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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO INICIATYVA – RAŠINIŲ CIKLAS APIE MOKYTOJUS SENJORUS

Garbingą sukaktį mininti mokytoja Julė Bliūdžiuvienė:
„Gimiau ir gyvenu labai tinkamu laiku“

K. Dineikos
atminimo
įmažinimui –
sutvarkytas
paminklas
senosiose
Druskininkų
kapinėse

2 psl.
VšĮ Druskininkų
PSPC siūlo
naują paslaugą
– nemokamą
antrinio lygio
psichoterapiją

6 psl.

Ilgametė Viečiūnų mokyklos mokytoja, aktyvi visuomenininkė, poetė ir kraštotyrininkė J. Bliūdžiuvienė šią savaitę pasitiko 75-ąjį jubiliejų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Lapkričio 14-ąją gražų jubiliejų paminėjo ilgametė Viečiūnų mokyklos mokytoja,
aktyvi visuomenininkė, poetė ir kraštotyrininkė Julė Bliūdžiuvienė. Mokytojai yra tekę
dirbti įvairiose Varėnos rajono mokyklose, bet didžiąją savo gyvenimo dalį – net
45-erius metus, ji mokytojavo Viečiūnų pagrindinėje mokykloje.
Už savo darbą, visuomeninę ir literatūrinę veiklą J.
Bliūdžiuvienė yra apdovanota Druskininkų švietimo skyriaus, Druskininkų savivaldybės, Viečiūnų pagrindinės
mokyklos, Švietimo informacinių technologijų centro padėkomis. Laisvalaikiu mėgsta
skaityti, fotografuoti, keliauti.
Mokytoja kuria ir eiles, nuoširdžiai domisi savo krašto istorija, yra Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų
skyriaus, asociacijos „Branduma“ narė, dainuoja ansamblyje „Brydė“. Ji – ir knygų
apie Viečiūnų kraštą: „Vieciūnų žmonių pasakojimai“,
„Kovų aidai“ autorė, o šiandien Druskininkų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje

pristatys ir trečiąją savo knygą „Vieciūnai“. Mokytojos
pageidavimu, ir mes šiame
straipsnyje vartosime jai priimtiną Vieciūnų pavadinimą.
– Beveik visas Jūsų gyvenimas yra susietas su Vieciūnais. Ką Jums reiškia šis
kraštas?
– Pati visą laiką juokauju – gimiau ir užaugau Vieciūnuose, o
gyventi tenka Viečiūnuose. Tie-

sa, kurį laiką čia negyvenau.
Baigusi Marijampolės (tuometę
Kapsuko) pedagoginę mokyklą,
pirmiausia dirbau Varėnos rajone – Mardasavo pradinėje, Pamerkių aštuonmetėje ir Nedzingės vidurinėje mokyklose. Ten
sutikau ir savo būsimą vyrą Vidmantą, biologijos mokytoją.
Kai ištekėjau, teko spręsti, kur
mudu gyvensime. Mat jis buvo
išvažiavęs dirbti į Klaipėdą, dir-

bo okeanografu. Pagyvenome
atskirai, bet norėjosi kuo greičiau būti kartu. Taip gyvenimo
takelis, pavedžiojęs po Varėnos
rajono mokyklas, parvedė į gimtuosius Vieciūnus. Ir nuo 1980ųjų esu čia.
nukelta į 7

psl.

„Snow Arenoje“
slidininkai jėgas
išbando
Baltijos
šalių taurės
varžybose

9 psl.
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Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2022 metų Kultūros srities
projektų konkursai
Druskininkų savivaldybės
administracija skelbia 2022
metų Kultūros srities projektų konkursus:
Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių kultūros srityje
ir teikiančių kultūros srities
paslaugas, kultūros projektams finansuoti; fizinių asmenų (menininkų, kūrėjų,
kultūros puoselėtojų) bei juridinių asmenų (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas,
kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija, NVO
organizacijos),
veikiančių
kultūros srityje ir teikiančių
kultūros srities paslaugas,
kultūros projektams finansuoti.
Konkursų tikslas – skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno
sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudarant sąlygas menininkams, kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms,
klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus.
Paraiškų priėmimo terminas:
iki 2021 m. gruodžio 10 d.
Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo konkursų nuostatus, paraiškos formą bei vertinimo kriterijus

galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje
www.druskininkusavivaldybe.lt
reklaminiame skydelyje „Savivaldybės remiami projektai“.
Paraiška pateikiama vienu
iš būdų:
1. Elektroninė paraiška ir jos
dokumentų versija pateikiama
iki 2021 m. gruodžio 10 d. 24.00
val. el. paštu langelis@druskininkai.lt, laiško eilutėje „Tema“
įrašius konkurso pavadinimą
„Kultūros srities projektų konkursui“.
2. Atspausdinta paraiška turi
būti pateikta užklijuotame voke,
ant jo užrašant „Kultūros srities
projektų konkursui“ ir iki 2021
m. gruodžio 10 d. 15.00 val. pateikta Druskininkų savivaldybės
administracijai, Vilniaus al. 18,
Druskininkai.
Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su
konkursais susijusiais klausimais konsultacijas teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos
ir kultūros skyriaus vyriausiasis
specialistas kultūrai Naurimas
Michailiuk tel. 8 617 08840, el.
p. naurimas.michailiuk@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia 2022 metų Kultūros srities projektų konkursus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

K. Dineikos atminimo įmažinimui – sutvarkytas paminklas
senosiose Druskininkų kapinėse

K. Dineikos atminimas senosiose Druskininkų kapinėse įamžintas, atnaujinus antkapį
ir sutvarkius kapavietę, – Druskininkų savivaldybė tam skyrė 3,5 tūkst. eurų/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Žymaus Lietuvos pedagogo, gydomosios kūno kultūros specialisto, sporto patriarcho Karolio Dineikos
(1898-1980) atminimas senosiose Druskininkų kapinėse
įamžintas, atnaujinus antkapį ir sutvarkius kapavietę, –
Druskininkų savivaldybė tam
skyrė 3,5 tūkst. eurų.
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius teigė, kad, tvarkant kapavietę, viskas buvo derinama ir
su paveldosaugininkais, ir su K.
Dineikos artimaisiais. „K. Dineikos darbai didžiosiomis raidėmis įrašyti į Druskininkų istoriją,
todėl mums buvo labai svarbu
pasirūpinti tinkamu šios iškilios
asmenybės įamžinimu. Senasis
paminklas buvo labai prastos

būklės, nuo jo buvo pavogti visi
metaliniai elementai“, – sakė
L. Urmanavičius. Jis pažymėjo,
kad kapavietė sutvarkyta kompleksiškai, atnaujinti ir K. Dineikos mamos ir žmonos atminimui
skirti antkapiai.
K. Dineika buvo gydomosios
kūno kultūros specialistas, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, gimnastikos ir sporto federacijos kūrėjas, pedagogas,
žurnalistas, daugkartinis Lietuvos teniso čempionas, tuomečio Kūno kultūros instituto prorektorius, krepšinio žaidimo
Lietuvoje pionierius. 1937-1939
metais jis vadovavo Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinei, tapusiai
Europos čempione.
Druskininkuose K. Dineika
praleido didžiąją savo gyveni-

mo dalį, nuo 1952-ųjų atkūrė ir
išpuoselėjo tuometį Gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parką, kur pagrindiniai gydymo faktoriai buvo oras,
saulė, vanduo ir mankšta.
Druskininkų savivaldybė primena, kad vėliau unikaliais
gamtiniais ištekliais garsėjęs ir
praeityje buvęs ypatingai populiarus parkas priklausė profsąjungoms, buvo apleistas. Tik
po ilgų, dešimtmetį trukusių diskusijų Vyriausybė perdavė parką Druskininkų savivaldybei ir
2013 metais buvo pradėti Sveikatingumo parko rekonstrukcijos darbai.
2015 m. vartus lankytojams
atvėręs iš pagrindų sutvarkytas
istorinis parkas pavadintas K.
Dineikos vardu.

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje
organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija

Valstybės
garantuojamos
teisinės pagalbos teikimas
finansuojamas iš valstybės
biudžeto. Druskininkų savivaldybės gyventojai gali
kreiptis dėl pirminės teisinės
pagalbos per elektroninę sistemą TEISIS (https://www.teisis.lt) arba, iš anksto užsiregistravę tel. (8 313) 51517 arba
el. p. info@druskininkai.lt
Teikiamos pirminės teisinės
pagalbos laikai (tik užsiregistravus iš anksto): antradieniais nuo
13.00 val. iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00
val.
Pirminė teisinė pagalba – tai
teisinė informacija, teisinės kon-

sultacijos bei dokumentų, skirtų
valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip
spręsti ne teismo tvarka ir taikos
sutarties parengimas.
Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių. Jeigu
nėra galimybės iš karto suteikti
pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo
laiką, kuris paskiriamas ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo
kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai
procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba

atstovavimas bylose, įskaitant

mo ne teisme atveju, jeigu tokią

vykdymo procesą, atstovavi-

tvarką nustato įstatymai ar teis-

mas išankstinio ginčo sprendi-

mo sprendimas, atleidimas nuo

advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, neteisminės, teisminės ir privalomosios mediacijos paslaugos.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: antrinė teisinė pagalba
privalomoji mediacija.
Daugiau informacijos interneto svetainės www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje „Valstybės garantuojama teisinė
pagalba“, taip pat Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos interneto tinklalapyje
https://vgtpt.lrv.lt/
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Ankstinamas revakcinacijos
terminas: kviečiame skiepytis
trečiąja sustiprinančiąja doze

Druskininkiečiai vakcinacijos centre (Druskininkų švietimo centro patalpose, M. K.
Čiurlionio g. 80) gali pasiskiepyti kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 val./Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Nuo lapkričio 17 dienos, trečiadienio, visi pilnamečiai gyventojai trečiąja sustiprinančia COVID-19 vakcinos doze
„Comirnaty“ (gam. „BioN-

Tech ir Pfizer“) arba „Janssen“ (gam. „Janssen Pharmaceutica NV“) vakcinomis
gali pasiskiepyti praėjus 4
mėnesiams (120 dienų) po

pilnos vakcinacijos. „Spikevax“ (gam. „Moderna“) vakcina revakcinuotis galima po
šešių mėnesių (180 dienų) po
pilnos vakcinacijos.

