ir avalynę gali prista-

Naudojimui tinkamos tekstilės atliekos, kaip ir iki šiol, surenkamos ir
rūšiavimo centruose esančiuose daiktų mainų punktuose „Mainukas“/ Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Schemoje – visi tekstilės konteineriai. Išsirinkite arčiausiai namų esantį ir jau šiandien rūšiuokite tekstilės atliekas

tyti į Vytauto g. esančią ARATC
aikštelę.
Tolesniam naudojimui jau netinkamus sudėvėtus drabužius,
apatinį trikotažą, virtuvės rankšluosčius ir kitas naudoti nebetinkamas tekstilės atliekas reikia
mesti į mišrių atliekų konteinerius arba vežti į rūšiavimo centrus.

Užsukus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, galima ne tik atvežti
nenaudojamų drabužių bei avalynės, bet ir pasiimti sau tinkančių/ARATC
archyvo nuotrauka
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Mokestį už žemės nuomą
fiziniai ir juridiniai
asmenys turi sumokėti iki
lapkričio 15 dienos
Spalio mėnesį valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojai (fiziniai bei juridiniai asmenys) gavo žemės
nuomos mokesčio deklaracijas. Žemės nuomos mokestį
šiais metais reikia sumokėti
iki lapkričio 15 d.
Žemės mokestį galima sumokėti, prisijungus prie e. bankininkystės, pateikus deklaraciją pašto skyriuose, MAXIMA
LT kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose ar kitose mokėjimų įstaigose. Mokant
žemės mokestį už kitą asmenį, mokėjimo dokumente svarbu nurodyti asmens, už kurį mokama, vardą, pavardę, asmens
kodą.
Druskininkų savivaldybė primena, kad Valstybinės žemės
nuomos mokesčių tarifus Taryba nustato pagal suskirstytas
verčių zonas (jų yra 16), žemės
naudojimo paskirtį ir būdą. Didžiausia žemės vertė yra kurorto centre, mažiausia – labiausiai
nuo kurorto centro nutolusiose teritorijose. Duomenys, reikalingi mokesčiui apskaičiuoti,
yra gaunami iš VĮ Registrų centro bei Nacionalinės žemės tarnybos.
Žemės nuomos mokesčio tarifai Druskininkų savivaldybėje
svyruoja nuo 0,2 iki 1,05 proc.
Visiems nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams nustatytas įstatymų leistas maksi-

malus 4 proc. tarifas.
Druskininkų savivaldybė atkreipia dėmesį, kad, siekiant
mažinti mokesčių naštą, Taryba taip pat yra nustačiusi žemės
nuomos mokesčio už valstybinę
žemę lengvatas. Šios lengvatos
taikomos asmenims, kurių mokėtinas žemės nuomos mokestis (už visus nuomojamus žemės sklypus) neviršija 1,45 Eur,
asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo
lygis, sulaukusiems senatvės
pensijos amžiaus, nepilnamečius vaikus auginantiems asmenims, kurių šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t.
y. kalendorinių metų sausio 1
d.) nėra darbingų asmenų ir jų
nuomojamo žemės sklypo plotas neviršija 0,25 ha kitos paskirties (gyvenamojoje teritorijoje) mieste ar 3,0 ha žemės ūkio
paskirties arba 0,25 ha kitos paskirties (gyvenamojoje teritorijoje) kaimo vietovėje.
Druskininkų savivaldybė primena, kad laiku nesumokėjus
valstybinės žemės nuomos mokesčio, skaičiuojami delspinigiai
– 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos nuomos mokesčio sumos.
Iškilus klausimams, kreipkitės į Editą Česnulienę elektroniniu paštu edita.cesnuliene@druskininkai.lt
arba
telefonu (8 313) 52 190.

Žemės nuomos mokestį šiais metais reikia sumokėti iki lapkričio 15 d./Asociatyvi nuotrauka

Susituokite Druskininkuose! Nuo šiol pateikti visus reikalingus
dokumentus santuokos registracijai – dar lengviau!

Vis daugiau būsimų jaunavedžių iš visos Lietuvos renkasi įregistruoti santuoką Druskininkuose – išskirtiniu grožiu garsėjantis kurortas
yra puiki vieta vestuvėms/Druskininkų savivaldybės archyvo foto

Druskininkai kasmet sulaukia vis daugiau būsimų jaunavedžių iš visos Lietuvos
prašymų įregistruoti santuoką – išskirtiniu grožiu garsėjantis kurortas yra puiki vieta
vestuvėms. O nuo šiol pateikti visus reikalingus dokumentus santuokos registracijai –
dar lengviau!
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji
specialistė Janina Sinkevičienė,
prašymas įregistruoti santuoką gali būti pateikiamas elektroniniu paštu arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos
deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS).
„Suprantame, kad vestuvės
yra ypatinga diena, todėl stengiamės, kad prašymai ir kiti formalumai užimtų kuo mažiau laiko. Esame parengę atmintinę,
kaip pateikti prašymą įregistruoti santuoką elektroniniu būdu“,
– sakė J. Sinkevičienė. Ji atkreipia dėmesį, kad prašymai
tuoktis turėtų būti pateikiami, iki
santuokos likus ne mažiau kaip
mėnesiui. „Dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo, prašymą galima pateikti, iki vestu-

vių likus ne mažiau kaip dviem
savaitėms“, – informavo J. Sinkevičienė.
Keletą metų santuokos ceremonijas Druskininkuose vedanti J. Sinkevičienė pastebėjo, kad
pandemija tikrai nesumažino
žmonių noro tuoktis. Priešingai
– jaunavedžiai kūrybingai žiūri į
situaciją ir santuokai renkasi neįprastas vietas, išnaudoja Druskininkų gamtą.
Ji pažymėjo, kad santuokų
nemažėja ir rudenį bei žiemą
– Druskininkai ir šaltuoju metų
laiku atrodo labai gražiai, jaunavedžiai foto sesijoms išnaudoja rudenišką grožį, taip pat – ir
šventinius kalėdinius papuošimus.
Dėl santuokos ceremonijos
būsimi jaunavedžiai gali kreiptis į Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę J. Sinkevičienę tel. (8 313) 53756 arba
el. paštu janina.sinkeviciene@
druskininkai.lt
Atmintinę, kaip užpildyti santuokos prašymą elektroniniu
būdu, galima rasti Druskininkų
savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Paslaugos“.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Jelena Šimonienė: „Tuos, kurie nesigydo
diabeto, vadinu egoistais“
Apie cukrinį diabetą

Cukrinis diabetas yra liga, galinti sukelti įvairių komplikacijų,
todėl svarbu laiku atpažinti jos sukeliamus simptomus ir požymius. I-o tipo cukrinio diabeto simptomai vystosi laipsniškai ir
priklauso nuo ligos sunkumo:
•
troškinimas;
•
padidėjęs apetitas, bet kartu ir mažėjantis svoris;
•
odos sausumas;
•
gleivinių sausumas;
•
pykinimas ar net vėmimas;
•
pilvo skausmas;
•
dažnas ir gausus šlapinimasis (poliūrija);
•
silpnumas, vangumas;
•
pablogėjusi rega;
•
niežėjimas (odos, genitalijų);
•
polinkis odos, šlapimo takų infekcijoms.
•
•
•
•
•

Pavojingi ligos eigos požymiai:
greitas kvėpavimas;
drebulys;
acetono-obuolių kvapas iš burnos;
pilvo skausmas;
sąmonės netekimas.

II-o tipo cukrinis diabetas pradžioje jokių simptomų ar požymių gali ir nesukelti, nes vystosi slapta. Nemaža dalis sergančiųjų net ir nežino, kad serga II-o tipo cukriniu diabetu.
Kai gliukozės koncentracija padidėja pastebimiau, pasireiškia
simptomai, panašūs į I-o tipo cukrinio diabeto simptomus.

Už tradicinį dviračių žygį jo dalyviai yra dėkingi jį surengusiai Lietuvos diabeto asociacijai ir žygio vadovei, Druskininkų diabeto klubo
pirmininkei J. Šimonienei/Organizatorių archyvo nuotrauka

draugų. Bet tada nieko nebuvo,
tai nusprendžiau pati įkurti klubą.
– Kokia buvo Jūsų ir sūnaus
reakcija, kai sužinojote, kad
susidūrėte su diabetu?
– Man tai buvo baisiausias
košmaras. Iki tol apie tą ligą
nieko nežinojau. Vaikas pradėjo blogai miegoti, dažnai šlapintis, daug gerti, jam pradėjo kristi
svoris, turėjo žaizdelę, kuri labai
sunkiai gijo. Nuėjome pas gydytoją, ji nieko konkretaus man
nepasakė. Tada atvažiavo draugė ir papasakojo, kad jos bičiulė
serga diabetu. Sakė, kad ligos
požymiai labai panašūs į mano
vaiko jaučiamus simptomus.
Tada nuėjome pas medikus ir
padarėme jam tyrimus. Buvo labai aukštas cukraus kiekis, todėl mums davė kelias valandas
nuvažiuoti iki Kauno klinikų. Pasikvietėme taksi ir išskubėjome
į Kauno klinikas, o ten iškart nustatė diabetą, paguldė į stacionarą.
Pradžioje vaikas nesuprato,
kad serga. Jis buvo labai guvus, o susirgęs, pradėdavo greitai pavargti. Kai jam pradėjo
leisti insuliną, tada viską suprato. Kaune buvo gera mokyklėlė, patekome pas gerus specialistus, mus pradėjo mokyti,
kaip gyventi, kokią dietą pasirinkti. Atsirado įvairių apribojimų, penkis kartus per dieną
švirkštais reikėjo leistis insuliną, nes tada dar insulino pompų
nebuvo. Tekdavo durti į pirštą,
kad pasitikrintų gliukozės kiekį.
Tada mano vaikas pasakė: „Dievo nėra, tik aš vienas sergu cukralige“.

