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Naujoji „Atgimimo“ mokyklos direktorė A. Keturkienė: „Džiaugiuosi,
kad mokykloje dirba kompetentingų mokytojų komanda“
Iš ilgametės direktorės
D. Časienės „paveldėjau“ darbui sutelktą atsakingą darbuotojų kolektyvą, nuolat šiuolaikiškomis priemonėmis papildomą
mokyklos erdvę. Keisti kol kas
aš tikrai neketinu. Nenoriu asmeniškai inicijuoti kažkokius pokyčius. Tiesa, kai kuriuos pokyčius lemia pati šalies švietimo
sistema ir jos reikalavimai. Ateina bendrų programų atnaujinimo metas, prasidės įtraukusis ugdymas, ir tai mus jau vers
keistis. Nes reikės dirbti kitaip.

Naujoji „Atgimimo“ mokyklos direktorė A. Keturkienė nori, kad ši įstaiga ir toliau sėkmingai garsintų Druskininkų vardą/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Laimėjusi konkursą eiti „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pareigas, nuo lapkričio
17-osios šiai įstaigai vadovauja Aušra Keturkienė. Naujoji vadovė dvejus metus dirbo „Atgimimo“ mokyklos
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, taigi jau yra susipažinusi su kolektyvu, aktualijomis, pasiekimais ir problemomis.
– Prieš keletą metų dalyvavote konkurse ir pradėjote eiti „Atgimimo“ mokyklos
direktoriaus
pavaduotojos
pareigas. Šiemetis Savivaldybės skelbtas konkursas
Jums taip pat buvo sėkmingas – Jums patikėtos direktorės pareigos.
– „Atgimimo“ mokykla – pirmoji Druskininkuose, turinti giliausią istoriją, garsi visoje Lietuvoje. Savo laiku yra net ne vieną
žinomą žmogų, tarp jų – keletą
ministrų – išauginusi. Šioje mokykloje aš pradėjau dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Kai dalyvavau konkurse, nujaučiau, kad man gali tekti kuruoti pradines klases. Kadangi iki
tol ilgus metus dirbau pradinių
klasių mokytoja, pamaniau, kad
čia ir galėtų būti mano vieta, šitą
darbą išmanau. Žinojau, ko norėčiau, kas keistųsi. Turiu žinių,

kaip padėti mokytojui ir mokiniui, todėl buvau drąsi ateiti čia.
Konkurse direktoriaus pareigoms eiti dalyvavau, jau kiek
„apšilusi kojas“ šioje mokykloje.
Žinoma, jeigu dar prieš dešimtmetį kas būtų paklausęs, ar norėčiau būti mokyklos direktore,
būčiau tik pasijuokusi.
Bet per tą laiką buvau Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ druskininkiečių
komandos, kuriai vadovavo dabartinė Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, nare. Dalyvavome daugybėje įvairių mokymų,
išklausėme vertingų paskaitų.
Komanda buvo nusiteikusi labai darbingai, važinėjome į stažuotes, tobulinome profesines
žinias. Aš įgijau daugiau pasitikėjimo ir pagalvojau, kad galbūt
jau galėčiau imtis ir atsakingesnių pareigų. Gal ir nenorėčiau,
bet tikrai galėčiau.
D. Brown padrąsindavo dalyvauti konkursuose. Viename
sudalyvavau, norėdama įgyti
patirties. O tada buvo paskelbtas konkursas lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pozicijai. Pamaniau, kad man reikia
išlaikyti kompetencijų testą. Ir
sėkmingai tai padariau. Tai suteikė dar daugiau pasitikėjimo
– juk nedaugeliui mokytojų pasiseka šį testą įveikti. Mane jis
kažkaip „įgalino“. Supratau, kad

turiu daug patirties, žinių, kuriomis galiu dalintis, turiu ką duoti. Ir dėl turėjau pakankamai
drąsos dalyvauti konkurse „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus
pareigoms eiti. Žinoma, gaila,
kad nebuvo konkurentų – aš tikrai labai norėjau išbandyti jėgas su kitais pretendentais.
– Jums teko pakeisti tikrai
puikią direktorę, stiprią lyderę, kuriai vadovaujant ir
mokyklai aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje, žinia apie „Atgimimo“ mokyklą pasklido ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienio šalyse – nuo
Ispanijos iki tolimosios Japonijos. Kas bus išlaikyta ir kas
bus nauja, pasikeitus vadovams?
– Atėjusi dirbti į „Atgimimo“
mokyklą, iš tuometės direktorės
Danutės Časienės, būdama jos
pavaduotoja, du metus tikrai labai daug ko mokiausi, stebėjau,
kaip ji vadovauja. Visada žavėjo jos pragmatiškumas – ji tikrai daug žingsnių numatydavo į priekį. Darydama žingsnius
šiandien, ji jau žinodavo, kas iš
to bus rytoj. Mane ši jos savybė visada labai žavėjo. Iš tikrųjų man pasisekė pabūti šalia stipraus vadovo. O dabar, manau,
svarbiausia išlaikyti tai, kas yra
sukurta.

– Kokie esminiai pokyčiai
numatomi?
– Esminiai pokyčiai – atnaujinamos bendrosios programos.
Jau 2022-ųjų rugsėjį bus atnaujinamos priešmokyklinio ugdymo programos. Vėliau atsiras
paraleliniai koncentrai – pirma,
trečia, penkta klasė. O esminis
pokytis – ugdymas per kompetencijas.
Be abejo, mes ir dabar ugdome kompetencijas, bet dabar
bus dar daugiau dėmesio skiriama programų sudarymui, ugdant kompetencijas. Siekiant išugdyti kompetencijas, svarbu
užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga, orientuotis į jo gabumus ir stiprybes.
Kompetencijos yra ugdomos
pagal dalykų turinį. Atnaujintose
dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko
turinys augina mokinio kompetencijas. Kas ta kompetencija? Tai žinios, įgūdžiai ir vertybės. Yra toks vienas labai geras
pavyzdys. Žinios: aš žinau, ką
reiškia spalvos – geltona, raudona ir žalia. Tai gali būti šviesoforas. Aš su mokytoju ar kitu
suaugusiuoju einu, žiūriu į šviesoforą, stebiu jo spalvas.
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Ankstinamas revakcinacijos terminas:
kviečiame skiepytis trečiąja
sustiprinančiąja doze

Susitikime aptartos galimybės kitąmet Druskininkuose organizuoti Moterų krepšinio
lygos žvaigždžių dienas, krepšinio 100-mečiui skirtus renginius, 3x3 varžybas/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Antradienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas susitikime su
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu Vydu Gedvilu,
moterų krepšinio lygos vadove Rima Valentiene ir Kauno
„Aistės-LSMU“ klubo vadovu Petru Aleksoniu kalbėjo
apie krepšinio aktualijas, aptarė galimybes kitąmet Druskininkuose organizuoti Moterų krepšinio lygos žvaigždžių
dienas, krepšinio 100-mečiui
skirtus renginius, 3x3 varžybas.
„Džiaugiuosi, kad buvo įvertinta kurorto sporto infrastruktūra bei potencialas. Druski-

ninkai buvo, yra ir bus atviri
visiems, norintiems organizuoti renginius, kurti šventę druskininkiečiams ir kurorto svečiams.
Organizatoriai turi ambicingų
planų. Ir aš neabejoju, kad krepšinio mylėtojams jie sukurs puikų reginį, o Druskininkų savivaldybė, pagal galimybes, taip pat
prisidės. Kitąmet Lietuvos krepšiniui sukanka 100 metų – ta
proga Druskininkuose bus dar
daugiau krepšinio“, – po susitikimo sakė R. Malinauskas.
Svečiai merui įteikė dovaną –
knygą „Su Lietuvos vardu per
Europą, per pasaulį. Lietuvos
krepšinio rinktinių kelias (2014–
2019)“.

Svarbi informacija dėl žemės mokesčio
deklaracijų
Druskininkų savivaldybės administracija iš Valstybinės
mokesčių inspekcijos (VMI) gavo informaciją, jog asmenims, kurie turi žemės Druskininkų savivaldybėje ir nesinaudoja VMI Elektronine deklaravimo sistema, buvo
paštu išsiųstos žemės mokesčio deklaracijos. Tačiau 54
laiškai su žemės mokesčio deklaracijomis buvo grąžinti
atgal VMI, dėl netikslaus ar nepilno gyvenamosios vietos
adreso.
Su Lietuvos paštu buvo sutarta, kad deklaracijos, kurios buvo
grąžintos, žemės mokesčio mokėtojams bus pakartotinai pateiktos senąja tvarka. Jeigu bus nerastas adresatas, deklaracija bus saugoma apie mėnesį Lietuvos pašto Druskininkų skyriuje.
Primename, kad visos žemės mokesčio deklaracijos yra skelbiamos VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, prie jos galima prisijungti ir peržiūrėti savo deklaracijas su internetinės
bankininkystės prieigomis.
Dėl žemės mokesčio galima kreiptis bendruoju VMI konsultacijų telefonu +370 5 2191 777. Paskambinus šiuo numeriu, taip
pat galima užsiregistruoti ir tiesioginei konsultacijai VMI Druskininkų skyriuje.
Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad būtina pasitikslinti deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, ypač jeigu šiuo metu Jūsų
adresas yra tik kaimo pavadinimas (nenurodyta gatvė ir namo
numeris). Tikslus ir pilnas deklaruotos gyvenamosios vietos
adresas ypatingai svarbus gyventojams, kadangi nei Lietuvos
paštas, nei kurjeriai nuo šiol nebepristatys Jums laiškų, jeigu
Jūsų adresą sudarys tik kaimo pavadinimas. Patikslinti gyvenamosios vietos adresą galite Viečiūnų seniūnijoje (telefono
numeris pasiteirauti (8 313) 47 917) arba Leipalingio seniūnijoje (telefono numeris pasiteirauti (8 313 43 360), pagal savo gyvenamąją vietą.

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad gruodžio 6
d. Druskininkų savivaldybėje turėjusi įvykti gamtinių
atliekų surinkimo akcija neįvyks. Atsiprašome už
netikslumą. Kai tik bus žinoma nauja akcijos data,
apie tai jus informuosime.

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

Visi pilnamečiai gyventojai
trečiąja sustiprinančia COVID-19 vakcinos doze „Comirnaty“ (gam. „BioNTech
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 li-

gos.
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, nebus skiepijami sustiprinančiąja
vakcinos doze – persirgus įgytas imunitetas jiems turėtų užtikrinti pakankamą organizmo
apsaugą. Tai reiškia, kad persir-

gimas 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.
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Druskininkų ligoninei – medicininių baldų ir įrangos
parama iš Prancūzijos
Praėjusį penktadienį Druskininkų ligoninę pasiekė gausi
parama, kurią perdavė Prancūzijoje veikianti labdaros ir
paramos organizacija. Ši organizacija padeda Lietuvos
ir Latvijos globos, slaugos
įstaigoms, ligoninėms gauti paramą iš Prancūzijos institucijų.
Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė pasi-

džiaugė užmegztais kontaktais
ir gauta vertinga parama. Druskininkų ligoninę pasiekė visas
sunkvežimis pacientams reikalingų ir personalo darbą palengvinančių daiktų – elektrinės
medicininės lovos, medicininiai čiužiniai, lovos, elektriniai
poilsio foteliai, vežimėliai vaistams, dušo sėdynės su ratukais
ir daugybė kitų.