Kaip ir iki šiol, sustiprinančioji „Janssen“ vakcinos dozė gali
būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie pirmą kartą pasiskiepijo būtent šia vakcina.
„Comirnaty“ arba „Spikevax“ sustiprinančioji dozė skiriama gyventojams, vakcinuotiems bet
kuria iš keturių Lietuvoje naudojamų vakcinų nuo COVID-19 ligos.
Druskininkiečiai vakcinacijos
centre (Druskininkų švietimo
centro patalpose, M. K. Čiurlionio g. 80) gali pasiskiepyti kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14
val. Išankstinė registracija nėra
reikalinga, vykstant skiepytis
reikia turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Druskininkų savivaldybė primena, kad
gyventojai su negalia iš anksto turi kreiptis į savo apylinkės
slaugytoją.
Kaip informuoja LR Sveikatos
apsaugos ministerija, gyventojai, kurie po pilnos vakcinacijos,
prieš skiepijimą ar tarp skiepijimų susirgo COVID-19 liga, ne-

bus skiepijami sustiprinančiąja
vakcinos doze – persirgus įgytas imunitetas jiems turėtų užtikrinti pakankamą organizmo
apsaugą. Tai reiškia, kad persirgimas COVID-19 liga yra prilyginamas sustiprinančiajai vakcinos dozei. Svarbu atkreipti
dėmesį, kad tie gyventojai, kurie
susirgo dar nepabaigę pirminio
skiepijimo kurso, po ligos praėjus 180 d., turėtų šį kursą užbaigti ir pasiskiepyti antra vakcinos doze.
Retais atvejais, kai po pilnos
vakcinacijos žmogaus organizme nesusiformuoja antikūnai,
gauti sustiprinančiąją dozę bus
leidžiama anksčiau – praėjus
bent 28 dienoms po paskutinio
skiepo. Tokiu atveju, ne anksčiau kaip 28-tą dieną po pilnos
vakcinacijos gavus neigiamą
antikūnų tyrimo rezultatą, gyventojas turėtų kreiptis į šeimos
gydytoją ir gauti jo rekomendaciją, pateikiant įrašą e. sveikatoje, anksčiau pasiskiepyti sustiprinančiąja vakcinos doze.

Druskininkų
savivaldybė
garbingiausią kultūros srityje apdovanojimą – Kultūros
puoselėtojo premiją – nuo
2001 metų skiria labiausiai
nusipelniusiems Druskininkų krašto meno žmonėms bei
kolektyvams. Premija skiriama už reikšmingą, aktyvią ir
kūrybingą veiklą kultūros ir
meno srityje: puoselėjant ir
skleidžiant profesionalųjį bei
mėgėjų meną, ugdant Druskininkų bendruomenės tradicijas, plėtojant edukacinę
veiklą, kuriant menines programas, organizuojant kultūros renginius druskininkiečiams bei kurorto svečiams,
rengiant bei įgyvendinant
naujus, novatoriškus kultūros projektus, dalyvaujant ir
reprezentuojant Druskininkų
savivaldybę svarbiausiuose
respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, inicijuojant ir realizuojant garso, vaizdo įrašų

bei kitų leidinių, užtikrinančių nematerialaus paveldo išsaugojimą, leidybą.
Druskininkų kultūros puoselėtojo premijai gauti gali būti pristatomi mūsų kraštui nusipelnę Druskininkų savivaldybėje ir
Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, asociacijos,
kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.
Laukiame savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų, kitų visuomeninių kūrėjus
vienijančių institucijų pasiūlymų
dėl Kultūros puoselėtojo premijos skyrimo iki 2021 m. gruodžio 15 d.
Kartu su pretendento siūlymu Druskininkų savivaldybei el.
paštu vaiva.zaguniene@druskininkai.lt turi būti pateikti ir šie
dokumentai: pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas bei
rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų ir panašiai).

Kviečiame teikti pretendentus Kultūros puoselėtojo premijai gauti

Pernai Kultūros puoselėtojo apdovanojimas skirtas dviem tautodailininkams – G. Akstinui ir D. Lukošiūnaitei/Dianos Sinkevičiūtės
nuotraukos

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Vaikų dienos centro komanda:
„Esame išskirtinis dienos centras Lietuvoje“

Dienos centre vaikai suranda draugų – su vienu praleidžia daugiau laiko, su kitu – mažiau, tačiau tarpusavio santykis išlieka tarp visų vaikų/Asociacijos „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centro archyvo nuotraukos

Visa Lietuva žino, kad Druskininkai – puiki vieta gyventi
jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus. Druskininkuose vaikams skiriamas ypatingas dėmesys – ir ne tik
sveikiesiems, bet ir turintiems negalių. Jau antri metai kurorte veikia unikalus
asociacijos „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centras,
teikiantis kompleksinę pagalbą negalią ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams pagal jų individualius poreikius.
Vaikų dienos centro pagrindinis tikslas – sukurti emociškai saugią ir įtraukią aplinką. Šiuo metu dienos centrą
lanko 16 vaikų, net 9 iš jų turi
kompleksinę, judėjimo ar psichosocialinę negalią.
Kuriamas įtraukusis modelis
Kaip teigė asociacijos „Padėkime vaikams“ vaikų dienos centro vadovė Laura Gardziulevičienė, kiekvienas vaikas svajoja
turėti draugų ir norėtų laisvalaikį leisti su savo bendraamžiais.
Dažnu atveju vaikai su negalia dėl savo fizinio, intelektualinio ribotumo laiką leidžia vieni,
todėl dienos centras yra puiki
vieta susirasti draugų. Vaikai be
negalios, būdami šalia ypatingų
draugų, mokosi būti draugiški ir
tolerantiški.
Centro vadovės nuomone,
toks vaikų dienos centro modelis yra didelė pagalba tėvams,
auginantiems neįgalius vaikus.
Kai toks vaikas dalyvauja centro veiklose, tėvai tuo metu gali
dirbti ar tiesiog pailsėti.
„Tokio centro steigimas mūsų
komandai yra nauja patirtis, dar
daug dalykų yra nepažinti, ilgiau
nei metus mes vis mokomės,
ieškome geriausių darbo metodų. Pirmieji rezultatai matomi
– vaikai ir tėvai patenkinti, pastebime, kad didėja tokio centro paslaugų poreikis“, – sakė L.
Gardziulevičienė.
Paklausta, kokie žmonės gali
dirbti tokiame centre, L. Gardziulevičienė pripažino, jog tas,
kas dirba šiame centre, turi būti
emociškai labai stiprus, turi sugebėti surasti tinkamą bendravimo būdą ir kurti ryšį su visais

vaikais. Jos nuomone, šiame
darbe labai svarbus kūrybiškumas ir žmogiškasis faktorius.
Sulaukia palaikymo
Vaikų dienos centro komanda džiaugiasi sėkmingu bendradarbiavimu su Druskininkų savivaldybe ir „Saulės“ pagrindine
mokykla. Dienos centro veiklos finansuojamos Druskininkų savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitomis lėšomis. Be to,
savivaldybės biudžeto lėšomis
išlaikomos vaikams su negalia
pritaikytos mokyklos patalpos,
kuriose yra puiki erdvė kurti
įtrauktį per veiklas ir užimtumą.
„Turbūt, svarbiausias vaidmuo
tenka žmonėms, kurie dirba vaikų dienos centre – jie kuria santykį su vaikais ir prisideda prie
asmenybės vystymosi proceso. Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas, centre dirba
užimtumo specialistės Ieva Dovidauskienė, Monika Juškelienė ir Edita Virbalienė bei kineziterapeutas Svajūnas Juciūnas,
dailės terapeutė Ona Drūlienė,
psichologė Jona Kirkauskienė“,
–sakė centro vadovė.
Siekia suvienyti skirtingų
gebėjimų vaikus
Apie darbo su sveikaisiais ir
neįgaliaisiais vaikais iššūkius,
sugebėjimą juos suvienyti bendrai veiklai, grįžtamąjį ryšį kalbėjomės su šio centro užimtumo
specialistėmis Ieva Dovidauskiene ir Monika Juškeliene.
– Kaip pavyksta suderinti sveikųjų ir neįgaliųjų vaikų
poreikius?
– Įtraukusis ugdymas yra misija. Šioje kelionėje pasitaiko ir
sėkmių, ir nesėkmių. Didžiausias iššūkis – suvienyti skirtingų gebėjimų vaikus vienai veiklai. Tai sunku, tačiau tikrai
įmanoma. Mūsų dienos centras yra pirmas toks Lietuvoje,
todėl, pasitelkdamos pedagogines žinias, praktiką ir intuiciją,
metodiką kuriame pačios. Visus
vaikus, nepriklausomai nuo jų
gebėjimų, žavi žaidimai. Būtent
per žaidimą ieškome to, kas vienytų, jungtų, džiugintų ir augintų
pažinime. Kiekvieną veiklą gali-

ma vadinti eksperimentine, nes
daug dalykų padiktuoja emocijos, nuotaikos, aplinka. Natūralu, kad ne visada viskas įvyksta pagal scenarijų, bet esame
nuolatiniame procese. Geriausia specialiųjų poreikių vaikus
socializacijos mokyti per kitus
vaikus.
– Kokias veiklas siūlote vaikams? Kas jiems labiausiai
patinka?
– Dienos centre vyksta meno
terapijos, sporto užsiėmimai
su kineziterapeutu, edukaciniai
žaidimai su psichologe. Taip pat
drauge atliekame namų darbus,
einame valgyti, minime šventes, mums, kaip dienos centrui,
svarbias datas. Žinoma, paliekame laiko ir erdvės vaikams
tiesiog vienam su kitu, mumis
ar savanoriais pažaisti įvairius
žaidimus – nuo piešimo kartu
iki bokštų statymo. Kadangi kiekvienas vaikas – unikalus, sunku įvardinti vieną veiklą, kuri visuomet pasiteisina visiems, yra
laukiama ir norima, tačiau visus
sutelkia būtent prieš tai įvardintos siūlomos veiklos su specialistais.
– Kokius santykius formuojate tarp sveikųjų ir neįgaliųjų vaikų? Ar nekyla sunkumų
ir nesusipratimų?
– Stengiamės formuoti teigiamus tarpusavio santykius, kurie būtų paremti vienas kito priėmimu, palaikymu, pagalba ir
pagarba, kurti atvirą ir nuoširdų
dialogą. Pasitaiko visko. Būna,
kad vaikai žaisdami susiskirsto į grupeles ir nenori į jas priimti vaiko su negalia ar atvirkščiai. Tačiau, laikui bėgant, tai
supratome, kaip tam tikrą proceso dalį. Juk dažnai ir mes, suaugusieji, pasirenkame, su kuo
labiau ir atviriau norime bendrauti, bet tai nereiškia, kad
tampame atskirti nuo bendruomenės. Lygiai taip pat ir dienos
centre vaikai suranda draugų –
su vienu praleidžia daugiau laiko, su kitu – mažiau, tačiau tarpusavio santykis išlieka tarp
visų vaikų.
– Kas Jūsų darbe suteikia

