
Druskininkams skaičiuojant 
paskutines tamsiausias metų 
dienas, kurorto gatvės, vitri-
nos, namų langai ir terasos, 
alėjos, parkai ir skvereliai pa-
sipuošė šviesos instaliacijo-
mis ir įvairiaspalviais žibu-
rėliais. Balta sniego paklode 
uždengtas miestas paskleidė 
jaukią  šventės nuojautą – jau 
laukiame Kalėdų, ruošiamės 
pasitikti miesto svečius, pra-
dedame skaičiuoti iki Kalėdų 
ir Naujųjų metų likusias die-
nas, valandas ir minutes. Kad 
švenčių laukimas taptų ma-
lonesnis, reikia įžiebti svar-
biausią švenčių simbolį – pa-
grindinę miesto eglę, kurios 
laukėme visus metus. 

Užsuko naują laikrodį

Laukėme, laukėme ir sulaukė-
me – praėjusį penktadienį Drus-
kininkų gražuolė suspindo vi-
somis savo spalvomis ir lazerių 
pašvaistėmis, o Druskininkai, 
Senelio Kalėdos, nykštukų, elfų 
ir mero Ričardo Malinausko pa-
dedami, ėmėsi išpakuoti Kalė-
das ir užsukti Naujųjų metų va-
landas skaičiuojantį laikrodį. 

Pramogų aikštėje susirinkę 
druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai nekantriai laukę eglutės 
įžiebimo, turėjo galimybę pasi-
vaikščioti po jaukų, šventėmis 
kvepiantį Kalėdų miestelį, įsikū-
rusį Pramogų aikštėje, suvalgyti 
maltiečių išvirtos gardžios sriu-
bos ir paaukoti pinigėlių vieni-
šiems senialiams. 

Kadangi šių metų kurorto 

šventinis šūkis – „Išpakuok Ka-
lėdas Druskininkuose“, tai ir 
eglutės įžiebimo šventės sce-
narijus glaudžiai su tuo siejosi 
– scenoje pasirodę elfai, nykš-
tukai išpakavo didžiulę dovaną 
– šventės pradžią pramigusį Se-
nelį Kalėdą. 

Iš lovos šoktelėjęs Senelis mi-
kliai ėmėsi darbo – pakvietė Lai-
ko magistrą, specialiai į šven-
tę atvykusį iš Latvijos, kartu su 
meru ir visais druskininkiečiais 
pakeisti senųjų metų laikrodį 
naujuoju, skaičiuojančiu Nau-
jųjų metų dienas ir minutes bei 
įžiebti Druskininkų eglę. Žalias-
karę pavyko įžiebti ne iš pirmo 
kartą, ji jaukia šviesa ir lazerių 
ornamentais nušvito tik tada, kai 
aikštėje susirinkę druskininkie-
čiai ir kurorto svečiai savo mo-
biliųjų telefonų švieselėmis su-
šildė žiemos vakarą ir patvirtino 
labai laukiantys švenčių. 

Veikia Kalėdų kino teatras

Prasidėjęs šventinis laikotar-
pis Druskininkuose žada daug 
malonių akimirkų. Savaitgalių 
vakarais nušvis didysis Pramo-
gų aikštės ekranas ir atsidarys 
Kalėdų kino teatras. Vakaro is-
torijas seks Kalėdų Nykštukas, 
animacinių filmų herojai kvies 
leistis kartu į linksmus nuoty-
kius, skambės vaizdo ir gyvos 
muzikos koncertai.

Keturis savaitgalius scenoje 
šventinius koncertus gyvai su-
rengs jauni ir žavūs atlikėjai: 
vaikų popchoras „O lia lia vai-
kai“ džiugins žavinga ir linksma 

muzikine programa „O lia lia Ka-
lėdos!“, scenoje liesis atlikėjos ir 
dainų autorės Justės Kraujely-
tės, atvirai besidalijančios savo 
jautriais išgyvenimais, melo-
dingos dainos, švelnaus balso 
tembro romantiškasis Dainotas 
Varnas pirmąją Kalėdų dieną 
publikai atrinko pačius gražiau-
sius ir kalėdinę dvasią atitin-
kančius kūrinius, dar negirdėtas 
autorines dainas atliks talentin-
gasis Gebrasy.

Nušvito eglučių parkas 

Gydyklų parke, aplink Druski-
ninkų muzikinį fontaną naujomis 
spalvomis ir nežabota fantazija 
suspindėjo beveik septyniasde-
šimties originalių, verslo ir ben-
druomenės sukurtų kalėdinių 
eglučių parkas, kaip ir kasmet 
nustebinęs ypatingu kūrybišku-
mu ir netikėtais sprendimais. 

Vakarais, laikantis rekomen-
dacijų ir saugių atstumų, drau-
ge su artimiausiais žmonėmis 
visiems smagu pasivaikščio-
ti po spindinčias, šventiškai nu-
teikiančias ir melodingai skam-
bančias miesto erdves.

Šįmet savo apdarą pakeitė ir 
muzikinis fontanas, kviečiantis 
nukeliauti į magišką veidrodžių 
karalystę. 

Savaitgaliais – susitikimai 
su Seneliu Kalėda

Pramogų aikštėje tradiciškai 
įsikūrė Senelio Kalėdos reziden-
cija – RIMI parduotuvė maloniai 
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Dėl elektros 
tiekimo 

sutrikimų – 
susitikimas su 
ESO atstovais: 

situacija negali 
kartotis
2 psl.

Druskininkai išpakavo Kalėdas ir prisuko Naujųjų 
metų valandas skaičiuojantį laikrodį 

Penktadienį pagrindinė Druskininkų Kalėdų eglė suspindo visomis savo spalvomis ir lazerių pašvaistėmis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

nukelta į 5 psl.

Nemokamai 
sutvarkome 
savaiminiais 

medeliais apaugusią 
žemę nuo 1,5 
hektaro ploto. 

Jei plotas didesnis, 
mokame iki 700 eurų 

už hektarą! 

Tel. 8 676 26009
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VšĮ Druskininkų ligoninė pra-
dėjo bendradarbiavimą su UAB 
„Katarakta“ – nuo šiol mūsų li-
goninėje bus atliekamos kata-
raktos operacijos su pasirink-
to lęšio implantavimu.

„Džiaugiuosi, kad nuo šiol paci-
entams galime suteikti galimybę 
pasirūpinti savo akimis ir išsiope-
ruoti kataraktą čia, Druskinin-
kuose. Akys yra labai jautri sritis, 
pablogėjęs matymas kenkia kas-
dienei veiklai, o negydoma kata-
rakta gali sukelti visišką aklumą. 

Vienintelis šios ligos gydymo bū-
das – chirurginis“, – sakė Drus-
kininkų ligoninės vadovė Evelina 
Raulušaitienė.

Katarakta – akies lęšiuko su-
drumstėjimas, dėl kurio regėjimas 
tampa neryškus, blankus ir iškrei-
piamas, pavyzdžiui, esant pras-
tam apšvietimui, vakare.

Atsiradus regėjimo sutrikimams, 
pirmiausia reikia kreiptis į savo 
šeimos gydytoją. Jis įvertins paci-
ento regėjimą ir išrašys siuntimą 
gydytojo oftalmologo konsultaci-

jai. Šis gydytojas specialistas, iš-
samiai patikrinęs regėjimą, esant 
būtinybei, skirs tyrimus ir gydy-
mą. Gydytojui oftalmologui nu-
stačius kataraktos diagnozę, gali 
prireikti operacijos, kurios metu 
drumstas akies lęšiukas bus pa-
keistas dirbtiniu.

Oftalmologijos klinikos UAB 
„Katarakta“, su kuria bendradar-
biavimą pradėjo Druskininkų ligo-
ninė, specialistai Druskininkuose 
jau atliko daugiau kaip 50 kata-
raktos operacijų.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas džiau-
giasi nauja Druskininkuose tei-
kiama paslauga ir pažymi, kad 
daroma viskas, jog druskininkie-
čiams ir kurorto svečiams būtų 
teikiamos kuo įvairesnio spektro 
paslaugos.

„Žinau, kad viešoje erdvėje jau 
buvo pasirodę išvedžiojimų dėl 
mūsų ligoninės uždarymo ar sky-
rių naikinimo. Aptarnaujame pa-
cientus ne tik iš Druskininkų, pri-
reikus, čionai atvyksta kurorto 
svečiai, žmonės iš kitų savivaldy-
bių, todėl mums reikalingos visa-
pusiškos sveikatos priežiūros pa-
slaugos. Kalbant apie artėjančią 
reformą, siekiame, kad su refor-
ma ateinantys pokyčiai duotų re-
alią naudą mūsų bendruomenei. 
Ketinama rengti investicinius pro-

jektus, siekiant atnaujinti turimą 
medicininę įrangą, planuojama 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
paslaugų, psichikos centro plė-
tra, dienos chirurgijos centro stei-
gimas ir dienos stacionaro pas-
laugų plėtra, priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus plėtra ir atnau-
jinimas, infekcinių ligų skyriaus 
steigimas ir kita. Tačiau visa tai 
dar turės būti suderinta su Svei-
katos apsaugos ministerija. Kal-
bant apie Druskininkų ligoninės 
bendradarbiavimą su UAB „Kata-
rakta“, labai džiaugiuosi, jog pa-
vyko išplėsti teikiamų paslaugų 
spektrą, kad operuoti į Druskinin-
kus atvyksta profesionalūs medi-
kai iš Varšuvos ir Balstogės. Tai – 
didelis laimėjimas ir pacientams, 
ir mums, kaip kurortui“, – sakė R. 
Malinauskas.

UAB „Katarakta“ klinika atlieka 
kataraktos operacijas lietuvių bei 
lenkų pacientams pagal tarpvals-
tybinį susitarimą.

Pacientams, draustiems privalo-
muoju sveikatos draudimu (PSD), 
operacija ir akių lęšiukas yra ne-
mokami. Ligonių kasos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) lėšomis gydymo įstaigai 
sumoka už operaciją, į kurios kai-
ną įskaičiuota akių lęšiuko kaina, 
todėl pacientui papildomai mokė-
ti nereikia.

Jeigu pacientas pats nuspren-
džia rinktis kito gamintojo akių 
lęšiuką ir pageidauja, kad ope-
racijos metu jam būtų implantuo-
tas būtent jo pasirinktas, tuomet į 
sveikatos priežiūros įstaigos kasą 
reikia sumokėti ne visą lęšiuko 
kainą, o tik kainos skirtumą tarp 
pasirinkto ir ligonių kasų apmo-
kamo akių lęšiuko. PSDF lėšo-
mis apmokama lęšiuko kaina šiuo 
metu yra 44,02 euro ir yra įskai-
čiuota į bendrą kataraktos opera-
cijos kainą.