„Delegacija iš Prancūzijos labdaros ir
paramos organizacijos Druskininkų ligoninėje
lankėsi rugsėjo mėnesį. Tuomet pristatėme
jiems ligoninės darbą, taip pat – ir Druskininkų
kurortą, jo specifiką. Juk gydome pacientus ne
tik iš mūsų savivaldybės, bet ir kurorto svečius
iš Lietuvos bei užsienio. Taip užsimezgė mūsų
pažintis ir kontaktai, o šiandien, praėjus dviem
mėnesiams, sulaukėme pirmosios paramos,
kuri mums tikrai labai pravers. Už bendradarbiavimą su partneriais
ir pažintį su jais dėkingi esame Senjorų socialinės globos namų
direktoriui Vytautui Griciui“, – sakė E. Raulušaitienė.

Rugsėjo mėnesį Prancūzijoje veikiančios labdaros ir paramos organizacijos atstovai
lankėsi Druskininkų ligoninėje/Druskininkų ligoninės

Kelionė į „Tolerancijos miestą“

kad gamtoje mes esame svečiai, todėl turime elgtis, tarsi būdami svečiuose. Gamtoje viskas
yra reikalinga, nes sudaro vieną
ekosistemą. Mokiniai girininkui
pateikė klausimų apie širšes, invazinius vėžius.
Aštuntokai domėjosi poteme
„Jaunimui tolerantiškos miesto
erdvės“. Kiekvienos klasės atstovai pristatė miesto erdves:
JUC, Dineikos parką, UNO parką. 8b klasės mokinys Kasparas
labai įdomiai išsakė savo nuo-

Lapkričio 19 dieną Druskininkų ligoninę
pasiekė parama – reikalingi baldai ir įranga
pacientams

monę apie virtualias jaunimo erdves. 8c klasės mokiniai vykdė
savo klasės draugų apklausą,
kurios miesto ir mokyklos erdvės jiems labiausiai patinka.
Šiame renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius Mantas
Micevičius. Svečias paragino
mokinius aktyviai dalyvauti JUC
veiklose, savo jėgas ir talentus
atskleisti, dalyvaujant įvairiuose
projektuose.

Druskininkų „Interact“ organizavo
tradicinį renginį „Gyvenk“
Kelionė temos „Tolerancijos miestas“ kryptimi buvo įdomi, praturtino mokyklos bendruomenę naujomis idėjomis, atradimais ir puikia
nuotaika, atvėrė erdves naujoms veikloms/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos

Lijana Lukošiūnienė,
„Atgimimo“ mokyklos istorijos
ir pilietinio ugdymo mokytoja
metodininkė
Lapkričio 16 d. buvo minima Tarptautinė tolerancijos
diena. „Atgimimo“ mokyklos
„Tolerancijos centro“ vadovė
Lijana Lukošiūnienė mokyklos bendruomenę šių metų
temą „Tolerancijos miestas“
pakvietė atskleisti, kiekvienai
klasei kuriant pristatymus
skirtingomis potemėmis.
3-4 klasės labai išradingai
kūrė savo „Svajonių miestą“.
Trečiokai pakvietė į savo pagamintų namelių miestą, kuriame
bus gera visiems, kurio gyventojai vienas kitam ištiesia ranką, jei reikia pagalbos. Mokinių
sukurtoje dėlionėje atsispindėjo
visi tolerancijai skirti renginiai.
Trečių klasių pristatymus užbaigė nuotaikingas repo stiliaus
pasirodymas.
Ketvirtų klasių mokiniai visus
namus sujungė į vieną draugišką gatvę, kurioje kiekvienas
svajonių namas turi svetingą
šeimininką. Pristatymus užbaigė išminties šviesa žiburiuoti
Brumo Ferero istorija, kai svajonių mieste dalijamasi santarve ir viltimi.
Pradinių klasių renginio, skirto

Tarptautinei tolerancijos dienai,
svečias – Druskininkų savivaldybės mero patarėjas Simonas Kazakevičius – pakvietė visus į virtualią kelionę po miesto
erdves bei planuojamus renginius, kurių nekantriai lauksime.
Mokiniai dalyvavo mini konkurse ir laimėjo prizus.
Lapkričio 15 d. 6 klasių mokiniai pristatė „Saugaus miesto“
viziją. Piešiniuose, maketuose,
pristatymuose kiekviena klasė
pateikė idėjas, ko reikėtų, kad
mieste būtų saugu. Tolerancijos temai skirtoje pamokoje dalyvavo Druskininkų policijos komisariato vyresnioji tyrėja Edita
Urbonienė. Pareigūnė pasidžiaugė gražiais mokinių darbais ir idėjomis, priminė, kad už
mažamečius vaikus atsako jų
tėvai, paragino būti pilietiškus,
pranešti apie netolerantiškas situacijas mūsų mieste.
Tądien pirmoje tolerancijos
pamokoje dalyvavo septintokai.
Jų kūrybinių darbų potemė –
„Draugiškas miestas turistams“. Mokiniai labai išsamiai
pristatė lankytinas Druskininkų
vietas, pateikė statistiką, kiek ir
iš kokių valstybių atvyksta daugiausia turistų, sukūrė įstabų
„Snow Arenos“ modelį, pristatė Druskininkų šventes bei renginius, kurie būtų patrauklūs

turistams. Septintokai paminėjo dažniausiai turistų lankomas
kavines, restoranus, sanatorijas bei sveikatinimo įstaigas.
Renginyje dalyvavo Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo informacijos
vadybininkas Nerijus Gudaitis.
Svečias įdomia informacija papildė mokinių pristatymus bei
pristatė Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centro interneto puslapį, pakvietė juo naudotis.
Penktų klasių potemė – „Tolerancija gamtai“. Mokiniai paruošė ir labai įdomiai pristatė
projektus apie antrinių atliekų
panaudojimo galimybes, sukūrė pieštukines, žvakides, lesyklėles paukšteliams. Penktokai
piešiniuose pavaizdavo žemę,
padalintą į dvi dalis: vieną – labai laimingą, nes švarią, žaliuojančią, o kitą – liūdną: užterštas
vanduo ir oras, gyvūnai žūsta dėl išmetamų plastiko atliekų, panaudotų kaukių, žvejybinių kabliukų bei valų. Mokiniai
analizavo atliekų rūšiavimo būtinybę, piešė piešinius bei pristatė, kaip turėtume rūšiuoti
atliekas, mesdami į skirtingomis
spalvomis pažymėtus konteinerius. Renginyje dalyvavo girininkas Saulius Adomavičius. Svečias mokiniams papasakojo,

Šeštadienį Druskininkų JUC organizuotas
„Gyvenk‘21“/Kristupo Andriulionio nuotrauka

Po dviejų metų pertraukos
Druskininkų jaunimo užimtumo centre praėjusį šeštadienį
organizuotas tradicinis savižudybių prevencijos renginys
„Gyvenk‘21“ praėjo saugiai ir
subūrė jaunimą ne tik iš Druskininkų, bet ir iš Tauragės,
Ukmergės, Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos „Interact“ klubų.
„Džiugu matyti, kad jaunimas
išties trykšta energija, džiaugiasi gyvenimu, yra aktyvus“, –
sakė Druskininkų „Rotary“ klubo
prezidentas Modestas Vitkauskas.
Šiuo metu prie Druskininkų
„Interact“ klubo vairo stovinti Greta Jakubauskaitė su savo
komanda puikiai organizavo

savižudybių

prevencijos

renginys

renginį. Jaunimas klausėsi pranešėjos Aurelijos Ivanauskaitės,
koncertavo grupė „Velvet“, DJ
Roe deers, DJ Pakmenas.
Organizatoriai dėkoja rėmėjams – Druskininkų vandens
parkui, Druskininkų savivaldybei, „Boulangerue“, UAB „Akvavita“, restoranui „Toli toli“, UAB
„Minolga“, restoranui „Velveti“,
Gintautui Pakusui, „Grand SPA
Lietuva“, UAB „Kautra“, „Snow
Arena“, gėlių studijai „Edenas“,
sanatorijai „Dainava“ ir informaciniam rėmėjui – savaitraščiui
„Mano Druskininkai“.
Ačiū gausiai susirinkusiems
dalyviams ir iki pasimatymo kitąmet!
Organizatorių informacija
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Atkelta iš 1 psl.

Naujoji „Atgimimo“ mokyklos direktorė A. Keturkienė: „Džiaugiuosi, kad mokykloje
dirba kompetentingų mokytojų komanda“

Ir tada einu per kelią. Įgūdžiai
ir vertybės: ar aš tai darau, kai
būnu vienas? Toks paprastas
pavyzdys, parodantis siekiamybę įgytas žinias mokėti pritaikyti praktiškai. Lietuvos švietimo
sistema pagal žinių suteikimą
yra labai stipri, bet mums dar
trūksta tų įgūdžių ir vertybių.
– Kodėl dirbti ir gyventi pasirinkote Druskininkus? Papasakokite apie savo pedagoginę veiklą.
– Iš tikrųjų mano tėtis yra kilęs
iš Druskininkų krašto. Su mama
jis susipažino, kai ji dirbo Ricielių mokykloje istorijos mokytoja. Aš pati esu gimus Druskininkų ligoninėje, taigi čia mano
gimtinė. Bet po to tėvai išvažiavo į Alytų. Bet 1997 metais taip
susiklostė, kad aš vėl čionai sugrįžau, jau su šeima. Pradėjau
dirbti tuometėje 3-je vidurinėje
mokykloje pradinių klasių mokytoja. Esu baigusi Marijampolės aukštesniąją pedagoginę mokyklą. Bakalauro diplomą
gavau Vilniaus pedagoginiame
universitete. Šiuo metu studijuoju ISM – pasirinkau švietimo lyderystės magistro studijas. Už
suteiktą galimybę dėkoju savivaldybei, kuri įsteigė studentų
rėmimo fondą.
Kai man, kaip mokytojai, ėmė
trūkti psichologijos žinių, pabaigiau individualios psichologijos
institutą, bazinį kursą, išklausiau ir konsultavimo kursą. Pedagoginis mano darbo stažas –
26 metai, vadybinis – 2 metai.
– Taigi galite suprasti ir mokytojus, žinote, ką jie jaučia,
ir jau patyrėte, kokia atsakomybė tenka mokyklos vadovui?
– Tikrai, dabar žiūriu plačiau.
Be abejo, dabar labai suprantu ir administraciją, nes, kai esi
tik mokytojas, viskas atrodo vienaip, kai tampi vadovu, pamatai ir kitas puses. Bet tikrai labai
noriu nepamiršti, kad aš buvau
mokytoja, man svarbu atliepti
mokytojų interesus ir lūkesčius,
pagelbėti, kai jiems labai reikia
pagalbos.