Violeta Grigorienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja:
„Draugystė, džiaugsmas ir bendrystė –
tai vertybės, kurias puoselėja vaikų dienos centrai. Jų teikiama pagalba vaikams
ir šeimoms yra nepamatuojama. Jau seniai nebegalioja nuostata, kad vaikų dienos centruose vaikai tik ruošia pamokas
ir gauna maitinimą. Šiandienos centrai –
visokeriopos pagalbos šeimai socialinių
paslaugų įstaigos. „Padėkime vaikams“
centras – vienas iš jų. Tai – sėkmingas
neįgaliųjų socialinės integracijos ir bendruomeniškumo pavyzdys, kaip viename centre kartu priežiūros paslaugas gauna vaikai su įvairiais poreikiais.“.
didžiausią pasitenkinimą?
– Grįžtamasis ryšys. Maži, paprasti ir tikri dalykai – apkabinimai, padėkos žodžiai, juokas,
ugdytinių sėkmė. Gera matyti,
kad vaikai auga ne tik fiziškai,
bet gerėja jų gebėjimai. Didelė
motyvacija tampa tėvų pasidalijimai apie tai, kad dienos centras formuoja jų vaikų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi,
savivertę.
– Kokia neįgaliųjų vaikų dienos centro veiklos nauda ir
prasmė? Ar daug prarastų
neįgalieji vaikai, jei nebūtų
šio centro?
– Visi vaikai nori būti saugūs,
mylimi ir reikalingi. Priklausymas dienos centro bendruomenei atliepia į šiuos tris pagrindinius vaiko poreikius. Kai esi „už
borto“, tą pajausti yra sudėtinga. Dirbame su vaikais, turinčiais įvairaus spektro sutrikimų:
kalbos ir komunikavimo funkcijų, intelekto, autizmo spektro, dėmesio ir aktyvumo, elgesio ir emocijų. Su kiekvienu
kelionė dienos centre yra unikali ir verta knygos. Šiandien galime džiaugtis vien tik progresu,
bet nežinome, ką atneš rytojus.
Įtraukti į ugdymą negalią turinčius vaikus būtina ne tik dėl jų
pačių, bet ir dėl sveikųjų. Visuomenė išmoksta priimti įvairius
žmones, keičia požiūrį, o vaikai
išmoksta bendrauti, būti ir pritapti socialinėje aplinkoje. Vaikams reikia vaikų.
Stengiasi prisiderinti prie
visų
Nemažas iššūkis tenka šia-

me centre dirbančiam kineziterapeutui Svajūnui Juciūnui. Kadangi centrą lanko ir sveiki, ir
neįgalūs vaikai, jis turi sudėlioti
savo darbą taip, kad prisiderintų prie visų vaikų.
„Kai kurie sėdi vežimėliuose,
tai mėginu dirbti su visa grupe, kad ir juos prijungčiau, nors,
aišku, jiems nevisada pavyksta
deramai prisijungti prie mankštos. Viskas vyksta žaidimo forma, nes kitaip vaikų nesudominsi“, – pasakojo specialistas.
S. Juciūnas sakė, kad sveikiesiems ir ne fizinę negalią turintiems vaikams jis siūlo aktyvesnę veiklą – įvairias estafetes,
žaisti krepšinį, futbolą.
„Visokių dienų būna – geresnių ir sudėtingesnių, kartais dėl
vaikų nuotaikos, emocinės būklės nepavyksta įgyvendinti to,
ką buvau susiplanavęs. Tą dieną, kai būna daugiau sveikesnių
vaikų, dirbame vienaip, kai daugiau su negalia – kitaip. Šioje
veikloje būna daug ekspromto“,
– pasakojo kineziterapeutas.
Jis sakė, jog su vėžimėliuose
sėdinčiais vaikais atlieka ir tam
tikrus individulius pratimus, įvairius masažus. „Viskas centre
gerai suplanuota. Tie, kurie ten
dirba, myli savo darbą. Visi dirba ne dėl pinigų, o yra idėjiniai:
jiems vaikai – pirmoje vietoje“, –
įsitikinęs S. Juciūnas.
Jei norite daugiau sužinoti
apie šį centrą, paskambinkite
Laurai Gardziulevičienei tel. 8
611 94581 arba užsukite į socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą „Asociacija „Padėkime
vaikams“.
Parengė Laimutis Genys
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Būk atsakingas – pasirūpink
atliekomis tinkamai!

Druskininkų kardiologijos centre –
kraujagyslių chirurgo J. Gutausko
konsultacijos

Užtikrinant pacientų saugumą,
Druskininkų kardiologijos centre
pacientus konsultuoja ir tyrimus
atlieka gydytojas, kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dirbantis Respublikinėje
Vilniaus universiteto ligoninėje.
Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją
(duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

www.mesrusiuojam.lt.
Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga
ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi minėtų atliekų, prašome
iki 2021 m. gruodžio 1 d. registruotis e-paštu atliekos@atc.lt
arba telefonu 8 52 060901.
Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį ir gauti
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo
pažymėjimą, siūlome užpildyti
formą http://autotvarkymas.
lt/entp-turetojams/ arba rašyti e-paštu info@autotvarkymas.lt, arba skambinti tel. 8
663 66341.
Norintys pateikti informaciją
apie kiemuose be priežiūros
paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus,
galite užpildyti formą http://
autotvarkymas.lt/pranesimas- del- neeksploatuojamu-transporto-priemoniu/
arba e-paštu info@autotvarkymas.lt, arba skambinti telefonu 8 600 900 30.
Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai,
rūgštys ir kitos kenksmingos
medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Šių atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis

atliekomis. Jas reikia rūšiuoti,
rinkti atskirai ir atiduoti atliekų
tvarkytojui. Alyvų, oro, kuro,
tepalo filtrų, amortizatorių
atliekose esančios medžiagos
taip pat kelia pavojų aplinkai ir
žmonių sveikatai. Patekusios
į vandenį, gruntą, atmosferą, jos užteršia pavojingomis,
kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas
alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų,
amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas atiduodamas atliekų tvarkytojams perdirbti ir pakartotinai panaudoti
padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos
šaltinis: iš jo į dirvožemį gali
ištekėti aplinkai žalą darantys
skysčiai (kuro, alyvos likučiai,
įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia
aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma, alyva, padangos
ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į
aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Daugiau informacijos
apie atliekų tvarkymą, atliekų
rūšiavimą, atliekų surinkimo
vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – www.gia.lt ir
www.eei.lt

Informacija dėl privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas
LR energetikos ministerija informuoja, kad, siekiant padėti privatiems juridiniams asmenims
pereiti prie efektyvesnių, mažiau taršių ar atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių
technologijų, o tuo pačiu ir padidinti privačių juridinių asmenų konkurencingumą, 2021 m. Klimato kaitos programos, kurią administruoja Aplinkos ministerija, lėšomis, pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ (toliau – Priemonė) nuo 2021 m. liepos 19 d. iki 2021 m. gruodžio 31
d. yra teikiamos kompensacinės išmokos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą ir nuo 2021 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito
ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios taupo galutinę energiją. Pagal šią Priemonę numatytas bendras finansavimas 2021 m. – 2 mln. eurų.
Atsižvelgiant į tai, kad paraiškų atranka vyksta iki 2021 m. gruodžio 31 d., kviečiame teikiant
paraiškas pasinaudoti finansinės paramos galimybėmis.
Druskininkų savivaldybės informacija

J. Gutauskas, gydytojas, kraujagyslių
chirurgas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-331-01

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško
valytojos-kambarinės ir SPA centro masažuotojos (-o).
Kontaktinis Tel. 8 615 34147
Daugiau kaip 27 metus Lietuvos rinkoje sėkmingai dirbanti
įmonė, kuri specializuojasi statybinių medžiagų pardavime
ir turi 6 filialus Lietuvoje, plečia veiklą Druskininkuose ir
ieško darbuotojo nuolatiniam darbui:
Apskaitininkės (-o)- vadybininkės (-o)
Darbas Druskininkuose!
Darbo pobūdis: prekių pajamavimas, užsakymų
forminimas, pildymas ir kita.
Privalumai: kompiuterinis raštingumas, didelis
privalumas – patirtis statybinių medžiagų rinkoje.
CV siųsti el. p. andrius.stanaitis@mimeta.lt
Tel. 8 650 79945

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Gruodžio 6 d. Druskininkų
savivaldybėje, įgyvendinant
Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius
reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš
gyventojų, įmonių, įstaigų
ir organizacijų nemokamai
bus surenkamos: elektros ir
elektroninės įrangos atliekos,
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, vidaus degimo
variklių tepalo, kuro ir oro filtrų
atliekos.
Sumokant atliekų turėtojui
bus surenkamos: automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra išimčių),
automobilinių ir pramoninių
akumuliatorių atliekos.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių
asmenų, palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus galima priduoti alyvų
atliekas.
Šiuo metu taip pat vyksta
įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas
„Mes rūšiuojam“, prie kurio dar
galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos
į įvairiausius prizus, keliones,
ekskursijas! Informaciją apie
projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite

Registracija
tel. +370 623 49997,
Sveikatos g. 30B,
Druskininkai
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SVEIKINIMAI
Miela Regina Kriaučiūniene,
sveikiname Jus jubiliejaus proga!
Lai gimtadienis padovanoja Jums laimę ir
margą puokštę nuostabių metų.
Linkime Jums stiprios sveikatos, asmeninės
laimės, kūrybinių galių suklestėjimo ir
ištikimų draugų!
„Nemuniečiai“

VšĮ Druskininkų PSPC siūlo naują paslaugą
– nemokamą antrinio lygio psichoterapiją
psichologinio ištyrimo. Pacientas gali gauti 30-40 psichoterapijos seansų per metus, kiekvienas seansas trunka 45-60
minučių, kartą per savaitę arba
kartą per dvi savaites.