– O kokia buvo klubo „Atgaja“ pradžia?
– Grįžusi iš Kauno, pradėjau ieškoti likimo draugų. Daviau skelbimą į laikraštį, susirinko būrys diabetikų, viena iš jų
buvo mano kaimynė. Druskininkuose buvo sergančiųjų diabetu, tačiau nebuvo žmogaus, kuris juos suburtų į klubą. Ėmiausi
šios iniciatyvos. Pradžioje susirinko apie 14 žmonių. Paskui
klubo narių skaičius didėjo. Tie
žmonės, kurie nori mokytis gyventi su diabetu, iki šiol lanko
mūsų klubą, dabar įstojo nemažai naujų narių. Nuo 1999 metų
pradėjome rengti diabeto stovyklas jaunimui, ir jos organizuojamos iki šiol.
– Ar yra žmonių, kurie vengia kalbėti apie savo ligą?
– Yra tokių žmonių, kurie apie
tai nenori kalbėti. Net tėvai vengia apie tai pasakoti mokykloje,
kurioje mokosi jų sergantys vaikai. Bet aš elgiausi kitaip. Kai
mano vaikas susirgo, aš garsiai kalbėjau, nes žinojau – jei
cukraus lygis nukris, reikia, kad
kas nors būtų šalia, žinotų situaciją ir padėtų vaikui mokykloje.
Kalbėjome su mokytoja, buvo
atvykusi endokrinologė iš Kauno, kuri su vaikais apie tai kalbėjo. Kadangi tai neužkrečiama
liga, reikia apie ją garsiai skelbti, ypač tose mokyklose, kuriose yra cukriniu diabetu sergančių vaikų.
– Dabar Jūsų sūnui 30 metų,
jis gyvena visavertį gyvenimą. Tos ligos suvaldymas
davė teigiamų rezultatų. Ką
patartumėte žmonėms, kurie

galimai jau serga diabetu?
– Kai mes susirgome, patys išmokome gyventi. Mes patys gydydavomės, ekspermentuodavome, o dabar panašiai ir
medikai gydo. Negalima spjauti į šią ligą, nes labai baisios jos
komplikacijos. Fizinis aktyvumas gali pailginti gyvenimą be
komplikacijų. Kai eina žmogus
pas gydytojus, reikia kasmet pasidaryti ir gliukozės kiekio kraujyje tyrimą, sulaukti atsakymo.
Jei gydytojas sako, kad padidėjęs cukraus kiekis, negalima į tai
nekreipti dėmesio, kaip dažnai
daro suaugusieji. Kol nebūna
komplikacijų, tai žmonės nekreipia dėmesio. Daugelis žmonių
vadovaujasi ydingu principu:
„Geriau sotus numirsiu nei alkanas gyvensiu“.
– „Atgaja“ rengia gausybę
stovyklų, seminarų, mokymų.
Kodėl verta dalyvauti klubo
veikloje?
– Diabeto atvejų kasdien daugėja, tai jau vadinama epidemija. Tie, kas ateina klubą, pakeičia požiūrį į savo ligą. Mes
rengiame stovyklas, mokymus,
supažindiname nu naujausiais
medicinos pasiekimais diabeto
valdymo srityje. Sergant diabetu, reikia visą laiką mokytis. Gali
gyventi visavertį gyvenimą, jei
žinosi, ką dedi į burną, kiek insulino reikia susileisti, kokį fizinį krūvį pasirinkti. Reikia ateiti į
klubą – pas mus daug naujovių
galima sužinoti!
Praėjusią vasarą buvo šeši
Lietuvos diabeto asociacijos
renginiai – mokymai, seminarai, dviračių, baidarių žygiai.
Ir dabar, kol kovido pandemija

Rizikos veiksniai gali būti šie:
•
nutukimas arba antsvoris;
•
judėjimo stoka;
•
anksčiau nustatytas gliukozės tolerancijos sutrikimas;
•
nesubalansuotas maitinimasis;
•
vyresnis negu 40 m. amžius;
•
per didelis kraujo spaudimas;
•
per didelis kraujo cholesterolis;
•
artimi giminės sirgo ar serga diabetu;
•
moterims – nėštumo diabetas.
Nevalgius, normali gliukozės koncentracija kraujyje svyruoja nuo 3,3 iki 6,1mmol/l.
Cukrinį diabetą galima įtarti, jei gliukozės kraujyje prieš pusryčius yra 6,1 mmol/l ir daugiau, o praėjus 1,5-2 val. po valgio,
– per 7,8 mmol/l.
mūsų visai neuždarė, reikia organizuoti renginius. Tuos, kurie nesigydo, vadinu egoistais,
nes jie negalvoja, kad tada,
kai jie bus be inkstų ir be kojų,
taps našta savo artimiesiems.

***

Praėjusią vasarą Druskininkuose vyko daug Lietuvos diabeto asociacijos ir
„Atgajos“ klubo organizuotų
renginių, kurie sutraukė sergančiuosius diabetu iš visos
Lietuvos.
Plaukė baidarėmis
Klubo „Atgaja“ narė Inga Granatauskienė pasidalijo mintimis
apie liepos mėnesį Dzūkijoje organizuotą Lietuvos diabeto asociacijos dienos žygį baidarėmis,
kuriame dalyvavo net 44 dalyviai:
„Druskininkų cukrinio diabeto klubo „Atgaja“ vadovės Jelenos Šimonienės organizuotas
renginys– Lietuvos diabeto asociacijos projektas, kurio tikslas
– propaguoti aktyvų poilsį neįgaliesiems, stiprinant sveikatą,
mažinant svorį ir gliukozės kiekį
kraujyje, gerinant savijautą bei
ugdant kantrybę, valią ir gebėjimą bendrauti.
Baltosios Ančios upe dalyviai plaukė net 21 baidare, 12
kilometrų trąsa, tad didelis būrys plaukiančiųjų neliko nepastebėtas. Plaukimo baidarėmis
privalumas yra tiesioginė nau-

da sveikatai – fizinis aktyvumas
gerina nuotaiką, mažina nerimą, daro teigiamą įtaką miegui, kovojant prieš depresiją ir
liūdesį, su tuo daugelis susidūrė dėl šalyje esančios pandemijos ir karantino. Didžiulė laimė buvo susitikti ir pabendrauti
su Lietuvos cukrinio diabeto klubų nariais iš Marijampolės, Alytaus, Jonavos, Šalčininkų, Kauno, Vilniaus, Pasvalio, Plungės
ir Druskininkų.
Irkluojant, dirba visi kūno raumenys, todėl matuojami cukraus
kiekio kraujyje pokyčiai įrodė,
kad sportinė veikla mažina cukraus kiekį kraujyje, taigi aktyvus gyvenimo būdas sergantiems cukriniu diabetu leidžia ir
papildomai užkandžiauti – be jokios sąžinės graužaties.
Viso žygio metu dalyviai jautėsi saugūs, nes komandoje buvo
ir LSMU Kauno klinikų endokrinologijos klinikos slaugytoja diabetologė Aušra Krivolap bei
Druskininkų ligoninės gydytoja
endokrinologė Rasa Koreivienė. Abi medikės dalijosi ne tik
gera nuotaika, bet ir patarimais,
kaip išspręsti iškilusias problemas.
Esant slogiai nuotaikai, atsigauti padeda baidarės komandos draugas, kuris užburia ypatinga energija ir įrodo, kad pirmo
tipo cukrinis diabetas – ne priežastis liūdėti, šia liga sergant
nukelta į 5

psl.
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Dėl Nepaprastosios padėties įvedimo
Druskininkų gyvenimas nesustos

Seimui pritarus, pasienyje su Baltarusija nuo trečiadienio įvesta Nepaprastoji padėtis. Seimas antradienį
nusprendė nuo vidurnakčio
įvesti nepaprastąją padėtį
Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Į šios priemonės galiojimo zoną patenka ir dalis Druskininkų savivaldybės
gyvenviečių.
Nepaprastoji padėtis įvedama
mėnesiui nuo lapkričio 10 die-

nos pasienio ruože ir penki kilometrai į šalies gilumą nuo jo,
taip pat migrantų apgyvendinimo vietose Kybartuose, Medininkuose, Pabradėje, Rukloje ir
Vilniuje.
„Nepaprastosios padėties įvedimas yra reikalingas, jis įsigaliojo lapkričio 10 dieną ir bus
taikomas mėnesį, tik pasienyje su Baltarusija ir penkis kilometrus nuo jos bei užsieniečių
apgyvendinimo vietose“, – pri-

statydama projektą sakė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas savo
socialiniuose tinkluose pranešė, kad dėl Nepaprastosios padėties įvedimo Druskininkų gyvenimas nesustos.
„Dalyvavau pasitarime su Vidaus reikalų ministerijos vadovybe dėl planuojamos nepaprastosios padėties įvedimo. Tai
daroma, siekiant užtikrinti saugumą ir suvaldyti nelegalių migrantų srautus.
Kadangi 5 km pasienio ruožo
plius 5 km nuo jo yra Druskininkų miesto teritorija, pagrindinis
klausimas, kurį kėliau, – kokie
ribojimai galios druskininkiečiams ir kurorto svečiams?
VRM ministrė Agnė Bilotaitė ir
viceministras Vitalij Dmitrijevas
akcentavo, kad ribojimai ir draudimai galios tik pasienio ruože.
Miestas gyvena savo gyvenimą – jokių pasikeitimų ar draudimų atvykti nėra, leidimų sistema nereikalinga“, – teigė meras.
R. Malinauskas pastebėjo, jog

