
Tai, kad Druskininkai yra iš-
skirtinė nesavanaudiškų, pro-
gresyvių, aktyviai bendruome-
nės problemas sprendžiančių 
žmonių vieta pasaulyje įro-
do jau 25 metus čia veikiantis 
Druskininkų „Rotary“ klubas.

Prieš daugiau nei ketvirtį am-
žiaus „Rotary“ judėjimo idė-
ją į Druskininkus parvežė da-
bartinis Seimo narys Zenonas 
Streikus. Tą idėją subrandi-
no ir lygiai prieš 25-erius me-
tus klubą įkūrė Viliumas Mali-
nauskas. Jo suburtas ir įkurtas 
klubas šiandien džiaugiasi nu-
veiktais darbais, tarptautiniu 
bendradarbiavimu ir bendryste 
su broliais bei sesėmis visame 
pasaulyje. 

Pagerbė klubo įkūrėją
Praėjusią savaitę klubas iškil-

mingai paminėjo veiklos 25-mečio 
šventę, į kurią suvažiavo broliai ir 
sesės iš visos Lietuvos, taip pat 
svečiai iš Lenkijos, Ukrainos „Ro-
tary“ klubų. Iš viso renginyje daly-
vavo atstovai iš 21 organizacijos, 
taip pat – Druskininkų „Lions“ klu-
bo narės.

Kaip teigė Druskininkų „Rotary“ 
klubo prezidentas Modestas Vit-
kauskas, pagrindiniu šventės ak-
centu buvo Druskininkų „Rotary“ 
klubo įkūrėjų ir steigėjo V. Mali-
nausko pagerbimas. Klubo stei-
gėjas negalėjo dalyvauti šven-
tėje, bet renginio dalyviai turėjo 
galimybę, kaip šiuo metu madin-
ga, nuotoliniu būdu išgirsti gyvą 
V. Malinausko sveikinimą ir prisi-
minimus apie pirmus klubo stei-
gimo bei veiklos etapus. Vakaro 
metu Apygardos valdytojas Eval-
das Vaineikis per V. Malinausko 
sūnų Ričardą įteikė klubo steigė-
jui skirtą garbingiausią rotariečių 
įvertinimą – „Rotary“ įkūrėjo Paul 
Harris ženklą.

Sklandžiai bendradarbiauja 

su Druskininkų savivaldybe
Šventės metu taip pat buvo pa-

gerbti aštuoni rotariečiai, esantys 
šio klubo nariais nuo pat Druski-
ninkų „Rotary“ klubo ištakų, jiems 
buvo įteikti auksiniai „Rotary“ 
ženkleliai. Tai – Vytautas Andruš-
kevičius, Albertas Katilovskis, Vy-
tautas Kuneika, Rimantas Mar-
kauskas, Gintautas Radvilavičius, 
Valentinas Rozalis, Gedvydas Vi-
selga, Franciszek Ciemny.

Šventės metu Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas pasveikino Druskinin-
kų „Rotary“ klubo narius ir už per 
ketvirtį amžiaus Druskininkų ben-
druomenės labui nuveiktus dar-
bus įteikė Druskininkų apdovano-
jimą –„Ratnyčėlės“ skulptūrėlę. 

Šventės metu organizuotas 
meno kūrinių aukcionas ir labda-
ringa loterija, jų metu surinktos lė-
šos bus skirtos klubo projektams 
vykdyti.

Apie „Rotary“ istoriją, mūsų 
miesto rotariečių nuveiktus dar-
bus kalbamės su Druskininkų 
„Rotary“ klubo prezidentu M. Vit-
kausku. 

– Papasakokite plačiau apie 
„Rotary“. 

– Neretai žmonės klausia, kas 
yra „Rotary“, kokia šios organiza-
cijos veikla? Yra daug atsakymų, 
bet trumpiausias yra tas, kurį pa-
teikė „Rotary International“ 2009 
-2010 metų prezidentas John 
Kenny: „Tai seniausia pasaulyje 
tarnystės organizacija“.

Pasaulinės „Rotary“ organizaci-
jos įkūrėjas Paul Harris įrodė, kad 
viziją turintis žmogus gali daug ką 
pakeisti. Klubo vizija, iškilusi prieš 
daugiau nei 100 metų, išsirutulio-
jo į vieną iš įtakingiausių organi-
zacijų pasaulyje. Šios organizaci-
jos įkūrėjas P. Harris sakė: „Mano 
svajonė, kad, naudodamiesi pla-
čiu bičiulių būriu visame pasau-
lyje, pasiektume mūsų tikslą – 

tarptautinį supratimą, gerą valią 
ir visos žmonijos bendradarbiavi-
mą, kuriant gerovę“.

Šiuo metu „Rotary“ jungia dau-
giau nei 1.22 mln. narių visame 
pasaulyje, o Druskininkų „Rotary“ 
klube šiuo metu yra 27 aktyvūs ir 
4 garbės nariai.

– Kada Lietuvoje buvo įkurti 
„Rotary“ klubai? 

– Pirmasis klubas buvo įkurtas 
Kaune, 1934 metais. Tarpuka-
rio laikotarpiu klubai buvo kuriami 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje, 
tačiau, sovietams okupavus Lie-
tuvą, jų veikla buvo uždrausta. At-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
senieji klubai buvo atkurti, pradė-
ti kurti nauji, tarp jų – ir Druskinin-
kų „Rotary“ klubas. Džiugu, kad 
prieš 25 metus V. Malinausko pra-
dėtas sukti „Rotary“ krumpliaratis 
iki šiol energingai sukasi, kiekvie-
nais metais palikdamas pėdsaką 
Druskininkų bendruomenėje, ap-
imdamas visas gyvenimo sritis – 
nuo ligoninės, švietimo įstaigų, 
meno, socialiai remtinų šeimų ir 
panašiai. 

– Kuo Druskininkų „Rotary“ 
klubas skiriasi nuo kitų Lietu-
vos „Rotary“ klubų? 

– Atlikdami tiesiogines savo vei-
klas, džiaugiamės savo globo-
jama jaunąja karta – Druskinin-
kų „Interact“ klubu. Nuo 2017 m. 
Druskininkų „Rotary“ klubas kartu 
su „Interact“ klubo nariais įgyven-
dina projektą „Gyvenk“. Tai – sa-
vižudybių prevencijai skirtas kas-
metis renginys. 2017 m. „Rotary“ 
Lietuvos apygarda iš tarptautinio 
„Rotary“ fondo gavo finansavimą 
projektui „Savižudybių prevenci-
jos modelis ir jo taikymas Lietu-
vos savivaldybėse“. Pasaulinės 
„Rotary“ bendruomenės parama 
labai svarbi, tęsiant darbus savi-
žudybių prevencijos srityje ir per-
keliant juos į tarptautinį lygį. So-

cialiai atsakingas ir labai aktualus 
projektas „Gyvenk“ yra skirtas 
12–18 metų jaunimui ir rengiamas 
kasmet. 

Labai džiaugiuosi, kad šiuo 
metu „Interact“ klubas, vadovau-
jamas prezidentės Gretos Jaku-
bauskaitės, yra akyvus, geba pui-
kiai, savarankiškai susitvarkyti su 
iškeltais tikslais ir užduotimis – tą 
įrodė ir didelio populiarumo su-
laukęs šiais metais jų organizuo-
tas renginys „Gyvenk‘21“. 
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M. Vitkauskas: „Ketvirtį amžiaus besisukantis Druskininkų 
„Rotary“ ratas neša gėrį ir naudą visuomenei“

Druskininkų „Rotary“ klubas iškilmingai paminėjo veiklos 25-mečio šventę/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Galime nemokamai 
sufrezuoti išpjautų 
medelių kelmus, 

jei sklypo plotas – 
daugiau kaip 5 ha. 

Tel. 8 676 26009
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Druskininkų ligoninėje jau 
įdiegtas naujasis skaitme-
nizuotas mamografas, kurio 
vertė – beveik 60 tūkst. eurų. 
Prie šio svarbaus įrenginio 
įsigijimo Druskininkų savival-
dybė prisidėjo 30 tūkst. eurų.

Pasak Druskininkų ligoninės 
direktorės Evelinos Raulušai-
tienės, įdiegus naują įrangą bus 
galima ištirti žymiai daugiau mo-
terų, o atsakymą pacientės su-
žinos greičiau. „Labai džiaugia-
mės, galėdami savo pacientėms 
pasiūlyti išsitirti pažangiausia 
įranga. Tai – didelis laimėjimas. 
Krūties vėžys išlieka pagrindine 
visuomenės sveikatos proble-
ma, todėl savalaikė ir tiksli dia-
gnostika yra labai svarbi. Ačiū 
Druskininkų savivaldybei, finan-
siškai prisidėjusiai prie šio svar-

baus projekto įgyvendinimo“, – 
sakė E. Raulušaitienė.

Mamografija padeda diagno-
zuoti krūtų audinio gerybinius 
ir piktybinius pakitimus. Krū-
ties vėžys – dažniausia moterų 
onkologinė liga. Simptomų, ku-
rie moterims gali sukelti pagrįs-
to nerimo, spektras yra itin pla-
tus: kietos, skausmingos krūtys, 
įvairiausio dydžio skausmingi ir 
neskausmingi guzeliai, krūties 
odos pokyčiai ir kiti.

Druskininkų savivaldybės gy-
dytojos Eglės Sadauskaitės 
teigimu, krūties vėžio statisti-
ka Lietuvoje yra negailestinga. 
„Nesinori išgąsdinti, tačiau mir-
tingumas nuo šios ligos yra la-
bai didelis, nes moterims liga 
diagnozuojama jau pažengusio-
je – III-IV stadijose. To išvengti 

būtų galima, reguliariai tikrinan-
tis. 50-69 metų moterims valsty-
binė programa leidžia kartą per 
du metus nemokamai pasitikrin-
ti, tačiau sergančiųjų amžius 
jaunėja, todėl, vos užčiuopu-
sios guzelį ar jausdamos kitus 
nemalonius simptomus, mote-

rys turėtų pasitikrinti, nieko ne-
laukdamos. Su šeimos gydytojo 
siuntimu šis tyrimas bus atliktas 
nemokamai“, – pažymėjo E. Sa-
dauskaitė.

Užsiregistruoti mamogra-
mai galima, paskambinus į 
Druskininkų ligoninės regis-
tratūrą tel. +370 (313) 59 144.

Pasak Druskininkų savival-
dybės administracijos direk-
torės Vilmos Jurgelevičienės, 
kasmet, tvirtinant savivaldy-
bės sveikatos programą, rea-
guojama į sveikatos aktualijas ir 
naujausius tyrimus, o prioritetai 
skiriami jautriausioms bendruo-
menės sritims: onkologiniams 
susirgimams, diabetui.