Psichoterapijos paslaugas VšĮ Druskininkų PSPC teiks gydytojas psichiatraspsichoterapeutas A. Dudutis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros
centras
(PSPC), rūpindamasis savo
pacientų sveikata ir siekdamas plėsti teikiamų paslaugų
apmtis, nuo šių metų gruodžio mėnesio pirmasis Alytaus regione pradės teikti nemokamas antrinio lygio
psichoterapeuto paslaugas.
VšĮ Druskininkų PSPC vadovė Eglė Matienė džiaugiasi,
kad Druskininkų pacientams
atsiras galimybė nemokamai
atvykti psichoterapeuto konsultacijai, bus organizuojami
individualūs ir grupiniai psichoterapijos seansai.
„Džiugu kad šias paslaugas
teiks psichoterapeuto kompetenciją įgijęs Andrius Dudutis,
pabaigęs 4 metus trukusią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programą „Kognityvinė elgesio terapija“. Paprastai
psichoterapeuto paslaugos kainuoja apie 30-70 Eur už vieną
konsultaciją, tačiau mūsų pacientai jas galės gauti nemokamai“, – sakė E. Matienė.
Apie psichoterapijos paslaugas, jų specifiką, efektyvumą
kalbėjomės su šią pagalbą teiksiančiu VšĮ Druskininkų PSPC
gydytoju psichiatru-psichoterapeutu Andriumi Dudučiu.
– Kas paskatino įdiegti
šias paslaugas Druskininkų
PSPC?
– Per pastaruosius dvejus metus dėl pandemijos stebimas

išaugęs psichikos sutrikimų
kiekis: padaugėjo nerimo sutrikimų, depresijos atvejų, tarpasmeninių santykių problemų,
žmonės vis dažniau ir drąsiau
kreipiasi, ieškodami nemedikamentinės/psichoterapinės pagalbos. Šiuo metu Druskininkuose prieinama yra tik privati
psichoterapija, kurios dalis pacientų, deja, negali sau leisti. Šios
priežastys ir lėmė naujos paslaugos atsiradimą.
– Kas yra kognityvinė elgesio terapija?
– Kognityvinė elgesio terapija (KET) – tai mokslu pagrįstas
psichoterapijos metodas, kuris gali padėti pacientui valdyti problemas, keičiant elgesį ir
mąstymą. Skirtingai nuo kai kurių kitų psichoterapijos metodų,
KET sprendžia dabartines problemas, o ne sutelkia dėmesį į
praeitį. Galutinis terapijos tikslas yra išmokyti pacientus kasdieniame gyvenime pritaikyti
įgūdžius, gautus terapijos metu.
Tai turėtų padėti valdyti savo
problemas ir neleisti joms neigiamai paveikti gyvenimą, net
ir pasibaigus gydymo kursui.
Druskininkų Psichikos sveikatos
centre gali būti teikiama individuali, grupine arba šeimos psichoterapija.
– Kaip gauti psichoterapijos
paslaugą?
– Psichoterapijai nukreipia gydytojas psichiatras po paciento

Už šypseną – šypsniu,
už šilumą – žodžiu,
už klaidą – švelnumu,
ir taip ratu...
Vestuvių metinių proga nuoširdžiai
sveikiname Onutę ir Albiną Sakalauskus.
Linkime dar daug metų būti kartu!
Tremtinių ir politinių kalinių choristai ir
vadovė A. Laurenčikienė

Rankų darbo vaisiniai
saldainiai „Basa“ notifikuoti
„Rakto skylutės“ simboliu

– Kokiems pacientams teikiamos psichoterapijos paslaugos?
– Gydyti kognityvine psichoterapija galime praktiškai visus
psichikos sutrikimus. Tam yra
sukurti mokslu patvirtinti metodai. Svarbiausias elementas yra
paciento motyvacija.
Kognityvinę elgesio terapiją
galima taikyti pacientams, turintiems šiuos psichikos arba elgesio sutrikimus:
nerimą, įvairias fobijas, panikos priepuolius, miego sutrikimus (pvz., nemigą), depresiją,
kitus nuotaikos sutrikimus, obsesinį kompulsinį sutrikimą, asmenybės sutrikimą, valgymo
sutrikimą (pvz., anoreksija, bulimija, patologinis persivalgymas), potrauminį streso sutrikimą ar adaptacijos sutrikimus,
atsiradusius po traumuojančių
įvykių/patirčių.
– Ar psichoterapija geriau
nei vaistai?
– Psichoterapija dažniausiai
rekomenduojama kaip pirmo
pasirinkimo metodas psichikos
sutrikimams gydyti, sėkmingiausiai kombinuojamas su medikamentiniu gydymu.
– Kur bus teikiamos paslaugos?
– Paslaugos bus teikiamos VšĮ
Druskininkų PSPC ketvirtame
aukšte, psichoterapeuto kabinete, pacientui užtikrinant konfidencialumą ir komfortą.
– Ar tai mokamos paslaugos?
– Psichoterapijos paslaugos
teikiamos nemokamai, jos finansuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
– Kur žmonės turėtų kreiptis?
– Reikėtų kreiptis į VšĮ Druskininkų PSPC Psichikos sveikatos centro registratūrą tel.
(8 313) 41530, registruotis psichiatro konsultacijai dėl nukreipimo psichoterapiniam gydymui.
Pagal VšĮ Druskininkų PSPC
parengė Laimutis Genys

Saldainių ,,Basa“ galima įsigyti Druskininkų turgavietėje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
(VSB) nori pasidžiaugti pirmuoju produktu savivaldybėje, kuris buvo notifikuotas
„Rakto skylutės“ simboliu. Ūkininkas Arvydas Bozys kartu su šeima vieninteliai Druskininkuose gamina
rankų darbo vaisinius saldainius „Basa“, kurie atitinka visus reikiamus reikalavimus ir
buvo paženklinti „Rakto skylutės“ simboliu. Šių produktų
galite įsigyti Druskininkų turgavietėje.
Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės
maisto produktų. Tai – įprasti produktai, tačiau juose įdėta
mažiau cukraus, druskos, sočiųjų riebalų, transriebalų, nėra
maisto saldiklių, o grūdų turinčiuose gaminiuose išsaugota
daugiau maistinių skaidulų.
Toks produktų gerinimas būtinas, nes Lietuvoje atlikti gyventojų faktinės mitybos tyrimai rodo, kad gyventojų mityba

jau daugelį metų skurdi, nesubalansuota ir nepalanki sveikatai – suvartojama ypač daug sočiųjų riebalų, angliavandenių ir
druskos, bet per mažai daržovių, viso grūdo duonos. Nesubalansuota mityba skatina širdies ir kraujagyslių ligas, vėžį,
nutukimą, 2-jo tipo cukrinį diabetą. Vien širdies ir kraujagyslių ligos ir vėžys šalyje lemia 3/4
visų Lietuvos gyventojų mirčių
ir pagal šiuos rodiklius Lietuva
yra tarp labiausiai atsiliekančių
valstybių Europos Sąjungoje.
Rekomenduojame rinktis sveikatai palankesnius maisto produktus!

Druskininkų savivaldybės
VSB informacija
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Garbingą sukaktį mininti mokytoja Julė Bliūdžiuvienė:
„Gimiau ir gyvenu labai tinkamu laiku“

J. Bliūdžiuvienė džiaugiasi, kad likimas
jai lėmė įdomų ir prasmingą gyvenimą
nugyventi Vieciūnuose/Asmeninio archyvo
nuotrauka

Nors mano vyras buvo puikus
mokytojas, sakė, kad šeimoje
vieno mokytojo užteks, taigi pasirinko dirbti tuomečiame Vieciūnų „Drobės“ fabrike. O aš iš
pradžių dirbau darželyje, vėliau,
kai 1984-aisiais buvo pastatyta
Vieciūnų mokykla, iki pat pensijos joje dėsčiau lietuvių kalbą ir
literatūrą.
Visada labai norėjau, kad mokiniai turėtų erdvės saviraiškai,
skatinau juos kurti, rašyti eilėraščius. Siekdama juos dar labiau paskatinti, sumaniau organizuoti ir mokinių poezijos
skaitymus. Tam labai tiko Vieciūnų mokyklos vidinis kiemelis. Pasibaigus mokslo metams,
rinkdavomės į tame kiemelyje organizuojamas poezijos
šventes, pavadintas „Mėlynoji paukštė“, buvo skaitomi pačių sukurti posmai ar pasakos.
Savo poeziją skaitė ir mokytojai
Vytautas Šlajus, Ona Zakarauskienė, renginį paįvairindavo muzikos bei dailės būrelių dalyviai.
Šventės svečias buvo ir Vieciūnuose gyvenęs tremtinys, poetas Leonardas Matuzevičius.
Atkūrus šalies nepriklausomybę, pradėjau labiau gilintis
į kraštotyros darbą. Buvo įdomu šnekėtis su žmonėmis apie
tai, kas iki tol buvo draudžiama.
Kartu su mokiniais ir istorijos
mokytoja lankėme ir kalbinome
vieciūniškius. Jie noriai dalijosi
prisiminimais, kurie sugulė knygose „Vieciūnų žmonių pasakojimai“ ir „Kovų aidai“.
„Drobės“ fabriko klestėjimo
metais Vieciūnuose virte virė
kultūrinis gyvenimas, čia lankėsi daug poetų, rašytojų, aktorių, patys važiuodavome į spektaklius, koncertus, ekskursijas.
Stengiausi viską aprašyti, siunčiau žinutes į rajoninį, fabriko,
parapijos laikraščius, Druskininkų spaudą, į metinį leidinį „Tautotyra“.
Džiaugiuosi, kad Vieciūnų mokykloje išdirbau 45-erius metus.
– Ką Jums reiškė būti lietuvių kalbos mokytoja?
– Pamenu, kai susirinkome,
praėjus penkeriems metams
po vidurinės mokyklos baigimo,
mano mokytojas Juozas Tarvy-