Užsiregistruoti operacijai galima 
mob. tel. +370 683 21125

UAB „Katarakta“ specialistai 
pažymi, kad kataraktos šalinimo 
procedūra yra trumpa, jos metu 
taikoma nejautra, pacientai ne-
jaučia jokio diskomforto, o po jos 
jie išleidžiami namo. Naudojant 
naujas technologijas, gijimas po 
šios operacijos yra greitas.

„Naudojame aukščiausios ko-
kybės vienkartines medžiagas ir 
į akis implantuojame patikrintus 
dirbtinius lęšius. Už papildomą 
mokestį galima implantuoti tech-
nologiškai pažangiausius ameri-
kiečių kompanijos Alcon, Hoya, 
Baush&Lomb dirbtinius lęšius“, – 
sakė įmonės „Katarakta“ vadovas 
Rimas Racis.

Druskininkų ligoninėje jau atliekamos kataraktos operacijos

VšĮ Druskininkų ligoninei pradėjus bendradarbiavimą su UAB „Katarakta“, mūsų mieste 
bus atliekamos kataraktos operacijos su pasirinkto lęšio implantavimu/Asociatyvi foto 

Vėlų lapkričio 27-osios vaka-
rą Druskininkai ir jų priemies-
tis 3 valandoms liko be elek-
tros, visą praėjusią savaitę 
daugelyje kurorto vietų buvo 
jaučiami įvairios trukmės elek-
tros trikdžiai, kurie kėlė nerimą 
druskininkiečiams ir gausiai 
šventiniu laikotarpiu kurortą 
lankantiems svečiams.

Minėti incidentai neapsiėjo be 
pasekmių: žmonės užstrigo lif-
tuose, jiems prireikė ugniagesių 
ir medikų pagalbos, kai kuriuose 
namuose dingo vanduo, tad žmo-
nės negalėjo patenkinti elemen-
tarių poreikių, sustojo didžiųjų 
SPA centrų, parduotuvių, maitini-
mo įstaigų darbas, buvo sugadin-
tos asmeninės šventės – pan-
demijos nualintos įmonės buvo 
priverstos padengti nuostolius iš 
savo biudžeto.

Reaguojant į susidariusią situa-
ciją, praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės vadovai inicijavo 
nuotolinį susitikimą su ESO atsto-

vais, kuriame buvo aptartos dras-
tiško elektros dingimo priežastys, 
padariniai ir galimi sprendimo bū-
dai.

ESO atstovai pabrėžė, kad 
Druskininkai – tai ne tik 22 tūkst. 
gyventojų, bet ir daugybė sve-
čių iš visos Lietuvos ir atsiprašė 
dėl sukeltų problemų  – elektros 
tiekimas Druskininkams nutrūko 
dėl transformatoriaus gedimo re-
konstruojamoje pastotėje. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pabrė-
žė situacijos pavojingumą ir bū-
tinybę užtikrinti druskininkiečių 
saugumą.

„Net nenoriu galvoti, kas būtų, 
jei elektra ilgesniam laikui dingtų, 
lauke spaudžiant 25 ar 30 laipsnių 
šalčiui. Turėtume katastrofišką 
Telšių atvejį, kai viduryje žiemos 
namuose užšalo, sprogo radia-
toriai. Akivaizdu, kad tokie daly-
kai žiemos metu yra itin pavojingi 
ir kartotis negali. Mes nežinome, 
koks bus gruodžio, sausio, vasa-

rio mėnuo – rizikuoti druskinin-
kiečių saugumu negalime. Būtina 
investuoti į Druskininkų elektros 
tinklų sužiedinimą – tai padėtų 
užtikrinti nepertraukiamą ir pati-
kimą elektros tiekimą vartotojams 
avarijų, sutrikimų, rekonstravimo 
ar remonto atvejais“, – susitikimo 
metu sakė R. Malinauskas.

UAB „Druskininkų vandenys“ va-
dovas Mindaugas Jaskelevičius 
pabrėžė, kad, nors įmonė turi ge-
neratorių, ir atsiradus elektros tie-
kimo problemoms, visomis išga-
lėmis stengtųsi užtikrinti vandens 
tiekimą, tačiau tai būtų galima da-
ryti labai ribotą laiką ir toli gražu 
ne visuose namuose. „Dar vienas 
svarbus susijęs klausimas – nuo-
tekų šalinimas. Turime 24 įvairaus 

našumo siurblines, bet prie visų 
kilnojamo generatoriaus neprive-
šime, jį vežame į pagrindinę siur-
blinę. Šį kartą elektra dingo naktį 
– tuomet naudojimas yra kiek ma-
žesnis, ir būtent tai mus išgelbė-
jo, nes dar šiek tiek, ir būtume tu-
rėję atidaryti avarinius išleistuvus 
– tuomet jau tektų kalbėti ir apie 
žalą gamtai, ir gresiančias bau-
das. Norėtųsi glaudesnio bendra-
darbiavimo su ypatingos svarbos 
įmonėmis, o gedimų ar elektros 
sutrikimų atvejais ypač būtina 
operatyvi informacija“, – susitiki-
mo metu akcentavo M. Jaskele-
vičius.

Nuotolinio susitikimo metu kal-
bėta apie tai, kad, siekiant iš-
vengti panašių situacijų, spren-

dimai galėtų būti arba sustabdyti 
pastotės rekonstrukciją iki pava-
sario, arba tęsti darbus, maksi-
maliai laikantis saugumo ir atsar-
gumo priemonių.

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas pabrėžė, kad 
terminai negali būti svarbesni už 
patikimumą – geriau pratęsti pas-
totės remontą šiltuoju laikotarpiu. 

ESO atstovai, atsižvelgdami 
į Druskininkų kurorto svarbą ir 
mero išsakytus lūkesčius, papra-
šė savaitės skaičiavimams atlik-
ti – sutarta po savaitės grįžti prie 
svarbių klausimų ir tartis dėl galu-
tinių konkrečių sprendimų.

Apie priimtus sprendimus savi-
valdybė būtinai informuos gyven-
tojus.

Dėl elektros tiekimo sutrikimų – susitikimas su ESO atstovais: 
situacija negali kartotis

Vėlų lapkričio 27-osios vakarą Druskininkai ir jų priemiestis 3 valandoms liko be elektros/
Asociatyvi foto 

R. Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras: 
„Net nenoriu galvoti, kas būtų, jei elektra ilgesniam 
laikui dingtų, lauke spaudžiant 25 ar 30 laipsnių šalčiui. 
Turėtume katastrofišką Telšių atvejį, kai viduryje žiemos 
namuose užšalo, sprogo radiatoriai. Akivaizdu, kad 
tokie dalykai žiemos metu yra itin pavojingi ir kartotis 
negali. Mes nežinome, koks bus gruodžio, sausio, 
vasario mėnuo – rizikuoti druskininkiečių saugumu 
negalime. Būtina investuoti į Druskininkų elektros tinklų 
sužiedinimą – tai padėtų užtikrinti nepertraukiamą 
ir patikimą elektros tiekimą vartotojams avarijų, 
sutrikimų, rekonstravimo ar remonto atvejais.“

M. Jaskelevičius, UAB „Druskininkų vandenys“ vadovas: „Dar vienas 
svarbus susijęs klausimas – nuotekų šalinimas. Turime 24 įvairaus 
našumo siurblines, bet prie visų kilnojamo generatoriaus neprivešime, 
jį vežame į pagrindinę siurblinę. Šį kartą elektra dingo naktį – tuomet 
naudojimas yra kiek mažesnis, ir būtent tai mus išgelbėjo, nes dar šiek 
tiek, ir būtume turėję atidaryti avarinius išleistuvus – tuomet jau tektų 
kalbėti ir apie žalą gamtai, ir gresiančias baudas. Norėtųsi glaudesnio 
bendradarbiavimo su ypatingos svarbos įmonėmis, o gedimų ar 
elektros sutrikimų atvejais ypač būtina operatyvi informacija.“
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Druskininkų savivaldybės informacija

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

Paankstintas revakcinacijos 
terminas: kviečiame skiepytis 
trečiąja sustiprinančiąja doze

Visi pilnamečiai gyvento-
jai trečiąja sustiprinančia CO-
VID-19 vakcinos doze „Co-
mirnaty“ (gam. „BioNTech ir 
Pfizer“) arba „Janssen“ (gam. 
„Janssen Pharmaceutica NV“) 
vakcinomis gali pasiskiepy-
ti praėjus 4 mėnesiams (120 
dienų) po pilnos vakcinacijos. 
„Spikevax“ (gam. „Moderna“) 
vakcina revakcinuotis galima 
po šešių mėnesių (180 dienų) 
po pilnos vakcinacijos.

Kaip ir iki šiol, sustiprinančioji 
„Janssen“ vakcinos dozė gali būti 
skiriama tik tiems gyventojams, 
kurie pirmą kartą pasiskiepijo bū-
tent šia vakcina. „Comirnaty“ arba 
„Spikevax“ sustiprinančioji dozė 
skiriama gyventojams, vakcinuo-
tiems bet kuria iš keturių Lietu-
voje naudojamų vakcinų nuo CO-
VID-19 ligos. 

Druskininkiečiai vakcinacijos 
centre (Druskininkų švietimo cen-
tro patalpose, M. K. Čiurlionio g. 
80) gali pasiskiepyti kiekvieną 
darbo dieną nuo 8 iki 14 val. Iš-
ankstinė registracija nėra reikalin-
ga, vykstant skiepytis, reikia turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą. Druskininkų savivaldy-
bė primena, kad gyventojai su ne-

galia iš anksto turi kreiptis į savo 
apylinkės slaugytoją.

Kaip informuoja LR Sveikatos 
apsaugos ministerija, gyventojai, 
kurie po pilnos vakcinacijos, prieš 
skiepijimą ar tarp skiepijimų susir-
go COVID-19 liga, nebus skiepija-
mi sustiprinančiąja vakcinos doze 
– persirgus įgytas imunitetas 
jiems turėtų užtikrinti pakankamą 
organizmo apsaugą. Tai reiškia, 
kad persirgimas COVID-19 liga 
yra prilyginamas sustiprinančiajai 
vakcinos dozei. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad tie gyventojai, kurie 
susirgo dar nepabaigę pirminio 
skiepijimo kurso, po ligos praėjus 
180 d., turėtų šį kursą užbaigti ir 
pasiskiepyti antra vakcinos doze.