„Labai gaila, bet krūties vė-
žio diagnozė Lietuvoje yra tikrai 
dažna. Ir labiausiai šioje situa-
cijoje gali padėti ankstyva dia-
gnostika, kurią užtikrina nauja, 
pažangi įranga. Nors savival-
dybės biudžetas yra ribotas, ta-
čiau lėšų svarbiems sveikatos 
srities projektams visada ra-
sime. Mamografijos paslauga 
ypač reikalinga moterų sveika-
tos užtikrinimui, krūties onko-
loginių susirgimų prevencijai. 
Įdiegus naujas technologijas, 
mamografijos paslaugos tapo 
greitesnės, kokybiškesnės ir, 
svarbiausia, – tikslesnės.  Kvie-
čiu visas druskininkietes pasirū-
pinti savo sveikata ir atlikti profi-
laktinius mamogramos tyrimus. 
Mes, moterys, dažnai skubame, 
įsisukame į darbų, namų buities 
sūkurį ir nerandame laiko sau. 
Dabar, turint modernią įrangą, 
nereikia niekur toli važiuoti, pa-
sitikrinti galite čia, Druskininkų 

ligoninėje“, – sakė V. Jurgelevi-
čienė.

Kaip teigė Druskininkų ligoni-
nės vyr. radiologė-technologė 
Aurelija Andrulionienė, iki šiol 
mamografu buvo padaromos 
nuotraukos, kurias dar reikėda-
vo ryškinti, pacientės laukda-
vo, visa procedūra užtrukdavo 
mažiausiai pusvalandį. Įdiegus 
naująją įrangą, moterų patikra 
ir konsultacijos tapo žymiai grei-
tesnės ir išsamesnės.

„Mamogramose reikia paste-
bėti ypač mažus pakitimus ir 
struktūras. Skaitmenizuotas 
mamografas leidžia kompiute-
rio ekrane maksimaliai padidin-
ti krūtų audinio vaizdą, jį paryš-
kinti, esant pakitimams, – net 
išmatuoti židinio dydį. Taip ga-
lime užtikrinti tikslesnę krūties 
vėžio diagnostiką, geriau atskir-
ti gerybinius ir piktybinius krū-
ties pakitimus. Tai viena pažan-
giausių technologijų“, – sako A. 
Andrulionienė.

Gauti mamografiniai vaizdai 
tiesiogiai perduodami, įrašomi 
į kompiuterį, gali būti siunčiami 
elektroniniu būdu, juos lengviau 
kaupti ir saugoti bei tuo pačiu – 
patogu pakartotinai peržiūrėti 
mamogramas ar palyginti su se-
niau atliktais tyrimais.

Pasak Druskininkų ligoninės 
direktorės E. Raulušaitienės, 
Druskininkų ligoninėje 2019 m. 
buvo atlikta 2270 mamogra-
fijų. Dėl COVID-19 pandemi-
jos, pastaraisiais metais tyrimų 
buvo atlikta kiek mažiau: 2020 
m. –  1562, per pirmus penkis 
šių metų mėnesius – 690 ma-
mografijų.

Pasak Druskininkų ligoninės direktorės E. Raulušaitienės, krūties vėžys išlieka pagrindine visuomenės sveikatos problema, todėl 
savalaikė ir tiksli diagnostika yra labai svarbi/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų ligoninės vyr. radiologė-technologė A. Andrulionienė džiaugėsi, kad, įdiegus naująją įrangą, moterų patikra ir konsultacijos 
tapo žymiai greitesnės ir išsamesnės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Labai gaila, bet krūties vėžio diagnozė Lietuvoje yra tikrai dažna. 
Ir labiausiai šioje situacijoje gali padėti ankstyva diagnostika, kurią 
užtikrina nauja, pažangi įranga. Nors savivaldybės biudžetas 
yra ribotas, tačiau lėšų svarbiems sveikatos srities projektams 
visada rasime. Mamografijos paslauga ypač reikalinga moterų 
sveikatos užtikrinimui, krūties onkologinių susirgimų prevencijai. 
Įdiegus naujas technologijas, mamografijos paslaugos tapo 
greitesnės, kokybiškesnės ir, svarbiausia, – tikslesnės.  
Kviečiu visas druskininkietes pasirūpinti savo sveikata ir atlikti 
profilaktinius mamogramos tyrimus. Mes, moterys, dažnai 
skubame, įsisukame į darbų, namų buities sūkurį ir nerandame 
laiko sau. Dabar, turint modernią įrangą, nereikia niekur toli 
važiuoti, pasitikrinti galite čia, Druskininkų ligoninėje“, – sakė  
V. Jurgelevičienė.

Moterys kviečiamos nedelsti ir pasitikrinti sveikatą:  
Druskininkų ligoninėje – skaitmenizuotas mamografas

E. Sadauskaitė atkreipia dėmesį, kad 50-69 metų moterims valstybinė programa leidžia 
kartą per du metus nemokamai pasitikrinti, tačiau sergančiųjų amžius jaunėja, todėl 
vos užčiuopus guzelį ar jaučiant kitus nemalonius simptomus moterys turėtų pasitikrinti 
nieko nelaukdamos – su šeimos gydytojo siuntimu šis tyrimas bus atliktas nemokamai/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Druskininkietei menininkei 
Daliai Gaidytei-Dulkienei ce-
rebrinis paralyžius nesutruk-
dė mokytis, prisiliesti prie 
meno, kurti paveikslus ir da-
lyvauti bendruomenės gyve-
nime. 

Mergaitei teko mokytis na-
muose, o ją mokiusios mo-
kytojos pastebėjo gabumus 
piešti, skatino jos talentą. 
Lemtinga buvo pažintis su 
dailininke Elma Šturmaite, 
kuri Dalytei suteikė dar dau-
giau pasitikėjimo savo jėgo-
mis ir įkvėpė kūrybai.

Viskas prasidėjo nuo gobele-
nų, kurių audimas – sunkus dar-
bas, daug laiko ir didelės kantry-
bės reikalauja mazgelių rišimas, 
siūlų dėliojimas, dažymas. 1992 
m. Vilniaus „Arkos“ galerijoje 
buvo eksponuota ir pirmoji D. 
Gaidytės-Dulkienės personali-
nė paroda. 

2003 m. menininkė pradėjo 
domėtis kompiuterine grafika, 
kompiuteris suteikė naujų gali-
mybių atskleisti Dalytės kūrybi-
nius sumanymus. 2004 m. paro-
doje „Linksmasis virusas“ Dalia 
gavo apdovanojimą, o 2005-
2006 metais laimėjo 1-ąją vie-
tą. Jos pasiekimai meno srityje 
įvertinti ir 2006 m. Vilniuje su-
rengtame socialiniame-informa-

ciniame-kultūriniame renginyje 
„Būkime kartu“, kuriame apdo-
vanojami labiausiai nusipelnę tų 
metų neįgalūs žmonės.

Dalia jau surengė 10 persona-
linių parodų, dalyvavo respubli-
kinėse parodose Vilniuje, Alytu-
je, Šiauliuose, Druskininkuose. 
Geriausi jos darbai publikuo-
ti spaudoje. 1998 m. ji dalyva-
vo bendrose parodose Italijoje, 
Šveicarijoje. 

– Ką Tavo gyvenimui sutei-
kia menas?

– Man svarbu kurti, kitiems 
parodyti, kad ir negalią turintys 
žmonės nebūtinai turi būti už-
sidarę nuo pasaulio. Ir neįga-
lus žmogus gali kurti grožį – taip 
pat, kaip ir sveikieji. Ir negalia ti-
krai nesitrukdo pamatyti pasau-
lį gražesnį. O kūrybinis džiaugs-
mams ir mano pačios gyvenimui 
suteikia džiaugsmo. 

Mano skaitmeninės grafikos 
foto drobėje ir gobelenų paro-
das Druskininkuose turėjo ga-
limybę apžiūrėti Viešosios bi-
bliotekos ir Socialinių paslaugų 
centro lankytojai, juos galima 
pamatyti ir mano interneto sve-
tainėje dalios-kuryba.mozello.lt

Smagu, kad ir kiti žmonės at-
eina, pamato mano paveikslus, 
jais grožisi. Kai surengiu par-

odą, jaučiuosi reikalinga žmo-
nėms. Gera, kai mano kūryba 
įvertinama, sulaukiu tiek gražių 
atsiliepimų ir gražių žodžių.

– Kokie motyvai dažniausi 
Tavo paveiksluose?

– Mano paveiksluose netrūks-
ta šviesos. Labai žaviuosi gam-
ta, todėl paveiksluose yra gėlių 
motyvų. Bet mėgstu ir abstrak-
tų meną. Esu sukūrusi nemažai 
tokių paveikslų.

Smagu, kad ir mano mamytė 
su tėveliu džiaugiasi mano ge-
bėjimu kurti, jiems tai teikia di-
delį džiaugsmą. 

O dėl paveikslų – jų esu sukū-
rusi tiek, kad vėl galėčiau su-
rengti naują parodą, jei kas pa-
kviestų. Galbūt pavyks juos 
eksponuoti „Menų kalvės“ er-
dvėse?

– Per kiek laiko gimsta pa-
veikslas?

– Juodraštį paprastai suku-
riu per vieną dieną, tačiau vė-
liau jį dar tobulinu. Šis proce-
sas gali užtrukti ir apie savaitę. 
Savo paveikslų jau nesuskai-
čiuoju. Vieni jau įrėminti, paro-
dyti parodose, bet dar daug jų 
yra išsaugotų kompiuteryje. 

– Ar Tavo paveikslų galima 

įsigyti?
– Viena moteris nupirko kele-

tą paveikslų savo įstaigos inter-
jerui papuošti. Buvo labai sma-
gu. Juk man tai – ir finansinė 
paspirtis. Būtų smagu, jei mano 
paveikslai puoštų namus ar įs-
taigas, žmonės jais gėrėtųsi, 
džiaugtųsi. 

– Dalyte, Tu – ne tik meninin-
kė, bet ir dalyvauji sportinėje 
veikloje, dalyvauji Druskinin-
kų neįgaliųjų draugijos vei-
kloje?

– Man neblogai sekėsi daly-

D. Gaidytė-Dulkienė: „Dievas davė neįgaliuosius, kad 
patikrintų sveikuosius“

vauti orientacinėse varžybose. 
Esu tapusi ir šios sporto šakos 
neįgaliųjų varžybų nugalėtoja. 
Gaila, kad dėl COVID-19 pan-
demijos sportinė veikla sustab-
dyta. Labai laukiu, kol viskas su-
grįš į savo vėžes. 

Dalyvauju ir Druskininkų neį-
galiųjų draugijos veikloje – mes 
norime būti visaverte Druskinin-
kų bendruomenės dalimi. 

– Ar Druskininkuose užten-
ka dėmesio neįgaliems žmo-
nėms?

– Labai džiaugiuosi man su-
teiktu socialiniu būstu, kuriame 
gyvenu. Ir mano mama Marytė 
Gaidienė džiaugiasi, kad ten gy-
vendama išmokau gyventi sava-
rankiškai, įgijau būtinų socialinių 
įgūdžių.

Dėkoju visiems, kurie rūpinasi 
neįgaliaisiais, bendrauja su jais, 
kviečia į renginius. Nuoširdus 
AČIŪ merui Ričardui Malinaus-
kui, jo pavaduotojui Linui Urma-
navičiui, savivaldybės adminis-
tracijos vadovams, Socialinės 
paramos, Ūkio skyrių darbuoto-
joms, kurios padeda įveikti įvai-
riausius gyvenimo iššūkius.

– Ko norėtum palinkėti ne-
galių turintiems Druskininkų 
žmonėms Neįgaliųjų dienos 
proga?