das paklausė, ar esame patenkinti savo pasirinkta profesija.
Tada spontaniškai atsakiau, kad
savęs kitur net ir neįsivaizduoju. Ir dabar manau, kad teisingai
pasielgiau, pasirinkusi mokytojos kelią. Tiesa, teko pasvarstyti
– lietuvių kalba ar istorija? Labai
patraukli man atrodė galimybė
tuometėje pedagoginėje mokykloje per du metus įgyti pradinių
klasių mokytojos specialybę, o
vėliau neakivaizdiniu būdu tęsti
studijas. Taip ir padariau. Studijavau lietuvių kalbą tuomečiame
Pedagoginiame institute.
Bet ir istorija mane visą laiką
domino bei žavėjo. Buvau lietuvių kalbos mokytoja, besidominti istorija. Matyt, tą polinkį nulėmė nuo vaikystės supusi
aplinka. Pas mano tėvelius rinkdavosi kaimynai, tuomet pašnibždomis kalbėdavosi apie viską. Kai buvau vaikas, ne viską
suprasdavau. Bet vėliau, Nepriklausomybės metais, daug ką
atgaminau iš tų jų pokalbių. Ir
tapo aišku, apie ką jie tada kalbėjo.
– Ko gero, neatsitiktinai
ėmėtės ir Vieciūnų krašto istorijos knygas rašyti?
– Iš tikrųjų Vieciūnai yra savotiškai atitolęs kaimas – iš vienos
pusės juosiamas Nemuno, toli
nuo pagrindinio kelio. Bet jo istorija tokia įdomi!
Kai Vieciūnų mokykloje pradėjau dirbti lietuvių kalbos mokytoja ir ėmiausi vadovauti kraštotyros būreliui, pradėjau rinkti
medžiagą apie Vieciūnų kaimą.
Tik tada negalvojau, kad ji kada
nors suguls į knygas.
– Kuris iš Vieciūnų istorijos faktų Jums labiausiai įsiminė? Gal būta kokių įdomių
nutikimų?
– Aš ir pati buvau kaimo istorijos liudininke. Prisimenu, kaip
keitėsi mūsų kaimas – nuo žibalinės lempos iki modernių
technologijų. Man teko Liškiavos mokyklą lankyti. Tik ar įsivaizduojate, kaip mes, kokie 10
vaikų, iš Viečiūnų kaimo ten patekdavome? Ogi per Nemuną
– valtimi arba per sukaustytą
ledą! Ir taip kasdien – pirmyn ir
atgal. Vien šitas, sakyčiau, ekstremalus kelias į mokyklą, įsiminė visam gyvenimui. To apsakyti negalima, reikia pačiam
patirti. Laimė, tais laikais vaikų teisių niekas nepaisė, dabar
mus iš tėvų būtų atėmę...
Pavasarį, per ledonešį, bėgdavome per judantį ledą. Laimė,
per tuos septynerius metus, kai
lankėme Liškiavos mokyklą, nebuvo nelaimingų atsitikimų.
Prisimenu 1958 metų potvynį. Vanduo kone sėmė mūsų
kluoną. Mūsų kaimo vienas vaikinas, toks Pranas, buvo nusižiūrėję Liškiavos mokykloje dirbusią istorijos mokytoją.
Ir per tą patvinusį Nemuną jis
yrėsi valtele pas savo mylimąją. Žiūrėjome su mama ir sese,
kvapą užgniaužę, ir meldėmės,
kad jis sėkmingai pasiektų krantą. Viskas laimingai baigėsi, jie

vėliau ir šeimą sukūrė. Bet matytas vaizdas – išsiliejusi upė ir
maža valtelė – nepasimiršta.
Kažkokių išskirtinių istorinių
įvykių čia kaip ir nebuvo. Visi
frontai kaimą aplenkė. Bet, tarkime, lenkų okupacija paliko
ryškų pėdsaką. Po Antrojo pasalinio karo daug Viečiūnų jaunimo išėjo į miškus, dalyvavo
rezistencinėje kovoje.
– Buvo metas, kai „Drobės“
fabriko klestėjimo laikais,
Viečiūnai buvo išskirtinė gyvenvietė – čia veikė vietinė televizija, vietos krepšinio komanda žaidė aukščiausioje
šalies lygoje, veikė mokykla,
darželis su baseinu, aktyvūs
saviveiklos kolektyvai...
– Sunku ir patikėti, kad mūsų
Vieciūnuose tuomet šitiek visko
buvo. Turiu minčių visa tai aprašyti kitoje savo knygoje. Medžiagos turiu labai daug, nuodėmė būtų tai palikti užmarštyje.
Kas galėjo pagalvoti, kad paprastas kaimas išaugs į tokį
klestintį miestelį, seniūnijos
centrą?
Manau, kad ir nuo čia gyvenančių žmonių ta sėkmė priklauso. Ir dabar mūsų krašte
gyvena, dirba ir kuria ypatingai
aktyvūs žmonės – čia tiek entuziastų, aktyvaus jaunimo, jaunų šeimų! Džiaugiuosi, kad tarp
aktyviausiųjų, pavyzdžiui, mūsų
bendruomenės pirmininkė Jūratė Vaičiulionienė, yra ir mano
mokiniai.
Labai nuoširdūs buvo ir senojo
Vieciūnų kaimo žmonės. Gal ta
graži aura ir pritraukė vėliau tiek
gerų žmonių į Vieciūnus?
Negaliu nepaminėti Broniaus
Neniškio, saviveiklos kolektyvų vadovo ir televizijos įkūrėjo,
kuris tikrai išjudino gyvenvietę.
Vieciūnų vardą garsino ir legendinis teneris Algis Gedminas su
„Drobės“ krepšinio komanda. O
kur dar tuometis fabriko direktorius Algirdas Norkūnas, kurio
dėka suklestėjo Vieciūnai, daugybė kitų gerų žmonių, kuriuos
sunku ir išvardinti.
Neatpažįstamai pasikeitė ir
pagražėjo miestelis. Džiaugiuosi, kad sėkmingai veikia ir mokykla, kurioje šitiek metų išdirbau.
Tiesa, dabar ji tapo progimnazija, bet ten dirba tikrai labai
šaunus mokytojų kolektyvas.
Didžiuojuosi savo mylimais Vieciūnais!
– Jūs – ne tik lietuvių kalbos
mokytoja. Visur Jūsų pilna, ir
knygas rašote, ir ansamblyje
„Brydė“ dainuojate.
– Nuo vaikystės skaičiau knygas ir gyvenau knygų pasaulyje. Kai buvau maža, mama
mane ramino dainomis, o tėvas
– pasakomis. Tai turbūt tas dainų ir pasakų pasaulis suformavo romantišką vaizduotę. Pro
mūsų virtuvės langus atsiverdavo nuostabi panorama, matėsi nuostabaus grožio Liškiavos
piliakalnis. Mane supo tikrai romantiška aplinka.
Ir visada pačiai norėjosi vis ko
nors gražaus. Skaičiau daug

J. Bliūdžiuvienė su vyru Vidmantu gyventi ir dirbti pasirinko Vieciūnuose/Asmeninio
archyvo nuotrauka

poezijos. Dirbdama pirmoje darbovietėje, susipažinau su poetu
Anzelmu Matučiu, susižavėjau
jo asmenybe. Jo įkvėpta, pati
pradėjau eilėraščius rašyti. Tiesa, jų niekam nerodžiau ir vadinau juos „stalčiaus poezija“.
O ir dainos mane visada lydėjo. Tėvų namuose skambėdavo,
su seserimis visos dainavome.

tą per metus, vasaros atostogų
metu, gilindavome profesines
žinias Lietuvoje, važiuodavome
„literatūriniais keliais“, lankėme
su mūsų rašytojais, poetais susijusias vietas. O antra kelionė
būdavo į kurią nors tuometės
Sovietų sąjungos respubliką.
Kai pirmą kartą pamačiau Krymo kalnus, labai nustebau, kad

J. Bliūdžiuvienės surinkta medžiaga apie Vieciūnų kaimą sugulė į jos prašytas knygas/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Kai dirbau Vieciūnų mokykloje,
taip pat visada dainuodavau visur, kai tik reikėdavo. Kai Vieciūnuose atsirado „Brydė“, dainuoju ir čia.
– Jūsų vyras taip pat buvo
romantiškas?
– Sakyčiau, tikrai romantiškas.
Vidmantas buvo mažakalbis,
bet labai apsiskaitęs, inteligentiškas. Pauliaus Širvio, kurį dievino, poeziją mokėjo mintinai.
Mane tai labai žavėjo.
Prisimenu ir romantiškus mūsų
šeimos sekmadienius, kai pasipuošdavome, susėsdavome
prie gražiai padengto stalo, kalbėdavomės prie arbatos. Geru
oru leisdavomės į keliones –
tiek, kiek galėdavome. Mašinos
neturėjome, tai arba važiuodavome autobusu, arba žygiuodavome su šeima pėsčiomis.
– Ar Jūsų vaikai pasekė mamos pėdomis?
– Dukra Vida dirba socialine darbuotoja, o sūnus Julius –
sporto žurnalistas. Tiesa, jis dabar suka link režisūros.
– Ar visos Jūsų gyvenimo
svajonės išsipildė?
– Labai didelių svajonių neturėjau. Norėjau pamatyti pasaulį, ir man pasisekė tai padaryti.
Tuometė Varėnos švietimo skyriaus profsąjunga organizuodavo įvairių kelionių – vieną kar-

šalia namų esantis Liškiavos piliakalnis nėra jau toks ir aukštas... Norėjosi Uralo kalnus pamatyti, bet nepavyko. O kai
atsivėrė sienos, kiek leido galimybės, keliavome po Europą.
Visada patiko kalnai. Žaviuosi
gamta, todėl labai džiaugiuosi,
kad teko Kolos pusiasalyje pabuvoti ir grožėtis ypatingais laukinės gamtos peizažais.
Visada gyvenau ir gyvenu aktyvų, turiningą ir, manau, tikrai
laimingą gyvenimą.
– Kokių planų dar turite?
– Planuose – knyga apie sovietmečio Vieciūnus – nuo „Nemuno“ kolūkio kūrimosi, Vieciūnų plytinės, fabriko atsiradimo
iki garsiojo „Drobės“ fabriko
griūties 2000-aisiais.
2023 m. sausio 3 d. bus minimos Vieciūnuose gyvenusio
poeto Leonardo Matuzevičiaus
100-osios metinės. Noriu ta
proga organizuoti gražų renginį.
– Ko sau palinkėtumėte jubiliejaus proga?
– Pirmiausia – sveikatos. Ir
noriu pabaigti savo pradėtus
darbus, kad liktų įmažinta kuo
daugiau Viečiūnų istorijos ateities kartoms. Norėčiau ir toliau
džiaugtis gyvenimu čia ir dabar.
Juk ir mano moto – net ir blogyje ieškoti gėrio.
Kalbino Laima Rekevičienė

8

2021 m. lapkričio 18 d.