– Kurios, Jūsų manymu,
„Atgimimo“ mokyklos pusės,
yra pačios stipriausios? Ką
reikėtų tobulinti?
– Stiprioji mokyklos pusė –
ERASMUS projektai, bendradarbiavimas su užsienio šalių
mokyklomis. Ir šiuo metu vykdoma net gal apie dešimt projektų.
Ir mūsų mokytojai, ir mokiniai išvažiuoja svetur. Pedagogai kelia
kvalifikaciją užsienyje, sulaukiame partnerių savoje mokykloje, turime galimybių pažinti kitas
kultūras, susipažinti su tų šalių
švietimo sistema.
Dar viena stiprioji pusė – bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais. Tam patogi ir vieta,
kur yra mūsų mokykla – šalia
Sporto centras, meno mokykla,
JUC ir aktyvieji „Bočiai“, „Bičiulių“ klubo nariai.
Daug dėmesio mokykloje pastaraisiais metais buvo skiriama
sportinei veiklai. Ji bus tęsiama,
nes karantino metu buvo pristabdyta.
– „Atgimimo“ mokykla, ko
gero, yra vienintelė šalyje,
kurioje veikia mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“, japonų kalbos ir kultūros klubas
„Sakuros žiedas Druskininkuose“...
– Viskas, kas čia yra sukurta
geriausia, manau, yra čia dirbusių ir dirbančių žmonių nuopelnas. Kas būtų mokykla be
žmonių? Tik pastatas! Prieš du
metus pradėjusi čia dirbti, pamačiau, kiek daug čia darbščių
žmonių, kompetentingų, geranoriškų mokytojų. Niekas nėra
atsisakęs padėti! Manau, svarbiausia yra palaikyti visas gražias iniciatyvas ir jomis džiaugtis. Žinau, kiek širdies japonų
kalbos būreliui atiduoda mokytoja Rovena Kvaraciejūtė, beliek tik žavėtis jos ir kitų mokytojų entuziazmu.
Džiaugiamės, kad mokykloje
veikia mokytojų senjorų klubas
„Bičiuliai“, vadovaujamas Ritos
Mikalčienės.
Tiesa, mokytojai senjorai dabar rečiau susitinka, turbūt per
pandemiją saugo sveikatą.

A. Keturkienė (dešinėje) Rugsėjo 1-osios šventėje su pradinių klasių mokiniais ir
mokytojais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Nors jų vadovė R. Mikalčienė
pas mus nebedirba, jai sakiau
ir visada sakysiu, kad jie visi labai laukiami mokykloje, visada
jiems bus suteiktos patalpos.
Šiais metais daugelį garbaus
amžiaus mokytojų sveikiname
su labai gražiais jubiliejais. Kai
75-ojo mokyklos jubiliejaus proga buvo surengtas knygos apie
šiuos mokytojus „Gyvenimo ratas sukasi“ pristatymas Viešojoje bibliotekoje, buvau tame renginyje, sėdėjau ir galvojau: jeigu
kada nors, kai aš būsiu pensijoje, būtų toks būrelis, labai norėčiau dalyvauti jo veikloje. Toks
klubas labai reikalingas, nes
mokytojas, išėjęs į pensiją, vis
dar jaučiasi reikalingas ir vertinamas.
– O ką Jūs veikiate laisvalaikiu? Kokių pomėgių turite?
Ar lieka laiko laisvalaikiui?
– Laiko laisvalaikiui turi likti.
Deja, mokytojų vaikai būna labiausiai nuskriausti – jiems dažnai pritrūksta laiko: tėvai dirba
mokykloje, po to ruošiasi pamokoms, ir po darbo taiso mokinių
darbus... Bet būtina savo vaikams ir šeimai skirti laiko.
Mūsų šeima labiau yra tokia
sėsli šeima, nelabai keliaujame.
Aš labiau mėgstu suktis namuose, prižiūrėti gėlyną, ruošti atsargas žiemai. Ir daug skaitau,
domiuosi psichologija, kuri labai reikalinga mano darbe. Reikia mokėti bendrauti ir su mokiniais, ir su jų tėvais. Tėvai labai
dažnai žiūri į tave ir laukia patarimo. Laukia padrąsinimo. Esu
skaičiusi paskaitas tėvų grupėms pozityvaus auklėjimo temomis, galbūt ir šitoje mokykloje tęsiu tą veiklą, nes ji man
labai patinka.
O šiaip esu paprasta mama,
žmona, draugė. Branginu laiką su šeima, vyru Kastyčiu. Sūnus Martynas gyvena ir dirba
Kaune, jaunėlė Jorūnė – „Ryto“
gimnazijos abiturientė.
– Kaip šeima priėmė žinią,
kad mama tapo mokyklos direktore ir namuose bus dar
rečiau?
– Šeima buvo nustebusi, nes
niekada niekas negalvojo, kad
taip nutiks. Aš visada buvau pasinėrusi į savo darbą su pradinukais, su savo mažiukais. Bet
kai konkursas baigėsi sėkmingai, manau, jie visi manimi turbūt džiaugiasi ir didžiuojasi.
– Kokių savybių reikia šių
dienų mokytojui, kad sudomintų šiuolaikinį – Z kartos
vaiką?
– Mano galva, labai svarbus
vaiko ir mokytojo santykis. Ir nesvarbu, kuri karta – X, Y ar Z.
Svarbiausia Mokytojas, užmezgęs gerus santykius su mokiniais, visada galės juos sudominti – jie priims mokymą,
priims jo bendravimą, bendradarbiaus. Svarbu ir mums patiems atsakyti, ką mes norime ir
sugebame mokiniams perduoti? Todėl kiekvienam mokytojui dabar svarbu augti kartu su
vaiku, domėtis inovacijomis. Juk
mokiniai labai greitai pamato silpnąsias mokytojo vietas, žinių
spragas. Kadaise vyresnės kartos mokytojas tikrai buvo mokinimas autoritetas, nes jis tuo

Didžiausia A. Keturkienės profesinė
svajonė – kad „Atgimimo“ mokykla
sėkmingai gyvuotų ir tęstų pradėtus
darbus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

metu, ko gero, tikrai žinojo daugiau. Dabar vaikai moka naudotis išmaniosiomis technologijomis, yra pamatę nemažai
pasaulio. Jie tikrai daug žino,
yra smalsūs. Todėl šiais laikais,
norint rasti kelią į vaikų širdis,
mokytojas neturėtų bijoti klysti ir
prašyti vaikų pagalbos.
Ir vaikai tikrai mokytojams padeda. Ir gerai jaučiasi, būdami
naudingi. Taigi mokytojai turėtų drąsiai įgalinti vaikus ir leisti jiems daugelį dalykų padaryti
patiems, o patys būti stebėtojais.
Labai džiaugiuosi, kad „Atgimimo“ mokyklos mokytojai noriai ir daug mokosi, kelia kvalifikaciją. Beveik pusė pedagogų
turi aukštą mokytojo metodininko kategoriją. Tai irgi daug
pasako. Per karantiną visi dar
labiau patobulėjo, išklausė daugybę kursų, domėjosi, kaip vesti nuotolines pamokas – tai buvo
labai aktualu.
– O kokia dabar yra šitos
mokyklos misija?
– Buvusi mokyklos misija – sudaryti tinkamas ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui, siekiant jo individualios pažangos,
didelį dėmesį skiriant dvasiniam, pilietiniam, sveikatos bei
etnokultūriniam ugdymui bei dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.
Vizija – „Laimingas mokytojas,
sėkmingas mokinys, tobulėjanti bendruomenė“. Baigėsi strateginis planas, kuriant naują, su
bendruomene tarsimės, ir galbūt bus pasiūlymui naujai misijai ir vizijai
Dabar daugiau dėmesio teks
skirti įtraukiajam ugdymui, individualiai pažangai, kuri labai
svarbi. Be to, lauksime ir bendruomenės pasiūlymų – ko jie
norėtų, ko tikisi iš mūsų mokyklos, kokių lūkesčių turi?
– „Atgimimo“ mokykla garsi
ir popamokine veikla.
– Taip, daug dėmesio skiriama ir neformaliam ugdymui. Yra
mokytojų, kurie organizuoja neformalų ugdymą – sportines,
menines veiklas. Daug dėmesio
sulaukia robotikos užsiėmimai.
Mokykla daugelį metų sėkmingai bendradarbiavo su Kauno technologijos universitetu
(KTU). Dėl pandemijos veiklos
sustabdytos, bet vasarą buvo
surengta Tarptautinio vaikų universiteto ALFA stovykla. Labai
viliuosi, kad ateityje viskas grįš
į savo vėžes.

– Kokia yra jūsų didžiausia
profesinė ir asmeninė svajonė artimiausiems metams?
– Didžiausia profesinė svajonė
– kad „Atgimimo“ mokykla sėkmingai gyvuotų, tęstų pradėtus
darbus ir toliau garsintų Druskininkus. Ir ne tik Lietuvoje. Norėčiau daug dėmesio skirti saugiai mokyklos ir pačių mokytojų
aplinkai. Pagalvoju ir apie savipagalbos grupes mokytojams –
jų labai reikia. Labai norėčiau į
mokyklą pritraukti daugiau tėvų,
atnaujinti tėvų klubo veiklą. Tikrai reikia surasti pagalbos mokytojams ir tėvams būdus.
– Dėl to, kad vaikai labai
puikiai žino savo teises ir labai mažai paiso savo pareigų?
– Galbūt net ir dėl to. Neseniai
pradėta kalbėti apie mokytojų
„perdegimą“, jų patiriamą stresą. Iškilo mokytojų trūkumo problema, nuvertėjo šios profesijos
prestižas. Kaip jį grąžinti?
Manau, pirmiausia mokytojams reikėtų nuolat vienas kitą
paremti, palaikyti. Labiausiai linkėčiau mokytojams rasti būdų
pailsėti, atsigauti, apsaugoti
save.
– Ko gero, labai svarbus tokiu atveju ir neformalus mokytojų bendravimas, bendros
išvykos. „Atgimimo“ mokyklos mokytojų kolektyvas,
buvusios direktorės iniciatyva, dažnai išvykdavo į ekskursijas po Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigas.
– Manau, kad toks bendravimas svarbus ir reikalingas. Todėl, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų, jau dalyvavome
edukacinėje programoje Didžiasalyje, ūkininkų Augų ūkyje.
Neseniai į mane kreipėsi metodinės tarybos pirmininkė Aida
Balčiūnienė, sakė, kad mokytojai jau pasiilgo teatro ir nori pamatyti kokį spektaklį. Pasitarėme, kad tikrai reikia Kalėdų
proga važiuoti pažiūrėti kalėdinio miesto Vilniaus ar Kauno ir
aplankyti kurį nors ten esantį teatrą.
Kalbino Laima Rekevičienė
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Tautodailininkė Daiva Stoncelienė atvėrė savo sielos skrynią

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje savo kūrybos parodą „Mano sielos
skrynia“ pristatė druskininkietė tautodailininkė D. Stoncelienė/Viešosios bibliotekos
archyvo nuotrauka