gali būti, kad pareigūnai dažniau atliks patikrinimus, tačiau
žmonėms tai neturėtų sukelti nepatogumų, tiesiog būtinai
su savimi reikia turėti asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Dalis Druskininkų savivaldybės gyvenviečių – Latežeris,
Švendubrė, Gerdašiai, dalis Lipliūnų ir kitos – patenka į tą 5
km nepaprastosios padėties pasienio ruožą, tačiau žmonėms,
gyvenantiems, turintiems nekilnojamą turtą šioje zonoje bei
turintiems tai patvirtinančius
dokumentus,
nepaprastosios
padėties draudimai nebus netaikomi.
„Labai tikiuosi, kad ministerijos vadovybė laikysis duoto žodžio, ir nei druskininkiečiai, nei
kurorto svečiai jokių nepatogumų nepajus. Kilus problemoms,
Druskininkų savivaldybė darys
viską, kad jas išspręstų“, – sakė
R. Malinauskas.
Neparastosios padėties pasienio ruože (5 km) nuo valstybės sienos ribojimai:
• Įvažiuoti gali tik gyventojai, ku-

rie čia yra deklaravę gyvenamąją vietą ar turi nekilnojamąjį
turtą. Tikrinantiems dokumentus kariškiams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar
policijos pareigūnams reikia
pateikti asmens tapatybę įrodančius dokumentus ar Registrų centro pažymas apie turimą nekilnojamąjį turtą.
• Vykstant pas gydytojus, į laidotuves ar kitais svarbiais reikalais į pasienio ruožą, reikės
tikrinantiems pareigūnams pateikti vykimo tikslą įrodantį dokumentą.
• Pasienio ruože nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu draudžiami bet kokie
masiniai susibūrimai – šventės, susirinkimai ir kita.
• Pasienio ruožo teritorijoje nebus galima naujai deklaruoti
gyvenamosios vietos.
• Ūkinė veikla nebus ribojama.
Vykstant darbo reikalais reikės
tikrinantiems pareigūnams pateikti tai įrodančius dokumentus – darbo vietą įrodantį dokumentą, važtaraštį ar pan.

Jelena Šimonienė: „Tuos, kurie nesigydo
diabeto, vadinu egoistais“

Atkelta iš 4 psl.

Žygio dalyviai Baltosios Ančios upe įveikė 12 kilometrų trasą/Organizatorių archyvo nuotrauka

net ir 23 metus. Nuo aktyvaus
fizinio krūvio, krentant cukraus
kiekiui kraujyje, gelbsti „Medicatos“ dovanota gliukozė bei
kito dalyvio užkandėlės ir sultys. Taip jau kartais nutinka, kad
savi daiktai lieka kažkur kitur.
Plaukimas baidarėmis teikia
įvairiapusiškos naudos, nes tuo
metu ne tik lavinamas kūnas,
bet ir ilsinamas protas, jaučiama vienybė su kolegomis, draugais, mėgaujamasi gamta.

LDA žygį baidarėmis užbaigė
vadovės Jelenos Šimonienės
kalba, apkabinimai, diplomų įteikimas ir malonios UAB „Microlife“ dovanėlės. Esame dėkingi
Lietuvos diabeto asociacijai už
puikiai praleistą dieną, bei vadovei Jelenai – už optimizmą ir
neblėstančią energiją.“
Dalyvavo dviračių žygyje
„Rugpjūčio mėnesį Druskininkuose ir vėl buvo surengtas ser-

Apie klubą „Atgaja“
1998 m. lapkričio13 d. Druskininkuose įregistruotas diabeto
klubas „Atgaja“ veikia ir šiandien. Pagrindinė diabeto klubo „Atgaja“ veikla – pagalba sergantiems cukriniu diabetu asmenims
ir jų artimiesiems. Veiklos kryptys – švietimas, parama, bendradarbiavimas. Klubo misija – atstovauti ir ginti Druskininkų
miesto sergančiųjų cukriniu diabetu interesus, vienyti bendro
likimo žmones, jų šeimos narius, kitus bendruomenės narius,
siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančiųjų žmonių gyvenimas Druskininkų mieste.
Klubo adresas: Veisiejų g.17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras Kontaktai: Jelena Šimonienė – tel. 8 682
44585, Inga Granatauskienė – tel. 8 678 38900. Grupė socialiniame tinkle „Facebook“ – Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“.

gančiųjų cukriniu diabetu ir jų
artimųjų dviračių žygis. Už šį
puikų tradicinį dviračių žygį esame dėkingi jį surengusiai Lietuvos diabeto asociacijai ir žygio
vadovei, Druskininkų diabeto
klubo pirmininkei Jelenai Šimonienei.
Visi kartu užkandome, atsigėrėme arbatos bei kavos, aptarėme žygio planą ir išvykome į tautodailės meistro Antano
Česnulio skulptūrų bei poilsio
parką. Visi 46 dalyviai žygį pra-

dėjo, būdami geros nuotaikos,
šypsodamiesi, laimingais veidais. Važiuodami išties puikiais
dviračių takais, mes šnekučiavomės ir dalijomės įspūdžiais.
Sustoję prie „Girios aido“, ne
tik jį aplankėme, bet ir visi kartu pasimatavome cukraus kiekį
kraujyje, paiilsėjome. Viso žygio
metu mes kiekvienas buvome
atsakingi už vienas kito savijautą ir pagalbą, nukritus cukraus
kiekiui kraujyje. O jis mažėjo,
nes važiavimas dviračiu – fizinė
veikla. Ši aktyvi veikla padėjo
užtikrinti puikią žmogaus savijautą, gerino kraujotaką ir suteikė daug teigiamų emocijų.
Pasiekę savo tikslą, kartu apžiūrėjome visas medžio skulptūras, kurioms išdrožti prireikė
nemažai metų. Esame labai dėkingi A. Česnuliui už visus sukurtus stebuklus, kuriuos ir mes
galėjome išvysti. Dalyviams išvargus ir išalkus, sugrįžome sočiai pavalgyti į „Dainavos“ sanatoriją. Visiems buvo įteiktos
padėkos. Atsisveikindami, labai
džiaugėmės, įveikę šią įspūdžių
pilną kelionę.
Daug žmonių stebėjosi, pama-

Rugpjūčio mėnesį Druskininkuose surengtas sergančiųjų cukriniu diabetu ir jų artimųjų
dviračių žygis/ Organizatorių archyvo nuotrauka

tę tokį didelį būrį žmonių, susiruošusių į žygį. O mus tai džiugino, nes tokiu būdu ir sau, ir
kitiems tapome teigiamu pavyzdžiu, kad laiką smagiai praleisti galima, sportuojant ir būnant
apsuptiems gamtos. Ir nesvarbios nei oro sąlygos, nei žmonių
kiekis, nei turimos lėtinės ligos.
Cukrinis diabetas žygio nesugadino niekam, ligą kaip tik buvo
daug maloniau valdyti, matant
kitus darančius tą patį, nes ši
liga yra tai, kas mus vienija. Kitais metais vėl lauksime žygio,
nes norėsime išvysti tuos pačius ir naujus veidus“, – patirtais įspūdžiais dalijosi žygio dalyviai.
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Skandalingame pasaulio ofšorų tyrime –
ir Druskininkų politiko bei verslininko pavardė

Spalio mėnesį buvo paskelbtas visame pasaulyje
rezonansą sukėlęs ofšorinių
sandorių tyrimas. Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos
konsorciumo (ICIJ) atliktame
ofšorinių sandorių tyrime minima daugiau kaip 30 buvusių ir esamų pasaulio lyderių
bei daugiau kaip 300 aukšto
rango vyriausybės pareigūnų, tarp jų ir lietuviškos bendrovės ir pavardės.
Per „Pandora papers“ pavadintą tyrimą apie 600 žurnalistų
iš 117 šalių analizavo beveik 12
mln. dokumentų. Šiame darbe
dalyvaujanti žiniasklaida spalio
3-osios vakare pradėjo skelbti
surinktą informaciją.
Kaip teigė „The New York Times“, tyrimas rodo, kaip valstybių lyderiai, milijardieriai, nusikaltėliai naudojo ofšorines
schemas savo turtui slėpti.
Tarp „Pandora Papers“ tyrime minimų bendrovių ir asmenų
yra ir lietuviška žymė – koncerno EBSW ofšorai ir kai kurie, su
šiuo koncernu susiję asmenys.
Koncernas EBSW – laukinio
devyniasdešimtųjų
kapitalizmo simbolis, žaibiškai iškilęs ir
ne ką mažiau žaibiškai žlugęs.
Krachą patyręs koncernas nusinešė tūkstančių indėlininkų santaupas, privedė prie valstybinio
banko griūties ir tapo viena garsiausių aferų Lietuvos istorijoje.
Šios istorijos veikėjai – vienos
ryškiausių lietuviškų pavardžių
nutekėjusiuose „Pandora Papers“ dokumentuose. Tarp jų –
ir žinomas Druskininkų politikas
ir verslininkas Valdas Trinkūnas.
Žlugęs koncernas sukūrė tris
ofšorines kompanijas, į kurias
galimai nutekėjo koncerno pinigai, tarp jų buvo ir „Galtex Distribution Limited“. Pagal tyriamosios žurnalistikos centro „Siena“
atliktą tyrimą, „Galtex“ paskolino su V.Trinkūnu siejama įmonei „TSPA Holding“ 150 tūkst.
eurų. Pateikiame „Sienos“ su-