Savaitraščio Nr. 331

Už šiukšlinimą prie atliekų konteinerių – baudos be įspėjimo

Už atliekas, paliktas prie konteinerių – griežtesnės baudos. Nešiukšlinkite!/ARATC
nuotrauka

Mažas remontas – didelis
džiaugsmas, kai tas remontas
baigtas. Tad kai daugiabutyje
gyvenantis Gintas V. baigė remontuoti balkoną, džiaugėsi ir
jis, ir žmona. Ir šviesiau, ir erdviau pasidarė!
Viską baigęs, Gintas surinko
balkone stovėjusią seną kėdę,
dėžes nuo pavasarį užsakyto televizoriaus bei kompiuterio
ir luktelėjęs, kol gerokai sutemo, žmonių lauke nesimatė, išnešęs sudėjo viską prie atliekų
konteinerių. Žinojo, kad reikėtų
vežti į rūšiavimo centrą, bet tingėjo. „Vis tiek kas nors išveš“, –
pagalvojo Gintas, ramiai žingsniuodamas namo.
Jis labai nemaloniai nustebo,

kitą dieną sulaukęs skambučio
iš Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro. „Turite susitvarkyti savo atliekas“, – išgirdo Gintas. „Kokias atliekas?“ – puolė
ginčytis. „Tas, kur palikote prie
konteinerio.“
Nebuvo kur dingti. Teko pažadėti, kad sutvarkys, sėsti į mašiną ir vežti kėdę su dėžėmis į rūšiavimo centrą. O po kelių dienų
iš savivaldybės dar gavo raštą,
kad už Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą jam skirta administracinė nuobauda – įspėjimas.
Pyko Gintas, nervinosi, bandė
aiškintis, kas jį įskundė. Bet nieko nesužinojo. „Džiaukis, kad
dar baudos negavai“, – ramino

jį žmona. Jeigu Gintas taip pasielgtų dabar – baudą jau gautų.
Lietuvoje griežtėja baudos už
šiukšlinimą prie konteinerių. Palikus prie jų didelių gabaritų ar
kitokias atliekas, nustatyti pažeidėjai nebus įspėjami, kaip
buvo daroma iki šiol. Jiems iš
karto bus skiriamos piniginės
baudos. Tokiai Administracinių
nusižengimų kodekso pataisai
pritarė Seimo nariai.
Jai įsigaliojus, atliekas prie
konteinerių paliekantiems asmenims iš karto bus skiriamos
30-140 eurų baudos. Už pakartotinai padarytą nusižengimą
gresia bauda nuo 140 iki 600
eurų.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Atliekų tvarkymo
paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio specialistai yra
nustatę ne vieną pažeidėją. Neretai apie asmenis, metančius
atliekas prie konteinerių, praneša ir juos pastebėję gyventojai.
Dažniausiai prie konteinerių
paliekami baldai, didžiulės kartoninės dėžės, kiti dideli namų
apyvokos daiktai, kuriuos reikia
vežti į rūšiavimo centrus.
Nustačius pažeidėją, informacija apie jį perduodama savivaldybei, kuri priima sprendimą
dėl administracinės nuobaudos
skyrimo. Iki šiol dažniausiai tai
būdavo įspėjimas. Jį gavę, daugelis pažeidėjų sutvarko savo
atliekas.
Šiukšlinimas prie konteinerių
yra opi problema, kurią sukuria patys gyventojai, ne vietoje
mesdami savo atneštas atlie-

Socialinės priežiūros specialistai pagilino turimas
profesines žinias

Mokymai organizuoti, įgyvendinant projektą „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo
gerinimas abipus sienos“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Nuo 2021 m. liepos 1 d. buvo
pradėtas mokymų ciklas socialinės priežiūros specialistams. Mokymai organizuoti, įgyvendinant projektą Nr.
ENI-LLB-1-241
„Socialinės
priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“.
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro specialistai turėjo galimybę susipažinti
su edukacinių veiklų organizavimo ypatumais socialinėse įstaigose, biografinio darbo metodų

taikymu socialinio darbo praktikoje, socialinėje priežiūroje taikomais inovatyviais metodais
vyresnio amžiaus klientams.
Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Irena
Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė
ir Mykolo Romerio universiteto
edukologijos ir socialinio darbo
instituto lektorė Agata Katkonienė, universiteto Mokslo ir Inovacijų centro Mokslo ir kokybės ir
analizės skyriaus vadovė.
Įgyvendinamas projektas skirtas socialinės priežiūros pas-

laugų infrastruktūros gerinimui,
mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant socialinės priežiūros
paslaugų prieinamumą senyvo
amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimoms.
Projektas
finansuojamas
2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis.
Planuojama bendra projekto vertė: 313 257,69 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai:
Europos Sąjungos lėšos – 281
931,92 Eur, partnerių lėšos –
31325,77 Eur. Įgyvendinimo
laikotarpis: 2019-04-25-202201-24
Šį straipsnį iš dalies finansavo
Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Druskininkų savivaldybė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis
atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kas. Tad jos sprendimas pirmiausia priklauso nuo pačių
žmonių sąmoningumo. O kol jo
nėra, kai kurios savivaldybės
sprendimo ieško, prie probleminių aikštelių įrengdamos vaizdo
stebėjimo kameras. Tai padeda
užfiksuoti pažeidėjus, jų automobilių numerius.
Prie konteinerių paliktos didelių gabaritų atliekos yra surenkamos atskirai, ir vežėjui už tai
mokama papildomai. Šios išlaidos išdalinamos visiems rinkliavos mokėtojams. Ateityje svarstoma jas išdalinti daugiabučių
namų, kurioms priskirtos aikštelės, gyventojams. Nenorėdami

mokėti už svetimų atliekų tvarkymą, jie turėtų patys labiau rūpintis tvarka prie konteinerių,
sudrausminti pažeidėjus ar užfiksavus juos, pranešti Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centrui tel. 8 656 30458.
Didelių gabaritų atliekas
vežkite į rūšiavimo centrus.
Kartonines dėžes išlankstykite ir meskite į popieriaus
konteinerius arba vežkite į rūšiavimo centrus. Prie konteinerių jokių atliekų palikti negalima!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

NAUJA akinių rėmelių KOLEKCIJA –
„A. Andriejuk optikoje“!
Apsilankykite M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai
Tel. (8 313) 51153
•
•

Užsakant akinius, akinių parinkimas yra
nemokamas
Kviečiame įsigyti dovanų kuponus
UAB „Druskininkų
komunalinis ūkis“ ieško
neterminuotam laikui
administracinių patalpų
valytojos dirbti 0,5 etato.
Ieškome dirbančio žmogaus,
eiti antraeiles pareigas.
Dėl informacijos pasiteirauti
tel. 8 616 04212 arba
el. paštu info@dku.lt

Viešbutis INZA į komandą
kviečia kambarinę.
Gali būti ir kaip papildomas
darbas.
Būtų šaunu, jei: turite
panašaus darbo patirties,
norite dirbti komandoje ir
tobulėti, esate sąžininga,
atsakinga.
Skambinti tel.
+370 602 22250

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
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„Snow Arenoje“ slidininkai jėgas išbando
Baltijos šalių taurės varžybose
Druskininkų „Snow Arenoje“ tęsiasi visus metus trunkantis žiemos sezonas. Vėstant orams, čia plūsta žiemos
pramogų išsiilgę slidininkai
mėgėjai, o sportininkai profesionalai susirinko į jau šeštą
kartą surengtas tarptautines
kalnų slidinėjimo varžybas
„Baltijos šalių taurė 20212022“.
Lapkričio 16-17 dienomis vykusiose varžybose, kurios yra
įtrauktos į Tarptautinės slidinėjimo federacijos kalendorių, dalyvavo daugiau kaip trisdešimt
sportininkų iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Lenkijos ir Airijos.
Slidininkams tai buvo puiki galimybė pelnyti Tarptautinės slidinėjimo federacijos reitingo taškų, įvykdyti olimpinės atrankos
normatyvus, o žiūrovams – proga pasimėgauti gražiu reginiu ir
patirti gerų emocijų.
Varžybose puikiai pasirodė
Lietuvos rinktinę į priekį vedę
kalnų slidininkai Gabija Šinkūnaitė ir Rokas Zaveckas. Gabija
tapo pirmųjų varžybų nugalėtoja, Rokas užėmė antrąją vietą.
Kalnų slidinėjimo varžybos
„Snow Arenoje“ vyks ir savaitgalį. Jose rungsis 10-15 metų
vaikai. Į varžybas jau užsiregistravę daugiau kaip šimtas dalyvių, kurie savo jėgas išbandys
slalomo, super slalomo ir paralelinio slalomo varžybose –
pastarosiose sportininkai trasoje startuoja po du. Profesionalų
varžybas arenoje galima stebė-

ti nuo 10 val.
Tarptautinės kalnų slidinėjimo varžybos Baltijos šalių taurė Druskininkų „Snow Arenoje“
rengiamos jau šeštus metus iš
eilės. Pertrauka buvo tik praėjusiais metais, kai varžybos negalėjo vykti dėl šalyje paskelbto
karantino.
„Baltijos šalių taurės“ varžybų
organizatorė yra Latvijos kalnų
slidinėjimo federacija, glaudžiai
bendradarbiaujanti su „Snow
Arena“. Varžybas sudaro penki etapai, vykstantys Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje
ir Italijoje. Yra buvę, kad „Snow
Arenoje“ buvo surengti ir Latvijos bei Estijos etapai, kai dėl nežiemiškų oro sąlygų slidinėjimo
varžybos šiose šalyse negalėjo vykti.
„Snow Arenoje“ nėra sezoniškumo ir slidinėjimui netinkamų oro sąlygų. Tuo ir slidinėjimo
trasų kokybe esame patrauklūs
slidininkams
profesionalams.
Artėjant žiemai, džiaugiamės
sulaukdami ir tikro mėgėjų antplūdžio – praėjusį savaitgalį jų
apsilankė rekordinis skaičius –
daugiau kaip 400 lankytojų, pasiilgusių žiemos pramogų bei
norinčių patobulinti savo slidinėjimo įgūdžius su profesionaliais mūsų arenos treneriais“,
– sakė žiemos pramogų komplekso „Snow Arena“ vadovas
Aivaras Kadziauskas.
„Snow Arena“ informacija

Druskininkuose vyksta tarptautinės kalnų slidinėjimo varžybos/Emilio Lukšo nuotrauka

Prie maisto pristatymo platformos www.bigmeniu.lt prisijungė ir
restoranas „Vitaminas B12“
Džiugi žinia – prie maisto
pristatymo Druskininkų mieste platformos www.bigmeniu.
lt prisijungė dar vienas puikus, ne tik turistų, bet ir vietinių druskininkiečių mėgstamas restoranas, gardžių picų
kepėjas – „Vitaminas B12“.
Restoraną „Vitaminas B12“
druskininkiečiai mėgsta dėl
nuostabiai organizuojamų pobūvių, kiekvieną darbo dieną
ruošiamų gardžių dienos pietų. Čia smagu švęsti asmenines
šventes, taip pat organizuojamas grupių maitinimas.
Nuo šiol platformoje www.bigmeniu.lt Jūs galite užsisakyti puikaus skonio picų tiesiai iš
„Vitaminas B12“ krosnies bei
kitų patiekalų, o mes užsakymą
Jums pristatysime ten, kur Jūs
tuo metu būsite.
Užsakymus priimame telefonu +370 630 45599
I-IV – nuo 11 iki 18 val., pristatymas – iki 19 val.
V-VI – nuo 11 iki 21 val., pristatymas – iki 22 val.
VII – nuo 11 iki 18 val., pristatymas – iki 19 val.
www.bigmeniu.lt prie platformos kviečia prisijungti ir ki-

tas miesto kavines, restoranus ir
net virėjus, dirbančius pagal individualią veiklą. Šiuo metu labai ieškome skaniai gaminamų
tarkuotų bulvių cepelinų, sušių,
kebabų, kokybiško kinų maisto
gamintojų.
Tikimės Jūsų alkio!