Retais atvejais, kai po pilnos 
vakcinacijos žmogaus organizme 
nesusiformuoja antikūnai, gau-
ti sustiprinančiąją dozę bus lei-
džiama anksčiau – praėjus bent 
28 dienoms po paskutinio skiepo. 
Tokiu atveju, ne anksčiau kaip 28-
tą dieną po pilnos vakcinacijos, 
gavus neigiamą antikūnų tyrimo 
rezultatą, gyventojas turėtų kreip-
tis į šeimos gydytoją ir gauti jo re-
komendaciją, pateikiant įrašą e. 
sveikatoje, anksčiau pasiskiepy-
ti sustiprinančiąja vakcinos doze.

Informacija gyventojams, gaunan-
tiems ES paramą

Nuo gruodžio 13 d. iki gruodžio 20 d. labdaros ir para-
mos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto pro-
duktais ir higienos prekėmis nepasiturintiems Druskinin-
kų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami 
pateikusieji prašymus iki š. m. lapkričio 10 d.
Druskininkų gyventojams parama bus dalinama Druskinin-
kų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos na-
muose.
Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar 
kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis sau-
gaus bent 2 metrų atstumo.
Parama dalijama:
Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – gruodžio 13, 15, 16, 20 
d. 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – gruodžio 14 d. 17.00-
19.00 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. gruodžio 17 d. 16.30-
18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys 
nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, 

išregistravimas

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. 
nutarimu Nr. 1351 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų 
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai pri-
valo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir 
kaimo verslo registre. Nustačius, kad valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, ini-
cijuojamas jos išregistravimas. Jeigu iki metų pabaigos valdos valdytojas neatnaujina duomenų, valda 
išregistruojama.

Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2021 m. gruodžio 31 d. valdos bus išregistruotos iš Lietu-
vos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą val-
dos valdytojams nebus siunčiami.

Atnaujinti valdos duomenis galima:

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio val-
dą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių regis-
tre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslau-
gos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“;

– VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie 
valdos duomenys turi būti patikslinti;

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra žemės ūkio valdos adresas (išsamesnė informa-
cija teikiama ir duomenis galima atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniū-
nijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jau-
nystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47 919) bei Ūkio ir turto valdymo skyriuje 
(Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. (8 313) 52 117).
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Rita Rimkevičiūtė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Druskininkuose žibutės 
„pražydo“ 1971 m. lapkričio 
29 d. – tądien buvo atidary-
tas miesto lopšelis-darželis 
Nr. 3, pasirinkęs šios pava-
sarinės gėlytės pavadinimą. 
Šiemetis lapkritis „Žibutei“ – 
jau 50-tas! Pandeminė situa-
cija kiek pakoregavo šventės 
kalendorių ir dalyvių skaičių, 
tačiau jubiliejinė savaitė vai-
kams išliko tokia, kaip ir pla-
nuota dar ankstyvą rudenį.

Nuo lapkričio 22-os iki 25-os 
dienos lopšelyje-darželyje buvo 
puošiamos lauko ir vidaus er-
dvės: mokytojos, vaikai, tėve-
liai, administracija papuošė gru-
pių, kabinetų duris gimtadienio 
tema, buvo eksponuojami vaikų 
piešinėliai, parengtas stendas 
„Žibutė“ miesto spaudoje 2016 
m. gruodis – 2021 m. lapkritis“, 
nuotraukų paroda iš darželio 
gyvenimo, kieme „įsikūrė“ įspū-
dingo dydžio „tortas“, prie kurio 
buvo galima nusifotografuoti.

Lapkričio 22-osios veikla va-
dinosi „Kai aš mažas buvau, 
darželį lankiau“. Grupėse sve-
čiavosi tėveliai, kurie dalijosi pri-
siminimais apie savo vaikystę. 
„Gimtadienio dirbtuvių“ dieną 
grupių personalas ir vaikai, per-
sirengę fėjų, nykštukų, druge-
lių, meškiukų, įvairių animacinių 
filmukų personažų kostiumais, 

gamino gėles, vėjo malūnėlius, 
gimtadienio kepurėles, skai-
tė eilėraščius, pasakas, daina-
vo, šoko, žaidė. Tėveliai kartu 
su vaikais gamino atvirukus, ke-
purėles. 

Trečia diena – „Tortadienis“ 
– juk koks gimtadienis be sal-
dumynų? Vaikai patys gamino 
tortus, serviravo stalus, žaidė 
gimtadienio žaidimus. Ketvir-
tadienį draugiškai ir azartiš-
kai praūžė jubiliejinis „Mažojo 
futbolo“ turnyras pereinamajai 
darželio „Žibutė“ taurei laimė-
ti. Šiemet taurę iškovojo „Pelė-
džiuko“ grupės vaikai. Jiems ir 
jų mokytojai Odetai taurę iškil-
mingai perdavė pernykščių nu-
galėtojų – „Aguonėlės“ grupės 
– mokytoja Asta. Darželio di-
rektore Rasa visoms vyresnio-
jo amžiaus grupėms, dalyvavu-
sioms turnyre, įteikė padėkos 
raštus, o kūno kultūros mokyto-
ja Edita – prizus kiekvienam da-
lyviui.

Lapkričio 26-ąją lopšelyje-
darželyje „Žibutė“ surengta nuo-
tolinė šventinė konferencija „Po-
kyčių karuselė – raktas į sėkmę, 
kuriant laimingą vaikystę“. Dar-
želio direktorė Rasa Vaisietie-
nė apgailestavo, kad nepavyko 
visų sukviesti gyvai, tačiau pa-
sidžiaugė, kad, nors ir naudo-
jantis technologijomis, toks gau-
sus būrys „susitiko“ pasveikinti 
auksinį jubiliejų švenčiančią „Ži-
butę“: savivaldybės atstovai, 

respublikos ugdymo įstaigų „Ži-
butė“ sambūrio nariai, sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklo ats-
tovė, kolegos iš kitų respublikos 
ir savivaldybės ikimokyklinių įs-
taigų. Buvo parodytas filmukas 
apie pokyčius, įvykusius darže-
lyje per penkerius metus. Kon-
ferencijos dalyvius pasveikino ir 
mūsų mažieji auklėtiniai. 

Dėkojame visiems, pasveiki-
nusiems darželį 50-mečio pro-
ga ir dalyvavusiems bei prisidė-
jusiems prie gimtadienio veiklų!

Atkelta iš 1 psl.

priėmė į savo kaimynystę Senelį 
Kalėdą ir jo pagalbininkus. Taigi 
visi praeiviai tarsi pro padidina-
mąjį stiklą gali matyti paslaptin-
gą ir magišką Senelio pasiruo-
šimą didžiosioms šventėms. O 
Senelis Kalėda nekantriai lau-
kia susitikimų su savo mažai-
siais draugais, tik primena, kad 
vaikus lydintys tėveliai būtinai 
turėtų galimybių pasą – tai la-
bai svarbus leidimas! Savaitga-
liais ten vyks smagūs pokalbiai 
ir susitikimai su Seneliu Kalėda. 
Šalia Senelio Kalėdos reziden-
cijos įsikūrė jo pagalbininkai, 
kurie pamokys mažuosius pa-
sigaminti įsegamą ženkliuką ar 
nusilipdyti molinę figūrėlę.

Didžiosios Kalėdų dirbtuvė-
lės šįmet įsikūrė Druskinin-
kų amatų centre „Menų kalvė“. 
Čia – gausybė edukacinių už-
siėmimų ir vaikams, ir suaugu-
siems. Profesionalūs dailininkai 
ir amatininkai mokys pasigamin-
ti kalėdinius papuošimus iš mo-
lio, sukurti grafikos paveikslėlį 
ar dekupažo technika dekoruo-
ti pasirinktą daiktą, pasigaminti 
žaisliukų eglutei iš pačių ištapy-
to šilko ar kitų medžiagų ir dar 
daug įdomių dalykų.

Ir, žinoma, tiesiog būtina nusi-
fotografuoti su „gyvais“ žaislais, 
kuriuos sutiksite Pramogų aikš-
tėje. Visi norintieji nusiųsti Se-
neliui Kalėdai laišką tai galės 
padaryti, suradę Pramogų aikš-
tėje specialią pašto dėžutę

Šventės šiemet praplėtė savo 

geografiją, įtraukdamos į savo 
sūkurį naujas miesto erdves. 
Prie bažnyčios įsikūrė tradicinė 
prakartėlė su gyvomis avelėmis, 
kurią įprasmins liturginiai papro-
čiai ir simboliai. Ten pat savo na-
melius pasistatė prekybininkai, 
kurie prekiauja įvairiais šventės 
atributais ir skanumynais.

Parengė Laimutis Genys

Druskininkai išpakavo Kalėdas ir prisuko Naujųjų metų  
valandas skaičiuojantį laikrodį 

Kalėdų eglės įžiebimo šventės akimirkos/Roberto Kisieliaus ir Justino Kygos nuotraukos. Daugiau renginio nuotraukų rasite „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“ 

Druskininkų vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė smagiai pasitiko įstaigos gyvavimo 50-metį/Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
archyvo nuotraukos

Druskininkų vaikų lopšelis-darželis „Žibutė“  
pažymėjo 50 metų veiklos sukaktį



2021 m. gruodžio 9 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3346

Beveik 50 metų sėkmingai gyvuojanti „Eglės sanatorija“ didžiuojasi 
turinti 600 darbuotojų, dirbančių daugiau kaip 100 skirtingų pozicijų. O 
kiek iš jų yra ilgamečiai ar atėję prieš daug metų, kaip į pirmąją savo 
darbovietę! O kiek dar jų yra atėję, kaip neturintys kvalifikacijos, ir iš-
mokę, atradę savo pašaukimą, savo mėgstamą veiklą, keitę profesijas, 
augę, tobulėję, išėję ir vėl sugrįžę dirbti į naujas pozicijas! 

„Į sanatoriją darbuotojas gali ateiti, neturėdamas jokios kvalifikacijos ir net 
krypties, ką gyvenime norėtų daryti. Ir tą kryptį jis gali atrasti „Eglės sanato-
rijoje“. Praktika ir patirtis rodo, kad čia ją atrasi“, − sako „Eglės sanatorijos“ 
personalo vadovė Vilma Baltrušienė. 
Sanatorija suteikia puikią galimybę pajausti, ką gyvenime nori veikti, nes čia 

po vienu stogu galima rasti visą spektrą skirtingų sričių – vadybinę, medici-
ninę kryptį, maitinimo bei apgyvendinimo sektorius, kuriuos galima „pasima-
tuoti“, pamatyti iš arti ir nuspręsti, kur nori eiti toliau. 