rinktą informaciją:
„Politikas neigia stambų
sandorį
Seni saitai su EBSW ne kartą prikaišioti Liberalų sąjūdžio
politikui, „Spa Vilnius“ tinklo savininkui Valdui Trinkūnui. Jis
„Sienai“ teigė jokių ryšių su A.
Pašukevičiumi ar kitais EBSW
veikėjais nepalaikantis.
Tačiau nutekėję dokumentai
byloja kitaip. Anot dokumentų,
jau ne kartą minėta kompanija
„Galtex“ 2010 m. vidury paskolino 150 tūkst. eurų JAV registruotai įmonei „TSPA Holding“.
Jos atstovu dokumentuose nurodomas būtent V.Trinkūnas. Žinomas verslininkas ir politikas
„Sienai“ patvirtino savo ryšį su
„TSPA Holding“ – esą jis tikrai
sulaukė pasiūlymo steigti įmonę
JAV ir tai padarė. Tačiau sandorį su „Galtex“ V.Trinkūnas kategoriškai neigia. „Neįsivaizduoju.
Pirmą kartą girdžiu, – kalbėjo
V.Trinkūnas. – Ten jokia, nė viena operacija nebuvo vykdyta.
Jinai [įmonė] pagulėjo – taip ir
numirė. Jeigu kažkas vaikščiojo
– tai man tikrai nežinant, nebūnant ir nedalyvaujant.“
Atsivėrusi „Pandora Papers “
skrynia vėl priminė LR Seimo
komisijos koncerno EBSW vei-

klai ištirti bylą. Kiekvienas turime savo „skeletą“ spintoje. Tuk
tuk, ir ištraukia jis trumpą epizodą iš daugybės garsaus tyrimo bylų:
2007 m. sausio 18 d. 2.3.1.
Valstybinės žvejybos laivyno
įmonės „Jūra“ epizodas
„1993 m. rugpjūčio 19 d. įmonės „Jūra“ gen. direktorius V.
Trinkūnas, vadovaudamasis Vyriausybės protokoliniu nutarimu,
kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją
dėl leidimo parduoti įmonės akcijas Kauno valstybinei įmonei
„Banga“, nustatant vienos 100
Lt nominalios vertės akcijos kainą – 700 Lt. Ta pačią dieną žemės ūkio ministras R. Karazija
šį raštą suderino. 1993 m. rugpjūčio 19 d. (antrą kartą tą pačią
dieną) įmonės „Jūra“ gen. direktorius V. Trinkūnas kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl leidimo
parduoti įmonės akcijas Kauno
valstybinei įmonei „Banga“, nustatant vienos 100 Lt nominalios
vertės akcijos kainą – 100 Lt, t.
y. sumažinant ją 7 kartus. Antrą kartą tą pačią dieną žemės
ūkio ministras R. Karazija raštą suderino. Komisijos posėdyje R. Karazija paaiškino, kad atsimena 1993 m. rugpjūčio 19 d.
pasirašęs tik vieną raštą dėl lei-

dimo parduoti įmonės „Jūra“ akcijas Kauno valstybinei įmonei
„Banga“ nustatant vienos 100 Lt
nominalios vertės akcijos kainą
– 700 Lt, kito rašto, kuriuo nustatoma vienos 100 Lt nominalios vertės akcijos kaina – 100
Lt, t. y. sumažinama 7 kartus, tą
pačią dieną nederinęs.“
„R. Karazija Komisijai paaiškino: „... pasirodė valstybinė įmonė „Banga“. Nei kur paimti kreditų, nei kokį turtą užstatyti...
Valstybinė įmonė „Banga“ atėjo
– 4 žmonės, jie atstovavo „Bangą“ (...) Jie pradėjo, išdėstė planą. A. Pašukevičius, dar buvo
kartu ir A. Simaška. Aš jų nė
vieno asmeniškai nepažinojau,
tačiau išdėstė tokius rožinius
planus, kad jie turės investuoti
pinigų ir jie mano, kad jie galėtų kaip valstybinė įmonė nupirkti dalį tų akcijų.“
„1993 m. rugpjūčio 23 d. įmonės „Jūra“ gen. direktorius V.
Trinkūnas ir valstybinės įmonės
(toliau – VĮ) „Banga“ direktorius S. Godelis pasirašė akcijų
pasirašymo sutartį, pagal kurią
įmonė „Jūra“ pardavė 109 000
paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė – 100
Lt, pardavimo kaina – 700 Lt. Iš
viso – už 76 300 000 Lt sumą.“

„1993 m. rugsėjo 29 d. įmonės
„Jūra“ gen. direktorius V. Trinkūnas ir VĮ „Banga“ direktorius
S. Godelis pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, analogišką pasirašytai 1993 m. rugpjūčio 23 d.,
tačiau joje nustatyti skirtingi apmokėjimo už pasirašytas akcijas terminai.
1993 m. rugsėjo 29 d. (antrą
kartą tą pačią dieną) įmonės
„Jūra“ gen. direktorius V. Trinkūnas ir VĮ „Banga“ direktorius
S. Godelis pasirašė akcijų pasirašymo sutartį Nr. 2, nes, sumažėjus akcijų pardavimo kainai,
sumažėja suma, kurią turi sumokėti VĮ „Banga“.“
Taip skelbia oficialūs dokumentai – 2007 m. laikinosios Seimo komisijos koncerno
EBSW veiklai ištirti išvados, o
jas paskaitę žmonės gali pagalvoti – galbūt ministras žioplas ir
neprismena, kad tą pačią dieną
pasirašė du raštus, o ne vieną,
ir netyčia ar per neapdairumą,
leido sumažinti kainą 65 milijonais 400 00 litų. Tačiau kodėl po
trijų dienų įmonės „Jūra“ akcijos
parduodamos už 76 300 000 Lt,
o po mėnesio jos vėl parduodamos už tą pačią sumą ir antrą
kartą tą pačią dieną jos vėl parduodamos – jau septynis kartus
pigiau?
Lietuvos valstybinė žvejybos
laivyno įmonė „Jūra“ bankrutavo 1995 vasario 1 d. Seni jūrų
vilkai pasakoja legendas apie
laivus, kuriuos palydėjo į metalo laužą, ir apie kitus – išplaukusius į Pietų Ameriką. Jie ir po
trisdešimties metų kraipo galvas – kaip buvo įmanoma per
kelerius metus prarasti beveik
pusantro šimto laivų ir sužlugdyti milijardais JAV dolerių vertintą bendrovę. Apie tai gali pasakoti tik „skeletas“ spintoje ir
Karibų jūros piratai.
„Mano Druskininkai“
informacija

Popieriniai laiškai su sąskaitomis kainuos brangiau.
Verta jų atsisakyti!

ARATC ragina jau dabar atsisakyti spausdintų mokėjimo pranešimų ir rinktis pigesnį,
patogesnį ir ekologiškesnį jų pristatymo būdą – siuntimą elektroniniu paštu/Asociatyvi
nuotrauka

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus gauti elektroniniu paštu yra pigiau ir paprasčiau, o netrukus tai gali
tapti būtinybe.
Popierinių pranešimų siuntimo
svarstoma atsisakyti dėl dras-

tiškai augančios šios paslaugos
kainos. Norintiems toliau gauti atspausdintus pranešimus, už
tai gali tekti papildomai mokėti – jų spausdinimo ir pristatymo
kaina būtų įskaičiuota į mokėjimo pranešimą.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (ARATC) kasmet
tenka išsiųsti daugiau kaip 90
tūkstančių mokėjimo pranešimų, patikslintų pranešimų bei
įspėjimų apie susidariusias skolas.
Druskininkų savivaldybėje iš
daugiau kaip 12 tūkstančių rinkliavos mokėtojų šiuo metu
elektroninius pranešimus yra
užsisakę 1862 fiziniai ir juridiniai
asmenys.
Druskininkų savivaldybė rinkliavos mokėtojams, atsisakiusiems paštu siunčiamų pranešimų ir rinkliavą sumokėjusiems
iš karto už visus metus iki liepos
1 dienos, taiko 3 proc. nuolaidą
nuo sumos.
Spausdintų pranešimų siuntimas – brangi paslauga. ARATC
kasmet už ją sumoka daugiau
kaip 70 tūkst. eurų. O „Lietuvos paštas“ jau pranešė, kad
nuo šių metų gruodžio 1 dienos
laiškų siuntimas dar labiau pabrangs.

Todėl svarstoma nuo 2023
metų visiškai atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų siuntimo arba į mokėjimo pranešimus
įtraukti spausdinimo ir pristatymo kainą, taip skatinant rinkliavos mokėtojus atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų.
Perėjimas prie elektroninių
pranešimų būtų laipsniškas ir
nuoseklus. Priminimai apie tai
gyventojams bus išsiųsti kartu
su ateinančių metų mokėjimo
pranešimais. Įmonės priminimus taip pat gaus kartu su pranešimais
Tačiau turinčius galimybę raginame jau dabar atsisakyti
spausdintų mokėjimo pranešimų ir rinktis pigesnį, patogesnį ir ekologiškesnį jų pristaty-