Užsakymo Nr. MDR-331-02
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Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/0011:361),
esančio Didžiasalio kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav.,
savininkę O.B.S., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Rudys
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2226), 2021-12-01 d. 10.
00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/0011:554),
esančio Didžiasalio kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav.,
ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ
„Žemata“ adresu M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paštu
info@zemata.lt arba telefonu 8 693 06 379

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

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

Esant galimybei
bendradarbiauti, galime
nemokamai suteikti biuro
patalpas startuoliams
Druskininkuose.
Prašome aplikuoti,
atsiunčiant trumpus
motyvacinius prisistatymus
el. paštu hey@befound.lt

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, kad sklypo Nr. 5908/0002:72, esančio
Didžiasalio kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav. savininką ar kitus suinteresuotus asmenis
apie atliktus gretimo sklypo Nr. 5908/0002:72 kadastrinius matavimus.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į matininką Justiną Keliuotį. Tel. 8 458 68144,
mob. 8 683 55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com, Taikos g. 5, Rokiškis
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Užuojautos

Padėkos
Dėkojame Druskininkų savivaldybės
administracijai, Viečiūnų seniūnijos
kolektyvui, Vilkiautinio bendruomenei,
laidojimo namams „Okona“, giminėms,
draugams, kaimynams ir visiems, užjautusiems
bei buvusiems kartu su mumis, laidojant
mylimą žmoną, mamą, močiutę –
Oną Amšiejienę.

Artimiausio, brangiausio žmogaus – Mamytės Nastės
Čelkienės – netektis skausmu apglėbė artimųjų širdis.

Vyras ir sūnūs su šeimomis

Dukros ir sūnus

Tik šiltas centro „Dainava“ darbuotojų, Ateities
g. 14 namo gyventojų, kaimynų, draugų,
giminių užuojautos žodis, prisilietimas prie
mūsų šeimos nelaimės tarsi sumažino ir
ašarų sūrumą, ir beprasmišką vakaro tylą
ištuštėjusiuose namuose. Ačiū visiems.

Tokia tauri ir mylinti širdis, ir akys šviesiosios
ilgam gyvenimo kely pavargo...
Išėjo... palikę Amžinybės brydę,
auksiniame rudens take.
Iškeliavus į amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai
užjaučiame dukras Nijolę Čaplikienę, Virginiją Grušauskienę
ir visus artimuosius.
Senojo restorano „Nemunas“ buvusios bendradarbės

RENGINIAI
Lapkričio 20 d. 18 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre (Veisiejų g. 17) – Driskininkų klubo
„Interact“ labdaros renginys. Auka – nuo 4 Eur
Lapkričio 27 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – menininkės, studijos
„Meduolių magija“ įkūrėjos Kristinos Venslauskienės kalėdinė edukacija „Meduolių dekoravimo
dirbtuvės“: kursite asmenines šventines akimirkas, dekoruodami gardžiausio skonio Kalėdinių
meduolių rinkinį sau. Edukacijos pradžia – 14 val. Kaina asmeniui – 35 Eur/asm. Trukmė – apie
3 val. Kviečiami dalyviai nuo 15 metų. Registruojame iš anksto tel. 8 671 76108 arba el. p.
amatai@druskininkukulturoscentras.lt Dalyvavimas tik su Galimybių pasu!

PARODOS
Iki lapkričio 22 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g.13) veiks
spaudinių paroda „Knygos, kurios padeda gyventi“
Iki lapkričio mėn. 24 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) Elmos Šturmaitės akvarelių paroda
„Naujas aqua dialogas Druskininkuose“
Iki lapkričio 30 d. vyksta Rūtos Kazakevičienės (floristika) ir Deivido Sinkevičiaus (grafika)
kūrybos paroda „Nieko bendro – dvigubai geriau“.
Iki gruodžio 22 d. Druskininkų miesto muziejaus Galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Vilmos
Vasiliauskaitės paroda „Europos pagrobimas ir kiti sapnai“
Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų bendruomenės centre veiks Deivido Sinkevičiaus grafikos darbų
paroda
Iki 2022 m. sausio 31 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veiks Gintaro
Kraujelio tapybos paroda „Keršografija“

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Mirus Juliui Volungevičiui, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Zitą
su šeima ir visus artimuosius.
LPKTS Druskininkų filialo nariai
Norėtume, kad žodžiai būtų dideli,
užuojauta sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Milašienę.
Lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvas
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyva išlieka…
Mirus Vytautui Baranauskui, nuoširdžią užuojautą reiškiame
jo žmonai, sūnui ir artimiesiems.
DNSB „Žiburėlis“ gyventojai

Mirus ilgamečiam turizmo srities darbuotojui Vytautui
Baranauskui, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvas

Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas („CE
kategorija“). Reisai:
Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Tel. 8 686 56366
ir 8 656 29324

Nežadinkite manęs nei ašara, nei sielvarto rauda,
aš pavargau ir pailsėti noriu...
Palaiminkite amžinąjį miegą prisiminimais ir malda...
Mirus Elenai Neifeld, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Kęstą,
dukrą Irmą ir visus artimuosius.
M. K. Čiurlionio 87 namo gyventojai

Santechnikos darbai.
Tel. 8 673 88383

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

Su liūdesiu palydime į paskutinę kelionę Julių Volungevičių,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą ir artimuosius.

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)

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

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

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

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
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2021.11.19 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 Matau tave.
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 Beatos virtuvė.
20:30 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Fenerbachce“.
22:30 Auksinis protas.
23:40 Mumija.
01:30 Ulzanos reidas.
03:10 Kas ir kodėl?
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 „Kaip užkerėta“.
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. Žemynų atsiradimas“ .
21:15 „Karas už beždžionių planetą“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Karas už beždžionių planetą“.
00:10 „Žavesys“.
02:20 „Nešdintis visu greičiu“.
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 Labdaros koncertas „Pasidalink“.
23:00 Neįmanoma misija. Šmėklos
protokolas.
01:40 Taiklus šūvis.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.
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 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“.
02.30 TV parduotuvė.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Baudėjas.
00:00 Rokis 4.
01:50 „Būk ekstremalas“.

2021.11.20 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
06:55 Svajoja vaikai.
07:25 Romi salonas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Gyvūnų jaunikliai.
13:40 75-eri UNICEF veiklos metai.
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 Viktoras.
00:45 Mumija.
06:00 „Šeimų karai“.
06:35 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
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 „Nematomos karalystės“.
12:30 „Blinkio Bilo filmas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Blinkio Bilo filmas“.
14:20 „Baltoji Iltis“.
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 „Bet kokia kaina“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Bet kokia kaina“.
23:40 „Tobuli aferistai“.
01:30 „Ilgiausia naktis“.
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 Rango.
12:10 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose.
13:55 Piko valanda.
16:00 Aš - šnipas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Mažoji pėda.
21:20 Trenk kaip vyras.
23:10 Operacija „Kas tėvas?“.
01:25 Neįmanoma misija. Šmėklos
protokolas.
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 Verslo genas.
20.00 Žinios.
20.30 „Kelias į turtus“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 Verslo genas.
06:10 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
06:40 „Lenktynės aplink pasaulį“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
11:15 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Po saulėlydžio.
23:55 Karo menas. Išdavystė.
02:05 Baudėjas.

2021.11.21 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 Gyvūnų metropolis.
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 Riaušių anatomija.
22:00 3 minutės iki kino.
22:03 Omarų sriuba.
23:45 Galvažudys.
01:25 Viktoras.
06:05 „Šeimų karai“.
06:35 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
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 „Nematomos karalystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Nematomos karalystės“.
13:10 „Daktaras Dolitlis 3“.
15:05 „Lik sveikas, Kristoferi Robinai“.
17:15 „Starkus stato“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Starkus stato“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“.
22:30 „Mechanikas: sugrįžimas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Mechanikas: sugrįžimas“.
00:45 „Švytėjimas“.
02:40 „Karas už beždžionių planetą“.
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 Robinzono Kruzo sala.
11:15 Šaunioji beždžionė.
13:05 Kas aš esu?
15:35 Tikras vyras.
17:20 Teleloto.

18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
22:10 Teisingumo lyga.
00:30 Bėgančios kortos.
02:20 Trenk kaip vyras.
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 Lietuvos galiūnų čempionato I-asis etapas.
08:00 Miško atspalviai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato IIasis etapas.
10:05 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
11:15 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
21:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:40 Po saulėlydžio.

2021.11.22 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“
(kart.).
13:30 Langas į valdžią.
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 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Didingas gamtos grožis.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas.
03:05 Kas ir kodėl?
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 „Namas prie vandenyno“.
11:45 „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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Gaujų karai. Karveliai“.

21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Galingieji reindžeriai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Galingieji reindžeriai“.
01:00 „Franklinas ir Bešas“.
02:00 „Havajai 5.0“.
04:00 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
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 Kubos voratinklis.
01:00 „Sūnus paklydėlis“.
02:00 Teisingumo lyga.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 Verslo genas.
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. Inform
23.30 „24/7“.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Naminių gyvulių gyvenimo
ypatumai“.
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 Krydas 2. Kylanti legenda.
23:45 „Mirtinas ginklas“.
00:45 „Kondoras“.
01:50 „Narkotikų prekeiviai“.

2021.11.23 d.
Antradienis
6:00 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 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.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
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22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Didingas gamtos grožis.
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 „1000 žvaigždučių namas“.
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 „Trys įtemptos dienos“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 VAKARO KINO TEATRAS
„Trys įtemptos dienos“.
01:15 „Franklinas ir Bešas“.
02:15 „Havajai 5.0“.
04:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
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 Tarp žvaigždžių.
02:00 Kubos voratinklis.
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“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Apuokas“.
11:20 „Sekliai“.
12:20 „CSI. Majamis“.
13:15 „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 Mobilusis.
22:55 Krydas 2. Kylanti legenda.
01:35 „Būk ekstremalas“.
02:35 „Greitojo reagavimo būrys“.