– Pirmiausia linkiu stiprios 
sveikatos. Noriu, kad jie nenu-
siviltų ir dalyvautų jiems siūlo-
mose veiklose ir visiems paro-
dytų savo galimybes. Juk mes, 
nepaisant negalių, esame tokie 
patys žmonės, kaip ir visi kiti. 
Juk, kaip sakoma, Dievas davė 
neįgaliuosius, kad patikrintų 
sveikuosius. 

Bronė Petrikienė, 
Druskininkų savivaldybės 

Socialinės paramos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja:

„Druskininkų savivaldybė-
je socialines paslaugas teikia 
Druskininkų savivaldybės So-
cialinių paslaugų centras ir 22 
nevyriausybinės organizacijos. 
Šiuo metu, tikslingai pasitel-
kiant socialinius partnerius (ne-
vyriausybines organizacijas ir 
bendruomenes), savivaldybėje 
teikiama daugiau kaip 20 soci-
alinių paslaugų rūšių ir jų skaičius nuolat auga. Atliepiant gyven-
tojų poreikius, nuolat didėja Druskininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centro teikiamų paslaugų paketas. 

Artimiausiu metu bus pradėtos teikti laikino atokvėpio paslau-
gos asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis. NVO taip pat nuolat didina savo teikiamų 
paslaugų įvairovę. Asociacija „Šeimos paramos centras“ teikia 
pagalbą asmenims, kurie turi didesnę riziką sirgti užkrečiama liga 
arba serga labai sunkiomis ligomis (maisto produktų, vaistų nupir-
kimas ir pristatymas). SIŽGB „Druskininkų viltis“ sėkmingai teikia 
asmeninę pagalbą 15 neįgaliųjų, kuriems nustatytas neįgalumo 
lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis. Jau dabar 
matome, kaip pasikeitė šios paslaugos gavėjų gyvenimo kokybė, 
jie tapo savarankiškesni, labiau pasitiki savimi.

Geri pavyzdžiai įkvepia tolimesniems darbams – savivaldybės 
planuose nestacionarių socialinių paslaugų (ypatingai kaimiško-
joje teritorijoje) plėtra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su 
negalia, kompleksiškai teikiamų ir individualizuotų paslaugų sis-
temos kūrimas, socialinių paslaugų akreditavimas, kokybės ge-
rinimas, socialinių darbuotojų kompetencijų didinimas, paslaugų 
organizavimo skaitmenizavimas ir kita. 

Druskininkų savivaldybei 2020 m. rugsėjo 9 d. LR Prezidentū-
roje vykusiame Dirbančių neįgaliųjų asociacijos organizuotame 
renginyje „Lietuvos pokytis 2019“ buvo įteiktas neįgaliesiems 
draugiškiausio miesto apdovanojimas. Šis apdovanojimas tai įro-
dymas, kad einame teisingu keliu ir kartu įpareigojimas skirti dar 
didesnį dėmesį neįgaliųjų integracijai ir siekti, kad neįgalūs mūsų 
bendruomenės nariai gautų jų poreikius atitinkančias, kokybiškas 
paslaugas, kad mūsų mieste jiems būtų patogu ir gera gyventi.“

D. Gaidytė-Dulkienė: „Ir neįgalus žmogus gali kurti grožį – negalia tikrai nesitrukdo pamatyti pasaulį gražesnį“/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Praėjusią savaitę organizuo-
tas Druskininkų savivaldybės 
mokinių tarybos posėdis, ku-
rio metu buvo pasidalinta idė-
jomis ir diskutuota apie 2022-
ųjų metų veiklos planus. 
Posėdis surengtas netradici-
nėje – „Tech Spa“ – erdvėje.

„Sakome ačiū „Tech Spa“ už 
galimybę išbandyti erdves. Tiki-
mės tolesnio bendradarbiavimo 
su mieste veikiančiomis vers-
lo įmonėmis. Ateinančių metų 
mokinių tarybos veiklos planui 
keliame ambicingus tikslus, juk 
2022-ieji – Jaunimo metai“, – 

sakė vyriausiasis specialistas-
jaunimo koordinatorius Mantas 
Micevičius.

Norite įregistruoti ūkininko ūkį, 
gauti pažymą apie žemės ūkio 
valdos ekonominį dydį ar atnau-
jinti ūkio duomenis? Negaiškite 
savo laiko, skambindami dėl re-
gistracijos konsultacijai ar vyk-
dami į įstaigą. Daug greičiau 
ir patogiau portale www.epa-
slaugos.lt išmaniu mobiliuoju 
telefonu ar kompiuteriu pateik-
ti elektroninį prašymą reikiamai 
paslaugai gauti. 

El. būdu galima užsisaky-
ti šias žemės ūkio paslaugas: 

- ūkininko ūkio įregistravimas, 
išregistravimas, perkėlimas į 
kitą savivaldybę, duomenų at-
naujinimas/keitimas, partnerio 
išregistravimas iš ūkininko ūkio, 
ūkininko pažymėjimo dublikato 
išdavimas;

- pažymos apie žemės ūkio 
valdos ekonominį dydį, išreikštą 
europinio dydžio vienetu (EDV), 
išdavimas;

- žemės ūkio valdų įregistra-
vimas/išregistravimas Žemės 
ūkio ir kaimo verslo registre, 
duomenų atnaujinimas/keiti-
mas, partnerio išregistravimas 
iš žemės ūkio valdos.

Visas šias Žemės ūkio paslau-
gas galite rasti www.epaslau-
gos.lt tinklalapyje. Jungiantis 
per elektroninių valdžios vartų, 
portalą patvirtinsite savo tapa-
tybę, užpildysite nurodytą formą 
ir užsisakysite paslaugą. 

Dėl visų kitų su žemės ūkiu 
susijusių teikiamų paslaugų ga-
lima kreiptis į atsakingą žemės 
ūkio specialistą A. Vengrauską 

tel. (8 313) 52117, el. paštu al-
vydas.vengrauskas@druski-
ninkai.lt arba Žemės ūkio infor-
macijos ir kaimo verslo centrą 
(www.vic.lt).

Naudojimasis el. paslaugo-
mis yra svarbus ir patogus įran-
kis, palengvinantis kasdienius 
poreikius bei darbus. Gyvento-
jai, niekur neišeidami iš namų, 
bet kuriuo paros metu gali įre-
gistruoti ūkininko ūkį, teikti ofi-
cialius raštus, deklaruoti gyve-
namąją vietą, registruoti vaiko 
gimimą, pateikti skundą ar pra-
šymą, gauti leidimą kirsti, per-
sodinti, pašalinti, genėti saugo-
tinus medžius ir krūmus, vykdyti 
kasinėjimo darbus ir užsisakyti 
kitas paslaugas.

Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos posėdis surengtas netradicinėje – „Tech Spa“ – 
erdvėje/Manto Micevičiaus nuotrauka

Ar žinotoje, kad žemės ūkio paslaugas galima 
užsisakyti elektroniniu būdu, 

niekur neišeinant iš namų?

Druskininkų savivaldybės 
mokinių taryba išbandė  

„Tech Spa“ erdves

Paankstintas 
revakcinacijos 

terminas: kviečiame 
skiepytis trečiąja 

sustiprinančiąja doze
Visi pilnamečiai gyventojai 

trečiąja sustiprinančia CO-
VID-19 vakcinos doze „Co-
mirnaty“ (gam. „BioNTech 
ir Pfizer“) arba „Janssen“ 
(gam. „Janssen Pharmaceuti-
ca NV“) vakcinomis gali pasi-
skiepyti praėjus 4 mėnesiams 
(120 dienų) po pilnos vakcina-
cijos. „Spikevax“ (gam. „Mo-
derna“) vakcina revakcinuo-
tis galima po šešių mėnesių 
(180 dienų) po pilnos vakcina-
cijos.

Kaip ir iki šiol, sustiprinančio-
ji „Janssen“ vakcinos dozė gali 
būti skiriama tik tiems gyven-
tojams, kurie pirmą kartą pa-
siskiepijo būtent šia vakcina. 
„Comirnaty“ arba „Spikevax“ su-
stiprinančioji dozė skiriama gy-
ventojams, vakcinuotiems bet 
kuria iš keturių Lietuvoje naudo-
jamų vakcinų nuo COVID-19 li-
gos. 

Druskininkiečiai vakcinacijos 
centre (Druskininkų švietimo 
centro patalpose, M. K. Čiurlio-
nio g. 80) gali pasiskiepyti kie-
kvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 
val. Išankstinė registracija nėra 
reikalinga, vykstant skiepytis, 
reikia turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Druski-
ninkų savivaldybė primena, kad 
gyventojai su negalia iš anks-

to turi kreiptis į savo apylinkės 
slaugytoją.

Kaip informuoja LR Sveikatos 
apsaugos ministerija, gyvento-
jai, kurie po pilnos vakcinacijos, 
prieš skiepijimą ar tarp skiepiji-
mų susirgo COVID-19 liga, ne-
bus skiepijami sustiprinančiąja 
vakcinos doze – persirgus įgy-
tas imunitetas jiems turėtų už-
tikrinti pakankamą organizmo 
apsaugą. Tai reiškia, kad persir-
gimas COVID-19 liga yra prily-
ginamas sustiprinančiajai vak-
cinos dozei. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad tie gyventojai, kurie 
susirgo dar nepabaigę pirminio 
skiepijimo kurso, po ligos pra-
ėjus 180 d., turėtų šį kursą už-
baigti ir pasiskiepyti antra vakci-
nos doze.

Retais atvejais, kai po pilnos 
vakcinacijos žmogaus organiz-
me nesusiformuoja antikūnai, 
gauti sustiprinančiąją dozę bus 
leidžiama anksčiau – praėjus 
bent 28 dienoms po paskutinio 
skiepo. Tokiu atveju, ne anks-
čiau kaip 28-tą dieną po pilnos 
vakcinacijos gavus neigiamą 
antikūnų tyrimo rezultatą, gy-
ventojas turėtų kreiptis į šeimos 
gydytoją ir gauti jo rekomenda-
ciją, pateikiant įrašą e. sveikato-
je, anksčiau pasiskiepyti susti-
prinančiąja vakcinos doze.

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

Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų šeimos klinika 
– tai inovatyvi sveikatos prie-
žiūros įstaiga, kurioje sutelk-
ta pirminio ir antrinio lygio 
specialistų komanda, dirbanti 
su naujos kartos diagnostine 
įranga ir ypatingą dėmesį ski-
rianti visos šeimos sveikatos 
profilaktikai bei gydymui. Tai – 
pirmoji privati įstaiga Druski-
ninkuose, Alytaus apskrityje ir 
viena pirmųjų Lietuvoje, kurio-
je kvalifikuoti šeimos gydyto-
jai savarankiškai pradėjo dirbti 
nuo 1999 metų. Šiandien įstai-
ga yra sukūrusi 25 darbo vietas 
ir sėkmingai garsina Druski-
ninkus savo kokybiškai atlik-
tomis medicinos paslaugomis 
mūsų savivaldybėje, visame 
Alytaus rajone bei kituose Lie-
tuvos miestuose.