AUGIMAS – ĮGYJANT KVALIFIKACIJĄ

„Eglės sanatorijoje“ kvalifikacijos neturinčių, tačiau norinčių įgyti darbuotojų 
profesinis augimas yra itin palaikomas – tik taip įmanoma tobulėti ir profesi-
niu keliu judėti į priekį. Nuolat yra bendradarbiaujama su mokymo įstaigomis, 
kurios informuoja apie atsiradusias persikvalifikavimo programas, o sanato-
rija darbuotojams sudaro sąlygas persikvalifikuoti. „Mūsų tikslas – turėti kva-
lifikuotus darbuotojus ir sudaryti jiems galimybę daryti karjerą“, – sako per-
sonalo vadovė. 
Pati populiariausia profesinio judėjimo kryptis sanatorijoje, kai kambarinės, 

padavėjos baigia profesinio rengimo kursus ir įgyja slaugytojos padėjėjos 
kvalifikaciją bei pradeda dirbti medicinos paslaugas teikiančiame padalinyje. 
Iš kambarinių, padavėjų – į slaugytojos padėjėjas ar net masažuotojas, re-
gistratores – tokių darbuotojų sėkmės istorijų sanatorijoje yra nemažai. Ple-
čiantis sanatorijos gydyklai Birštone, dalis kambarinių persikvalifikavo ir jau 

trečius metus dirba ten. O Druskininkuose dvi darbuotojos, 15 metų išdirbu-
sios padavėjomis, po pokalbio su sanatorijos personalo specialistais patikė-
jo, kad gali daryti daugiau – tad įgijo kvalifikaciją ir perėjo dirbti slaugytojų pa-
dėjėjomis.
„Yra tokių sėkmės istorijų, kai, pradėjusios dirbti nekvalifikuotose pozicijose, 

darbuotojos pagal turimą kvalifikaciją pereina dirbti registratorėmis. Vykdant 
atrankas, kvietimą į naujas pozicijas visada siunčiame ir viduje bei kalbina-
me darbuotojus, matydami, kad jie gyvenime gali daryti daugiau. Pagrindinis 
judėjimas – iš nekvalifikuotų pozicijų – į kvalifikuotas. Jei žmogus neturi išsi-
lavinimo, gali jį įgyti arba tai padaryti, jau dirbdamas toje darbo vietoje“, – pa-
tirtimi dalijasi V. Baltrušienė.

ŽMONĖS MUMS NE TIK RŪPI, JIE MUMS YRA ĮDOMŪS

Per tiek daug veiklos metų sanatorija išlaikė neformalų bendravimą su dar-
buotojais, siekiant juos pažinti kaip asmenybes, pamatyti darbo vietoje besi-
reiškiančias jų stipriausias savybes, profesinį potencialą ir padėti jam skleis-
tis. 
„Aš džiaugiuosi, kad mes netapome tokia įmone, kurioje personalo atran-

kos procesas yra itin formalizuotas. Mes per tiesioginį kontaktą su žmogumi 
nuo pirminio pokalbio siekiame atrasti tinkamus žmones ir sudaryti sąlygas 
jiems kuo ilgiau dirbti mūsų įmonėje. Mūsų tikslas yra pažinti ir jausti žmones, 
nes jie mums ne tik rūpi, jie mums yra įdomūs“, – pasakoja personalo vadovė.

Jeigu Jus sudomino galimybė dirbti „Eglės sanatorijoje“ ir Jums yra artimos 
šios vertybės – pagarba žmogui, tobulėjimas, atsakingumas, sveikata, dė-
mesys klientui, kolegiškumas – susisiekite su mumis el. paštu karjera@ sa-
natorija.lt arba kreipkitės telefonu +370 688 72345 ir prisijunkite prie Eglie-
čių komandos. 

Daugiau informacijos rasite: sanatorija.lt/karjera

SPRENDIMAS IEŠKANTIEMS 
DARBO AR NAUJOS DARBO 
KRYPTIES – „EGLĖS SANATORIJA“

Kviečiame susipažinti su vienu iš „Eglės sanatorijos“ dar-
buotojų – informacinių technologijų specialistu Laimonu 
Mancevičiumi.

Laimonai, papasakok daugiau apie save. Kaip ir kada Tu atsidūrei 
„Eglės sanatorijoje“?

Sanatorijoje įsidarbinau 2014 metais, tačiau toli gražu ne šioje pozicijoje, 
kurioje esu šiandien. Savo karjerą „Eglės sanatorijoje“ pradėjau kaip pagal-
binis darbuotojas Ūkio padalinyje, remonto brigadoje, padėjau surinkinėti ir 
taisyti baldus. Tuo metu studijavau IT sritį, kurioje ir norėjau dirbti. Nors dar 
nuo ankstyvos jaunystės gebėjau išrinkti ir atgal sudėti kompiuterį, tačiau, 
nemeluosiu, sėkmingai įsidarbinti be diplomo IT srityje yra sudėtinga. Ypač 
tada, kai mokslus esi baigęs visai kitoje srityje. Pagal specialybę aš esu vi-
rėjas ir maisto pramonėje dirbau beveik 10 metų. Buvau emigravęs ir į An-
gliją, tačiau sugrįžau į gimtuosius Druskininkus, įsidarbinau sanatorijoje ir 
kibau į mokslus jau visai kitoje srityje – informacinių technologijų.

Oho, čia tai bent šuolis – nuo maisto gamybos prie kompiuterių! O 
kaip sanatorijoje perėjai iš Ūkio padalinio į IT ir kas paskatino likti 
šioje įmonėje?

Kai turi noro mokytis, tai gali sau „šokinėti“, kiek tinkamas (juokiasi). O 
kalbant apie tai, kas mane motyvavo likti šioje darbovietėje, tai iš tikrųjų la-
bai patiko darbdavio požiūris – lankstumas, skatinimas tobulėti, šiuolaikiš-
kas mąstymas, žmogiškumas. Pasikalbėjęs su generaliniu įmonės direkto-
riumi Artūru Salda, sutariau, kad „Eglės sanatoriją“, kaip įmonę, naudosiu 
savo baigiamajame darbe, taip pat čia atliksiu praktiką. Kitaip tariant, įmo-
nė noriai sudarė sąlygas man tobulėti, sukūrė galimybę praktikuotis, lanks-
čiai dėliojo grafikus, kad galėčiau studijuoti. O vėliau, 2017 metais, buvau 
pakviestas pereiti į besiplečiantį IT padalinį, kuriame sėkmingai darbuojuo-
si iki šiol.

Na ir dar trumpai – kuo patinka pati darbovietė ir ką patinka veikti 
laisvalaikiu?

Kadangi gyvenu Druskininkuose, džiaugiuosi, kad darbas yra ša-
lia namų. Taip pat patinka mums, darbuotojams, priklausantis papildo-
mų naudų paketas, pavyzdžiui, nemokama 10 dienų per metus gydy-
mo programa, nemokamas apsilankymas baseinų ir pirčių komplekse 
su šeima kartą per savaitę, įvairios mums skirtos nuolaidos ir panašiai.  
O laisvalaikiu labiausiai mėgstu būti su šeima, žiūrėti filmus ir mokytis pro-
gramuoti. 

SUSIPAŽINKIME, AŠ EGLIETIS!
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Šaltąjį 2021-ųjų sausį Drus-
kininkai pasitiko tris savano-
rius, kurie įsiliejo į miesto or-
ganizacijų kolektyvus, taip 
pradėdami savo savanorys-
tės kelią. Praėjus 10-čiai mė-
nesių, Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro (JUC) vyk-
domas Europos solidarumo 
korpuso projektas „Veiklus 
jaunimas – veikli bendruo-
menė“ pasiekė finišo tiesiąją. 
Pagal šią programą net trys 
savanoriai iš Italijos, Turki-
jos ir Sakartvelo įgijo naujos 
savanoriavo patirties ir supa-
žindino vietinę bendruomenę 
su savo šalių kultūra bei  iš-
skirtinumais.

Druskininkų JUC dėkoja Drus-
kininkų „Atgimimo“ mokyklai ir 
lopšeliui-darželiui „Žibutė“ už 
partnerystę ir bendrą mento-
rystės kelionę, kurioje visos or-
ganizacijos paaugo bei drau-
ge sprendė iškilusius iššūkius ir 
klausimus.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ ko-
lektyvas ir mažiausieji išlydėjo 

savanorę Zeynep (iš Turkijos) 
apkabinimais, pačių suorga-
nizuota programa ir simboline 
atributika. Lopšelio-darželio di-
rektorės pavaduotoja ugdymui 
Rita Rimkevičiūtė sakė, kad ši 
patirtis padėjo jai pagerinti an-
glų kalbos įgūdžius ir įveikti tu-
rėtą baimę bendrauti kita kalba. 
Per šį laikotarpį jos su Zeynep 
tapo artimomis bičiulėmis. Lop-
šelio-darželio „Žibutė“ direkto-
rė Rasa Vaisietienė teigė, kad ir 
organizacijai ši patirtis buvo la-
bai naudinga ir ją dar mielai pa-
kartotų, nes Zeynep puikiai įsi-
liejo į kolektyvą, nuoširdumu ir 
atidumu užbūrė savanorystės 
metu globojamus mažuosius, 
kurie kasdien apipildavo ją ap-
kabinimais ir dėmesiu. Pati mer-
gina graudinosi ir sakė, jog sti-
priai prisirišo prie vaikučių ir 
turėtos rutinos. Ji taip pat jau-
čiasi paaugusi, kaip asmenybė: 
tapo kur kas savarankiškesnė 
ir atsakingesnė, džiaugiasi su-
pratusi, kad norėtų savo darbi-
nę ateitį sieti su vaikais.