„Ateina metas, kai suvoki,
kad jau laikas atidaryti širdies skrynią“, – taip lapkričio 16-ąją atidarytą savo kūrybos parodą „Mano sielos
skrynia“ Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatė druskininkietė
tautodailininkė Daiva Stoncelienė. Į atidarymą sugužėjo gausus būrys meno mėgėjų – tautodailininkų, autorės
vedamų edukacijų dalyvių,
bendradarbių, draugų, giminaičių, kurie ne tik smalsavo
pamatyti sielos lobius, bet ir
norėjo pasveikinti autorę jos
gimtadienio proga. Visiems
renginio svečiams muzikinius sveikinimus paskyrė ir
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos gitarų ansamblis, vadovaujamas Sauliaus Vilpišausko.
Parodos autorė prisipažino,
kad į savo sielos skrynią daugelį metų krovė džiaugsmą ir liūdesį, atradimus ir praradimus,
nuotaikas ir emocijas, kurios
kaupėsi, gėrintis mamos tėviške – etnografiniu Žiūrų kaimu:
dailiomis trobų langinėmis, gė-

lių darželiais, spalvingais audimo raštais, prosenelio savadarbiais baldais, kuriuos kadais
jis gėlėmis išpiešė, raižiniais išmargino.
Visa tai Daiva perteikė tapyboje ir grafikoje. Vieni siužetai
gimė, mąstant apie būties įprasminimą, ankstyvą ir labai skaudžią tėvų netektį, kiti – svarstant apie moters misiją nešti
gėrį ir saulės šviesą, treti – stebint gamtos įvairovę ir amžiną
jos grožį. D. Stoncelienės kūryba kupina simbolių ir filosofinių
poteksčių. Autorė neviešina paveikslų pavadinimų, palieka parodos lankytojams laisvę įžiūrėti tai, kas jiems sava, svarbu ir
artima. Akrilinė tapyba atspindi
kūrybinių ieškojimų kelią, o juodu tušu plonyte plunksna atlikti grafikos lakštai liudija autorės kūrybiškumą, kruopštumą
ir skrupulingumą. Parodoje eksponuojami ir taškinės tapybos
darbai. Daiva – bene pirmoji iš
vietinių menininkų „prisijaukino“
šią technologiją – piešimą dažų
taškeliais, iš pradžių pasižymėjus būsimo siužeto kontūrus.
Viename paveiksle – šimtai ma-

žesnių ir didesnių taškelių, kurių
kiekvienas – tai rankos judesys,
specialiu įrankiu perkeliant dažų
lašą ant popieriaus, kartono,
medžio ar kito paviršiaus. Regis, technologija labai monotoniška, tačiau galutinis rezultatas
anaiptol nėra nuobodus – darbas suteikia iškilios ir išraiškingos mozaikos įspūdį. Autorė šį
tapybos būdą vadina meditacija, kuri atitolina visus rūpesčius,
padeda atsipalaiduoti, užmiršti problemas. Pasitelkusi unikalią dekoravimo galimybę, tautodailininkė taip pat „parėdė“ 12
dzūkiškų kalėdinių eglučių, išrašydama jų šakas skoningais
ornamentais. Kiekviena eglutė turi savo talismaną – grakštų ažūrinį paukštuką ar žvaigždelę.
D. Stoncelienė papasakojo,
kad noras piešti užgimė, besimokant Druskininkų 3-oje vidurinėje mokykloje. Tuo laiku ji ne
kartą lankėsi pas tetą Kaune,
o ši nusivesdavo į savo darbovietę – Dailiosios keramikos gamyklą „Jiesia“. Porceliano puošyba Daivą sužavėjo taip, kad,
baigusi 8 klases, ji panoro rinktis profesiją, susijusią su menu.
Labiausiai pažįstamas buvo keramikos dekoravimas, o ši disciplina buvo dėstoma prestižinėje Kauno 52-ojoje profesinėje
technikos mokykloje.
Pagal tuomečius reikalavimus,
po studijų absolventams tekdavo 2 metus dirbti pagal paskyrimą. Nuvažiavusi pateikti dokumentų ir sužinojusi, kad
paskyrimo į Druskininkus negaus, nes šiame mieste nėra
galimybės dirbti pagal būsimą specialybę, Daiva nesutiko
su perspektyva palikti gimtuosius namus. O pasiūlyta juvelyro profesija nesusigundė, nors
būtų gavusi darbo vietą tuometinėje Druskininkų meno gaminių įmonėje. Todėl ji sugrįžo pabaigti vidurinę mokyklą, vėliau
įgijo kitą, nuo meno nutolusią
specialybę. Tačiau gyvenimas
susiklostė taip, kad metalas vis
vien atėjo į Daivos kasdienybę
– 16 metų dirbdama UAB „Sidabrinė kamėja“ vadybininke, Daiva nuolat čiupinėja sidabro dir-

binius. Per šį laiką ji sukaupė
tiek patirties, kad gali įvardyti visus juvelyrinius akmenis, pagal
gaminio techninius parametrus
nustatyti jo autorių, nuspėti papuošalų paklausą, atsižvelgdama į besikeičiančias mados tendencijas.
Polinkį į meną paveldėjo ir Daivos dukros. Mokykliniais metais
abi mergaitės domėjosi daile,
lankė papildomas piešimo pamokas. Šiuo metu Augustė ir
Greta gyvena Londone, Augustė universitete studijuoja architektūrą ir interjero dizainą.
Daiva nuo 2013 metų savo
meninius gebėjimus ugdo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės
skyriaus Suaugusiųjų meninio
ugdymo klasėje. Pirmosios mokytojos – Onutė Railienė ir Eglė
Maračinskaitė – suteikė daug
teorinių žinių ir patarimų, nuolat
drąsino ir skatino kurti, išbandyti įvairias technikas. Pastaruosius šešerius metus suaugusiųjų grupei dėsto mokytoja Onutė
Zakarienė. Daiva labai vertina
šios pedagogės nuoširdumą, šilumą, altruizmą, besąlygišką atsidavimą vaikų ir suaugusiųjų
meniniam ugdymui. Per šiuos
metus mokytojos ir mokinės
bendravimas nejučia peraugo į
bičiulystę.
D. Stoncelienė nuolat mokosi, plečia akiratį, išbando naujoves. Prieš porą metų ji pabaigė
180 valandų trukmės pedagogikos ir psichologijos žinių kursus,
o šio mėnesio pradžioje gavo
neurografikos studijų sertifikatą.
„Šis piešimo būdas neįpareigoja
kurti vaizdų, greičiau tai – minčių nukreipimo priemonė, pabėgimas nuo lekiančio ir skubančio pasaulio, padedantis geriau
pažinti savo emocijas, atskleisti
kiekviename iš mūsų glūdinčius
kūrybinius resursus“, – paaiškino Daiva.
Pirmąsias personalines parodas menininkė surengė Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centre AQUA bei Druskininkų
kultūros centro Viečiūnų laisvalaikio salėje. Kai 2019-aisiais
Daiva tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus ben-

drijos nare, parodų geografija
išsiplėtė į kitus miestus – Vilnių, Marijampolę, Lazdijus. Neseniai Pabradėje baigėsi gausi Vilniaus regiono konkursinė
liaudies meno paroda ,,Aukso
vainikas 2021“, sutelkusi 150
dalyvių. Tarp jų buvo ir Daiva,
pateikusi net penkis savo darbus. Šiuo metu D. Stoncelienės
grafikos darbų paroda „Aukso
viduriukas“ veikia Vilniuje, Nacionalinėje teismų administracijoje. Vienas šio ciklo darbas papuošė šios įstaigos leidžiamo
žurnalo „Teismai.lt“ viršelį.
Dabartinės parodos „Mano
sielos skrynia“ atidarymo metu
autorės laukė staigmena –
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos direktorė Ona
Olšauskienė už labai gerą mokymąsi parodos autorei įteikė
padėką, o taip pat ir mokyklos
baigimo pažymėjimą, pabrėždama, kad Daiva jau seniai
perprato kompozicijos reikalavimus, įvaldė visas spalvinės išraiškos priemones.
Įgytas žinias bei įgūdžius Daiva tikrai pritaikys ir savo visuomeninėje veikloje. Jau trečią kadenciją ji yra išrinkta Viečiūnų
bendruomenės tarybos nare,
darbuojasi meno srityje. Be to,
ji veda kūrybines edukacijas ne
tik miestelio senjorams, bet ir
įvairių renginių dalyviams. „Viečiūnų bendruomenė labai draugiška ir išradinga, nuolat kelia bei įgyvendina idėjas, tariasi
dėl būsimų veiklų, švenčių organizavimo, siekia, kad jos būtų
originalios ir nepakartojamos“,
– pasakojo Daiva. Ji labai vertina bendravimą su senjorėmis,
sako, kad tai suteikia širdžiai atgaivos – edukacijų metu ne kartą įsitikino, kad abipusis ryšys ją
praturtina. Dėl to menininkė jaučiasi reikalinga ir yra laiminga.
D. Stoncelienės darbų parodą
Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje galite apžiūrėti iki gruodžio 23 d.

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka draugėn subūrė visus besidominčiuosius savo
krašto istorija. Buvo dvi progos susitikti ir pasibūti drauge – nauja knyga „Vieciūnai“
ir brandi, graži jos autorės
Julės Bliūdžiuvienės sukaktis.
J. Bliūdžiuvienė – lietuvių kalbos mokytoja, aktyvi visuomenininkė, kraštotyrininkė, poetė. Dirbdama pedagoginį darbą,
ji vadovavo kraštotyros būreliams mokyklose, kartu su vaikais ir savarankiškai rinko bei
kaupė vertingą kraštotyrinę medžiagą. Visa savo gyvenimo veikla J. Bliūdžiuvienė liudijo ištikimybę ir pareigą savo kraštui,
savam kaimui. 2008 m. buvo

išleista pirmoji mokytojos knygelė ,,Vieciūnų žmonių pasakojimai“, tais pačiais metais kartu su kolegėmis ji išleido ir kitą
knygą ,,Kovų aidai“, skirtą Vieciūnų kaimo pokariui ir partizaniniam judėjimui. Trečiąją autorės knygą – „Vieciūnai“ – sudaro
trys dalys. Pirmoji dalis skirta
kraštovaizdžiui, gamtai, vietovardžiams, antroji – Vieciūnuose gyvenantiems žmonėms, jų
tarpusavio santykiams, Čia rasite informacijos apie kaimo istoriją, jo gyventojus, jų pavardes.
Trečioji dalis skirta kalbai, papročiams ir šventėms. Šioje dalyje pasakojama apie kalendorines šventes, gyventojų buitį,
mitybos įpročius ir net pateikiami patiekalų receptai. Knygoje gausu gražių, kokybiškų nuo-

traukų iš autorės archyvų.
Renginį vedusi bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo ir informacinių išteklių skyriaus vedėja Adelė Bolienė pasveikino autorę su gražia sukaktimi, naujos
knygos išleidimu ir įteikė bibliotekos direktorės Laimos Žėkienės padėką už krašto istorijos
bei tradicijų puoselėjimą.
J. Bliūdžiuvienę pasveikino
ir Tėviškės pažinimo draugijos
Druskininkų skyriaus pirmininkė
Alvyra Grėbliūnienė, poezijos ir
kitų menų mėgėjų asociacijos
,,Branduma“ pirmininkas Jonas
Tertelis, kiti renginio svečiai.

Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija

Viešojoje bibliotekoje – naujos knygos „Vieciūnai“ pristatymas

Viešoji bibliotekoje savo naują knygą „Vieciūnai“ pristatė jubiliejų mininti J.
Bliūdžiuvienė/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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Sanatorijoje „Belorus“ – ilgai lauktas mažųjų
ligoniukų klegesys

Tokio malonaus vaikų šurmulio ir klegesio sanatorijos
sienos negirdėjo net 16 mėnesių. Praėjusį šeštadienį įvyko
tai, ko buvo laukta beveik pusantrų metų, kovota visomis
įmanomomis ir neįmanomomis priemonėmis – sanatorija
„Belorus“ pagaliau sulaukė
svarbiausiųjų savo pacientų
– mažųjų ligonių iš Baltarusijos. Dviem dideliais autobusais į Druskininkus sustiprinti savo sveikatą atvyko beveik
aštuonios dešimtys Gardino
krašto vaikų.