Kvalifikuoto kolektyvo dėka 
Druskininkų šeimos klinikoje šiuo 
metu gydosi daugiau nei 5000 
pacientų per metus. Komandos 
darbas pagrįstas pasitikėjimu, 
kokybe, dėmesiu kiekvienam pa-
cientui. Atsižvelgdama į pacientų 
poreikius ir būtinybę, klinika per 
pastaruosius metus labai išplė-
tė savo paslaugų spektrą: šeimos 
medicina, kardiologija ir krauja-
gyslių ištyrimas, odontologijos 
paslaugos (dantų gydymas, pro-
tezavimas, implantavimas), gi-
nekologija (ypatingas dėmesys 
nėščiosioms), pediatrija, kinezite-
rapija, ambulatorinės slaugos pa-
slaugos namuose.

Įkurtas Druskininkų kardiolo-
gijos centras 

2018 m. buvo įkurtas Druski-
ninkų kardiologijos centras, ap-
jungiantis kvalifikuotų specialistų 
komandą ir pažangiausią medici-
ninę įrangą. Jame pacientai kon-
sultuojami bei tiriami ir profilak-
tiškai, ir susirgę įvairiomis širdies 
ir kraujagyslių ligomis: koronari-
ne širdies liga, širdies nepakan-
kamumu, širdies ritmo ir laidumo 
sutrikimais, įgytomis ir įgimtomis 
širdies ydomis, arterine hiper-
tenzija, taip pat stebima pacien-
tų sveikatos būklė po širdies chi-
rurginių operacijų ir intervencinių 
procedūrų.

Centre įsteigti specializuoti 
kabinetai: 

Kardiologinės prevencijos 
kabinetas, kuriame atliekamas 
išsamus širdies ir kraujagyslių iš-

tyrimas vyrams nuo 40 iki 54 m. 
(imtinai) ir moterims nuo 50 iki 64 
m. (imtinai) pagal „Asmenų, pri-
skirtinų širdies ir kraujagyslių ligų 
didelės rizikos grupei, atrankos 
ir prevencijos priemonių progra-
mą“, jei jiems nustatytas metabo-
linis sindromas ir / ar serga cukri-
niu diabetu (su šeimos gydytojo 
siuntimu);

Širdies nepakankamumo ka-
binetas – vienintelis savivaldy-
bėje širdies nepakankamumo 
kabinetas, kuriame vykdomas 
nuoseklus ilgalaikis konsultavi-
mas, ištyrimas bei pacientų, kurie 
per paskutinį mėnesį gydėsi sta-
cionare dėl pirmą kartą nustatyto 
širdies nepakankamumo ar jo pa-
ūmėjimo, mokymas (paslauga tei-
kiama su siuntimu);

Širdies ir kraujagyslių ligų 
kineziterapijos salė, kurio-
je atliekamas širdies ir krauja-
gyslių ligomis sergančių pacien-
tų mankštinimas ir individualaus 
mankštos plano sudarymas.

Ambulatorinių slaugos pas-
laugų namuose teikimas

2021 m., remiantis Lietuvos 
Sveikatos ministerijos ambulato-
rinių slaugos paslaugų namuo-
se teikimo reforma, Druskininkų 
šeimos klinika subūrė ambulato-
rinių slaugos paslaugų namuose 
teikimo specialistų komandą, ku-
rią sudaro bendrosios praktikos 
slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, 
kineziterapeutas, taip pat įsigyta 
šių paslaugų teikimui būtina įran-
ga ir nauja transporto priemonė.

Minėtas paslaugas gali gauti ne-
galią turintys vaikai ir suaugę as-
menys, taip pat – senyvo amžiaus 
asmenys (senatvės pensijos am-

žiaus sulaukę asmenys, dėl am-
žiaus iš dalies ar visiškai netekę 
gebėjimų savarankiškai rūpintis 
savimi).

Šios komandos profesionalios 
pagalbos sulaukia ne tik Druski-
ninkų mieste, bet ir Alytaus rajono 
kaimuose gyvenantys pacientai. 

Pasirašytos sutartys ir dėl soci-
alinių paslaugų teikimo su Drus-
kininkų savivaldybės socialinių 
paslaugų biuru ir paliatyviąją pa-
galbą teikiančia organizacija.

Druskininkų šeimos klinikos 
slaugos paslaugų namuose pas-
laugomis naudojasi ne tik klini-
koje prisiregistravę pacientai, bet 
ir kitų pirminių sveikatos priežiū-
ros įstaigų, su kuriomis pasirašy-
tos paslaugų teikimo sutartys, pa-
cientai.

Profesionalių gydytojų odon-
tologų komanda

Druskininkų šeimos klinikoje pa-
cientus konsultuoja ir paslaugas 
teikia gydytojai odontologai Dan-
guolė Baltrušaitienė bei Adomas 
Sabulis, atvykstantys iš Kauno, 
taip pat ir burnos higienos speci-
alistė Indrė Vitalė, dirbanti mūsų 
mieste.

Klinikoje teikiamos šios odonto-
loginės paslaugos: dantų prote-
zavimas ir implantavimas (ir pa-
gal TLK kompensaciją); terapinis 
gydymas; endodontinis gydymas 
(dantų kanalų gydymas); dantų 
šalinimas ir kitos chirurginės pro-
cedūros; profesionali burnos higi-
ena ir vaikų odontologija. 

2021 metais odontologijos kabi-
netas patobulintas nauju rentgeno 
aparatu, o 2022 metais planuoja-
ma atnaujinti likusią odontologinę 
įrangą.

Klinika dalyvauja programo-
se ir projektuose

Veiklos pradžioje, 2000 m., 
Druskininkų šeimos klinika daly-
vavo Ūkio ministerijos vykdoma-
me projekte PHARE ir laimėjo 
konkursą ir lėšų socialinei inte-
gracijai ir profesinei kvalifikacijai 
stiprinti. 2018 m. sėkmingai suda-
lyvauta Europos sąjungos vykdo-
mame projekte „Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros veiklos efek-
tyvumo didinimas“, o nuo 2020 m. 
iki 2022 m. įstaiga dalyvauja pro-
jekte „Sveikatos priežiūros ko-
kybės ir prieinamumo gerinimas 
tikslinėms gyventojų grupėms 
įgyvendinant inovatyvius sveika-
tos priežiūros modelius“. Šio pro-
jekto tikslas – išbandyti inovatyvų 
sveikatos priežiūros paslaugų tei-

kimo modelį poliligotiems pacien-
tams (pacientams, sergantiems 
dviem ir daugiau lėtinių ligų). Pro-
jektas vykdomas kartu su par-
tneriais iš kitų Lietuvos mies-
tų – Šiaulių ir Utenos, o taip pat 
pasirašytos sutartys dėl bendra-
darbiavimo su Druskininkų visuo-
menės sveikatos centru ir Druski-
ninkų viešąja biblioteka. 

Dalyvauja visuomeniname 
gyvenime

Gražia įstaigos tradicija tapo 
kasmet Pasaulinės širdies dienos 
proga ir Širdies nepakankamumo 
dienos proga rengiamos akcijos. 
Stengiamasi sutelkti Druskininkų 
savivaldybės gyventojų dėmesį ir 
į sveikos gyvensenos principus, 
šiuo tikslu organizuojamos ir vie-
šos paskaitos.

Treti metai Druskininkų šeimos 

klinika dalyvauja Druskininkų ka-
lėdinių eglučių parko konkurse, 
prisidėdama prie Kalėdų pasakos 
kūrimo Druskininkų mieste. 2020 
m. mes tapome Druskininkų kalė-
dinių eglučių parko konkurso nu-
galėtojais! 

2022 metai – nauji iššūkiai!
Nuolat tobulėjanti Druskininkų 

šeimos klinikos komanda ateinan-
čius metus tikisi sutikti, inicijuoda-
ma naujus sveikatos projektus 
druskininkiečių ir visų mūsų sa-
vivaldybės gyventojų labui, daly-
vaudama Lietuvos sveikatos mi-
nisterijos reformoje.

Druskininkų šeimos kliniką 
galima rasti adresu  

Sveikatos g. 30B, Druskininkai  
Daugiau informacijos  

tel. +370 620 48481

Druskininkų šeimos klinika – 22 metai atsakingo, 
kokybiško ir pasiaukojamo darbo

Druskininkų kardiologijos centre – kvalifikuotų specialistų komanda ir pažangiausia 
medicininė įranga

Druskininkų šeimos klinikos komandos darbas pagrįstas pasitikėjimu, kokybe, dėmesiu kiekvienam pacientui/Asmeninio archyvo nuotraukos Užsakymo Nr. MDR-333-01

2020 m. Druskininkų šeimos klinikai įteiktas Druskininkų eglučių parko konkurso 
nugalėtojų apdovanojimas



2021 m. gruodžio 2 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 3337

M. Vitkauskas: „Ketvirtį 
amžiaus besisukantis 

Druskininkų „Rotary“ ratas 
neša gėrį ir naudą visuomenei“

Praėjusią vasarą Veisiejų 
technologijos ir verslo moky-
klai susijungus su Profesinio 
mokymo centru „Žirmūnai“, 
Druskininkuose veikęs šios 
profesinio ugdymo įstaigos fi-
lialas tapo viso Pietų Lietuvos 
regiono profesinio mokymo 
centru – Pietų Lietuvos filialu, 
o vadovauti ugdymo procesui 
jame pradėjo Jurgita Grigaitė 
– „Atgimimo“ vidurinės moky-
klos absolventė, po studijų Vil-
niuje pasirinkusi karjeros gali-
mybes savo gimtajame mieste.

Nuolatinį Jurgitos siekį judė-
ti į priekį, kurti ir tobulėti įžvelgė 
naujasis Profesinio mokymo cen-
tro „Žirmūnai“ direktorius – švie-
timo ekspertas, mokslų daktaras 
Saulius Zybartas, įsitikinęs būti-
nybe stiprinti profesinį mokymą 
ne didmiesčiuose, o būtent regi-
onuose.

Jurgitos drąsa keistis ir dieg-
ti naujoves atitiko Profesinio mo-
kymo centro „Žirmūnai“ vertybes, 
todėl Pietų Lietuvos filialas iš kar-
to pajudėjo pokyčių kryptimi. Vos 
pasiūlytos naujos ikimokyklinio 
ugdymo padėjėjo, konditerio, kir-

pėjo, paramediko, apskaitinin-
ko naujos profesijos jau sutrau-
kė ne tik vietos gyventojus, bet 
ir žmones iš visos Lietuvos. Toks 
augimas bei sėkmė paskatino ir 
naujus planus – ateityje filiale nu-
matoma suteikti galimybę moky-
tis fotografo, auklės, ekspedito-
riaus, kosmetiko, kompiuterinio 
projektavimo operatoriaus, kom-
piuterinių tinklų derintojo, drau-
dimo konsultanto bei dekoratyvi-
nio želdinimo ir aplinkos tvarkymo 
verslo darbuotojo profesijos. 

Naujoji direktoriaus pavaduoto-
ja ugdymui siekia, kad Pietų Lie-
tuvos filialas pateisintų kiekvieno 
mokinio lūkesčius. Dėl to moki-
niams, derinantiems mokymą-
si su darbu, turintiems sveikatos 
problemų ar trumpam išvyku-
siems iš miesto, sudaroma gali-
mybė pamokų įrašus peržiūrėti 
išmaniajame įrenginyje, o užduo-
tis atlikti nuotolinio mokymo(si) 
platformoje arba, atvykus į filialą 
jiems patogiu laiku.