„Atgimimo“ mokyklos anglų 
kalbos mokytoja Rovena Kva-
raciejūtė su savanore Valenti-
na (iš Italijos) užmezgė gražią 
draugystę. Ji teigė, kad Valenti-
na buvo labai pareiginga, ener-
ginga ir ryški mokyklos ben-
druomenėje,  visada kupina 
idėjų ir gebanti padėti jai klasė-
je, dirbant su mokiniais. „Ji buvo 
tarsi dar viena mokytoja mano 
pamokų metu, todėl nuveikti ga-
lėdavome kur kas daugiau. Pa-
mokos su Valentina būdavo di-
namiškesnės, džiaugiuosi, kad 
mokiniai turėjo galimybę prak-
tikuotis kalbėti angliškai su ki-
tataučiu žmogumi. Taip pat esu 
labai laiminga, kad galėjau ma-
tyti, kaip Valentina puikiai su-
sitvarko su jai paskirtomis už-
duotimis. Ji tikrai skleidėsi kaip 
asmenybė, įgyvendino savo ini-
ciatyvas, net pradėjo kitus mo-
kyti italų kalbos“, – su užsidegi-
mu įspūdžiais dalijosi Rovena.

Pasiteiravus, kokias įsiminti-
niausias akimirkas Valentina ir 
Zeynep išsiveš namo, abi, lyg 

sutarusios, teigė, kad labiausiai 
pasiilgs pačių vaikų ir jų apka-
binimų, nes tai leido pajusti, jog 
jų laikas ir pastangos yra ver-
tinamos. Valentina pasidžiau-
gė įgavusi ir didesnio pasitikėji-
mo savimi, nugalėjusi tam tikras 
vidines baimes ir turėtus nusis-
tatymus, ji jaučiasi tapusi sava-
rankiškesnė ir gebanti geriau 
organizuoti savo dienotvarkę 
bei su nekantrumu laukianti to, 
ką atneš Naujieji metai.

„Buvo ir sunkių momentų, kuo-
met teko dirbti nuotoliniu būdu 
ar susidurti su kalbinio barje-
ro sukeltais nesklandumais. Ta-
čiau, bėgant laikui, sugebėjau 
atrasti, kaip integruoti savo ini-
ciatyvas ir sumanymus į moky-
klos gyvenimą“, – vardijo Valen-
tina. 

„Mano pokyčiai stebina mane 
pačią“, – prisipažino Zeynep. 
„Atvažiavau labai nedrąsi, per-
gyvenau, kad silpnai kalbu an-
gliškai, tačiau čia sutikti žmonės 
visai nekreipė į tai dėmesio ir la-
bai mane palaikė. Nepapras-
tai džiaugiuosi ir pagerėjusiais 
kompiuterinio raštingumo įgū-
džiais, nes jaučiu, kad tai buvo 
silpniausia mano kompetenci-
ja, kurią jaučiuosi pagerinusi“, 
– įgyta patirtimi dalijosi Zeynep.

JUC direktorė Aušra Nedzins-
kienė džiaugiasi visais projekto 
momentais, kurie kėlė ir iššūkių, 
ir pasididžiavimo: „Tai pirmasis 
Europos solidarumo korpuso 
programos projektas, įgyven-
dintas mūsų mieste, bet tikiu, 
kad ne paskutinis. JUC‘e sa-
vanoriavęs Elmar projektą pa-
liko kiek anksčiau dėl iškilusių 
sveikatos problemų, tačiau jis 
irgi visus JUC komandos narius 
įtraukė į mokymosi bei dalijimo-
si džiaugsmą. Sakau mokymo-
si, nes savanorystės metu vieni 

iš kitų mokomės. Mokėmės pa-
žinti vieni kitus, leidomės į ne-
pažintų kultūrų ir atradimų kelio-
nę bei dalijomės savo žiniomis, 
metodais ir turimais įgūdžiais. 
Mums, kaip komandai, buvo iš-
šūkių, bet mes tikrai susitvarkė-
me ir įgavome naujos patirties. 
Manęs klausė, ar buvo sunku, 
sakau, kad ne, nes prie projekto 
dirbo puiki JUC komanda. Tikrai 
komanda yra puikiai pasiruošu-
si ir nors nedrąsiai, tačiau ryž-
tingai ėjo šiuo kelio ruožu. Taigi 
sunku nebuvo – buvo labai įdo-
mu! 

Paskutinio susitikimo metu, 
klausydama merginų pasako-
jimų, mokyklos ir darželio ben-
druomenės narių atsiliepimų, 
supratau, kad šio projekto sė-
kmė yra bendruomeniškumas. 
Savanoriai jautėsi gerai dėka 
žmonių, kurie visada buvo ša-
lia. Jos dalijosi, nes buvo norin-
čių priimti, jos mokėsi, nes joms 
buvo skirtas ypatingas dėme-
sys. Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie buvo šios kelionės palydo-
vais. Ir baigti norisi Gibram Kah-
lil pasakyta mintimi, kad „viskas, 
ką turit, kada nors bus atiduo-
da kitiems. Todėl duokit dabar, 
idant dovanos būtų Jūsų, o ne 
Jūsų įpėdinių.“

Projektas: „Veiklus jaunimas 
– veikli bendruomenė“ (angl. 
„Active youth – active commu-
nity“)

Projekto numeris – 
2019-3-LT02-ESC11-006635

Projektą finansuoja Europos 
solidarumo korpusas

Druskininkų JUC informacija

Druskininkai išlydi namo tarptautinius savanorius

„Gaudynių/Tag 2021“ akimirkos/Justino Kygos nuotraukos

Po metų pertraukos į Drus-
kininkus sugrįžo paprastas, 
tačiau labai neįprastas rengi-
nys – „Gaudynės/Tag 2021“. 
Antrą kartą Lietuvoje organi-
zuotas renginys subūrė ne-
mažą būrį sporto entuzias-
tų iš visos Lietuvos. Visi jie 
susirinko Druskininkų jauni-
mo užimtumo centre išsiaiš-
kinti, kuris iš jų vikriausias ir 
kuriam lengviausiai pavyksta 
pasprukti nuo priešinko bei 
išvengti sudėtingų aikštelės 
kliūčių. 

Renginio atidarymo metu žiū-
rovai stebėjo „J&J“ šokių stu-

dijos pasirodymą, viso rengi-
nio metu energija dalijosi ir visą 
veiksmą komentavo nuostabus 
vedėjas ir ekstremalaus sporto 
entuziastas Haroldas Savickas, 
internete geriau žinomas kaip 
„Cia.Haris“.

Kaip ir 2019 metais, taip ir 
šiais, renginys sulaukė daugy-
bės dalyvių ir dar daugiau žiūro-
vų iš įvairių miestų. Daugiausia 
svečių sulaukėme iš Alytaus, to-
liausiai keliavęs dalyvis buvo iš 
Šiaulių. Parkūro treneris Gedi-
minas Paulauskas iš Vilniaus į 
šį renginį atsivežė savo moki-
nius, kurie nuožmiai kovėsi dėl 

prizinių vietų. Vienas iš jų jau-
nių kategorijoje iškovojo trečią 
vietą.

Nors renginį JUC komanda or-
ganizavo jau antrą kartą, iššū-
kių netrūko. Kaip ir pirmąkart, 
didžiausia problema buvo įreng-
ti aikštelę, kurioje dalyviai galė-
tų saugiai varžytis ir nebijoti, 
kad kliūtys, esančios salėje, nu-
virs ar bus kitaip nepritaikytos 
jomis naudotis. Kitas problemas 
padėjo spręsti nuostabūs rengi-
nio rėmėjai: energinis gėrimas 
„Red Bull“, Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centras „AQUA“, 
mineralinis vanduo „Akvilė“, pi-

cerija „Trolių pica“ ir restora-
nas-muzikinis klubas „Kolona-
da“. Renginio partneriai – LSC 
sporto kompleksas „Druskinin-
kai“ parūpino tribūnas, iš kurių 
žiūrovai galėjo patogiai stebėti 
varžybas.

„Gaudynėse/Tag 2021” buvo 
net šeši nugalėtojai. Trys iš jų – 
jaunių kategorijoje:

I-ąją vietą iškovojo Saulė Viš-
tinytė (13 m., Druskininkai); II –
ąją – Emilija Starynskaitė (13 
m., Druskininkai), III -oji vieta 
atiteko Juozui Parnarauskui (10 
m., Vilnius).

Vyresniųjų kategorijoje antrus 

metus iš eilės nugalėtoju tapo 
druskininkietis, parkūro atle-
tas, „DruskininkaiRunners“ ko-
mandos atstovas Evaldas Me-
trikis; II-ją vietą iškovojo taip pat 
„DruskininkaiRunners“ koman-
dos atstovas Tomas Mikučio-
nis, III-oji vieta atiteko Gedimi-
nui Paulauskui iš Vilniaus.

Renginio akimirkas įamžino 
fotografas Justinas Kyga, ren-
ginį nufilmavo Ugnė Vedeckytė.

Druskininkų JUC informacija

„Gaudynių/Tag 2021“ jaunių kategorijos nugalėtojai 
J. Parnarauskas, , E. Starynskaitė ir S. Vištinytė su 
renginio vedėju Hariu/Justino Kygos nuotrauka

Vyresniųjų kategorijos nugalėtojai:  
G. Paulauskas, E. Metrikis ir T. Mikučionis/
Justino Kygos nuotrauka

„Gaudynės“ sugrįžo į Druskininkus

Druskininkų JUC, „Atgimimo“ mokyklos ir lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvai atsisveikino su savanore Zeynep iš Turkijos ir Valentina 
iš Italijos/JUC archyvo nuotrauka
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Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-
ekspeditoriams (CE kategorija 95 kodas).  

Kontaktinis tel. +370 654 22201

Klijuoju plytelės, atlieku elektros instaliacijos darbus. 
Tel. 8 670 87679

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

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio administracija dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie miesto erdvių ir Didžiosios miesto Kalėdų eglės puošimo. 

Nuoširdų AČIŪ tariame mūsų nuolatiniams šakų tiekėjams – urėdui Zenonui Naujokui, 
gamybos vadovui Mindaugui, Merkinės, Musteikos, Grūto, Latažerio, Norulių,  

Kabelių girininkams ir miškininkams. 
Dėkojame Druskininkų savivaldybės Paslaugų ūkio direktoriaus pavaduotojui Nerijui, darbų 

vadovams Zygmuntui ir Virgilijui, visiems Ūkio skyriaus ir  
Užimtumo didinimo programos darbuotojams.

Už prakartėlės įrengimą AČIŪ Paslaugų ūkio staliams: Nauriui, Juozui, Vytautui, Petrui, 
Laimonui Suraučiui – už avytes, Žydrūnui Nevuliui – už pašarus avytėms, Mindaugui Blačiui 

– už avyčių priežiūrą. 
Dėkojame Druskininkų bažnyčios klebonui Vaidui, kuris savo patarimais ir Šventųjų 

skulptūromis prisidėjo prie prakartėlės papuošimo.  
Prakartėlė tapo labai graži, jauki ir šventiška.