Vaikų gydytoja Dž. Kisel: „Vaikai naudosis baseinu, gydomosiomis voniomis, povandeniniu masažu, kineziterapeutų,
masažuotojų
paslaugomis“/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

keturis mėnesius, kad į sanatoriją galėtų atvykti ir sergantys vaikai iš Baltarusijos.
Vaikus sutiko su džiaugsmo
ašaromis
Sanatorijos „Belorus“ marketingo vadovė Elena Ramanauskienė papasakojo, kad apie vaikų iš Baltarusijos atvažiavimą
buvo pradėta kalbėti nuo rugpjūčio pradžios: „Tvarkėme jų
atvykimo klausimus, viską reikėjo derinti su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija. Baltarusija paruošė vaikų sąrašą, tą
sąrašą derinome su SAM. Tąkart suderinti nepavyko. Pirmoji vaikų grupė turėjo atvykti
spalio 26 dieną, tačiau nesuspėta jiems išduoti vizų. Dabar
sėkmingai atvyko 76 vaikai. Jie
visi patenkinti, kai kurie pas mus
jau ne pirmą kartą.“
Marketingo vadovė sakė, kad
sanatorijos kolektyvas vaikus
sutiko su džiaugsmo ašaromis
akyse, nes beveik dvejus metus
buvo be darbo, labai pasiilgo ir
vaikų, ir darbo su jais.
„Į darbą išėjo ne visas kolektyvas, nes mes galime priimti iki
320 vaikų, o dabar atvyko tik 76.
Bet tikimės, kad gruodžio mėnesį turėtų atvažiuoti dar apie 160

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės
meras: „Labai džiaugiuosi, kad viena iš Druskininkų
sanatorijų – „Belorus“ atnaujino savo paslaugas,
kad ten vėl girdėti vaikų džiaugsmas ir šurmulys.
Tikiuosi, kad po pas mus praleistų trijų savaičių
jie išvyks namo, atgavę jėgas, sustiprinę sveikatą.
Nuoširdžiai džiaugiuosi šia naujiena, nes tai
reiškia, kad sanatorijoje dirbantys druskininkiečiai –
medicinos, švietimo, ir kitas personalas – pagaliau
galės sugrįžti į savo darbo vietas. Smagu, kad
pavyko pasiekti rezultatą, ir sanatorija vėl veikia.
Džiaugiuosi, kad vaikų sveikata nemaišoma su
politika.“
kyti ne po vieną kartą. Kai kurie savo giminėms ir draugams
mus rekomendavo. Viskas juda
į priekį. Taip, kaip buvo anksčiau, jau nebus, bet judesys
yra“, – sakė E. Ramanauskienė.
Gaus visas procedūras
„Pas mus šeštadienį atvyko
nelabai sunkiai sergantys, galintys savimi savarankiškai pasirūpinti vaikai, kuriems nereikia
suaugusių palydovų. Jiems skyrėme tas procedūras, kurias dabar galime atlikti. Visi darbuotojai džiaugėsi, visi to atvažiavimo
laukė. Matau, kad vaikai irgi
džiaugėsi“, – pasakojo sanatorijos „Belorus“ vaikų gydytoja

Džiaugiasi galimybę vykti į
Druskininkus
Jaunųjų baltarusių kelionę į
Druskininkuose veikiančią sanatoriją „Belorus“ nušvietė ir
Gardino žiniasklaida, pateikdama reportažą apie tai, kaip,
tėvų palydėti, vaikai sėda į autobusus ir išvyksta į Druskininkus. „21 dieną vaikai nuo 7 iki
16 metų stiprins sveikatą kurorte, kuris nuo 17 amžiaus garsėja savo stebuklingomis mineralinėmis versmėmis, gydomuoju
purvu ir nuostabiu pušynų oru“,
– rašoma Gardino naujienų portale „Grodzenskaja prauda“.
Portalo žurnalistai pakalbino tė-

Sanatorija „Belorus“ pagaliau sulaukė svarbiausiųjų savo pacientų – mažųjų ligonių iš Baltarusijos, kuriems čia bus skirtas gydymas ir sveikatinimo procedūros/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

Prasidėjus pandemijai, 2020
metų kovo 18 dieną iš Druskininkų į Baltarusiją penkiais autobusais skubiai išvyko visi sanatorijoje „Belarus“
gydęsi vaikai. Paskui prasidėjo sudėtinga ir absurdiška kova dėl sanatorijos „Belorus“ išsaugojimo, nes kai
kurie Lietuvos ministerijų vadovai ir bankai, prisidengdami sankcijomis Baltarusijos
vadovams, bandė sanatoriją sunaikinti. Tik bendromis
Druskininkų savivaldybės vadovų, kurorto politikų, Seimo
narių, sanatorijos kolektyvo,
miesto gyventojų pastangomis sanatoriją pavyko išsaugoti, o 2021 metų liepą ji vėl
galėjo priimti savo pacientus.
Tačiau teko laukti daugiau nei

vaikų. Ar tai įgyvendinti pavyks,
dar neaišku. Kai darbo daugiau, tai ir finansiškai lengviau,
nes vaikų gydymas yra tinkamai apmokamas“, – pasidomėjus, ar dabar, kai atvyko mažieji
pacientai, visi sanatorijos darbuotojai dirba, sakė E. Ramanauskienė. Paklausta, kaip sekėsi sanatorijai per tą laikotarpį,
nuo liepos, kai buvo leista dirbti, marketingo vadovė teigė, jog
sanatorijos vadovybė yra patenkinta tų keturių mėnesių rezultatais, nes pavyko uždirbti tiek,
kad užteko atlyginimams išmokėti ir dar kai kurioms skoloms
padengti.
„Džiugu, kad mūsų klientai patenkinti jiems suteiktomis paslaugomis. Kai kas sugebėjo per
tą laikotarpį pas mus apsilan-

Džema Kisel. Ji sakė, kad į darbą sugrįžo žmonės, kurie dirba
su vaikais, juos prižiūri, taip pat
pedagogai, nes vaikai sanatorijoje ir gydosi, ir mokosi.
Pasak Dž. Kisel, vaikai naudosis baseinu, gydomosiomis voniomis, povandeniniu masažu,
kineziterapeutų, masažuotojų
paslaugomis, gaus tas procedūras, kurias gaudavo anksčiau.
„Kai kurie vaikai, pas mus kartą pasigydę, kai tik turi galimybę, būtinai vėl sugrįžta. Dabar
irgi atvažiavo vaikų, kurie pas
mus jau yra buvę, jie džiaugiasi, kad čia jiems viskas pažįstama. Personalas džiaugiasi, kad
galės gydyti vaikus, mokykla jau
pradėjo veikti, mokytojai ėmėsi
darbo“, – kalbėjo sanatorijos gydytoja.

vus, kurie atvyko išlydėti savo
vaikus į sanatoriją Druskininkuose.
„Žinoma, šiek tiek jaudinuosi, juk dukra išvyksta į užsienį.

Atrodytų, tai netoli, bet vaikų aplankyti mes negalėsime. Tačiau
esu nusiteikusi optimistiškai, juk
esu pati ne kartą buvusi Druskininkuose, ten ilsėjausi ir yra išlikę puikūs įspūdžiai. Ten puiki
gamta, nuostabūs miškai. Labai
norėjau, kad ir Ania ten apsilankytų. Atsiliepimai apie „Belorus“
sanatoriją visada buvo labai
geri, todėl, kai atsirado galimybė ten vykti, greitai apsisprendėme – reikia važiuoti“, – kalbėjo Jelena Budko, palydėjusi
į Druskininkus savo trylikametę
dukrą Anią.
Portale rašoma, kad jaunasis
Zacharas į sanatoriją „Belorus“
važiavo ne pirmą kartą. Kaip
teigė jo tėvai Olga ir Aleksiejus,
praėjusį kartą berniukui nepavyko sanatorijoje užbaigti gydymo kurso, nes dėl prasidėjusios
pandemijos teko skubiai sugrįžti į Baltarusiją: „Vaikui labai patiko ir procedūros, ir personalas,
ir pati atmosfera, kuri tvyro „Belorus“ sanatorijoje. Jis ir vėl panoro ten važiuoti, todėl mes neturėjome jokių prieštaravimų.“
Maksimas su žmona Polina į
Druskininkus išleido savo sūnų
Artiomą, kuris į šią sanatoriją
važiuoja pirmą kartą. Tėvai susipažino su atsiliepimais apie šią
sanatoriją, pacientų komentarais, pažįstamų įspūdžiais ir nusprendė, jog reikia sūnų leisti į
šią gydymo įstaigą: „Atvirai kalbant, ir aš pats norėčiau važiuoti į šią sanatoriją, tačiau suaugusiems skirtas korpusas dabar
remontuojamas. Mes esame
buvę Druskininkų vandens parke, tačiau sanatorijoje neteko
būti. Apie Druskininkus mums
išlikę patys maloniausi prisiminimai.“
Parengė Laimutis Genys
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SVEIKINIMAI
Gerbiama ir mylima, Maryte Eidukiene,
likimas Tau išaudė margą juostą:
pavasario veržlumą joje įpynė,
išmargino rudens variniais lapais
ir sidabrinėm snaigėm padabino.
Taip, vilgė ją ir sūrios ašaros...
Gyvenimas – ne vien triukšminga šventė.
Bet Tu visad mokėjai nepalūžti,
Tu ir kitus išmokei džiaugsmo semtis.
Garbingą jubiliejų šiandien švenčiame
ir prašome gyvenimo-audėjo –
šią margaspalvę juostą dar papuošti auksiniu
pluoštu saulės spindulėlių.
Sveikiname su 90-uoju jubiliejumi!
Ricielių kaimo bendruomenė

Specialistai perspėja: „Jūsų pinigai
išskrenda per langus!“
Mus rekomenduoja „Creditinfo“

Mediniai langai kvėpuoja, o plastikiniai – ne, išeitis – ventiliaciniai vožtuvai AIR-BOX

UAB „Remvalus“ langų remonto įmonė įvertinta sertifikatu „Stipriausi Lietuvoje
2021 m“. Šis sertifikatas pažymi, kad įmonė yra patikima
ir padeda kurti geresnę Lietuvos ekonominę padėtį ir yra
patikimas Jūsų partneris.
Norėdami šiltai gyventi ir
kvėpuoti švariu oru, pasikeiskite langų tarpines ir įsirenkite kokybiškas orlaides
Kodėl reikia keisti tarpines?
Standartinių guminių tarpinių
eksploatacijos laikas – 5-7 metai. Jeigu per šį laikotarpį neatlikote jokių guminių tarpinių
priežiūros darbų (nevalėte ir netepėte silikonu), jos tampa neefektyvios ir ima praleisti šaltį, triukšmą, patalpose kaupiasi
drėgmė. Netinkamai eksploatuojamos guminės tarpinės praranda elastingumą, susiploja,
ištęžta, tampa kaip kramtomoji guma arba sukietėja ir tampa
lengvai paveikiamos temperatūrų kaitos: dėl karščio prisilydo prie langų profilio, dėl šalčio
suskilinėja ir sukietėja, susidaro ledo tiltai arba tiesiog prišąla lango varčia prie rėmo, todėl
būstų šeimininkai savo pinigais
pradeda ne tik šildyti kiemą, bet
ir pažeidžia lango izoliacines
savybes.
Kas gi iš mūsų taip prižiūri langų tarpines? Niekas! Tad belieka gumines tarpines pasikeisti į
ilgaamžes, kokybiškas tarpines,
kurios nereikalauja jokios priežiūros ir pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis.