Po traumų ar sunkių ligų grįžtan-
tiems į darbo rinką žmonėms Pie-
tų Lietuvos filialas siūlo profesinę 

reabilitaciją, kurios metu suteikia-
ma tokio žmogaus fizinę būklę ati-
tinkanti profesija, kartu gerinant jo 
fizinę bei emocinę savijautą.

Unikalūs sprendimai čia siūlo-
mi ir jaunimui. Pietų Lietuvos fili-
alo gimnazijoje 9-10 klasių moki-
niai kartu su pagrindiniu ugdymu 
gali įgyti picų kepėjo, šukuosenų 
formavimo, maisto produktų ir ža-
liavų parinkimo ir jų apdorojimo, 
baro paruošimo, priežiūros ir sve-
čių aptarnavimo kompetencijas, 
o 11-12 klasių mokiniai – ir vidu-
rinį išsilavinimą, ir profesinę kva-
lifikaciją.

Jurgita sako, kad Pietų Lietuvos 
filialas – dinamiška ir įvairiopa 
švietimo įstaiga, atvira įvairiausio 
amžiaus ir siekių žmonėms, su-
teikianti jiems pagrindinį ir viduri-
nį išsilavinimą, pirmąją ir antrąją 
profesinę kvalifikaciją, padedan-
ti rasti savo kelią gyvenime ir vie-
tą darbo rinkoje. Na, o Druskinin-
kai – tobula vieta gyventi: mylimi 
nuo pat vaikystės ir kupini galbūt 
ne visiems pastebimų galimybių.

Pietų Lietuvos filialo 
informacija

Mielieji druskininkiečiai, try-
lika metų iš eilės Jūsų dėka 
vyko labdaros misija „Po an-
gelo sparnu“, organizuojama 
Druskininkų LIONS moterų klu-
bo narių. Tikimės ir šiais, ke-
turioliktaisiais, metais sulauk-
ti Jūsų dėmesio ir paramos, 
ištiesiant pagalbos ranką šei-
moms, kurios susidūrė su vie-
nu iš sunkiausių gyvenimo iš-
šūkių – sunkiai serga jų vaikai.

Mūsų paramos laukia mažie-
ji herojai, kasdien kovojantys su 
klastingomis ligomis, svajojan-
tys apie sveikiesiems įprastą gy-
venimą, kuriame nebeliks vietos 
alinančioms procedūroms, ope-
racijoms ir vaistams. Kartu su Ju-

mis jau padėjome nemažam bū-
riui mažųjų mūsų bendruomenės 
narių, o, baigiantis šiems me-
tams, pagalbą prašytume skir-
ti trims sunkiai sergantiems vai-
kams: su cerebriniu paralyžiumi 
ryžtingai kovojančiam Kajui (11 
m.), sudėtingą klausos negalią tu-
rinčiam Pijui (10 m.) ir sunkia akių 
liga sergančiam Rokui (5 m.). Pa-
rama padės specialiųjų poreikių 
turintiems vaikams geriau jaustis 
bei padengs dalį nekompensuoja-
mojo gydymo.

Mes, Druskininkų LIONS mo-
terų klubo narės, džiaugiamės ir 
didžiuojamės mūsų bendruome-
nės, Jūsų artimųjų, draugų, pa-
žįstamų dosnumu, altruistiniu 

noru dalintis, remiant sergančius 
vaikus. Kviečiame Jus padėti įgy-
vendinti šių vaikų, drąsių mūsų 
herojų, svajonę ir drauge pado-
vanoti kuo daugiau šviesių ir šiltų 
vaikystės prisiminimų!

Pasidalinkime su mūsų augan-
čia jaunąja karta baltu šviesos 
tikėjimu, ateities pažadu, vilties 
grožiu, papildykime savo širdį ge-
rumu.

Linkime pakilių šventinių Kalė-
dų akimirkų, naujos gražios pra-
džios, Šviesos ir Meilės pripildytų 
2022-ųjų! Dėkojame už Jūsų ge-
rumą!

Lėšas paramai prašytume per-
vesti į LIONS klubo paramos sąs-
kaitą:

Gavėjas: Druskininkų LIONS 
moterų klubas  

(įm. kodas 300992652 )  
Sąskaitos Nr.  

LT 62 4010 0409 0032 2517, 
AB Luminor bankas 

Druskininkų LIONS moterų 
klubo vardu, Prezidentė Rūta 

Cikanavičienė

J. Grigaitė: „Druskininkuose auga talentai ir 
stiprėja švietimo sistema“

Mažiesiems herojams reikia 
Jūsų pagalbos!

Druskininkų LIONS moterų klubo narės džiaugiasi ir didžiuojasi mūsų bendruomenės 
dosnumu, altruistiniu noru dalintis, remiant sergančius vaikus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vadovauti ugdymo procesui Pietų 
Lietuvos filialui pradėjo J. Grigaitė/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Pietų Lietuvos filialas – dinamiška ir įvairiopa švietimo įstaiga, atvira įvairiausio amžiaus ir 
siekių žmonėms, suteikianti jiems pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pirmąją ir antrąją profesinę 
kvalifikaciją, padedanti rasti savo kelią gyvenime ir vietą darbo rinkoje/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Dar vienas išskirtinis mūsų 
bruožas tas, kad mes ypač ak-
tyviai bendradarbiaujame su 
Lenkijos rotariečiais ir kartu įgy-
vendiname įvarius projektus. 
Neveltui mūsų jubiliejaus šven-
tėje dalyvavo būsimasis visos 
Lenkijos „Rotary“ apygardos 
valdytojas. 

– Ką norėtumėte jubiliejaus 
proga pasakyti klubo kole-
goms, visiems šventės daly-
viams? 

– Naudodamasis proga, noriu 
padėkoti visiems Druskininkų 
„Rotary“ klubo nariams, padė-
jusiems organizuoti mūsų jubi-
liejinį renginį, taip pat – Druski-

ninkų „Lions“ klubo prezidentei 
Rūtai Cikanavičienei, už puikią 
aplinką ir maistą – restoranui-
muzikiniam klubui „Kolonada“, 
už skanų tortą – Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centrui 
„AQUA“.

Druskininkų „Rotary“ klu-
bo vardu nuoširdžiai dėkoju vi-
siems, dalyvavusiems mūsų 
šventėje, visiems, prisidėju-
siems prie būsimų klubo projek-
tų. 

AČIŪ už neįkainojamą ben-
drystę ir rotarystės šilumą, kuri 
spinduliavo viso renginio metu!

Parengė Laimutis Genys

Atkelta iš 1 psl.

Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas kartu su Lietuvos „Rotary“ apygardos valdytoju 
nuvyko pas V. Malinauską ir asmeniškai įteikė jam skirtą garbingą apdovanojimą/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasveikino Druskininkų „Rotary“ 
klubo narius ir už per ketvirtį amžiaus Druskininkų  bendruomenės labui nuveiktus darbus 
įteikė Druskininkų apdovanojimą – „Ratnyčėlės“ skulptūrėlę/Alvydo Lukoševičiaus 
nuotrauka 

Auksiniai „Rotary“ ženkleliai įteikti rotariečiams, esantiems šio klubo nariais nuo pat 
Druskininkų „Rotary“ klubo ištakų: A. Katilovskiui, G. Radvilavičiui, V. Rozaliui , F. Ciemny, 
G. Viselgai, V. Kuneikai, R. Markauskui, V. Rozaliui, /Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka 
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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

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-
ekspeditoriams (CE kategorija 95 kodas).  

Kontaktinis tel. +370 654 22201

Profesionalus patalpų 
valymas!

Antrasis atvykimas – 50 
proc. nuolaida! 
Tel. 8 648 31369

Siuvyklėlėje, esančioje 
Neravų g. 4, šalia LIDL 

parduotuvės, Jums pasiūs 
naują arba atnaujins turimą 
drabužį. Maloniai prašome 

apsilankyti. Tel. 8 629 17674

„The House“ ieško naujų komandos narių!
Barmeno/Barmenės
Padavėjo/Padavėjos

Adresas: M.K Čiurlionio g. 61 Druskininkai
El. p linas.jablonskas@gmail.com

Tel. 8 60531059

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Kvalifikuoti statybininkai 
atlieka visus vidaus ir 

išorės apdailos darbus. 
Tel. 8 631 76783

Transporto įmonei UAB „Transdina“ reikalingas 
tolimųjų reisų vairuotojas („CE kategorija“). Reisai: 

Lietuva – Lenkija – Lietuva. Tel. 8 686 56366  
ir 8 656 29324

Taksi iškvietimas 
Druskininkuose!
Vežame klientus 
geriausia kaina!

Yra galimybė rinkti 
antspaudėlius – surinkus 

6, 7-tas važiavimas 
nemokamai  

(miesto ribose). 
Tel. 8 606 86550

Paštu atsiųstas vietinės rin-
kliavos už atliekų tvarkymą 
pranešimas dažnai kur nors 
pasimeta. Atsiųstas elektroni-
niu paštu – niekur nedingsta! 
Ir tai – tik viena iš priežasčių, 
kodėl verta atsisakyti popieri-
nių mokėjimų pranešimų ir už-
sisakyti juos gauti elektroniniu 
paštu. 

Tik būtinai pasitikrinkite, o prisi-

jungdami naujai,  nurodykite vei-
kiantį ir naudojamą elektroninį 
paštą! 

Pastebėta, kad šiuo metu nema-
žai rinkliavos mokėtojų yra nuro-
dę adresus, besibaigiančius 

@zebra.lt ir @aktv.lt. Ze-
bra elektroninių paslaugų netei-
kia nuo 2017 metų, nuo 2021 m. 
gruodžio 1 d. išjungiama pašto @
aktv.lt platforma. 

Todėl raginame pasitikrinti savo 
elektroninius paštus ir užsisakyti 
jais siunčiamus mokėjimo prane-
šimus!

Jeigu kyla neaiškumų, pro-
blemų, bandant prisijung-
ti, prisiregistruoti, kreipkitės  
info@alytausratc.lt

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo informacija

Užsisakykite elektroninį mokėjimo 
už atliekas pranešimą!
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Sutikite Naujuosius 2022 metus pirmieji! 
Ne, ne, mes tikrai nesiūlome kelionės į šiltus kraštus, kuriuose dėl laiko juostų skirtumo 

Naujieji metai ateina ankščiau... Mes kviečiame būti pirmaisiais ir pasimėgauti šventine de-
gustacine Naujųjų metų vakariene naujai atidaromoje degustacinėje gastro studijoje. Šven-
tinė vakarienė bus sudaryta iš 4 patiekalų, kuriuos Jums paruoš ilgametę patirtį turintys vir-
tuvės šefai.

Studijos įkūrėjai – draugai, kurie į Druskininkus atvyko gyventi ir dirbti daugiau nei prieš de-
šimtmetį. Jų atsitiktinė pažintis peraugo į gražią draugystę, o po 10 metų draugai ėmėsi įgy-
vendinti ir ilgai puoselėtą profesinės partnerystės idėją.

„Mes pažįstami 10 metų, abu dirbame maitinimo srityje, vienas kitam padedame ir pasita-
riame, tačiau dar niekada nedirbome kartu. Ilgai puoselėjome šią idėją, kol ji „materializavo-
si“. Pagrindinė priežastis – noras išeiti iš komforto zonos, nes tai veda į tobulėjimą. Abu esa-
me ambicingi, todėl tai bus ir didelis iššūkis mums abiems“, – sako vienas iš naujos idėjos 
sumanytojų.