Mielieji, Jūsų didelis, nuoširdus darbas padėjo miestui pasiruošti  
Didžiųjų metų švenčių sutikimui. 

Visiems linkiu sveikatos, ramių ir jaukių švenčių!

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio kolektyvo vardu, 
direktorė Birutė Jonušauskienė

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti 
per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūki-
ninkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalen-
doriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius 
metus, išregistravimas.

Jeigu iki 2022 m. kovo 31 d. ūkininkai neatnaujins ūkių duomenų, ūkiai, kuriems inicijuotas išregistravi-
mas, 2022 m. kovo 31 d. bus išregistruoti.

Atnaujinti ūkio duomenis ūkininkai gali:
– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungę prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, iš-
registruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos ga-
vėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“;

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas (išsamesnė informacija teikiama ir 
duomenis galima atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 
30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Vie-
čiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47 919) bei Ūkio ir turto valdymo skyriuje (Vasario 16-osios g. 
7, Druskininkai, tel. (8 313) 52 117).

Padėka

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 

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

„Mano Druskininkai“!
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Kitokio Kalėdų senelio paslaugos 
visą parą! 

Visiems – ir mažiems, ir dideliems!
SKAMBINTI TEL. +370 698 10511

Prasideda dovanų, siuntinių 
ir ... gausybės dėžių metas. 
Jūsų kaimynai ir Jūsų atlie-
kas kasdien tvarkantys žmo-
nės prašo: nepalikite tuščių 
dėžių prie atliekų konteinerių! 

Prieš nešdami jas iš namų, iš-
lankstykite, sukarpykite ir sudė-
kite į popieriaus konteinerį. Jei 
dėžių susikaupė labai daug, nu-
vežkite jas į artimiausią rūšia-
vimo centrą (atliekų surinkimo 
aikštelę).

Tegu ne vietoje išmestos dė-
žės ir kitos atliekos negadina 
šventinės nuotaikos!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Dėžėms prie konteinerių – ne vieta!

PICŲ PRISTATYMAS DRUSKININKUOSE!
Mėgstamą picą patogiausia užsakyti internetu  

www.bigmeniu.lt arba telefonu 8 630 45599 

Užsakymus priimame:
I-IV nuo 11 iki 18 val., pristatymas – iki 19 val. 
V-VI nuo 11 iki 21 val., pristatymas – iki 22 val.

VII nuo 11 iki 18 val. pristatymas iki 19 val.

Picos gaminamos restorane „Vitaminas B12“ 
M. K. Čiurlionio g. 97, Druskininkai

Druskininkų pirminės svei-
katos priežiūros centras 
(PSPC) ypač daug dėmesio 
skiria druskininkiečių psichi-
kos sveikatai ir dirbti į mūsų 
miestą kviečia patyrusius 
specialistus iš Vilniaus, Kau-
no bei kitų miestų. 

Prieš metus darbą Druskinin-
kų PSPC pradėjo gydytojas psi-
chiatras, docentas, medicinos 
mokslų daktaras, buvęs LSMU 
psichiatrijos klinikos vadovas, 
buvęs LPA prezidentas, buvęs 
APA narys, UEMS psichiatrijos 
tarybos narys Benjaminas Bur-
ba. Šį mėnesį PSPC psichikos 
sveikatos komandą papildė psi-
choterapeuto kompetenciją įgi-
jęs Andrius Dudutis, pabaigęs 
4 metus trukusią Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto stu-
dijų programą „Kognityvinė el-
gesio terapija“. Nuo gruodžio 
3 dienos darbą Druskininkuo-
se pradėjo žinoma specialistė – 
LSMU Kauno klinikų medicinos 
psichologė Ilona Laukienė. 

PSPC direktorė Eglė Matie-
nė džiaugėsi, kad pavyksta į 
Druskininkus pasikviesti pui-
kius savo srities profesionalus: 
„Siekdami paslaugų kokybės, 
mes stengiamės į mūsų centrą 
pasikviesti geriausius specia-
listus, kurie suteiktų druskinin-
kiečiams aukščiausios kokybės 
paslaugas. Džiugu, kad mūsų 
komandą papildė visoje Lietu-
voje žinoma medicinos psicho-
logė I. Laukienė.“

Apie psichinės sveikatos 
problemas, šios srities speci-
alistams kylančius iššūkius, 
visuomenės stigmas kalba-
mės su medicinos psicholo-
ge I. Laukiene. 

– Kuo skiriasi medicinos 
psichologo ir psichiatro tei-
kiama pagalba? 

– Medicinos psichologai kon-
sultuoja ir taiko psichologinio 
poveikio priemones bei psicho-
terapijos technikas ligoms ir su-
trikimams gydyti, psichologi-
nėms problemoms spręsti ir 
psichosocialiniam funkcionavi-

mui gerinti. Kai paciento svei-
katos ir gyvenimo kokybės ne-
pavyksta pagerinti minėtomis 
priemonėmis, reikalinga psichi-
atro pagalba. Psichiatras yra gy-
dytojas, kuris turi teisę (ir kom-
petenciją) diagnozuoti psichikos 
sutrikimus, skirti medikamentinį 
gydymą, išrašyti receptus. 

– Ar jaučiate mūsų visuome-
nės dar neįveiktą stigmą, kad 
į psichologą kreipiasi tik tie, 
kam „nuvažiavo stogas“? 

– Labai gaila, tačiau – taip. 
Ypač liūdna, kai dėl tokios nuos-
tatos tėvai atkalbinėja arba ne-
leidžia paaugliams ieškoti psi-
chologinės pagalbos. Tiesa yra 
priešinga – būtent kai „trūks-
ta proto“, esi nekritiškas ir ma-
nai, kad pagalbos nereikia. Jei 
suvoki savo problemas ir krei-
piesi į specialistus, tai rodo, kad 
sugebi reflektuoti, kad protas 
veikia gerai, tiesiog susikaupė 
per daug sunkumų arba nesusi-
tvarkai su kylančiomis emocijo-
mis, trūksta problemų sprendi-
mo įgūdžių...

– Kokie požymiai praneša 
apie tai, kad žmogui reikia 
psichologo konsultacijos? 

– Tai labai individualu, nes 
žmonių gebėjimas toleruo-
ti stresą – skirtingas, skirtingos 
ir adaptacijos galimybės. Ma-
nyčiau – jei gyvenimo kokybė 

pasikeičia tiek, kad yra sunku 
atlikti įprastines veiklas arba nu-
kenčia santykis su savimi, ap-
linkiniais ar darbu (studijomis), 
tada psichologo konsultacija yra 
geras sprendimas. Kai žmogus 
stengiasi gyventi kokybiškai ir 
sąmoningai siekia didesnio pa-
sitenkinimo būtimi, galimos ir 
profilaktinės konsultacijos sutri-
kimų prevencijai, sveikatos sti-
prinimui.

– Kuo šis laikotarpis – pan-
demija, karantinas ypatingas 
mūsų visuomenės psichinės 
sveikatos prasme? Ar tiesa, 
kad šiuo metu žmonėms ypač 
reikia psichologo pagalbos? 

– Gyvenimo pasikeitimai šiuo 
metu labai ryškūs. Tokiose situ-
acijose reikia laiko, kad žmonės 
galėtų prisitaikyti. Pasikeitus 
aplinkybėms, visada reikalingas 
adaptacijos periodas. Dar vie-
nas šio laikotarpio išskirtinumas 
– ypač išaugęs nežinomybės 
jausmas, prieštaringos informa-
cijos srautas bei greitai besikei-
čiantys reikalavimai, taisyklės, 
įstatymai. Tai sukelia daug ne-
rimo, įtampos, nesaugumo, be-
jėgiškumo jausmų. Todėl natū-
ralu, kad psichologo pagalbos 
prireikia vis didesniam kiekiui 
žmonių.

– Kokie Jūsų patarimai, kai 
žmonėms atsiranda vienišu-
mo, komunikacijos trūkumo, 
nežinomybės jausmas? 

– Stiprinti save – sportuo-
ti, skaityti, daryti tai, kas bū-
tent Jums padeda atsipalaiduoti 
ir patirti malonumą: piešti, dai-
nuoti, medituoti, gulėti vonio-
je... Ir kalbėtis – su namiškiais, 
su draugais, su psichologu, su 
telefoninės pagalbos konsultan-
tu... Kad išplėsti savo mąstymo 
būdus ir rasti sprendimą arba 
padėti sau pažvelgti į sunkią si-
tuaciją filosofiškai. 

Pagal Druskininkų PSPC 
informaciją parengė  

Laimutis Genys

Nors šalyje vyrauja ekstre-
mali padėtis ir bendravimas 
yra apribotas, bet žmonių ge-
rumui ribų nėra. Kasmet Všį 
Druskininkų PSPC Medicini-
nės slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyrius sulaukia dė-
mesio iš įvairių įstaigų. 

Lopšelio-darželio „Bitutė“ tri-

mečiai ugdytiniai savo rankytė-
mis pagamino slaugos skyriaus 
seneliams kalėdinius atvirukus, 
darželio kolektyvas iškepė pyra-
gą, o vaikučiai surengė koncer-
tą kieme. Seneliai viską stebėjo 
per langą ir kartu dainavo. Tai – 
begalinis rūpestis senoliais, ku-
riems labai reikia dėmesio.

Druskininkų PSPC psichikos sveikatos 
komandą papildė patyrusi medicinos 

psichologė I. Laukienė

Lopšelio-darželio „Bitutė“ 
dovana Slaugos skyriaus 

seneliams

Druskininkų PSPC pacientus konsultuos 
ir Lietuvoje žinoma medicinos psichologė 
I. Laukienė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Informacija ir nuotraukos – Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus 
socialinės darbuotojos Kristinos Kašinskienės
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Padėkos

Išėjo žmogus, kurio pasiilgsime kaip savęs pačių. Nes išėjo mūsų dalis.

Nuoširdžiai dėkojame Romai ir Vytui Pankevičiams, R. Pankevičienės įmonės kolektyvui, laidojimo 
namų „Okona“ savininkei Rasai Janušonienei ir darbuotojams, Ratnyčios bažnyčios klebonui, 

giminėms, draugams, kaimynams ir visiems, buvusiems šalia, palaikiusiems ir padėjusiems palydėti  į 
Amžinojo poilsio vietą mylimą vyrą ir brolį Algį Kavaliauską.