mo būdą – siuntimą elektroniniu
paštu.
Tą padaryti galima prisijungus prie Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro savitarnos svetainės https://www.aratc.lt/vietine-rinkliava/e-paslaugos-e-vietine-rinkliava/
Labai svarbu nurodyti teisingą
ir naudojamą elektroninio pašto
adresą. Adresui pasikeitus, būtina atnaujinti duomenis savitarnos sistemoje.
Negautas mokėjimo pranešimas neatleidžia nuo rinkliavos
mokėjimo. Laiku nesumokėjus
rinkliavos, kaupiasi skola, skaičiuojami delspinigiai.
ARATC informacija
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Nieko bendro – dvigubai geriau!
Laima Rekevičienė
Penktadienį Amatų centre
„Menų kalvė“ atidaryta floristės Rūtos Kazakevičienės ir
grafiko-tapytojo Deivido Sinkevičiaus paroda intriguojančiu pavadinimu – „Nieko bendro – dvigubai geriau!“
Tokio naujos ekspozicijos
atidarymo renginio šiose erdvėse dar nebuvo. Ne tik dėl
užburiančių M. K. Čiurlionio
meno mokyklos gitaristų ansamblio, tarp kurių buvo ir
D. Sinkevičiaus dukra, gitarų garsų, bet ir dėl galimybės
ekspozicijos autorius pažinti
per jų antrąsias puses. Būtent
jie, tądien buvę renginio vedėjais, dažnukart būna ir kūrybos įkvėpėjai, pirmieji kritikai
ir didžiausi gerbėjai.
Į originaliai organizuotą parodos atidarymą susirinko R. Kazakevičienės ir D. Sinkevičiaus
kūrybos gerbėjai, jų bičiuliai ir
artimieji. Parodos autorius pasveikino ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Tikrai malonu, kad
druskininkiečiai, jauni žmonės,
kuria mūsų mieste ir mums visiems dovanoja grožį. Sveikinu
su paroda, džiaugiuosi puikiais
Jūsų darbais. Linkiu abiems didelės kūrybinės sėkmės!“.
„Grafika ir floristika šioje parodoje labai puikiai dera“, – sakė
„Menų kalvės“ vadovė Ingrida Griniūtė, dėkodama parodos
„Nieko bendro – dvigubai geriau!“ autoriams už įdomius meninius sprendimus ir pasidalintas
kūrybines įžvalgas ir atradimus.
Menininkus pasveikino mokytoja Vida Šuliauskienė, kolegos,
miesto dailininkai ir tautodailininkai, kiti svečiai.
Naujosios parodos atidarymo
vedėjais buvę Irina Sinkevičienė
ir Simonas Kazakevičius atsakė
į jiems pateiktus klausimus, atskleidė kūrybinius savo antrųjų
pusių užkulisius ir padėjo geriau
pažinti abiejų menininkų kūrybą.
R. Kazakevičienės vyras Simonas papasakojo apie pirmąją savo kūrybos parodą surengusios Rūtos kūrybinius
ieškojimus, jos talentą pasirūpinti namų interjeru ir dekoru, pirmuosius piešinius, edukacines
veiklas „Menų kalvėje“ ir posūkį į natūralistinį meną – floristi-

ką. „Kad ir kur bekeliautume, kur
benuskristume, kur benueitume,
nuolat ją raginu neatsilikti, nes
ji pakeliui nuolat randa įvairiausių augalų ir medžiagų, kuriuos
galėtų panaudoti kūryboje. Jei
neskina, tada bent fotografuoja, – pasakojo S. Kazakevičius.
– Kartais į kokią šalį iškeliaujame tik su kuprinėmis, bet per kelionę Rūta prikaupia tiek visokių
augalų, sudžiūvusių palmių lapų
ir kitų jos kompozicijoms reikalingų medžiagų, kad grįžtant jau
tenka pirkti lagaminus. Taip įdomiai ir gyvename“...
S. Kazakevičius pasakojo, kad
ir „Natūraliste“ Rūta pasivadino neatsitiktinai: „Ji vertina natūralius dalykus – pati iš gamtinių medžiagų kuria paveikslus,
iš natūralių komponentų gamina kremus, balzamus. Pirkdama
maisto produktus, atidžiai perskaito jų sudėtį, viskas turi būti
natūralu.“
„Nei viename iš 17-os Deivido
parodų atidarymų nesu kalbėjusi. Šįkart su kaupu grąžinu vyrui šią skolą“, – juokavo tą vakarą renginio vedėjos vaidmenį
išbandžiusi I. Sinkevičienė.
O ir daugelyje Deivido darbų
nesunkiai galima atpažinti ir jo
žmoną Iriną, kuri yra menininko
Mūza bei įkvėpėja. Pati Irina prisipažino, kad įkvėpėjos titulu jai
kartais tenka dalintis ir su katinu,
kuris taip pat dažnai įamžinamas
Deivido paveiksluose.
Irina papasakojo, kad kūrybos link Deividą pastūmėjo artimo žmogaus abejonė jo talentu – menininkas netruko įrodyti,
kad yra kūrybingas ir talentingas, pastaroji paroda tik dar kartą įrodo, kad tąkart suabejojusiam žmogui dabar galima tik
padėkoti.
Deividas pasakojo, kad, su
Rūta sumanę kūrybinio tandemo
parodą, suprato, kad tarp jų kūrinių – nieko bendra, bet pagalvojo, kad tai ir yra dvigubai geriau
– taip ir gimė ekspozicijos pavadinimas. Parodoje eksponuojamuose grafikos darbuose nesunku atpažinti Deivido išskirtinį
braižą ir pagrindinius jo kūrybos
motyvus. Tačiau pats autorius
sako, kad, rengiant bendrą parodą su floriste Rūta, nejučiomis
atsirado ir naujų štrichų – daugiau gamtos detalių.

R. Kazakevičienės ir D. Sinkevičiaus bendrą parodą pristatė jų antrosios pusės – Simonas ir Irina/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Parodos atidarymo akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius

Parodoje – drobėse išlietos
užsidarymo namuose emocijos

Leipalingio dvaro muziejaus ir bibliotekos erdvėse savo kūrybos ekspoziciją atidarė šio miestelio progimnazijoje dirbančios G. Revenkienė
(kairėje) ir S. Giedrienė/Asmeninio archyvo nuotraukos

„Susitikome netikėtai, kai
šalį buvo apėmęs nelengvas
karantino laikotarpis. Esame
atvykę iš skirtingų Lietuvos
vietovių, bet greitai suradome bendrų interesų. Apėmė
jausmas, jog jau seniai planavome kartu suorganizuoti
savo kūrybos parodą! Galbūt
kiekvienas iš mūsų esame
kažkam atsiųsti, ir mums kažkas atsiųstas, kad darytume
stebuklus, kurie tyliai keičia
gyvenimus?“ – svarsto Leipalingio dvaro muziejaus ir
bibliotekos erdvėse savo kūrybos ekspoziciją atidarę šio
miestelio progimnazijoje dirbančios Gerda Revenkienė ir
Sandra Giedrienė.
Abi menininkės pasakojo, kad

tapyba visada užėmė svarbią
vietą jų gyvenimuose, o poreikis
kurti ypač išryškėjo tada, kai karantinas visus uždarė namuose.
„Kadangi dirbame su vaikais,
norėjosi, kad kurtume ne tik dėl
savęs, bet ir parodytume jaunajai kartai, kokia gali būti savirealizacija. Pasirodo, užsidarymo
namuose emocijas galima paleisti ir išlieti ant drobės“, – mintimis dalijosi parodos autorės.
Bendrą G. Revenkienės ir S.
Giedrienės kūrybinių darbų parodą Leipalingio dvaro muziejaus
ir bibliotekos erdvėse galima apžiūrėti visą lapkričio mėnesį.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Šalies visuomenės sveikatos biurų vadovai
darbo aktualijas aptarė Druskininkuose
Spalio 28-29 dienomis organizuota Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos dviejų dienų konferencija „Psichinę sveikatą
lemiantys veiksniai ir jų valdymas“.
Į renginį atvyko visos Lietuvos visuomenės sveikatos biurų vadovai. Konferencijos metu
vadovai analizavo iššūkius, su
kuriais susiduria jų įstaigos –
padidėjęs darbų krūvis epidemijos laikotarpiu, tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, darbuotojų kaita ir jų motyvavimas. Buvo
diskutuojama apie matomą,
bendrą visuomenės sveikatos
biurų viziją ateityje. Konferen-

cijos metu taip pat buvo daug
kalbama apie psichologinio atsparumo svarbą vadovo darbe.
Aptariama, ką reikia daryti, norint išlaikyti sveiką komandų mikroklimatą ir neperdegti, dirbant
vadovo pozicijoje.
Antrą konferencijos dieną dalyviai turėjo puikią galimybę iš
arčiau pažinti Druskininkus.
Druskininkai – miestas, kasmet
nustebinantis naujomis pramogomis ir atrakcijomis, išpuoselėta aplinka, puikia turizmui ir
sveikam gyvenimo būdui pritaikyta infrastruktūra, jaukumu ir
svetingumu. Pasak konferencijos dalyvių, laikas Druskininkuose niekada neprailgsta!
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Konferencijos dieną dalyviai turėjo ir puikią galimybę iš arčiau pažinti Druskininkus/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotraukos
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Gerbiamieji
Onute ir Albinai Sakalauskai,
jau briliantais nubarstytas Jūsų 60-ies metų
santuokos kelias. Esate nuostabi pora – tikras lobis
vienas kitam ir džiaugsmas aplinkiniams. Linkime
Jums dar ilgai kartu keliauti, kol abiejų laimingos
širdys šį kelią rodys.
Gyvenkite tiek, kiek norėsite,
ir mylėkite tol, kol gyvensite!
Ansamblio „Rasa“ nariai

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

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

Skiepytis sustiprinančiąja
doze kviečiami visi pilnamečiai
gyventojai

Nuo antradienio 18 metų ir
vyresni gyventojai, kurie buvo
paskiepyti nuo COVID-19 ligos
anksčiau nei prieš 180 dienų,
kviečiami sustiprinti imunitetą
dar viena vakcinos doze.
Toks sprendimas priimtas, atsižvelgus į vakcinų suformuoto
imuniteto trukmės tyrimus, Europos vaistų agentūros ir Lietuvos
ekspertų rekomendacijas.
Vakcinacijos centre gyventojai
kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos. Taip pat išlikusi galimybė registruotis ir atvykti paskirtu laiku (internetu www.
koronastop.lt arba Karštosios linijos trumpuoju telefono numeriu 1808).
„Comirnaty“, „Spikevax“ arba
„Vaxzevria“ vakcinomis paskiepyti gyventojai revakcinuojami tik
„Comirnaty“ vakcina, o „Janssen“

vakcina paskiepyti asmenys sustiprinančiajai dozei gali pasirinkti
„Janssen“ arba „Comirnaty“ vakciną.
12 metų ir vyresniems pacientams, kurie serga lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis arba
kuriems taikomas gydymas imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais, gydytojo sprendimu sustiprinančioji „Comirnaty“
vakcinos dozė gali būti skiriama
anksčiau – praėjus ne mažiau
kaip 28 dienoms nuo antrosios
COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos.
Gyventojai, turintys negalią, į
apylinkės slaugytoją turėtų kreiptis iš anksto.
Vykstant skiepytis reikia turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kurkime Kalėdų pasaką drauge
– kviečiame dalyvauti Kalėdinių
eglučių konkurse!