Gumines tarpines pasikeiskime vokiškomis Q-LON poliuretano tarpinėmis
Q-LON tarpinėms suteikiama
5 metų garantija, tačiau savo
izoliacinių savybių jos nepraranda daugiau nei 20 metų. Šioms
tarpinėms nereikia jokios papildomos priežiūros per visą eksploatacijos laikotarpį. Tarpinės
atsparios ultravioletiniams saulės spinduliams, šalčiui, karščiui, cheminiams valikliams.
Q-LON tarpinės sudarytos iš
poliuretano putų ir apgaubtos
karbonu – tai užtikrina ilgaamžiškumą.
Vokiškos „Schlegel Q-LON“
tarpinės pagamintos, naudojant unikalų medžiagų derinį,
turi puikią „atmintį“ – suspaustos grįžta į savo pradinę formą,
jų neveikia temperatūros svyravimai, grybeliai, UV spinduliai ar
ozonas. Laikui bėgant, Q-LON
tarpinės puikių savybių nepraranda net ir po 30 000 langų ar
durų atidarymo ir uždarymo ciklų – jos dirba taip, kaip dirbusios.

kauptis bakterijos. Neišvėdintos patalpos turi įtakos ir miego
kokybei bei sveikatai. Mediniai
langai kvėpuoja, o plastikiniai –
ne. Išeitis – ventiliaciniai vožtuvai AIR-BOX.
Atvykęs pas jus, UAB „Remvalus“ specialistas patikrins jūsų
langų sandarumą, tarpinių nusidėvėjimą, lango varčios mechanizmą, patars ir suskaičiuos
darbų sąmatą. Mūsų meistrai
jums pakeis langų tarpines, sureguliuos langą, išvalys ir suteps judančias metalines lango konstrukcijas. Ir jūsų langai
jums vėl tarnaus kaip nauji dar
20 metų!
Šiuo metu dėl išaugusios langų remonto paklausos, darbai
atliekami vieno-dviejų mėnesių
laikotarpiu nuo užsakymo priėmimo. Todėl paskubėkite, kol
orai visai neatšalo. Jau prasidėjo šildymo sezonas, tad paskubėkime susitvarkyti langus.
Vėstant orams, darbų eilė tik ilgės.
Užsakius trijų ar daugiau langų remontą, bus taikomos individualios nuolaidos. UAB „Remvalus“ specialistai dirba visoje
Lietuvoje.
Daugiau informacijos –
www.remvalus.lt,
tel. 8 604 24268 ir 8 606 93229

Įleiskime šviežio oro su AIRBOX vožtuvais
Norint išvengti langų rasojimo, pelėsio, reikalinga natūrali
ventiliacija. Pasikeitę senus langus į plastikinius, ne vienas susidūrė su pelėsio atsiradimo ir
langų rasojimo problema. Dėl
drėgmės pertekliaus ir prastos
ventiliacijos, patalpose atsiranda pelėsis, grybelis, pradeda

Užsakymo Nr. MDR-322-01

Parduodamas vieno aukšto medinis namas šlaitiniu stogu
adresu: V. Krėvės g. 26, Druskininkuose, nusigriauti
statybinei medienai, malkoms. Matmenys 25 m x 9 m.
Kreiptis tel. 8 699 43905
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Mokymo centras „Profesijų spektras“ suaugusiems žmonėms
padeda atrasti naujas galimybes

Kiekvienas suaugęs žmogus, pats to dažnai neįsisąmonindamas, kasdien mokosi kažko naujo: vairuoti,
gaminti naują patiekalą, prižiūrėti augintinius, auklėti
vaikus, mokosi empatijos, tolerancijos, mokosi atleisti...
Tai – nenutrūkstantis procesas, padedantis prisitaikyti
prie gyvenimo bangų ir besikeičiančių aplinkybių.
Pastaruoju metu, kai technologijos vystosi beprotišku greičiu,
gyvenimo tempas didėja, keičiasi darbo metodai, tampa labai svarbu išlikti aktyviam ir darbo rinkoje, nuolat atnaujinti savo
žinias ar įgyti naujų. Puikia vieta
gilinti savo įgūdžius ar persikvalifikuoti, atrasti naują profesiją tampa suaugusiųjų mokymo
centrai.
Druskininkuose veikiantis mokymo centras „Profesijų spektras“ specializuojasi suaugusių-

jų mokyme nuo 2001 m. ir turi
licenciją šioms švietimo sritims:
verslo ir administravimo, sveikatos priežiūros, paslaugų asmenims, gamybos ir perdirbimo,
architektūros ir statybos. Mokymo centro tikslas – skatinti suaugusiuosius augti, tobulėti per
mokymąsi ir kurti mokyklą, kurioje gera, saugu ir įdomu mokytis, kurioje kiekvienas yra
gerbiamas ir priimamas kaip lygiavertis partneris.
Praėjusią savaitę kartu su kitomis Lietuvos suaugusiųjų mokymo įstaigomis „Profesijų spektras“ paminėjo „Suaugusiųjų
mokymo savaitę“, dalyvaudamas įvairiuose renginiuose ir
mokymuose. Mokykla stengiasi
taikyti moderniausias mokymo
tendencijas, generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas ir tiems, kurie
ateina mokytis, padėti pasiekti išsikeltus tikslus, keisti gyvenimus.

„Profesijų spektras“ kviečia visus
suaugusiuosius, kurie nori ką nors
pakeisti savo gyvenime, kviečia drąsiai
imtis permainų ir pradėti savo sėkmės
istoriją/Mokymo
centro
„Profesijų
spektras“ archyvo nuotrauka

„Suaugusiųjų
mokymo
savaitės“
minėjimą mokymo centre vainikavo vieno iš
mokinių, Daugirdo, puikiai išlaikytas kirpėjo
specialybės baigiamasis egzaminas/Mokymo
centro „Profesijų spektras“ archyvo nuotrauka

„Suaugusiųjų mokymo savaitės“ minėjimą mokymo centre vainikavo vieno iš mokinių,
Daugirdo, puikiai išlaikytas kir-

pėjo specialybės baigiamasis
egzaminas. Ilgus metus gyvenęs Airijoje, ten baigęs mokyklą, Daugirdas sugrįžo į Lietuvą.
Pritapti šalyje, kurioje negyve-

nai ilgus metus, nebuvo lengva.
Tačiau, vedamas aiškaus žinojimo, ko nori, motyvuoto charakterio ir jaunatviško entuziazmo,
vaikinas atsirado mokymo centre „Profesijų spektras“, pasirinko kirpėjo specialybę, gilinosi į
šio amato subtilybes. Sėkmingai išlaikęs baigiamąjį egzaminą, savo gyvenimui ir karjerai
jis atvėrė kelią naujoms galimybėms.
Visus suaugusiuosius, kurie nori kažką keisti savo gyvenime, jaučiasi „užstrigę“, nejudantys iš vietos, kviečiame
drąsiai imtis permainų – kreiptis į „Profesijų spektrą“ ir pradėti savo sėkmės istoriją. Visi
besidomintieji
gali
kreiptis
tel. (8 313) 60369 arba el.paštu
5_spektras@goda.lt
Juk kiekvienas naujai įgytas
mokslas atveria naujus kelius ir
praplečia gyvenimo horizontus!
Užsakymo Nr. MDR-322-02

Kalbėkime su jaunuoliais apie lytiškumą – „Be streso“

Septintokų klasėse buvo organizuotos lytiškumo paskaitos, kurias vedė VšĮ „Įvairovės
ir edukacijos namai“ edukatorių komanda/Martyno Sasnausko nuotrauka

Šiuolaikinė jaunuolių karta laisvėja ir drąsiau užduoda klausimų nepatogiomis,
visuomenėje vis dar tabu laikomomis temomis. Viena iš
jų – lytiškumas ir lytinė tapatybė. Jaunuoliai nori dalintis
asmeniniais
išgyvenimais,

jiems svarbu atsakyti į klausimus, kaip atlaikyti emocinius ir fiziologinius savo ir
kitų pokyčius. Jie patys išreiškia norą gauti žinių, atitinkančių nūdienos aktualijas, kurios būtų dėstomos
specialistų, kasdien dirban-

čių su jaunais žmonėmis ir
padedančių jiems šiuo sudėtingu brandos bei savęs pažinimo laikotarpiu.
Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC), girdėdamas
šį jaunų žmonių norą apie tai
kalbėti be gėdinimo ir išankstinių nusistatymų, pateikė paraišką visuomenės sveikatos
projekto finansavimui, kurį organizavo Druskininkų savivaldybė.
Džiugu, kad projektas „Be streso“ gavo finansavimą, todėl visose Druskininkų savivaldybių
mokyklose, septintokų klasėse buvo organizuotos lytiškumo
paskaitos, kurias vedė VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ edukatorių komanda. Šiuo projekto
siekis – kad lytiškumo ugdymo
prieinamumas
moksleiviams
būtų užtikrintas jiems priimtinomis formomis, pasitelkiant išmaniąsias priemones, diskusiją. Lytiškumo užsiėmimų temos

yra skirtos formuoti pozityvų paauglių kūno vaizdo supratimą,
puoselėti kito priėmimą, pagarbių bei lygiavertiškų santykių
idėją ir atlikti seksualinio priekabiavimo, patyčių ir smurto prevenciją. Įgyvendinant šį projektą, organizuoti ir vienos dienos
mokymai visuomenės sveikatos specialistams bei JUC darbuotojams, buvo gilinamasi, kas
yra lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija ir kaip šiais klausimais komunikuoti su jaunimu.
VšĮ „Įvairovės ir edukacijos
namai“ komanda dalijosi įspūdžiais iš paskaitų, pastebėjo,
jog visos klasės skirtingos, labai smalsios ir einančios į kontaktą. Edukatorė Kamilė sakė,
kad jos 7-okų grupėje dalijimosi
buvo labai įvairaus – nuo tiesiog
nuoširdžių patirčių iki pasidalijimų apie mintis dėl savižalos.
Nuskambėjo nemažai klausimų apie tapatybę ir seksuali-

nę orientaciją, apie santykius ir
jų kūrimą, vienoje grupėje buvo
daug pokalbių apie ribas, nes
paaugliai (-ės) netikėjo, kad jų
kūnai priklauso jiems, buvo pokalbių ir apie tai, kaip sustabdyti nemalonų elgesį bei apie sutikimo kultūrą. Daug klausimų
jaunuoliai uždavė ir apie santykį su savimi, buvo tokių moksleivių, kurie atvirai kalbėjo ir apie
tai, kad patiria nemažai spaudimo dėl įvairių dalykų savo šeimose ir artimoje aplinkoje.
Druskininkų JUC ir toliau sieks
užtikrinti projekto „Be streso“
veiklų tęstinumą, nes jis orientuotas į visuomenės sveikatos
stiprinimą, ugdymą ir akcentuoja svarbą kreipti dėmesį į tai,
kas aktualu jaunam žmogui.
Projektas „Be streso“ finansuotas Druskininkų savivaldybės lėšomis.
Druskininkų JUC informacija

Kaip tvarkomos maisto ir virtuvės atliekos?
Patirtis, reikalavimai ir naujovės

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų, Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų
valdymo agentūros atstovų susitikime buvo pristatyta maisto atliekų apdorojimui
naudojama moderni įranga, skirtingos atliekų apdorojimo technologijos/ARATC archyvo
nuotrauka

Treji metai. Tiek laiko Alytaus regione atskirai renkamos ir tvarkomos maisto bei
virtuvės atliekos. Kasmet vis
didesni gyventojų išrūšiuoti

jų kiekiai nepatenka į sąvartyną, o iš surinktų atliekų gaminama energija ir itin aukštos
kokybės kompostas.
Maisto atliekų tvarkymą re-

glamentuoja griežti europiniai
ir nacionaliniai reikalavimai. Jie
numato, kad į biologinio apdorojimo įrenginius turi patekti iki numatytos frakcijos susmulkintos
ir išsijotos atliekos.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas
projektą „Esamos komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto/virtuvės
atliekų apdorojimui Alytaus regione“, įsigijo modernų smulkintuvą, sijotuvą, separatorių. Jais
smulkinamos ir sijojamos maisto bei biologiškai skaidžios atliekos, kurios naudojamos kaip
struktūrinė medžiaga.
Susmulkintos ir išsijotos atliekos apdorojamos biologiniuose įrenginiuose sausuoju anaerobiniu būdu, brandinamos
kompostavimo aikštelėje ir pagamintas kompostas dar kartą
sijojamas.