Naujametės vakarienės metu gerą atmosferą palaikys DJ grojama muzika. Barmenas mik-
suos skanius kokteilius, o virtuvė pasirūpins, kad į naujus – 2022-uosius – metus įžengtumė-
te, mėgaudamiesi skaniais ir kokybiškais patiekalais.

Kaina 1 asm. – 100 Eur. 

Jūsų laukia: pasitikimo gėrimas, gėrimas prie maisto, Naujųjų metų sutikimo gėrimas, šalta-
sis užkandis, karštasis užkandis, karštasis patiekalas, desertas ir Naujųjų metų naktinis už-
kandis.

Šventės pradžia – 2021 gruodžio 31 d. 20.30 val.  

Daugiau informacijos – druskininkugastrostudija@gmail.com ir  tel. +370 663 82445

Artėjant pirmajam gruo-
džio savaitgaliui, Druskinin-
kų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuras kartu su 
Lietuvos šiaurietiško ėjimo 
asociacija kviečia prisimin-
ti ir savarankiškai paminėti 
šiaurietiško ėjimo žiemos se-
zono atidarymą. 

Šiaurietiško ėjimo sezonas 
daug metų būdavo pradedamas 
Druskininkuose, tačiau, esant 
pandemijai, po savo pamėgtas 
vietas siūlome Jums žygiuoti 
savarankiškai. Šį kartą siūlome 
Jums 6 , 12 ir 20 kilometrų ats-
tumus. Taip pat raginame įam-
žinti gražiausią maršruto vietą 
ir pasidalinti su mumis el. paštu:  
vsb.stebesena@gmail.com 

Gruodžio 6 d. socialinio tin-

klo „Facebook“ Druskininkų sa-
vivaldybės VSB paskyroje pa-
sidalinsime Jūsų atsiųstomis 
nuotraukomis, o daugiausia 
„Patinka“ surinkusių nuotraukų 
autoriai bus apdovanoti Drus-
kininkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro įsteigtais 
prizais.

Šiaurietiškas ėjimas – viena 
iš fizinio aktyvumo formų, kuri 
tinkama bet kuriuo metų lai-
ku. Siūlome ir šia sportine vei-
kla mėgautis atsakingai – laiky-
tis saugių atstumų, nesibūriuoti, 
pasivaikščiojimui rinktis tas vie-
tas, kuriose žmonių mažiau, 
vengti įprastai labiausiai lanko-
mų vietų. Praleiskime pirmą-
jį gruodžio šeštadienį aktyviai ir 
prasmingai!

Virtualus šiaurietiško ėjimo 
žiemos sezono atidarymas – 

jau šį šeštadienį! Nuo lapkričio 29 d. kiekvie-
nas Lietuvos naujagimis 
gaus lauknešėlį, kuris padės 
žengti pirmuosius skaitymo 
patirties žingsnius. Tarptau-
tine patirtimi paremtas anks-
tyvojo skaitymo projektas 
„Knygų startas“, praėjusiais 
metais išbandytas Vilniaus 
apskrityje, tampa nacionali-
nis ir yra pirmas ir vieninte-
lis tokio masto ankstyvojo 
skaitymo skatinimo projek-
tas Lietuvoje. 

Lietuvos ligoninių gimdymo 
skyriuose gimdyvėms dalijamus 
lauknešėlius sudaro Indrės Za-
lieckienės knygelė „Kapt kapt 
kapt“, atitinkanti 0-3 metų vai-
kų galimybes ir poreikius, Na-
cionalinės bibliotekos skaitymo 
specialistų parengti patarimai 
tėvams, kaip skaityti su vaiku, 
spalvingi skirtukai ir pirmasis 
skaitytojo pažymėjimas. Visos 
priemonės pateikiamos specia-
lioje „Knygų starto“ kuprinėlėje. 
Taip pat šiuos lauknešėlius gali 
gauti 2021 metais kūdikių susi-
laukusios šeimos – juos galite 
atsiimti Druskininkų savival-
dybės viešojoje biblioteko-
je (V. Kudirkos g.13). Informa-
cija teikiama telefonu 8 675 
00317.

Pagrindinis projekto tikslas – 
užauginti Lietuvoje pirmą kar-
tą vaikų, kurių skaitymo patirtis 
prasideda nuo pat pirmų dienų, 
kartu skatinant skaitymą šeimo-
je ir padedant jauniems tėvams 
įsisąmoninti ankstyvojo skai-
tymo svarbą ir suteikiant jiems 
reikalingų priemonių ir žinių. Tai 
atspindi ir projekto šūkis: „Su 
kiekviena knyga – ūgteli karta!“

Projektą įgyvendina Lietuvos 
Respublikos kultūros ministeri-
ja ir Lietuvos nacionalinė Marty-
no Mažvydo biblioteka. Projekto 
globėja – ponia Diana Nausė-
dienė.

„Kiekviena knyga – atskiras 
pasaulis, o jų visuma yra visa-
ta, į kurią padeda įžengti pirma-
sis ugdytojas. Skaitydami knygų 
visatoje atrandame mintis, ple-
čiame mikropasaulius ir kuria-

„Knygų starto“ lauknešėliai – visiems 
Lietuvos naujagimiams

me save. Augame ir dalijamės 
mintimis tam, kad augtų pasau-
lio gėrio ir kultūros lobynas.

Skaitydami pirmąją knygą 
naujagimiui, vertingą literatūrą 
vaikams, ateities kartoms dova-
nojame sielos augimo sparnus. 
Ankstyvojo skaitymo patirtys lyg 
kosminis laivas drąsioms mūsų 
mažylių odisėjoms: padeda for-
muoti žmogiškąjį ryšį, bendra-
vimo įgūdžius, lavina vaizduo-
tę, kūrybiškumą ir kartu kuria 
nepaprastai taurų ryšį su žinio-
mis, smalsumu pažinti ir sužino-
ti. Čia tėvelių dėmesys, rūpestis 
ir kantrybė – nepakeičiami: skai-
tykime daug, skaitykime garsiai, 
skaitykime vieni kitiems“, – kvie-
čia projekto globėja D. Nausė-
dienė.

Kultūros ministras Simonas 
Kairys mano, kad įsitvėrus ma-
mos ar tėčio rankos drąsiau 
žengti pirmuosius žingsnius ir 
po gimtuosius namus, ir po kny-
gų pasaulį: „Drauge su vaiku 
praleistas laikas skaitant, tyrinė-
jant iliustracijas – vienos pras-
mingiausių ir turiningiausių va-
landų, kurios dažnam išauga į 
visą gyvenimą trunkančią mei-
lę literatūrai. Kviečiu tėvus kuo 
anksčiau su vaikais leistis į ke-
liones knygų puslapiais, nes čia 
slypi ir pasakų stebuklai, ir kūry-
bingumo mokykla, ir fundamen-
talios vertybės.“

„Tyrimais pagrįsta, kad šešia-
mečio vaiko, kuriam nebuvo 
garsiai skaityta kūdikystėje, žo-
dyną vidutiniškai sudaro vos 7 
tūkst. žodžių, o garsiai skaitomų 
knygų klausiusio vaiko žodynas 

siekia net 17 tūkst. žodžių. Šau-
nūs tėvai, kurie nebijo žaisti, įsi-
jausti į skaitomą tekstą, imituoti 
veikėjus, keisti balsą, intonaci-
ją. Mažyliams tai tikrai patinka. 
Šis projektas – labai gera proga 
strateginiams ėjimams, kartu tai 
ir galimybė atskleisti visuome-
nei knygų skaitymo potencia-
lą. Visais atvejais tokios akcijos, 
iniciatyvos yra pozityvios“, – įsi-
tikinęs Nacionalinės bibliotekos 
generalinis direktorius prof. dr. 
Renaldas Gudauskas.

Kodėl ankstyvasis skaitymas 
yra toks svarbus? Neurologi-
niu požiūriu pirmi treji vaiko gy-
venimo metai yra ypač svarbūs 
jo raidai. Šiuo laikotarpiu sme-
genys ima pratintis prie kalbos. 
Moksliniai tyrimai patvirtina, kad 
žmogus galėtų labiau atskleis-
ti savo potencialą, nuo pirmųjų 
dienų jis turi augti kuo turtinges-
nėje kalbinėje aplinkoje. Skaity-
mas – vienas iš būdų šią aplinką 
kokybiškai praturtinti. Jis lavina 
vaiko gebėjimus aiškiai reikšti 
mintis, treniruoja mąstymą, at-
mintį ir vaizduotę, moko sutelk-
ti dėmesį, skatina kūrybiškumą 
ir dar begalę kitų nepapras-
tai svarbių įgūdžių. Todėl ypač 
svarbu vaikus su knyga ir skai-
tymu supažindinti jau nuo pir-
mųjų gyvenimo dienų.

Daugiau informacijos apie pro-
jektą ir ankstyvojo skaitymo 
naudą rasite www.knygustar-
tas.lt, taip „Instagram“ paskyro-
je knygustartas.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija
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Padėka medikams

Dažnai susiduriame su medikais ir gera sutikti tuos, kurių suteikta 
pagalba, ištartas geras žodis, padrąsinimas ar nuraminimas padeda 
išsaugoti mums brangiausią turtą – sveikatą. Sunku rasti žodžius, 

kuriais galėtume išreikšti padėką Druskininkų ligoninės reabilitacijos 
skyriaus vedėjai Laimutei Stankevičienei ir jos vadovaujamam 

kolektyvui. Tariame didelį AČIŪ už atsidavimą savo darbui, už rūpestį, 
nuoširdų bendravimą, dėmesingumą, gydant ir slaugant mūsų mamą 

Laimutę Vidūnienę. 
 

Dukros Daiva, Diana ir Nijolė

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

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

Brangiai superkame 
benzininius ir benzinas-

dujos automobilius: „AUDI“, 
„BMW“, „HONDA“, „MB“, 

„MITSUBISHI“, „NISSAN“, 
„OPEL“, „TOYOTA“, „VW“  
nuo 1985 m. iki 2000 m. 
Sutvarkome dokumentus 
SDK, utilizaciją paramai 

gauti. Dirbame 24/7.
Tel. 8 686 94982

Elektros instaliacijos darbai 
nuo darbų pradžios iki pabaigos. 

Tel. 8 610 27022

AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir tech-
ninis aptarnavimas, autodetalės.

Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu – 10 
% nuolaida darbams ir detalėms! 

Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988
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Užuojautos

Kiekvienas palieka pėda žemėje, 
kai einame laukais, 

Jei gilios – jos ilgai išlieka, 
jei teisingos – jos tampa keliais. (Just. Marcinkevičius)

Mirus Dzūkijos partizanui Juozui Jakavoniui-Tigrui, nuoširdžiai 
užjaučiame dukrą Birutę Skindarienę ir jos artimuosius.

Regina Jančiauskienė ir Danutė Skrabulienė

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus... 

Tik tenai pailsusios krūtinės 
po visų kelionių atsigaus. (B. Brazdžionis) 

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Almą Kaupinienę. 
Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus Atminimo!

Mirus Algiui Kinderiui, skaudžią netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučiu žmoną Birutę, sūnų Vygantą, dukrą 

Daivutę, anūkėlę Beatą, artimuosius ir gimines.
Marytė Pavasarienė

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų. 