2021.11.24 d.
Trečiadienis
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 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje.
13:00 Daiktų istorijos.
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 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Didingas gamtos grožis.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Tobula nuotaka“.
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“.
22:20 „TV3 sportas“.
22:30 „Šešios kulkos“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Šešios kulkos“.

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

23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Šešios kulkos“.
00:55 „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 Šeškinės 20.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Gernika.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
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“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „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 Operacija „Kardžuvė“.
23:05 Mobilusis.
01:00 „Būk ekstremalas“.

2021.11.25 d.
Ketvirtadienis
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 Pasaulio puodai.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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.
00:30 Didingas gamtos grožis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.

21:30 Žinios.
22:30 Žavusis žudikas Tedas Bandis.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.

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 „Tobula nuotaka. Vestuvių varpai“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimų karai“.
14:30 „Šeimynėlė“.
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 „Informatorius“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Informatorius“.
00:50 „Franklinas ir Bešas“.
01:50 „Havajai 5.0“.
03:50 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
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“.

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“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
03.35 Alfa taškas.
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 5.
23:10 Operacija „Kardžuvė“.
01:15 „Būk ekstremalas“.

Surenku baldus, kabinu
televizorius, veidrodžius,
šviestuvus. Kiti staliaus
darbai. Tel. 8 687 38549

VIZOS
(vienkartinės ir
daugkartinės)
į Baltarusiją
gydymo tikslais.

8 673 88383
info@drusva.lt

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

•
•
•
•
•

Metalo smėliavimas
Medienos smėliavimas
Namų smėliavimas
Ratlankių smėliavimas
Miltelinis dažymas

Tel. +37062556355

14

2021 m. lapkričio 18 d.

Savaitraščio Nr. 331

Reikalingas pagalbinis darbuotojas.
Tel. 8 636 27602

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
Giluminis cheminis minkštų
baldų ir kilimų valymas Jūsų
namuose.
Tel. 8 615 77277

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

BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

PERKAME

nederlingas medžiais ir
krūmais apaugusias žemės
ūkio paskirties žemes. Tel. 8
603 30577

Priekabos su kubilu nuoma.
Druskininkų sav. pristatymas
nemokamas.
Tel. 8 618 53770

UAB „Mirasta“
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

UAB „Visos srovės“ nuolatiniam darbui reikalingas pagalbinis
darbuotojas elektros darbams. Apmokome.
Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.
Teirautis telefonu:+370 6022 2763

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

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.

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Tel. 8 682 10953

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

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

V. Kudirkos g. 33,
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 užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
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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

Keičia nekilnojamąjį turtą

Tvarkingas dviejų kambarių
butas Merkinės g.: 52, 19 kv.
m, 4 aukštas, kaina – 53 000
Eur. Tel. 8 675 25834

Noriu keisti 2 kambarių butą,
nedideli komunaliniai mokesčiai, į 3-4 kambarių butą.
Domina
įvairūs
variantai.
Tel. 8 688 84515

4 kambarių butas, Ateities
g., 2 aukštas iš 9, 81 kv. m.
Tel. 8 656 94211
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 37575
Žemės sklypas Gailiūnuose,
26 arų namų valda, kaina – derinama. Tel. 8 622 58037
Parduodamas 22 arų namų
valdos sklypas Viečiūnuose,
naujoje gyvenvietėje. Kaina –
derinama. Tel. 8 624 69222
Parduodamas 2 kambarių butas, Neravų g.: 47, 68 kv. m, 5
aukštas iš 5, kaina – 22 000
Eur, kreiptis į NT agentūrą
„Dzūkas“, tel. +37069965709
Parduodamas namas Veisiejuose, Vytauto g., 20 arų sklypas, 100 m iki ežero. Kaina –
35 000 Eur. Tel. 8 698 78705
Parduodu kambarį Gardino g.
80 name. Tel. 8 644 66516

Perka nekilnojamąjį turtą
Nupirkčiau butą Druskininkų
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė
nesvarbi. Gali būti apleistas,
be remonto. Tel. 8 609 86656
Pirkčiau 2 kambarių butą, siūlyti įvairius variantus, ne bendrabučio tipo. Tel. 8 610 82410
Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 646 50095
Pirkčiau garažą, domina įvairūs variantai. Tel. 8 640 13663

Nuoma
Esant galimybei bendradarbiauti, galime nemokamai
suteikti biuro patalpas „startuoliams“
Druskininkuose.
Prašome siųsti trumpus motyvacinius prisistatymus el. paštu hey@befound.lt
Nuomojamas 2 kambarių butas Druskininkuose, Vytauto g.
20, prieš Meno mokyklą. Kaina – 200 Eur ir komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 645 49074
Išnuomojamas 80 kv. m garažas su duobe (telpa vilkikas su
priekaba) ir parkavimo aikštė.
Tel. 8 616 23682
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

Išsinuomotų
Išsinuomočiau garažą Druskininkuose, Ratnyčios bendrijoje, gali būti apleistas.
Tel. 8 699 83835
Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti garažą Baltašiškėje. Tel. 8
698 72364

Įvairūs daiktai
Puikios būklės didelis virtuvinis komplektas su indaplove, el. virykle, gartraukiu. Kaina – derinama.
Tel. 8 680 23134
Siuvimo
mašina
„Singer“
(brazilų gamybos), naujas 3

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

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
Malkinės sandėliukas, lauko
tualetas (medinis), kreivuolių
pavėsinė. Tel. 8 656 38881 ir
8 605 61520
Parduodama naudota skardinė stogo danga, iš viso – 35
kv. m. Tel. 8 651 73934
Parduodama skalbimo mašina „Ariston Margherta 2000“.
Mažai naudota, geros būklės.
Plotis – 60cm, aukštis – 85
cm, gylis – 40 cm. Instrukcija,
pajungimo žarnos. Kaina – 40
Eur. Tel. 8 686 55858

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795
Įvairios malkos: kulbėmis ir
rąsteliais. Vežame ir mažus
kiekius. Tel. 8 610 32259
Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės kapotos malkos.
Skambinti tel. 8 650 20402 ir
8 636 76029

Dovanoja
Dovanoja 2, 5 mėnesio nuostabius,
gražius
kačiukus.
Tel. 8 638 70199

Pamesta
Neseniai
Druskininkuose
pamesta
megzta
riešinė.
Tel. 8 621 59211

Transporto priemonės ir
jų dalys

Rasta

Parduodama „Opel Meriva“, 2007 m., 1, 8 l, benzinas-dujos. Kaina – 2200 Eur.
Tel. 8 616 23526

Kalviškių mikrorajone rasta
pasiklydusi juoda katytė baltomis letenėlėmis su balta apykakle ir išilgine balta juostele
tarp akių. Tel. 8 675 03429

Parduoda „VW“ T-5 žiemines padangas su ratlankiais, 4 vnt., kaina – 20 Eur.
Tel. 8 685 10884

Ieško darbo

Juodai baltas televizorius „Šilelis“, 16 cm įstrižainė, kaina
– 12 Eur, TV priedėliai „TV
STAR“ – nuo 15 Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur, kineskopinių TV „Panasonic“ ir „Samsung“ 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 – 25 Eur) ir vaikiškas maniežas – 30 Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur,
seno modelio „Nokia“ įkroviklis
ir ausinukės po 2 Eur. Tel. 8
686 43600

2007 m. „VW Sharan“, 1, 4
TDI, 2009 m., „Mazda 5“, 2
l, dyzelis, 2007 m., „Peugeot
1007“, 1, 3 l, benzinas (automatas). Tel. 8 647 33100

Ieškau darbo, galiu prižiūrėti
senelius. Tel. 8 622 29242

Perka transporto
priemones

Reikalinga

Suaugusiųjų
sauskelnės
„Tena“, M dydžio. 1 pakuotė –
9 Eur. Tel. 8 676 33844

Parduodamos 4 naudotos dygliuotos padangos, matmenys
– 195, 65, R15. Kaina – 40
EUR. Tel. 8 614 48531

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
Parduodama siuvimo mašina
„Singer“. Tel. 8 672 20567
Nikeliuotų puodų
Tel. 8 682 57013

Perku „Audi 80“, „Audi
90“, „Audi 100“, „Volkswagen“ ir kitus automobilius.
Tel. 8 624 10082
Perku „Audi 80“, „Audi 90“,
„Audi 100“ ir kitus automobilius. Tel. 8 677 27199

„Audi A6“, 2001 m., variklis –
1, 9 l, 96 kW, kaina – derinama. Tel. 8 650 48730

Sąžiningas vyras ieško papildomo darbo. Tel. 8 607 68938

Reikalingas pagalbinis darbuotojas. Tel. 8 636 27602
3 metų berniukui, ligos atveju
(pilną darbo dieną) ir 1-2 kartus per savaitę (kelioms valandoms) ieškome auklės. Susidomėjusius kreiptis telefonu
nuo 16 val. Tel. 8 675 00095

Kita
Mezgu šiltas, dailias šlepetes,
dovanoms ir ne tik. Kainos nuo
5 Eur. Tel. 8 651 11713

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

rinkinys.

Perka įvairius daiktus
Pirksiu šaltkalvio spaustuvą,
darbastalį, priekalą. Tel. 8 610
48759

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

Žemės ūkio produkcija
Parduoda 5 mėn. kaimišką
gaidžiuką. Tel. 8 613 39906
Parduodu triušius ir triušieną.
Tel. 8 611 45735

Miškas, mediena, malkos
Parduoda alksnines malkas.
Kaina – 25 Eur. Tel. 8 639
79679
Pirkčiau garažą, domina
įvairūs variantai.
Tel. 8 640 13663

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė
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Kviečiame prisijungti prie Druskininkų
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
kolektyvo!
Ieškome visuomenės sveikatos specialisto (-ės), vykdančio (-ios) sveikatos priežiūrą mokykloje.
Darbo krūvis – 1,0 etato.
Darbo sutarties rūšis – terminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
Asmuo, siekiantis dirbti visuomenės sveikatos priežiūros
specialistu (toliau – pretendentas), turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos mokslų išsilavinimą.
Arba baigęs vieną iš šių studijų programų: medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio,
felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers,
akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
1) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą;
4) pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus turi pristatyti
el. paštu vsb@druskininkai.lt
Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 30 d.
Telefonas pasiteirauti (8 615) 39227.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