Smulkinant ir sijojant atliekas,
iš jų pašalinamos įvairios priemaišos – plastikinių maišelių,
popieriaus, maisto pakuočių likučiai, užtikrinamas keliamų veterinarinių reikalavimų vykdymas.
Su kokiais iššūkiais susiduriama, siekiant užtikrinti šių reikalavimų vykdymą, ar tikrai jie visi
yra pagrįsti, kokius sprendimus
diktuoja praktika, diskutuota
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų, Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo
agentūros atstovų susitikime.
Jis organizuotas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) technologijų parke,
kuriame buvo pristatyta maisto atliekų apdorojimui naudojama moderni įranga, remiantis
ARATC patirtimi, aptartas maisto atliekų apdorojimui reikalingų
statinių ir įrangos poreikis, skir-

tingos atliekų apdorojimo technologijos.
Atskiras maisto atliekų surinkimas jau pradedamas ir kituose
Lietuvos regionuose, o Aplinkos
ministerija yra užsibrėžusi, kad
nuo kitų metų tai būtų daroma
visuose šalies didmiesčiuose.
Į maisto atliekų konteinerius
reikia mesti šias maisto ir virtuvės atliekas: popierinius rankšluosčius ir servetėles, arbatos
tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, vaisių bei daržovių lupenas ir žieves, riebalais ir
kitais maisto produktais suteptą
popierių, kambarinius augalus ir
jų dalis, nedidelius kiekius sodo
ir daržo atliekų, naudojimui netinkamus maisto likučius.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija
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Restoranas „Vitaminas B12“
į komandą kviečia:

• VIRĖJĄ (pageidautina patirtis bei atsakingumas);
• PICŲ KEPĖJĄ (tvarka ir noras tobulėti, visa kita
išmokstama).

Susidomėjusius prašome siųsti gyvenimo aprašymus vitaminasb12@inbox.eu arba skambinti
tel. +370 602 22250

Savaitraščio Nr. 332
Brangiai superkame
benzininius ir benzinasdujos 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

Elektros instaliacijos darbai
nuo darbų pradžios iki pabaigos.

Tel. 8 610 27022

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

Elektrinių , benzininių
įrankių ir variklių remontas
Druskininkuose.
Tel. 8 693 36442,
Mindaugas

Dėmesio!

Lapkričio 27 d. nuo 10 val. Druskininkų sporto
centre rengiamos Druskininkų savivaldybės
šachmatų pirmenybės, o gruodžio 4 d. –
Druskininkų savivaldybės šaškių pirmenybės.
Kviečiame dalyvauti!

Profesionaliai apšiltiname pastatų sienas,
oro tarpus, uždaras ertmes ir perdangas
ekologiška termoizoliacine ekovata.
Dirbame visoje Lietuvoje!
Puikios kainos, kokybiškos medžiagos
ir speciali nauja įranga.
Medžiagoms ir darbams suteikiame garantiją!
Rinkitės greitą, pigų ir efektyvų šiltinimo
būdą, jau dabar skambindami

tel. 8 637 08726
Esant galimybei
bendradarbiauti, galime
nemokamai suteikti biuro
patalpas startuoliams
Druskininkuose.
Prašome aplikuoti,
atsiunčiant trumpus
motyvacinius prisistatymus
el. paštu hey@befound.lt

Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis
kainomis superka miškus!
Taip pat superkami ir kitos
paskirties žemės sklypai!
Tel. +37060986656
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RENGINIAI
Druskininkų miesto muziejus ir Galerija kviečia visus norinčius į Advento dirbtuvėles, kurios vyks
lapkričio 30 d. 17 val. – „Žėrintys kankorėžiai“, gruodžio 3 d. 17 val. – „Marmuruoti žaisliukai“,
gruodžio 7 d. 17 val. – „Kvepiantys žaisliukai“ ir gruodžio 10 d. 17 val. – „Eglutė skarota“.
Informacija ir registracija tel. (8 313) 51024
Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27):
Lapkričio 27 d. – menininkės, studijos „Meduolių magija“ įkūrėjos Kristinos Venslauskienės
kalėdinė edukacija „Meduolių dekoravimo dirbtuvės“: kursite asmenines šventines akimirkas,
dekoruodami sau gardžiausio skonio kalėdinių meduolių rinkinį. 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!
Lapkričio 27 d. ir gruodžio 4 d. nuo 12 val. Kalėdinių vainikų dirbtuvės. Edukatorė Rūta
Kazakevičienė. Daugiau informacijos tel. 8 611 56015

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus Elvyrai Šimkonienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Skirmantę ir artimuosius.
Dana ir Antanas Jatkevičiai
Norėtume, kad žodžiai būtų dideli,
užuojauta sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai sesei, nuoširdžiai
užjaučiame Julių Pigagą.
O. ir V. Malevičiai

Lapkričio 27 d. ir gruodžio 4 d. 11 val. Šventinės dekupažo dirbtuvės. Edukatorė Irma
Jazerskaitė. Daugiau informacijos tel. 8 630 69886

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

PARODOS

Mirus Genei Veronikai Tomkuvienei, nuoširdžią užuojautą
reiškiame jos šeimai ir artimiesiems.

Iki lapkričio 30 d. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) vyksta Rūtos
Kazakevičienės (floristika) ir Deivido Sinkevičiaus (grafika) kūrybos paroda „Nieko bendro –
dvigubai geriau“
Iki lapkričio 30 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks
tarptautinio kalvystės plenero „Plieninė plaštakė 2021“ dalyvių darbų paroda
Iki gruodžio 22 d. Druskininkų miesto muziejaus Galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks Vilmos
Vasiliauskaitės paroda „Europos pagrobimas ir kiti sapnai“

Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Mes tik norime tikėti, kad Mama – amžina.
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė savo gelmėn...
Nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Grušauskienę, mirus
mylimai Mamytei.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Iki 2022 m. sausio 31 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veiks Gintaro
Kraujelio tapybos paroda „Keršografija“

Mes tikim – Tu neišėjai!
Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Iki gruodžio 23 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks
tautodailininkės Daivos Stoncelienės kūrybos darbų paroda „Mano sielos skrynia“

Mirus Marijai Šimkonienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą ir
artimuosius.

Nuo lapkričio mėn. 26 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) ir M. K. Čiurlionio namuosemuziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) pradedama eksponuoti Respublikinė paroda „Gobelenas vakar
ir rytoj“

Ruduo aprauda laikinumą
ir jaukia širdgėla mintis.
Kai artimas išeina tyliai nieko neištaręs,
Tavam danguj užgęsta viena ryški žvaigždės akis.

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

Iškeliavus į Amžinybę Gintautui Kudarauskui, reiškiame
nuoširdžią užuojautą Jo žmonai Onutei, vaikams ir visiems
artimiesiems.
Jūratė Lubienė, V. L. Česnuliai ir D. L. Ožerovskiai

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų

Taksi iškvietimas
Druskininkuose!
Vežame klientus
geriausia kaina!
Yra galimybė rinkti
antspaudėlius – surinkus
6, 7-tas važiavimas
nemokamai
(miesto ribose).
Tel. 8 606 86550
Leipalingio miestelyje,
Druskininkų sav.,
Veisiejų g. parduodamas gyvenamasis
namas (72 kv. m) su
ūkiniais pastatais ir
8,4 arų sklypu
už 19 500 Eur.

Tel. 8 616 48116

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Rimą Valentukevičienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

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

Santechnikos
darbai.
Tel. 8 673 88383

Bendrijos „Merkurijus“ gyventojai

plovimas, trinkelių plovimas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
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2021.11.26d.
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 Gyventi kaime gera.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Skilimas.
00:50 Žmogus, vertas šešių milijonų.
02:05 Riaušių anatomija.
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 „Meilė Islandijoje“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „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 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Bulgarija.
21:30 „Karibų piratai. Ant keistų bangų“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Karibų piratai. Ant keistų bangų“.
00:30 „Smok ir bėk“.
02:10 „Šėtono vaikas 2“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Megalodonas. Grėsmė iš gelmių.
23:15 Nuo sutemų iki aušros. Budelio duktė.
01:10 Žavusis žudikas Tedas Bandis.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
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. Inform
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.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
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“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Ginkluotas atsakas.
23:25 Rokis 5.
01:30 „Būk ekstremalas“.

2021.11.27d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Svajoja vaikai.
07:30 Kelionių atvirukai.
07:45 Mano žirafa.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Gyvūnų jaunikliai.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Dinas.
00:40 Skilimas.
02:35 Gyvūnai operatoriai.
03:25 Gyvūnų jaunikliai.
06:35 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Nematoma karalystė“.
12:30 „Rytoj viskas prasideda iš naujo“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Rytoj viskas prasideda iš naujo“.
15:00 „Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką“.
17:30 TIESIOGIAI Kalėdų eglutės
įžiebimo šventė „Šiltos Kalėdos Kaune“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Raudonasis žvirblis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Raudonasis žvirblis“.
00:25 „Pasekmė“.
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 Alvinas ir burundukai 4.
11:45 Policijos akademija 4. Civiliai
patruliai.
13:30 Viena diena Niujorke.
15:20 „Ponas Bynas“.
15:50 Ąžuolas Galiūnas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Šrekas Trečiasis.
21:15 Suvaidink mano žmoną.
23:35 Starskis ir Hečas.
01:40 Megalodonas. Grėsmė iš gelmių.
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 Negaliu tylėti.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 Mano erdvė.
20.00 Žinios.
20.30 „Kelias į turtus“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:10 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
06:40 „Lenktynės aplink pasaulį“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 Lietuvos Hipokratas.
10:30 „Lūšys ir aš“.
11:40 „Lenktynės aplink pasaulį“.
13:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
14:00 „Ekstrasensų mūšis“.
16:35 „Pragaro viešbutis“.
17:35 Kodėl mes kūrybingi?
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Tamsos baikeris.
00:15 Visa griaunantis.