Jau dešimtąjį kartą, artėjant gražiausioms metų šventėms, Druskininkų savivaldybė kviečia visas Druskininkų
įstaigas, įmones, organizacijas ir bendruomenes dalyvauti Kalėdinių eglučių konkurse bei sukurti išskirtinę
Kalėdų pasaką sau, savo šeimai bei kurorto svečiams. Tegul Jūsų sukurtos originalios, ryškios ir spindinčios
eglutės dėka Druskininkuose Kalėdos bus pačios šviesiausios !
Originaliausių eglučių kūrėjams bus įteikti simboliniai apdovanojimai. Kaip ir kasmet,
originaliausias metų eglutes iš-

rinks profesionalių menininkų
komisija bei druskininkiečiai ir
miesto svečiai, balsuodami socialiniame tinkle „Facebook“.
Kviečiame registruotis iki lapkričio 19 d. Registracijos formą rasite Druskininkų savivaldybės interneto puslapyje.
Eglučių statymo dienos – lapkričio 29-gruodžio 2 d.
Kalėdinių eglučių parko atidarymas – gruodžio 3 d.
Išsamesnė informacija tel.
(8 313) 53 975, el. paštu agne.
vasiliauskiene@druskininkai.lt
Sukurkime kalėdinį stebuklą
sau, savo artimiesiems ir kurorto svečiams!
Druskininkų savivaldybės informacija
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RENGINIAI

Gydžiausi „Draugystės“ sanatorijoje ir patekau į Druskininkų
ligoninės reanimacijos intensyviosios terapijos skyrių. Esu
dėkinga ir sužavėta ligoninės darbuotojų dėmesiu, rūpesčiu
bei pasiaukojimu. Šio skyriaus personalas visą naktį
nuoširdžiai manimi rūpinosi.

Lapkričio 16 d. 17.15 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g.13) –
tautodailininkės Daivos Stoncelienės kūrybos darbų parodos pristatymas

Dėkoju skyriaus vedėjai Nadeždai Oleinik, gydytojai
Tatjana Drutel, slaugytojoms Daivai Bagdanavičienei,
Vilmai Sereičikienei ir slaugytojų padėjėjoms Lionei
Matulevičienei bei Danutei Valentukevičienei.

Lapkričio 12 d. 15:30 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) įvyks vitražo,
meninio ir architektūrinio stiklo kūrinių albumo „Šviesos architektūra“ pristatymas. Dalyvaus:
leidinio projekto vadovė ir sudarytoja dailininkė Edita Radvilavičiūtė-Utarienė, sudarytojai:
menotyrininkė Nijolė Nevčesauskienė ir menotyrininkas, dailininkas Žydrūnas Mirinavičius,
vitražų dailininkai. Būtina turėti Galimybių pasą!

Valentina Grablevska iš Vilniaus rajono

Lapkričio 18 d. 16 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g.13) –Julės
Bliūdžiuvienės knygos „Vieciūnai“ pristatymas

PARODOS

Pagerinti savijautą gali padėti ir
netradiciniai gydymo būdai

Iki lapkričio 10 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) – Gintauto Vaičio
personalinė paroda „Rudens sonata“ Druskininkai)

Vienas iš pirmųjų Lietuvoje akupunktūros gydytojų, turintis
daugiau nei 40 metų patirties, padės Jums atsikratyti stuburo,
sąnarių skausmų, pagerins miegą, sutvarkys išbalansuotą
nervų sistemą bei gali pagydyti daugelį kitų ligų.
Gydytojas stažavosi Maskvoje, Kijeve, Odesoje, metus studijavo
Šanchajaus (Kinija) tradicinės kinų medicinos universitete,
nuolat tobulina žinias tarptautiniuose seminaruose.

Iki lapkričio 24 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9, Druskininkai) – Elmos Šturmaitės akvarelių
paroda ,,Naujas aqua dialogas Druskininkuose“

Esant reikalui, akupunktūros poveikio stiprinimui taikoma
manualinė terapija, taikomoji kineziterapija, homeopatija,
fizioterapija. Šių metodų taikymo visuma užtikrina efektyvų
sisteminį poveikį, puikius gydymo rezultatus.

Iki lapkričio 22 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g.13) veiks
spaudinių paroda „Knygos, kurios padeda gyventi“
Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks Deivido Sinkevičiaus grafikos darbų
paroda
Iki gruodžio 2 d. Druskininkų miesto muziejaus Galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Vilmos
Vasiliauskaitės paroda „Europos pagrobimas ir kiti sapnai.

Atsižvelgiant į naujo COVID-19 viruso protrūkio grėsmę, Jums
pageidaujant, bus atliktos ir imuniteto stiprinimo procedūros.
Gydytojo Genadijaus Zinovjevo kabineto adresas:
Pušų g. 20, Neravų k., Druskininkų sav.,
tel. +370 611 92020
Brangiai superkame benzininius ir benzinas-dujos automobilius:
„AUDI“, „BMW“, „HONDA“, „MB“, „MITSUBISHI“, „NISSAN“,
„OPEL“, „TOYOTA“, „VW“ nuo 1985 m. iki 2000 m. Sutvarkome
dokumentus SDK, utilizaciją paramai gauti. Dirbame 24/7.
Tel. 8 686 94982
Brangiai perka senus gintaro karolius, gabalus, sages,
pakabukus. Tel. 8 674 61 640

Perku dirbamą žemę
(arba išsinuomočiau)
aplink Stračiūnus,
Leipalingį,
Veisiejus, Varnėnus.
Kreiptis tel. 8 601 00292

Dainavos žynys
Būrimai telefonu
Tel. 8 608 33221
Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas („CE
kategorija“). Reisai:
Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Tel. 8 686 56366
ir 8 656 29324
Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius benzininiu
pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į darbą
ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlyginimas – 750850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį mokama priemoka.
Kreiptis tel. 8 664 13885

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų automobilių
supirkimas. Statybinių šiukšlių, šiferio išvežimas,
sunkvežimio su kaušu, tralo automobiliams vežti
nuoma. Gyvatvorių karpymas-formavimas.
Tel. 8 628 75156

PERKAME

nederlingas medžiais ir
krūmais apaugusias žemės
ūkio paskirties žemes. Tel. 8
603 30577
Visi aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbai, trinkelių klojimas,
medžių pjovimas, gyvatvorių
karpymas, metalo supirkimas,
statybinių šiukšlių, šiferio išvežimas ir kitos paslaugos.
Tel. +370 628 75156

Surenku baldus, kabinu
televizorius, veidrodžius,
šviestuvus. Kiti staliaus
darbai. Tel. 8 687 38549
Elektrinių , benzininių
įrankių ir variklių remontas
Druskininkuose.
Tel. 8 693 36442,
Mindaugas

Taksi iškvietimas
Druskininkuose!
Vežame klientus
geriausia kaina!
Yra galimybė rinkti
antspaudėlius – surinkus
6, 7-tas važiavimas
nemokamai
(miesto ribose).
Tel. 8 606 86550
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Užuojautos

IN MEMORIAM
Mes tokie laikini - kaip lietus, į žemę nupuolęs.
Ir tokie amžini - kaip erdvė, kaip žodžiai. Kaip molis.
(R. Skučaitė)

GYTENIS VORONOVAS (1963 – 2021)
Lapkričio
4-ąją,
neįveikęs
ligos,
paspendusios juodos grėsmės tinklą visai
žmonijai, į kitą – šviesesnį ir ramesnį – pasaulį,
lyg paskutinis rudens paukštis išskrido
GYTENIS VORONOVAS – rūpestingas sūnus,
Lėjos Viktorijos ir Elijo tėtis, vyras, patarėjas,
bendradarbis, kolega, tiesiog bičiulis.
Visą gyvenimą Gytis buvo lydimas muzikos:
1993 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją,
vėliau, dirbdamas Druskininkų kultūros
centre garso ir šviesų režisieriumi, įgarsino
tūkstančius kurorto renginių ir atlikėjų.
Kiekvieną – garsią scenos žvaigždę ar tik dar
būsimą žvaigždutę – Gytis palydėdavo į sceną
su pažadu, kad garsas skambės tobulai, ir
palinkėdavo sėkmės.
Gytį prisiminsime ne tik kaip profesionalų
garso režisierių, bet ir kaip kuklų, šiltą ir
linksmą žmogų, turėjusį itin platų interesų
ratą, neužsisklendusį siauroje kultūrinės
aplinkos erdvėje, nepailstantį filosofą, įdomų
pašnekovą, puikiai pažinojusį paprastą
žmogų, mokėjusį regėti, išgirsti ir taikliu žodžiu
formuluoti kasdienybės realijas.
Kolegos jį pamena kaip nuoširdų draugą,
noriai besidalijantį profesinėmis paslaptimis,
prireikus – gyvenimiškais patyrimais ar patarimais, neabejingą kitų nelaimėms, pasiruošusį ištiesti
pagalbos ranką ir sugebantį įkvėpti vilties ir pasitikėjimo. Jį pažinojusieji Gytį vadino išskirtiniu žmogumi,
žavinčiu savo išmintimi ir ramybe, subtiliu humoro jausmu.
Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo, nes amžiams liks gerumo tiltas, jungiantis jį
mylėjusius žmones.
Ilgėsimės Tavęs, Gyti...
Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Ruduo aprauda laikinumą
ir jaukia širdgėla mintis,
kai Artimas išeina tyliai nieko neištaręs,
tavam danguj užgęsta viena ryški
žvaigždės akis.
Reiškiame giliausią užuojautą, išgyvename kartu Jūsų
šeimos širdgėlą, išėjus Elijo Voronovo Tėveliui.
„Atgimimo“ mokyklos 8B klasės auklėtoja, klasės draugai ir
tėveliai
Mirus buvusiai partizanų ryšininkei
Danutei Gaidytei-Sakalauskienei, nuoširdžiai užjaučiame
dukrą Jūratę ir brolį Joną su šeimomis, visus gimines bei
artimuosius.
LPKTS Druskininkų filialas
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyva išlieka …
Mirus Vitoldui Grigui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
DNSB „Šviesa“ gyventojai
Taip laikinai aš atėjau čia,
kad pamatyčiau Žemę žaliąją,.
kad išsakyčiau Žemės jausmą spalvomis...
Ir saulės šviesoje sutirpčiau,
kad susiliečiau su erdve
ir meilę išsakyčiau... (O. Milašius)
Dėl mylimo sūnelio Gytenio Voronovo mirties nuoširdžiai
užjaučiame tėvelius Albiną ir Viktorą bei visus artimuosius.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai
Kiekvienas paliekame pėdą žemėje,
kai einame laukais,
Jei gilios – jos ilgai išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais. (J. Marcinkevičius)