Žmona Aldona, sesuo Daiva ir brolis Rimas

Nuoširdžiai dėkojame E. Buro taksi įmonės kolektyvui, draugams, bendradarbiams, kaimynams, 
giminėms, artimiesiems ir visiems, kurie buvo šalia, palydint į paskutinę kelionę  

mylimą vyrą, sūnų ir brolį Antaną Bubėną.

Gyvenimo draugė Regina, mama, sesuo Rita, broliai ir sūnus Dangirdas

Skandinaviško kapitalo investuotojas geriausiomis kainomis 
superka miškus! 

Taip pat superkami ir kitos paskirties žemės sklypai!
Tel. +370 609 86656

Dainavos žynys
Būrimai telefonu
Tel. 8 608 33221

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

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 
techninis aptarnavimas, autodetalės.

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

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

Informuojame, kad 2021-12-20 nuo 10.00 val. bus atliekamas 
žemės sklypo (Kad. Nr. 5925/5:12), esančio Druskininkų r. 

sav., Leipalingio sen., Margų k. ribų ženklinimas. 
Prašome gretimo sklypo, kad. Nr. 5935/1:291 savininkės E. 
T. suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypo (Kad. Nr. 
5925/5:12) matavimuose, pareikšti sutikimą arba pretenzijas 

dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. 8 686 88743

Parduodamas vieno aukšto medinis namas šlaitiniu stogu 
adresu: V. Krėvės g. 26, Druskininkuose, nusigriauti 

statybinei medienai, malkoms. Matmenys 25 m x 9 m. 
Kreiptis tel. 8 699 43905
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Užuojautos

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės,

Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas 
pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. (B. Brazdžionis)

Į Amžinybę išėjus mylimai Mamytei, nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Rimai Jotautienei.

Karių reabilitacijos centro kolektyvas
Čia būta mano lūpų ir akių. Čia mano rankų klaidžiota. 

Po žodžiais ir po tyla gyventa. 
Atminties gyva žieve priaugau aš prie jūsų.

Norėsit nusiplėšt – labai skaudės.
Atėjus lapų išėjimo metui,

tą vakarą, kada manęs nebus,
brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu! (Just. Marcinkevičius)

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai užjaučiame 
Direktorę Ramutę Siliūnienę, jos šeimą ir artimuosius.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Visi mes bejėgiai prieš Lemtį ir Mirtį… Mirus mylimai Onutės 
Bertašienės Mamai, nors nuoširdžia užuojauta norime palengvinti 

jos praradimo skausmą.

Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus ir operacinės kolektyvas

Nuoširdi užuojauta Romui Dainiui, mirus broliui.

Liūdi Pranė Vaišnorienė su šeima

Gyvenimo jau užversta knyga, 
nors daug dar liko lapų neskaitytų. 

Tu išėjai su didele kančia, 
net nesulaukęs naujo ryto.

Mirus mylimam vyrui Algiui, nuoširdžiai užjaučiame Aldutę 
Kavaliauskienę.

R. Pankevičienės įmonės kolektyvas

Skaudžią liūdesio ir netekties valandą dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame  

Astai Jurčiukonienei.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvas

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
į rūkų bedugnes, į gilias marias,

iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. (F. Kirša)

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, nuoširdžiai užjaučiame 
Ireną Rakauskienę, jos šeimą ir artimuosius.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Jau nepareis...
Neties Jums rankos...

Tik meilė Jos išliks gyva,
Tik akys – dvi šviesiausios žvaigždės – 

lydės gyvenime ir nuolat bus šalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Rasą Žilinskienę,  
netekus mylimos Mamytės.

DNSB „Gojus“ gyventojai

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

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

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Juozą Bancevičių ir artimuosius.  

Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu metu!

Druskininkų savivaldybė 

Tu anapus jau laimės, 
anapus jau skausmo, 

ir anapus dienos ir nakties...

Mirus mylimai sesei, nuoširdžiai užjaučiame Mariną Žilinskienę. 
Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame 

kartu liūdesio valandą...

„Sicilia“ kolektyvas

RENGINIAI
Druskininkų miesto muziejus 

ir Galerija kviečia visus 
norinčius į Advento dirbtuvėles 
„Eglutė skarota“, kurios 
vyks gruodžio 10 d. 17 val. 
Informacija ir registracija tel. 
+370 (313) 58007

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

Iki gruodžio 16 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27, Druskininkai) 
vyksta Kalėdinės edukacijos. 
Kviečiame registruotis tel. 
8 671 76108 arba el. paštu  
a m a t a i @ 
druskininkukulturoscentras.lt. 
Reikalingas galimybių pasas. 
Daugiau informacijos 
www.acmenukalve.lt

Gruodžio 17 d. 14.30 
val. Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje 
(Vilniaus alėja 1), Druskininkų 
Trečiojo amžiaus universitetas 
(TAU) organizuoja susitikimą 
su klebonu Vaidu Vaišvilu „Šv. 
Kalėdų belaukiant“

PARODOS
Iki gruodžio 23 d. 

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

Gruodžio 14 d. 15 
val. Adventinė vakaronė 
„Kalėdų belaukiant‘‘. Vyks 
klubo „Bočių kraitė‘‘ darbų 
paroda. Organizatorius 
LPS Druskininkų miesto 
bendrija „Bočiai‘‘(Viešojoje 
bibliotekoje)

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

Amatų centre „Menų kalvė“  
(M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkai)

Iki gruodžio 23 d. veiks 
Raimondos Bolienės tapybos 
paroda „M. K. Čiurlionio 
kelias“

Iki gruodžio 23 d. veiks 
Deivido Jotaučio keramikos 
paroda „Praeities atspindžiai“

Iki gruodžio 23 d. veiks 
Audriaus Merkio medžio 
skulptūrų paroda „Angelai 
tarp žmonių“

Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų 
bendruomenės centre veiks 
Deivido Sinkevičiaus grafikos 
darbų paroda

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

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

Žydi saulė raudonais žiedais.
Paskutinį kartą žydi saulė.

Man vienam ji pražydės juodai…
O gražus, dainuojantis pasauli! (S. Nėris)

Nuoširdžiai užjaučiame Juliją Karlonaitę dėl sesers mirties. 

M. K. Čiurlionio g. 83 namo kaimynai

Per žemę mes praeinam
tik vienąsyk, tai būkime tvirti!

Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
tas nesutirps mirty. (V. Mačernis)

Dėl netikėtos Valdo Dancevičiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame jo 
gyvenimo draugę Liną, dukras Urtę ir Samantą, sūnų Žygimantą ir 

visus artimuosius.

Druskininkų „Bočiai“ 

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
liko skausmas, širdis sužeista,

O gyvent ir toliau privalai,
leidus laikui paguosti Tave.

Dėl mylimo Tėvelio mirties užjaučiame  
Algimantą Butrimą ir jo šeimą.

Ateities g. 8 namo pirmos laiptinės kaimynai

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

Mirus Algiui Kavaliauskui, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną Aldoną ir artimuosius.

Merkinės g. 9 namo gyventojai
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2021.12.11d.
Šeštadienis

2021.12.10d.
Penktadienis

2021.12.12 d.
Sekmadienis

2021.12.13 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. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Karalius Ar-
tūras. Kalavijo legenda.
23:30 Tai. Siaubo filmas. 
02:10 Skausmas ir šlovė.
04:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti. 
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“.

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 Tobulas ginklas.
23:20 Specialistas.
01:35 „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. Legendos 
susivienija.
11:50 Policijos akademija 6. Miesto 
apgultis.
13:35 PREMJERA. Polis.
15:45 Rašalo širdis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 SUPERKINAS. Stebuklų par-
kas.
21:15 Slaptas kazino.
23:00 Mergišiaus praeities vaiduo-
kliai.
01:05 Karalius Artūras. Kalavijo le-
genda.

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. 
18.30 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 2021“. 
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Žudikų pėdsakais“.
21.30 „Laukinis“.
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“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Panevė-
žio „Lietkabelis“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 „Muilodrama“.
22:30 MANO HEROJUS. Agentų žai-
dimai.
00:40 Kautynės mažajame Tokijuje.
02:20 Tobulas ginklas.

06:35 „Zigis ir Ryklys“.
06:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:25 „Moko nuotykiai“.
07:55 „Kikumba. Kovos dėl ka-

rūnos“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 KINO PUSRYČIAI. Denis - grės-
mė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi.
11:00 Paskutinė mimezė.
12:55 Jau atvažiavom? 
14:55 PREMJERA. Gelžkelio tigrai.
17:20 Teleloto. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 Tarzanas. Džiunglių legenda.
21:45 PREMJERA. Jautrus šūviams.
23:35 Taip, mes juodi.
01:25 Slaptas kazino.

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 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „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 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:05 „Rimti reikalai 3“.
10:40 „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. 

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 Stilius. 
13:00 Gyventi kaime gera. 
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
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. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ – Maskvos CSKA. 
Tiesioginė transliacija iš Kauno.
21:45 Auksinis protas. 
23:10 Kalėdų kalendorius 2021. 
23:15 Premjera. Žemadugnių auto-
mobilių parkas.
00:50 Dvikova.
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 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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

06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Svajoja vaikai. 
07:40 Keit ir Kunas. Dingusių draugų 
paieškos.
09:00 Kalėdų kalendorius. 
09:03 Labas rytas, Lietuva.
10:38 Ir vėl Kalėdos. 
10:48 Labas rytas, Lietuva.
11:52 Kalėdų kalendorius 2021.
12:00 Premjera. Amerikos Arktis. Nio-
kojama užuovėja.
12:55 Gyvenimo kelias.
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.
20:55 Kalėdų kalendorius 2021.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Romeo ir Džuljeta.
01:05 Žemadugnių automobilių par-
kas.
02:40 Viskas, kas mus skiria.
04:15 Kelionių atvirukai.
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. 

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.
23:55 Komisaras Reksas.
00:45 Kelionių atvirukai.
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 Dizaino dokumentika. Baldai ir 
šviestuvai. 
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 PREMJERA. „Gražiausias pa-
saulio kampelis“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS. „Pirmyn“.
21:25 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
00:05 „Pajūrio šlaistūnas“.
02:00 „Prarastasis miestas Z“.
04:50 „Franklinas ir Bešas“.
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 PREMJERA „Sparčiai augan-
tys gepardai“.
12:30 „Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis“.
14:05 „Meilė, vedybos, šeimyninis gy-
venimas“.
15:55 „Vienas namuose 2. Pasiklydęs 
Niujorke“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 2020. 894 s.
17:22 „Vienas namuose 2. Pasiklydęs 
Niujorke“.
18:30 „TV3 žinios“. 