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Kavaliauskienę,  
mirus mylimam broliui.

Merkinės g. 9 namo gyventojai

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

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

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Audrių Virbalį  ir visus artimuosius. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė!
Merkinės g.6 namo gyventojai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Ireną Stonkuvienę.

M. K. Čiurlionio 65 Klinikos bendradarbiai ir Z. Nedzinskaitė

Ir vieną kart, Pavasari, Tu vėl atjosi drąsiai,
o mylimas Pavasari, manęs jau neberasi...
Sustabdęs juodberį staiga į žemę pažiūrėsi

ir žemė taps žiedais marga –aš diemedžiu žydėsiu. (S. Nėris)

Mirus Jolantai Zuikevičienei, nuoširdžiai užjaučiame jos 
šeimą ir artimuosius. Visad ją prisiminsime kaip šviesų ir 

pilną gražios energijos Žmogų.
UAB „Inkliuzija“ kolektyvas

Tokia tauri ir mylinti širdis,
ir akys šviesiosios ilgam gyvenimo kely pavargo...

Išėjo... palikęs amžinybės brydę,
išėjo ten, iš kur jau nieks negrįžta... 

Iškeliavus į amžinybę mylimam Tėveliui, nuoširdžiai 
užjaučiame dukras Angelę Jakavonytę, Birutę Skindarienę ir 

visus artimuosius.
B. ir T. Kuzminai, O, V. ir M. Giedraičiai

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu, 
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda, 

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai 
užjaučiame Astą Jurčiukonienę, jos šeimą ir artimuosius.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame Aušros ir Valdo Jundų šeimą, mirus 
mylimam sūnui Egidijui.

Gėlių gatvės kaimynai

RENGINIAI
Gruodžio 3 d. 13 val. Švietimo centro (M. K. Čiurlionio g. 80) 2-jame aukšte, 6 kabinete į 

paskaitą „Kvėpavimo technologijų praktika“ kviečiami TAU klausytojai. Lektorius – gyd. J. Valskys.

Druskininkų miesto muziejus ir Galerija kviečia visus norinčiuosius į Advento dirbtuvėles, 
kurios vyks gruodžio 3 d. 17 val. – „Marmuruoti žaisliukai“, gruodžio 7 d. 17 val. – „Kvepiantys 
žaisliukai“, gruodžio 10 d. 17 val. – „Eglutė skarota“. Informacija ir registracija tel. (8 313) 51024

Gruodžio 8 d. 16 val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Viečiūnai, Jaunystės g. 6A) 
adventinė popietė „Kalėdų belaukiant“. Adventines giesmes atliks A. Lazauskienė ir R. Jasaitienė, 
karpinių meno mokys V. Jasienė

Gruodžio 10 d. 16 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( V.Kudirkos g. 13) –
Vytauto Valentukevičiaus knygos „Druskininkai. Auros šviesoje“ sutiktuvės 

Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkai):
Gruodžio 4 d. 12 val. Kalėdinių vainikų dirbtuvės. Edukatorė Rūta Kazakevičienė. Daugiau 

informacijos tel. 8 611 56015
Gruodžio 4 d. 11.00 val. Šventinės dekupažo dirbtuvės. Edukatorė – Irma Jazerskaitė. Daugiau 

informacijos tel. 8 630 69886

PARODOS
Amatų centre „Menų 

kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27, Druskininkai):

Gruodžio 3 d. – gruodžio 
23 d. – Raimondos Bolienės 
tapybos paroda „M. K. 
Čiurlionio kelias“

Gruodžio 3 d. – gruodžio 
23 d. – Deivido Jotaučio 
keramikos paroda „Praeities 
atspindžiai“

Gruodžio 3 d. – gruodžio 
23 d. – Audriaus Merkio 
medžio skulptūrų paroda 
„Angelai tarp žmonių“

Iki gruodžio 22 d. 
Druskininkų miesto 
muziejaus Galerijoje (M. K. 
Čiurlionio g. 37) veiks Vilmos 
Vasiliauskaitės paroda 
„Europos pagrobimas ir kiti 
sapnai“

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

Iki 2022 m. sausio 30 d. V. 
K. Jonyno galerijoje (Turistų 
g. 9) ir M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) pradedama 
eksponuoti Respublikinė 
paroda „Gobelenas vakar ir 
rytoj“

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

Santechnikos 
darbai.  

Tel. 8 673 88383

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Leipalingio miestelyje, 
Druskininkų sav., 

Veisiejų g. parduoda-
mas gyvenamasis 

namas (72 kv. m)  su 
ūkiniais pastatais ir 

8,4 arų sklypu 
Tel. 8 616 48116

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
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2021.12.04d.
Šeštadienis

2021.12.03d.
Penktadienis

2021.12.05 d.
Sekmadienis

2021.12.06 d.
Pirmadienis

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

džeris“.
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. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Kurjeris.
23:20 Laiko patrulis.
01:20 Kandidatas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti. 

07.00 „Kelias į turtus“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“. 
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Surasti ir sunaikinti.
23:15 Rokis Balboa.
01:20 „Būk ekstremalas“.

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 KINO PUSRYČIAI. Skūbis Dū 
2. Monstrai išlaisvinti.
11:50 Policijos akademija 5. Užduotis 
Majamio pakrantėje.
13:40 Pelenės istorija.
15:35 Sugrįžęs iš praeities.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir 
laimingai.
21:20 Patruliai.
23:30 Karo šunys.
01:45 Kurjeris.

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 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021“. 
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Žudikų pėdsakais“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 Lietuvos dvarai. 
04.00 Negaliu tylėti. 
04.20 „Zoologijos sodas“.
05.10 Švarūs miestai. 
05.35 Vantos lapas. 
06.00 „Žiedas su rubinu“.

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
06:40 „Lenktynės aplink pa-
saulį“.

08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina. 
10:00 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-
nieriai“.
11:10 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:05 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“. Tiesiogi-
nė transliacija.
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 „Muilodrama“.
22:00 MANO HEROJUS. Tamsio-
ji banga.
00:20 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas.
02:15 Surasti ir sunaikinti.

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“.
08:45 KINO PUSRYČIAI. Normas, lo-
kys iš Šiaurės.
10:35 Denis - grėsmė visuomenei.
12:40 Storulis ringe.
14:50 Mylėti(s) smagu.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Kongas. Kaukolės sala.
21:50 Oušeno 8.
00:05 Nelaisvėje.
02:20 Patruliai.

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 Vyrų šešėlyje. 
11.30 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021“. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Alfa taškas. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Negaliu tylėti. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.50 „Gyvenimo linija“.
03.35 „24/7“. 
04.20 „Zoologijos sodas“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. Kražiai.

08:00 Miško atspalviai. 

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

10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.

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.
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 Stilius. 
13:00 Gyventi kaime gera. 
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
14:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021.
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Kalėdų kalendorius 2021.
23:00 Premjera. Sniego Senis.
00:55 Paskutinis pasivažinėjimas.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai. 
04:05 Išpažinimai. Programa apie 
dvasinius ieškojimus. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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

06:55 Svajoja vaikai. 
07:25 Premjera. Nematoma Siu.
09:00 Kalėdų kalendorius 2021.
09:03 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. Orai.
10:38 Ir vėl Kalėdos. 
10:45 Labas rytas, Lietuva.
11:52 Kalėdų kalendorius 2021.
12:00 Premjera. Gyvūnai operatoriai.
12:50 Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gyveni-
mo metai.
13:45 75-eri UNICEF veiklos metai. 
Už kiekvieną vaiką. 
14:00 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021.
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
20:55 Kalėdų kalendorius 2021. 
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Supertėtis.
00:35 Sniego Senis.
02:30 Mano gyvenimo metai.
04:00 Euromaxx. 
04:30 Hadsonas ir Reksas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. Programa apie 
dvasinius ieškojimus. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
08:55 Kalėdų kalendorius 2021.
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
11:55 Kalėdų kalendorius 2021.
12:00 Nepaprastos erelių galios.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 
2021.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. 
07:40 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 Savaitė. 
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021.
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021. 
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Virš vandens.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Aistra varžytis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:15 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:35 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Nuoširdžiai, beprotiškai, sal-
džiai“.
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. „Paramos projek-
to „Išsipildymo akcija“ koncertas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 TIESIOGIAI. „Paramos projek-
to „Išsipildymo akcija“ koncertas“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Gerumo stebuklas“.
01:15 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
03:35 „Rizikinga erzinti diedukus“.
05:40 „Šeimynėlė“.

06:05 „Šeimynėlė“.
06:35 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-
slaptys“.
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 „Ledynmečio milžinai“.
12:30 PREMJERA „Barbė. Didelis 
miestas, didelės svajonės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 PREMJERA „Barbė. Didelis 
miestas, didelės svajonės“.
13:45 „Persijos princas. Laiko smil-
tys“.
16:10 „Vienas namuose“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Vienas namuose“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Pragaras rojuje“.

06:35 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.

07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-
slaptys“.
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 „Žvėrelių maištas“.
15:00 „Naktis muziejuje“.
17:15 „Starkus stato“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Starkus stato“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI. „X Faktorius“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Džonas Vikas 2“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Džonas Vikas 2“.
01:05 „Pragaras rojuje“.
03:15 „Siuntinys“.
05:10 „Šeimynėlė“.

06:15 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Kur veda svajo-
nės“.
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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Gaujų karai. Šešėliai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Okupacija. Misija lietus“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Okupacija. Misija lietus“.
01:10 „Franklinas ir Bešas“. 
02:10 „Havajai 5.0“.
04:10 „Tai – mes“.
05:10 „Moderni šeima“.

16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
03.35 Alfa taškas. 
03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.
05.20 Laisvės TV valanda. 
06.00 „Žiedas su rubinu“.

22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Pragaras rojuje“.
23:45 „Žudymo žaidimai“.
01:50 „Paskutiniai riteriai“.
04:10 „Franklinas ir Bešas“.
05:05 „Šeimynėlė“.
05:35 „Ledynmečio milžinai“.

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. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
20:55 Kalėdų kalendorius 2021.
21:00 Premjera. Pagaminta Italijoje.
22:00 3 minutės iki kino. Lietuvių vai-
dybinį filmą „Žmonės, kuriuos pažįs-
tam“ pristato filmo režisierius Tomas 
Smulkis.
22:03 Premjera. Žmonės, kuriuos pa-
žįstam. 
23:45 Froidas.
02:00 Supertėtis.
03:25 Nepaprastos erelių galios.
04:20 Puaro.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
III-iasis etapas. 
10:00 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-
nieriai“.
11:10 „Lenktynės aplink pasaulį“.
12:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:05 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe-LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“-Panevėžio „Lietka-
belis“. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:35 „Narkotikų prekeiviai“.
00:45 Tamsioji banga.
03:00 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas.
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05.15 Vantos lapas. 
05.45 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021“. 
06.15 TV parduotuvė.

06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 Eko virusas. 
08.30 Vyrų šešėlyje. 
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“.
03.35 Alfa taškas. 
03.55 „24/7“. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:35 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-
nieriai“.
11:35 „Sekliai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Sekliai“.
18:30 Betsafe - LKL čempionatas. 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“ - Alytaus 
„Dzūkija“. Tiesioginė transliacija.
21:00 Pakeleiviai.
23:15 „Mirtinas ginklas“.
00:15 „Kondoras“.
01:20 „Narkotikų prekeiviai“.
02:25 „Atsarginis prezidentas“.