2021.11.28 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.
21:00 Pagaminta Italijoje.
22:00 3 minutės iki kino.
22:03 Pavyzdingas elgesys.
23:30 Edipas Karalius.
01:05 Dinas.
02:40 Įspūdingiausios pasaulio salos.
03:30 Gyvūnų metropolis.
06:00 „Šeimynėlė“.
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 „Ledynmečio milžinai“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Ledynmečio milžinai“.
13:10 „Įsimintinas kelias“.
15:20 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
17:15 „Starkus stato“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Starkus stato“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“.
22:30 „Mergina traukiny“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Mergina traukiny“.
00:55 „Velnio ranka“.
02:35 „Raudonasis žvirblis“.
06:35 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:25 „Moko nuotykiai“.
07:55 „Kikumba. Kovos dėl ka-

rūnos“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:55 Knygų valdovas.
11:25 Margi, pirmyn!
13:25 Kaip valgyti keptus sliekus.

15:15 Moteris-Katė.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės. Geriausieji.
22:10 Nuostabioji moteris.
01:00 Velkami per betoną.
03:50 Suvaidink mano žmoną.
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“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato II-asis etapas.
08:00 Miško atspalviai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:05 „Lūšys ir aš“.
11:15 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi.
Australija“.
13:45 „Ekstrasensų mūšis“.
16:20 „Pragaro viešbutis“.
17:20 Neliečiamasis.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:45 Tamsos baikeris.

2021.11.29 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.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Didingas gamtos grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Brangusis Svenai“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimynėlė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės.
20:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.

20:30 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Paskutiniai riteriai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Paskutiniai riteriai“.
01:00 „Franklinas ir Bešas“.
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 Sutramdyti žirgai.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Nuostabioji moteris.
04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 Mano erdvė.
08.00 Eko virusas.
08.30 Atliekų kultūra.
09.00 „24/7“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Lūšys ir aš“.
11:35 „Sekliai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Sekliai“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Taikos kaina.
22:45 „Mirtinas ginklas“.
23:45 „Kondoras“.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 „Atsarginis prezidentas“.

2021.11.30 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Šok su žvaigžde.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
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. Mūsų
nacionaliniai parkai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Pasaulis pagal moteris“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Mama visam gyvenimui“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „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 „Prieš srovę“.
20:30 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Rizikinga erzinti diedukus“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Rizikinga erzinti diedukus“.
00:50 „Franklinas ir Bešas“.
01:50 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Buvusioji.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Sutramdyti žirgai.
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“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Šuo“.
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“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
23:15 Taikos kaina.
01:00 „Būk ekstremalas“.

2021.12.01 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius

2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios.
07:20 Ir vėl Kalėdos.
07:30 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:25 Kalėdų kalendorius 2021.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Aistra varžytis.
01:05 Pasaulio puodai.

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 „Pirmosios meilės kavinė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimynėlė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.

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

17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Gaujų karai. Šešėliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Siuntinys“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Siuntinys“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Siuntinys“.
00:25 „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 Išlikimas.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 Buvusioji.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos.
07.00 Negaliu tylėti.
07.30 Lietuvos dvarai.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Teisingumo agentai“.
09:20 „Pėdsakas“.
10:20 „Šuo“.
11:25 „Sekliai“.
12:25 „CSI. Majamis“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Sekliai“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom“.
21:00 Priverstinis kerštas.
22:50 Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
01:00 „Būk ekstremalas“.

Sporto klubas ieško
kvalifikuoto petankės
(petangue) žaidimo
trenerio
nuolatiniam darbui.
Tel. 8 685 11271

2021.12.02 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius

2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos.
07:30 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021 (kart.).
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.
19:25 Kalėdų kalendorius 2021
(kart.).
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – Vitorijos „Baskonia“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Aistra varžytis.
01:05 Vartotojų kontrolė.
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 „Meilė keliaujant“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „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. Šešėliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
00:50 „Franklinas ir Bešas“.
01:50 „Havajai 5.0“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.

20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Kandidatas.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
01:45 Išlikimas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.
07.00 „Kelias į turtus“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Pėdsakas.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:30 „Šuo“.
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“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rokis Balboa.
23:05 Priverstinis kerštas.
00:55 „Būk ekstremalas“.

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

Profesionalus patalpų
valymas!
Antrasis atvykimas –
50% nuolaida.
Tel. 8 648 31369

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
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Reikalingas pagalbinis darbuotojas.
Tel. 8 636 27602

Glaistymo, dažymo darbai.
Tel. 8 638 10880

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Reikalingi tarptautinių
reisų vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ kategoriją.
Savaitės trukmės reisai.

Parduodamos požeminės automobilių
stovėjimo aikštelės vietos,
Gardino g. 56A name.
Tel. 8 677 72510
Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
Giluminis cheminis minkštų
baldų ir kilimų valymas Jūsų
namuose.
Tel. 8 615 77277

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

Tel. +370 654 22201

BALDAI

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

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

UAB „Mirasta“

PERKAME

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

V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

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

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

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

UAB „Visos srovės“ nuolatiniam darbui reikalingas pagalbinis
darbuotojas elektros darbams. Apmokome.
Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.
Teirautis telefonu:+370 6022 2763
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

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
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!

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

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

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

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

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

Tel. 8 686 80106

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas
Leipalingio miestelyje skubiai parduodamas namas su
7 arų namų valdos sklypu.
Tel. 8 616 48116
22 arų namų valdos sklypas
Viečiūnuose, tel. 8 624 69222
Žemės sklypas Gailiūnuose,
26 arų namų valda, kaina – derinama. Tel. 8 622 58037
4 kambarių butas Ateities
g., 2 aukštas iš 9, 81 kv. m.
Tel. 8 656 94211
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
Tvarkingas dviejų kambarių
butas: 52, 19 kv. m, Merkinės
g., 4 aukštas, kaina – 53 000
Eur. Tel. 8 675 25834
Parduodamas namas Veisiejuose, Vytauto g. su 20 arų
sklypu, 100 m iki ežero. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 698 78705
Parduodu kambarį Gardino g.
80 name. Tel. 8 644 66516
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

siūlyti įvairius variantus, nedomina bendrabučio tipo.
Tel. 8 610 82410

Nuoma
Prie „Eglės sanatorijos“ nuomojamas sodo namelis. 1
aukštas – 100 Eur, 2 aukštas
– 80 Eur. Tel. 8 675 61036
Miesto centre, Taikos g. nuomojamas 1 kambarys bute,
yra balkonas. Kaina – 120
Eur/1 asmeniui, 200 Eur/2 asmenims. Yra buitinė technika,
baldai. Tel. 8 616 48116
2 kambarių butas Druskininkuose, Vytauto g. 20, prieš
Meno mokyklą. Kaina – 200
Eur ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 645 49074
Išnuomojama 80 kv. m garažas su duobe (telpa vilkikas su
priekaba) ir parkavimo aikštė.
Tel. 8 616 23682
Esant
galimybei
bendradarbiauti,
galime
nemokamai
suteikti
biuro
patalpas startuoliams Druskininkuose. Prašome siųsti
motyvacinius
prisistatymus
el. paštu hey@befound.lt
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
Perka nekilnojamąjį turtą
Pirkčiau garažą. Domina įvairūs variantai. Tel. 8 640 13663
Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 646 50095
Nupirkčiau butą Druskininkų
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė
nesvarbi. Gali būti apleistas,
be remonto. Tel. 8 609 86656
Pirkčiau
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kambarių

butą,

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

Įvairūs daiktai
Parduodama siuvimo mašina
„Singer“. Tel. 8 672 20567

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

Parduodama skalbimo mašina „Ariston Margherta 2000“.
Mažai naudota, geros būklės.
Plotis – 60 cm, aukštis – 85
cm, gylis – 40 cm. Instrukcija,
pajungimo žarnos. Kaina – 40
Eur. Tel. 8 686 55858
Malkinės sandėliukas, lauko
tualetas (medinis), kreivuolių
pavėsinė. Tel. 8 656 38881 ir
8 605 61520
Suaugusiųjų
sauskelnės
„Tena“, M dydžio. 1 pakuotė –
9 Eur. Tel. 8 676 33844
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
LCD televizorius „Panasonic“
– 66 cm įstrižainė, kaina – 35
Eur, kineskopinis televizorius
„Samsung“, 51 cm įstrižainė,
kaina – 15 Eur. TV priedėliai
„TV STAR“ – nuo 15 Eur, TV
sieninis laikiklis – 4 Eur, kineskopinių TV „Panasonic“ distanciniai pulteliai nuo 2 Eur,
Scart laidai – nuo 2 Eur. Aštuoniakampis kavos staliukas
(keramikinis plytelių paviršius, aukštis – 55 cm, plotis
– 100 cm – 25 Eur) ir vaikiškas maniežas, kaina – 30 Eur.
Tel. 8 686 43600

Žemės ūkio produkcija
Parduodu triušius ir triušieną.
Tel. 8 611 45735

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Druskininkų sav. 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
Pušinės malkos, pristatome į
vietą, kaina –20 Eur/metras.
Tel. 8 639 79679

Transporto priemonės ir
jų dalys
Automobilių padangos: R16,
245/70, 3 vnt., M+S po 10 Eur/
vnt., R15, 195/65, vasarinė, 1
vnt., R14, 175/70, vasarinė, 1
vnt. – 10 Eur, tel. 8 686 40331
„Subaru Justy“, 2007-08 m.,
129 000 km, TA IKI 2022-12,
1,3 l benzinas, 69 kW, kaina – 2600 Eur, daug privalumų, visi varomi ratai (4x4).
Tel. 8 626 79757
Parduodu „VW“ T-5 žiemines padangas su ratlankiais, 4 vnt., po 20 Eur.
Tel. 8 685 10884
Pirkčiau garažą, domina
įvairūs variantai.
Tel. 8 640 13663

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

Puikios būklės didelis virtuvinis komplektas su indaplove,
el. virykle, gartraukiu. Kaina –
derinama. Tel. 8 680 23134
Nikeliuotų puodų
Tel. 8 682 57013

rinkinys.

Reikalinga
Perka transporto
priemones

Reikalingas pagalbinis darbuotojas. Tel. 8 636 27602

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

Reikalingas
apdailininkas.
Tel. 8 679 70312

Ieško darbo

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

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

Įvairūs daiktai

Atsakingas vyras ieško papildomo darbo. Tel. 8 607 68938

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

Dovanoja
Dovanoju sofa-lovą. Išsivežti
patiems. Tel. 8 672 10718
Dovanoja dvi 3 mėnesių mielas katytes. Tel. 8 681 42788

Viengulė lova su skyriumi,
lempinis televizorius, įstrižainė
– 50 cm. Tel. 8 689 26393

Atiduodama naudota lova – 1,
20 m pločio. Tel. 8 698 19464

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

Rasta

Suaugusiųjų
sauskelnės
„Tena“, M dydžio. 1 pakuotė –
9 Eur. Tel. 8 676 33844
Parduodama naudota skardos stogo danga, 35 kv. m.
Tel. 8 651 73934

Atklydo mielas šunelis su
raudona
apykakle
Neravuose, Tvenkinio g. Gal kas
pasigedote savo draugo?
Tel. 8 656 07762
Kalviškių mikrorajone rasta
pasiklydusi juoda katytė baltomis letenėlėmis su balta apykakle ir išilgine balta juostele
tarp akių. Tel. 8 675 03429

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

Pamesta
Druskininkuose pamesta megzta riešinė. Tel. 8 621 59211
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