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 PREMJERA „Mažieji gamtos 
stebuklai“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 PREMJERA „Mažieji gamtos 
stebuklai“.
13:10 „Mažylio atostogos“.
15:05 „Naktis muziejuje 2“.
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 3“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Džonas Vikas 3“.
01:10 „Marsietis“.

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 „Svajonių vestuvės“.
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 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Pavojingasis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Pavojingasis“.
00:25 „Franklinas ir Bešas“.
01:30 „Havajai 5.0“.
03:30 „Tai – mes“.
04:30 „Moderni šeima“.
05:45 „Šeimynėlė“.

16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
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“.

19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Marsietis“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Marsietis“.
00:25 „Kerė“.
02:35 „Karibų piratai. Salazaro kerš-
tas“.
05:00 „Franklinas ir Bešas“.
05:45 „Havajai 5.0“.

10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
11:55 Kalėdų kalendorius 2021.
12:00 Premjera. Serengetis.
12:55 Gyvūnų metropolis.
13:55 Puaro. Trečioji mergina.
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.
20:55 Kalėdų kalendorius 2021.
21:00 Maltiečių sriuba 2021. Labda-
ros ir paramos renginys. 
23:10 Premjera. Noras gyventi.
01:05 Magiškos naktys.
03:10 Gyvūnų metropolis.
04:05 Kelionių atvirukai.
04:20 Puaro. Trečioji mergina.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas. Pakruojis.

08:00 Miško atspalviai. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Savickas classic 2021“. Pane-
vėžys. 
10:05 Smaragdinės Malaizijos salos.
11:20 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Prie-
nų „Labas Gas“ - Kauno „Žalgiris“. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
21:30 Dakaras 2022. 
22:00 „Kondoras“.
23:05 „Narkotikų prekeiviai“.
00:15 Agentų žaidimai .
02:25 Kautynės mažajame Tokijuje.
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2021.12.14 d.
Antradienis

2021.12.15 d.
Trečiadienis

2021.12.16 d.
Ketvirtadienis

05.15 Vantos lapas. 
05.45 Bušido ringas. Tarptau-
tinis 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“.
10:25 Smaragdinės Malaizijos salos.
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 čempiona-
tas. Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“. 
21:00 Vagių irštva.
23:50 „Juodasis sąrašas“.
00:50 „Kondoras“.
01:55 „Narkotikų prekeiviai“.
03:00 „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. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Kodas 
211. Banko apiplėšimas.
00:15 „Sūnus paklydėlis“.
01:15 Taksi 4.
03:10 „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“.
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“.

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. 
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.

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. 
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. 
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 Tokarevas.
23:05 Operacija „Baltosios pupytės“.
01:20 „Būk ekstremalas“.
02:20 „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. 
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA. Eva.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Profesionalai.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. VDU karta. 
04:55 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“.

06:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
07:45 „Teisingumo agentai“.
08:50 „Pėdsakas“.

09:45 „Šuo“.
10:55 „Sekliai“.
11:55 „CSI. Majamis“.
12:55 „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 Sunku nužudyti.
22:55 Tokarevas.
01:00 „Būk ekstremalas“.
02:00 „Greitojo reagavimo būrys“.

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. Lietu-
va Europoje.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Virš vandens.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Aistra varžytis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietu-
va Europoje. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios.

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 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 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Virš vandens.
23:50 Komisaras Reksas.
00:40 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. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

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.
23:50 Komisaras Reksas.
00:40 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 Dizaino dokumentika. 
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. „Širdies klystke-
liai“. 
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 2“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
00:25 „Franklinas ir Bešas“.
01:30 „Havajai 5.0“.
03:30 „Tai – mes“.
04:30 „Moderni šeima“.
05:45 „Šeimynėlė“.

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 PREMJERA. „Emos paslaptis“.
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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Gaujų karai. Šešėliai“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Artūras ir Merlinas. Ka-
meloto riteriai“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Artūras ir Merlinas. Ka-
meloto riteriai“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Artūras ir Merlinas. Ka-
meloto riteriai“.
00:20 NAUJAS SEZONAS. „Frankli-
nas ir Bešas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Tai – mes“.
04:25 „Moderni šeima“.

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

paslaptys“.

18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Taksi 4.
00:25 „Sūnus paklydėlis“.
01:25 Jautrus šūviams.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

17:00 Info diena. 
17:30 „Sekliai“.
18:25 „Šuo“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Operacija „Baltosios pupytės“.
23:15 Vagių irštva.
02:05 „Būk ekstremalas“.
03:05 „Greitojo reagavimo būrys“ .

21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Profesi-
onalai.
00:50 „Sūnus paklydėlis“.
01:50 Kodas 211. Banko apiplėšimas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

07:35 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Mano paslaptingas Valenti-
nas“.
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 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Pažeidimas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Pažeidimas“.
00:20 „Franklinas ir Bešas“.
01:25 „Havajai 5.0“.
03:25 „Tai – mes“.
04:25 „Ekstrasensai. Stipriausių mū-
šis“.
05:45 „Šeimynėlė“.
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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

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

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

Reikalingi tarptautinių 
reisų  vairuotojai-

ekspeditoriai, turintys 
„CE“ kategoriją.

Savaitės trukmės 
reisai.

Tel. +370 654 22201

Parduodamos arba nuomojamos požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,  

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

Glaistymo, dažymo darbai. 
Tel. 8 638 10880

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 

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

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

Tel. +37062556355 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3865/0002:0182), 
esančio, Miglos 2-oji g.1, Jaskonių k., Druskininkų sav., 

savininką R.G., kad UAB „Druskininkų geoplanas“ matininkas 
Darius Bulota (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 

2021-12-20d. 10 valandą vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr.3865/0002:0027), esančio Miglos 2-oji g. 3, Jaskonių k., 

Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB 

„Druskininkų geoplanas“ adresu, Vytauto 19-4, Druskininkai, 
el. paštu dgeoplanas@inbox.lt arba telefonu 8 699 12416.

Priekabos su kubilu nuoma. 
Druskininkų mieste 

pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 618 53770 

Giluminis cheminis minkštų 
baldų ir kilimų valymas Jūsų 

namuose.
Tel. 8 615 77277

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. Tel. 8 

603 30577

VIZOS 
(vienkartinės ir 
daugkartinės) 
į Baltarusiją 

gydymo tikslais.

 8 673 88383
info@drusva.lt 

Profesionalus patalpų valymas!
Antrasis atvykimas – 50 proc. nuolaida! 

Tel. 8 648 31369
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Asmeniniai skelbimai
200 Eur ir komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 645 49074

Nuomoju 1 kambario butą: 16 
kv. m, 1 aukštas ir 2 kambarių 
butą, 33 kv. m, 2 aukštas, visi 
patogumai ir buitinė technika. 
Tel. 8 609 28835

Išsinuomotų

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

Transporto priemonės  
ir jų dalys

„Subaru Justy“: 2007-08 m. rida 
– 129 000 km, TA IKI 2022-12, 
1, 3 l benzinas, 69 kW, kaina 
– 2150 Eur, daug privalumų, 
visi varomi ratai (4*4). Dova-
nų – 4 vasarinės padangos.  
Tel. 8 626 79757

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

„Opel Meriva“, 2005 m., 1, 364 
l; benzinas, rida – 215 000 km, 
pilka spalva, TA iki 2023-08 ir 
2 komplektai padangų. Kaina – 
1350 Eur. Tel. +370 611 51257

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

VW „Golf 2“ variklis su pavarų 
dėže, priekiniai amortizatoriai 
su spyruoklėmis, labai geros 
būklės. Tel. 8 688 24300 

Perka transporto  
priemones 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

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

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

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

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas, kaina 
– derinama, naujų namų gyven-
vietėje. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 78, 92 kv. m ne-
baigtas statyti namas (statybos 
pradžia – 2018 m.) su 6, 27 arų 
sklypu Paparčio 15-ojoje g. 1, 
Viečiūnuose. Kaina – 25000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą

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

Ieškomas pirkti 1-3 kamba-
rių butas Druskininkų mieste,  
tel. +370 624 24000

Pirkčiau garažą, domina įvairūs 
variantai, gali būti didesnės kva-
dratūros, tel. +370 624 24000

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

Nuoma

Nuomojamas 2 kambarių butas 
Druskininkuose, Vytauto g. 20, 
prieš Meno mokyklą. Kaina – 

Miškas, mediena, malkos

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

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

Žemės ūkio produkcija

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

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

Įvairūs daiktai

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

Elektrinė siuvimo mašina 
„Singer“ (brazilų gamybos), 
moteriški nauji kailiniai, 7 pa-
varų moteriškas norvegiškas 
dviratis, rusiška sulankstoma 
lovelė, pakabinami šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

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

Parduodama naudota skar-
dos stogo danga, 35 kv. m.  
Tel. 8 651 73934

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 (100 
Eur), televizorius „Samsung“ 
plazma – 129 cm su įstrižaine 
(100 Eur). Tel. 8 624 26611

Pigiai parduoda naujas knygas. 
Kaina – nuo 2 Eur. Tel. 8 682 
40545

Perka įvairius daiktus

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

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

Ieško darbo

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

Dovanoja

Dovanoja dvi 3, 5 mėn. nuosta-
bias, mielas katytes. Tel. 8 681 
42788

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

Kiti

Gal kas mezgimo mašina nu-
megztų megztinį aukštu ka-
klu (golfą) iš mano siūlų?  
Tel. 8 673 33314

Reikalingas pagalbinis darbuo-
tojas. Tel. 8 636 27602

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

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577

Elektrinių, benzininių 
įrankių ir variklių remontas 

Druskininkuose.
Tel. 8 693 36442, 

Mindaugas
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KOKYBIŠKAI RĖMINAME PAVEIKSLUS, NUOTRAUKAS, 
PIEŠINIUS, DIPLOMUS, ATVIRUKUS, MEDALIUS, SUVENYRUS  

IR KITUS ŠIRDŽIAI MIELUS DAIKTUS.
Iškirpk šį skelbimą, atsinešk jį į Deivido 

rėminimo dirbtuves ir gauk 10 proc. 
nuolaidą rėminimo paslaugoms (nuolaidos 

nesumuojamos).
Vieta: Amatų centras „Menų kalvė“, 

Čiurlionio g. 27, Druskininkai
Tel. 8 699 89857