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

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Pagro-
bimas.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 Antroji pataisa.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 „Gyvenimo linija“.

08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“. 
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
03.35 Alfa taškas. 
03.55 #NeSpaudai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

05.00 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. intelektualios po-
litinės satyros šou. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
03.35 Alfa taškas. 
03.55 Laikykitės ten. intelektualios po-
litinės satyros šou. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 Lūžio taškas.
23:10 Misionierius.
01:05 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Greitojo reagavimo būrys“.

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

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Skaus-
mas ir šlovė.
00:45 „Sūnus paklydėlis“.
01:45 Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. 
04:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
„Menininkų portretai.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 „Žudikų pėdsakais“.

08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 „Juvelyrų klanas“.
03.35 Alfa taškas. 
03.55 Oponentai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
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 Specialistas.
23:15 Lūžio taškas.
01:25 „Būk ekstremalas“.
02:25 „Greitojo reagavimo būrys“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 
2021.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. 
07:40 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 Šok su žvaigžde. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:35 Aistra varžytis.
01:05 (Ne)emigrantai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 

2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Ka lėdos. 
07:30 Žinios. 
07:40 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 Pasaulio puodai. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 Vienas iš 3 milijonų. 
22:40 Dviračio žinios. 
23:10 Premjera. Virš vandens.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Premjera. Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Klauskite daktaro. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 

2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Žinios. 
07:40 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. Lietu-
va Europoje. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. 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 Premjera. Virš vandens.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Premjera. Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:15 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Romanas vynuo-
gyne“.
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. Šešėliai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Rembo. Pirmasis kraujas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS 
„Rembo. Pirmasis kraujas“.
00:20 „Franklinas ir Bešas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Tai – mes“.
04:25 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.

06:15 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:35 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Saldus meilės receptas“.
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“. 
19:20 „TV3 sportas“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Gaujų karai. Šešėliai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Prarastasis miestas Z“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Prarastasis miestas Z“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Prarastasis miestas Z“.
01:30 „Havajai 5.0“.
03:30 „Tai – mes“.
04:30 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.

06:15 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
07:35 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Vestuvių varpai“.
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 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Aleksandras“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Aleksandras“. 
02:10 „Havajai 5.0“.
04:10 „Tai – mes“.
05:05 „Moderni šeima“.

15:30 „Raudonas kambarys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA. Antroji pataisa.
00:20 „Sūnus paklydėlis“.
01:20 Oušeno 8.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Ponių rojus.

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 Misionierius.
22:55 Pakeleiviai.
01:10 „Būk ekstremalas“.
01:40 „Būk ekstremalas“.
02:10 „Greitojo reagavimo būrys“.

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

džeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Raudonas kambarys“.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:25 Sportas. 
19:27 Orai. 
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Teisingu-
mo angelas. Pipirmėtė.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Pagrobimas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.
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Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 

darbams suteikiu garantiją. 
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

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

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

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

Tel. +370 686 43950

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

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą. 
Tel. +370 687 93693

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

UAB „Visos srovės“ nuolatiniam darbui reikalingas pagalbinis 
darbuotojas elektros darbams. Apmokome. 

Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas. 
Teirautis telefonu:+370 6022 2763

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-ekspedi-
toriai, turintys  „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės 

reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur. 
Tel. +37061630901

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

Reikalingas pagalbinis darbuotojas. 
Tel. 8 636 27602

Giluminis cheminis minkštų 
baldų ir kilimų valymas Jūsų 

namuose.
Tel. 8 615 77277

Priekabos su kubilu nuoma. 
Druskininkų mieste 

pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 618 53770 

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. Tel. 8 

603 30577

Visi aplinkos tvarkymo ir prie-
žiūros darbai, trinkelių klojimas, 

medžių pjovimas, gyvatvorių 
karpymas, metalo supirkimas, 

statybinių šiukšlių, šiferio išveži-
mas ir kitos paslaugos.
Tel. +370 628 75156

Reikalingi tarptautinių 
reisų  vairuotojai-

ekspeditoriai, turintys 
„CE“ kategoriją.

Savaitės trukmės reisai.

Tel. +370 654 22201

Parduodamos požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės vietos,  

Gardino g. 56A name. 
Tel. 8 677 72510

Glaistymo, dažymo darbai. 
Tel. 8 638 10880

• Metalo smėliavimas
• Medienos smėliavimas
• Namų smėliavimas
• Ratlankių smėliavimas
• Miltelinis dažymas

Tel. +37062556355 
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TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

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

Laima Selvestravičienė

Asmeniniai skelbimai
Tel. 8 609 28835

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Druskininkuose, Vytauto g. 
20, prieš Meno mokyklą. Kaina 
– 200 Eur ir komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 645 49074

Prie „Eglės sanatorijos“ nuomo-
jamas sodo namelis. 1 aukštas 
– 100 Eur, 2 aukštas – 80 Eur.  
Tel. 8 675 61036

Išsinuomotų

Ilgam laikui ieškomas 2-3 kam-
barių butas nuomai netoli centro.  
Tel. +370 628 75156

Įvairūs daiktai

Malkinės sandėliukas, lauko 
tualetas (medinis), kreivuolių 
pavėsinė. Tel. 8 656 38881 ir 8 
605 61520

Pušinės durys su stakta ir 2 
spynomis iš laiptinės į butą. 
Kaina – 100 Eur. Televizorius 
„Samsung“ plazma – 129 cm su 
įstrižaine, kaina – 100 Eur. Tel. 8 
624 26611

Parduodama naudota skardos 
stogo danga, 35 kv. m. Tel. 8 
651 73934

TV priedėliai „TV STAR“ – nuo 
15 Eur, TV sieninis laikiklis – 4 
Eur, kineskopinių TV „Panaso-
nic“ ir „Samsung“ distanciniai 
pulteliai nuo 2 Eur, „Scart“ laidai 
– nuo 2 Eur, šaldytuvas „Go-
renje“ dalimis. Aštuoniakampis 
kavos staliukas (keramikinis 
plytelių paviršius, aukštis – 55 
cm, plotis – 100 cm, kaina – 25 
Eur) ir vaikiškas maniežas – 30 
Eur, pakabinami šviestuvai nuo 
5 Eur, seno modelio „Nokia“ 
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur. 
Tel. 8 686 43600

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

Parduodama siuvimo mašina 

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Nekilnojamas turtas

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

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas, Neravų g.: 47, 68 kv. m, 5 
aukštas iš 5, kaina – 22 000 Eur, 
kreiptis į NT agentūrą „Dzūkas“. 
Tel. +370 699 65709

Parduodamas 3 kambarių, 47, 
75 kv. m butas Gardino g. 34. 
Kaina – 35 000 Eur. Tel. 8 683 
03084

Skubiai parduodamas 72 kv. 
m namas 7, 13 arų sklype Lei-
palingio miestelyje. Yra 15 kv. 
m ūkinės patalpos. Kaina – 16 
000 Eur. Kartu galima pirkti ša-
lia esantį mūrinį pastatą su 1, 19 
arų sklypeliu. Kaina – 4 500 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Žemės sklypas Gailiūnuose, 26 
arų namų valda, kaina – derina-
ma. Tel. 8 622 58037

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

Perka nekilnojamą turtą

Ieškomas pirkti sodo sklypas 
šalia Druskininkų ir garažas 
Baltašiškėje. Gali būti apleistas. 
Tel. +370 628 75156

Pirkčiau 2 kambarių butą, siūlyti 
įvairius variantus, ne bendrabu-
čio tipo. Tel. 8 610 82410

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

Nuoma

Išnuomoju 1 kambario butą: 16 
kv. m, 1 aukštas ir 2 kambarių 
butą, 33 kv. m, 2 aukštas, visi 
patogumai ir buitinė technika. 

„Singer“. Tel. 8 672 20567

Puikios būklės didelis, vir-
tuvinis komplektas su inda-
plove, el. virykle, gartraukiu.  
Tel. 8 680 23134

Nikeliuotų puodų rinkinys.  
Tel. 8 682 57013

Perka

Perka tekinimo, frezavimo sta-
kles ir kitus metalo apdirbimo 
įrankius. Tel. 8 626 559531

Perku senovinius eglutės žais-
liukus, pašto ženklus, ženkliu-
kus, naujametines atvirutes. 
Tel. 8 606 59756

Transporto priemonės ir 
jų dalys

2007 m. „VW Sharan“, 1, 4 TDI, 
2009 m. „Mazda 5“, 2 l, dyze-
lis, 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

„SUBARU Justy“ 2007-08 m. 
129 000 km, TA IKI 2022-12, 1.3 
l, benzinas, 69 kW, daug priva-
lumų, visi varomi ratai. Kaina – 
2600 Eur. Tel. 8 626 79757

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

„Seat Alhambra“: 2004 m. 1, 9 
TDI, 85 kW, 7 vietos, maža rida, 
iš Vokietijos. Kaina – 2200 Eur. 
Tel. 8 612 93980

II-ojo „Volkswagen Golf“ va-
riklis su pavarų dėže, prieki-
niai amortizatoriai su spyruo-
klėmis, labai geros būklės.  
Tel. 8 688 24300 

Perka transporto priemo-
nes ir jų dalis

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

Perku rusišką automobilį arba 
motociklą, gali būti su defektais. 
Tel. 8 606 59756

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliai, kaladės, kapotos, Druski-
ninkų sav. pristatome nemoka-
mai. Tel. 8 698 39795

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

Pušines malkas pristatome į 
vietą, kaina –20 Eur metras. 
Tel. 8 639 79679

Žemės ūkio produkcija

Parduodu bulves, žieminius 
kviečius, rugius, avižas ir šieną 
rulonais. Tel. 8 699 18639

Parduoda grynaveislį Sufol-
ko veislės aviną, triušius – 
vokiečių dėmėtieji milžinai.  
Tel. 8 672 49828

Ieško darbo

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

Galiu prižiūrėti, slaugyti ligo-
nius. Turiu medicininį įsilavini-
mą, darbo patirtis slaugoje – 3 
metai. Tel. 8 622 29242

Rasta

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

Dovanoja

Dovanoju 3 mėnesių nuos-
tabias, mielas katytes.  
Tel. 8 638 70199

Kiti

Reikalingas pagalbinis darbuo-
tojas. Tel. 8 636 27602

3 metų berniukui 1-2 k. per sa-
vaitę (kelioms valandoms), ligos 
atveju – pilną darbo dieną ieš-
kome auklės. Nuo 16 val. kreip-
tis telefonu 8 675 00095

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

Superkame benzininius automobilius geriausia kaina.  
Tel. 8 648 18 770

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

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
Surenku baldus, kabinu 
televizorius, veidrodžius, 
šviestuvus. Kiti staliaus 

darbai. Tel. 8 687 38549

Profesionalus patalpų 
valymas!

Antrasis atvykimas – 
50% nuolaida.

Tel. 8 648 31369

Sporto klubas ieško 
kvalifikuoto petankės 
(petangue) žaidimo 

trenerio 
nuolatiniam darbui. 

Tel. 8 685 11271

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 

arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!