Kvalifikuoti statybininkai
atlieka visus vidaus ir išorės
apdailos darbus.
Tel. 8 631 76783

Mirus Gyteniui Voronovui, dėl netekties artimuosius užjaučia
DNSB „Šilo namas“ gyventojai

Darome ir renovuojame
terasas, pavėsines,
židinius, senus namus,
tvoras, šiltnamius.
Dažome, dedame
grindis.
Tel. 8 605 42559

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Grušauskienę.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro
„Dainava“ darbuotojai“
Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nepažvelgsiu į gimtinės kelią,
prisikelti amžiams aš nebegaliu...

SIŪLO DARBĄ
PARDAVIMŲ
VADYBININKUI.
Kreiptis tel. +37069919634

Dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Nijolę
Čaplikienę ir Virginiją Grušauskienę.
Ateities g. 14 namo gyventojai

Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis
kainomis superka miškus!
Taip pat superkami ir kitos
paskirties žemės sklypai!
Tel. +37060986656

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia...
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...
Mirus Gyteniui Voronovui, nuoširdžius užuojautos žodžius
reiškiame jo tėveliams ir visiems artimiesiems.
DNSB „Žiburėlis“ gyventojai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Pirkčiau garažą, domina
įvairūs variantai.
Tel. 8 640 13663

Įvairios medienos
malkos: rąsteliais,
kaladėmis, kapotos.
Tel. 8 698 39795

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
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2021.11.12 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Laisvės banga.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Eurolygos krepšinio turnyras.
Madrido „Real“ – Kauno „Žalgiris“.
24:00 Gladiatorius.
02:30 Nepagaunamasis Čarlis Verikas.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Žydroji sala“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimų karai“.
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 „Ledynmetis 3“.
21:20 „Beždžionių planetos aušra“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Beždžionių planetos aušra“.
00:00 „Penkiasdešimt juodų atspalvių“ .
01:50 „Paskutinį kartą Vegase“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Ritmo grupė.
23:15 Nuo sutemų iki aušros. Kruvini
Teksaso pinigai.
01:05 Išlikimo žaidimas.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.
07.00 „Rysas Darbis Japonijoje“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
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 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.

12:35 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis.
23:20 Rokis 3.
01:25 „Būk ekstremalas“.

2021.11.13 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Kelionių atvirukai.
07:15 Mano cirkas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Didžiosios pasaulio upės.
13:45 Kelionių atvirukai.
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 Šok su žvaigžde.
23:10 Viskas dėl Alis.
00:50 Gladiatorius.
03:20 Kelionių atvirukai.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
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 „Laukinė Brazilija. Pavojingas
pasaulis“.
12:30 „Letenėlės. Privatūs sekliai“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Letenėlės. Privatūs sekliai“.
14:15 „Šuns dienos“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Slaptasis agentas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Slaptasis agentas“.
00:05 „Mačetė žudo“.
06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:00 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
08:30 Sveikas!.
09:00 Sėkmė tavo rankose.
09:30 Mes pačios.
10:00 Pirmyn į kosmosą.
11:45 Policijos akademija 2.
13:35 Monte Karlas.
15:50 Įsimylėti per dvi savaites.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Zoologijos sodo prižiūrėtojas.
21:35 Džiuljeta. Atvirai.
23:30 Įbroliai.
01:40 Ritmo grupė.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Nematomos gijos.
08.30 Eko virusas.
09.00 „Zoologijos sodas”.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Švyturių žmonės.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Gyvenimo linija“.

20.00 Žinios.
20.30 „Kelias į turtus“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
06:10 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
06:40 „Lenktynės aplink pasaulį“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 Aštuonkojis mano namuose.
11:15 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Rytas - Jonavos „CBet“.
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Raudonojo spalio medžioklė.
00:50 Nepalaužiama drąsa.
03:15 Snaiperis 3.

2021.11.14 d.
Sekmadienis
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 Kelmickaite.
09:00 Gyventi kaime gera.
09:30 Svajoja vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Įspūdingiausios pasaulio salos.
12:55 Sakartvelas iš paukščio skrydžio.
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 Pasikėsinimas Solsberyje.
21:50 3 minutės iki kino.
21:53 Istorija apie žmones, žvėris ir
daiktus.
23:05 Rusteris Kogburnas.
00:55 Viskas dėl Alis .
06:35 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Laukinė Brazilija. Pavojingas
pasaulis“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Laukinė Brazilija. Pavojingas
pasaulis“.
13:10 „Šnipų vaikučiai 4: Viso pasaulio laikas“.
14:55 „Prancūziškas bučinys“.
17:15 „Starkus stato“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Starkus stato“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“.
22:30 „Šeima“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Šeima“.
00:55 „Prarasta dukra“.
06:35 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:25 „Moko nuotykiai“.
07:55 „Kikumba. Kovos dėl ka-

rūnos“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Anastasija. Kelionė į ateitį.
11:25 Nauja diena.
13:30 Geras vyrukas.
15:25 Mano super buvusioji.
17:20 Teleloto.

18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 Kunigas.
00:05 Išmokyk mane mylėti.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu.
10.30 Negaliu tylėti.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Bušido ringas.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.00 Žinios.
18.30
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 Negaliu tylėti.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Galiūnų Pasaulio komandinė taurė 2021.
08:00 Miško atspalviai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato Iasis etapas.
10:00 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
11:10 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
„Šiauliai-7bet“ - „Nevėžis–Optibet“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:40 Raudonojo spalio medžioklė.

2021.11.15 d.
Pirmadienis
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.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų ryšys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Slaptas ingredientas“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimų karai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:25 „TV3 orai“.
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 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Auklė Tulė“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Auklė Tulė“.
00:20 „Franklinas ir Bešas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki...
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
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 Lapkričio žmogus.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Kunigas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 Eko virusas.
08.30 Atliekų kultūra.
09.00 „24/7“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „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.
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“.
21:00 Krydas. Gimęs kovoti.
23:45 „Mirtinas ginklas“.
00:45 „Kondoras“.
01:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:50 „Atsarginis prezidentas“.

2021.11.16 d.
Antradienis
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 Šok su žvaigžde.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.

13

Savaitraščio Nr. 330

2021 m. lapkričio 11 d.

20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų ryšys.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Vestuvės kiekvieną savaitgalį“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimų karai“.
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 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Nudegęs“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Nudegęs“.
00:35 „Franklinas ir Bešas“.
01:35 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
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 Mergina su drakono tatuiruote.
01:35 Lapkričio žmogus.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas”.
12.15 TV parduotuvė.
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 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
03.35 Alfa taškas.
03.55 #NeSpaudai.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Sekliai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Romeo turi mirti.
23:20 Krydas. Gimęs kovoti.
02:05 „Būk ekstremalas“.

2021.11.17 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų ryšys.
01:05 Pasaulio puodai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Stilius.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.

Strateginio projekto
įgyvendinimui ieškome
montuotojų iš pietinės
Lietuvos dalies
Atlyginimas nuo 800 iki 1300 Eur./mėn. (į rankas), yra
galimybė užsidirbti daugiau.
Pavienius kandidatus kviečiame prisijungti į
suformuotas brigadas Marijampolės, Šakių,
Vilkaviškio, Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Kauno
miestuose.
Montuotojų brigadas kviečiame kandidatuoti iš bet
kurios pietinės Lietuvos dalies (Marijampolės, Kauno,
Alytaus, Vilniaus apskričių).
Daugiau informacijos teirautis
tel. 8 626 17 081 (Vilmantas).
El. paštas cv@tetas.lt

07:05 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
07:35 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė regioniniame parke“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimų karai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Nešdintis visu greičiu“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Nešdintis visu greičiu“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Nešdintis visu greičiu“.
00:25 „Franklinas ir Bešas“.
01:30 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Mergina voratinklyje.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:50 Mergina su drakono tatuiruote.
04:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos.
07.00 Švyturių žmonės.
07.30 Lietuvos dvarai.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
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 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Sekliai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Sekliai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Skolos kaina.
23:05 Romeo turi mirti.
01:25 „Būk ekstremalas“.

2021.11.18 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio puodai.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 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 Virš vandens.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Nepaprastas žmonių ir gyvūnų ryšys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Sužvejota meilė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimų karai“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Ilgiausia naktis“.

22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Ilgiausia naktis“.
00:15 „Franklinas ir Bešas“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Taiklus šūvis.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.
07.00 „Kelias į turtus“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
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 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Sekliai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Sekliai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rokis 4.
22:50 Skolos kaina.
00:55 „Būk ekstremalas“.

TRANSPORTO ĮMONĖ IEŠKO APSKAITININKĖS!
Darbo pobūdis:
• pirminių dokumentų registravimas apskaitos programoje;
• sąskaitų išrašymas;
• vyr. buhalterio pavestų užduočių vykdymas;
• panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Kontaktinis tel. +370 685 47774

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

IEŠKOME KAMBARINIŲ IR MASAŽUOTOJŲ!
•
•
•
•
•
•

Atlyginimas ir etato dydis derinamas individualiai
Taikoma priedų sistema
Lankstus darbo grafikas
Maitinimas 1 kartą per dieną
Speciali kaina SPA paslaugoms
Galimybė lankytis baseine kartą per mėnesį su šeima
Tel. +370 610 27975
El. p. keeping.druskininkai@amberton.lt

14

2021 m. lapkričio 11 d.

Savaitraščio Nr. 330
Elektros instaliacijos darbai
(nuo darbų pradžios iki pabaigos).
Tel. 8 610 27022

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
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

Naujas, jaukus, šiuolaikinis
restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų
plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki
aplinka. Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti.
Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla
su 16 arų žeme.
Merkinės miestelio centre nuomojamos (45 kv. m) komercinės
paskirties patalpos.
Tel. 8 612 12197
Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416
UAB ,,Leimesta”
Leipalingyje, Alėjos g. 29
statybos ir ūkio prekių parduotuvėje vykdomas
prekių išpardavimas. Taikoma – 50 % nuolaida.
Tel. 8 625 33 114

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros laikymasis.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• B kategorija.

Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Konditerijos įmonei
reikalinga konditerėkepėja (-as) ir šakočių
kepėjai (-os).
Neturinčius patirties
apmokysime vietoje.
Tel. 8 686 43950

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Siūlomas darbas sutraukti biokurą iš savaiminių laukų su „Valtra“
traktoriumi ir „Palms“ priekaba. Duodamas darbo
automobilis. Darbas bus
nuolatinis. Patirtis miške
ar dirbant su biokuru yra
būtina.
Kreiptis tel. 8 664 13885

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
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830
PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės
reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

UAB „Visos srovės“ nuolatiniam darbui reikalingas pagalbinis
darbuotojas elektros darbams. Apmokome.
Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.
Teirautis telefonu:+370 6022 2763
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas 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
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Perku vienkiemį miške ar prie vandens su daugiau
žemės. Tel. 8 611 01110

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 užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226
2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą
Druskininkuose arba Viečiūnuose.
Tel. 8 655 61693
Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius,
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų
antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto.
Tel.: 867059488, 862668561

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas
22 arų namų valdos sklypas naujoje, jaukioje naujų
namų gyvenvietėje Viečiūnuose. Kaina – derinama.
Tel. 8 624 69222
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio
rekonstrukcijos projektu, Paparčio 15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 kambarių: 71,
18 kv. m butas su židiniu, 9
aukšte iš 10, Ateities g. Kaina
– 69 000 Eur. Tel. 8 687 3757
Parduodamas namas Veisiejuose, Vytauto g. su 20 arų
sklypu, 100 m iki ežero. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 698 78705
Gardino g. 80 name parduodamas
kambarys.
Tel. 8 644 66516
Žemės sklypas Gailiūnuose,
26 arų namų valda, kaina – derinama. Tel. 8 622 58037
Tvarkingas dviejų kambarių
butas: 52, 19 kv. m, Merkinės
g. 4A. Kaina – 53 000 Eur.
Tel. 8 675 25834

Perka nekilnojamąjį turtą
Perku garažą Druskininkuose.
Domina prie JUC arba „Eglės
sanatorijos“. Tel. 8 624 10082
Pirkčiau garažą, domina įvairūs variantai. Tel. 8 640 13663
Perku garažą prie „Eglės sanatorijos“ arba Merkinės gatvėje. Tel. 8 692 99253
Perka 1-2 kambarių butą ir garažą. Tel. 8 624 74903

kesčiai, į 3-4 kambarių butą.
Domina
įvairūs
variantai.
Tel. 8 688 84515

Nuoma
Miesto centre, Taikos g. nuomojamas 1 kambarys bute,
yra balkonas. Kaina – 150 Eur.
Yra buitinė technika, baldai.
Tel. 8 616 48116
Nuomojamas 2 kambarių butas (yra atskiras įėjimas) naujos statybos name, Liškiavos
g. Šildymas – dujinis. Kaina
iki 450 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 615 25900 ir
8 615 78545
Miesto centre, Antakalnio g. 20
nuomojamas puikiai įrengtas 1
kambario butas: 2 aukštas, su
baldais ir buitine technika, 180
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 698 20198
Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 2 kambarių
butas
Ateities g. Kaina – 200 Eur
ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 600 07668
Išnuomojamas 80 kv. m garažas su duobe (telpa vilkikas su
priekaba) ir parkavimo aikštė.
Tel. 8 616 23682
Nuo spalio 1 d. išnuomojamas
2 kambarių butas Vytauto g.
Kaina – 200 Eur ir komunaliniai
mokesčiai, su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 645 49074

Išsinuomotų
Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 698 72364

Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 646 50095

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

Keičia nekilnojamąjį turtą

Išsinuomočiau garažą Druskininkuose, Ratnyčios garažų
bendrijoje, gali būti apleistas.
Tel. 8 699 83835

Keisčiau 2 kambarių butą,
nedideli komunaliniai mo-

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina –
180 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur. Tel. 8 616 48116

Superkame benzininius automobilius geriausia kaina.
Tel. 8 648 18 770
Parduodame kiaulienos skerdieną puselėmis – lietuvišką,
svilintą, kaina – 2,65 Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 kg.
Lenkiška kaina – 2,40 Eur/kg. Tel. 8 607 12690

Įvairūs daiktai
Gegnės ir beržinės šluotos.
Tel. 8 683 32507
Kineskopinis
televizorius
„Samsung“, 51 cm įstrižainė,
plokščias ekranas, kaina – 15
Eur. TV priedėliai „TV STAR“
– nuo 15 Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur, kineskopinių TV
„Panasonic“ distanciniai pulteliai nuo 2 Eur, Scart laidai –
nuo 2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. Aštuoniakampis
kavos staliukas (keramikinis
plytelių paviršius, aukštis – 55
cm, plotis – 100 cm), kaina –
25 Eur ir vaikiškas maniežas –
30 Eur, pakabinami šviestuvai
nuo 5 Eur. Tel. 8 686 43600
Puikios būklės didelis, virtuvinis komplektas su indaplove,
el. virykle, gartraukiu. Kaina –
derinama. Tel. 8 680 23134
Plokščių pakėliklis, plytelių
pjaustymo staklės, 1950 m.
patefonas su plokštelėmis,
špižinė krosnelė (buržuika).
Tel. 8 604 65850
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina – 180 Eur, vyriškas
dviratis su bėgiais, kaina – 50
Eur. Tel. 8 616 48116

gliuotos padangos, matmenys
195/65, R15. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 614 48531

Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės kapotos malkos. Tel.
8 650 20402 ir 8 636 76029

Automobilis „Chevrolet Kalos“:
1, 4 l, benzinas, puiki būklė,
iš Vokietijos, vyšnių spalva, 2007 m. TA iki 2023 m.
Tel. 8 692 44465

Žemės ūkio produkcija
Parduoda moliūgus. Tel. 8 616
15575

Perka transporto
priemones ir jų dalis

Parduodu žieminius česnakus.
Tel. +37064892746

Perku „Audi 80“, „Audi 90“,
„Audi 100“ ir kitus automobilius. Tel. 8 677 27199

Parduodu triušius ir triušieną.
Tel. 8 611 45735

Miškas, mediena, malkos
Parduoda alksnines
kas. Kaina – 25
Tel. 8 639 79679

malEur.

Įvairios malkos: kulbėmis ir
rąsteliais. Vežame ir mažus
kiekius. Tel. 8 610 32259
Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Atvežame nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Dovanoja
Dovanoju didelio šuns būdą.
Tel. 8 685 10884

Ieško darbo
Ieškau darbo, galiu prižiūrėti
senelius. Tel. 8 622 29242
Sąžiningas, atsakingas vyras
ieško papildomo darbo. Tel. 8
607 68938

Nikeliuotų puodų rinkinys. Tel.
8 682 57013
Parduodama siuvimo mašina
„Singer“. Tel. 8 672 20567
Siuvimo
mašina
„Singer“
(brazilų gamybos), naujas 3
pavarų moteriškas dviratis,
austos vilnonės lovatiesės,
rusiška sulankstoma lovelė,
pakabinami šviestuvai, koja
minama siuvimo mašina.
Tel. 8 630 87652
Viengulė lova, su skyriumi,
lempinis televizorius, įstrižainė
– 50 cm. Tel. 8 689 26393
Geros būklės miegamojo
komplektas, kaina – 180 Eur,
galinga 950W sulčiaspaudė,
kaina – 100 Eur, sulankstoma
lova – 20 Eur. Tel. 8 651 11713

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai,
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600
Eur . Tel. +37061630901

Transporto priemonės ir
jų dalys
„Seat Alhambra“, 2004 m.: 1, 9
l, 85 kW, 7 vietų, maža rida, iš
Vokietijos. Kaina – 2200 Eur.
Tel. 8 612 93980
2007 m. „VW Sharan“, 1, 4
TDI, 2009 m. „Mazda 5“, 2 l,
dyzelis ir 2007 m. „Peugeot
1007“, 1, 3 l, benzinas (automatas). Tel. 8 647 33100
Žieminės padangos R15 su
ratlankiais ir ratlankių gaubtais, 5 vnt., po 10 Eur už 1 vnt.
Tel. 8 686 40331
Parduoda R14 naudotų žieminių padangų komplektą.
Tel. 8 616 22692
„VW“ T-5 žieminės padangos
su ratlankiais, 4 vnt. po 20 Eur.
Tel. 8 685 10884
Parduodamos 4 naudotos dy-

UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“ uždaromas
renovacijai. Išparduodamas viešbučio inventorius,
santechnika, vidaus durys. Dėl išsamesnės
informacijos teiraukitės darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. +370 61440533
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