
Tėvai norėjo, kad vaikinas 
taptų buhalteriu, tačiau jis 
nusprendė studijuoti pradi-
nių klasių pedagogiką. Bai-
gė aukštąją mokyklą, tačiau 
nė vienos dienos nedirbo su 
pradinukais. Nuo pat mažų 
dienų su sportu nesiskirian-
tis Gintaras Šikšnys, kuriam 
sportas yra neatskiriama gy-
venimo dalis, paklaidžiojęs 
įvairių darbų ir užsiėmimų la-
birintuose, pagaliau sugrį-
žo prie to, kas jam patinka ir 
kur mato savo darbo prasmę 
– Druskininkams ir Lietuvai 
rengti sportininkus bei ska-
tinti vaikų fizinį aktyvumą, 
kovoti už tai, kad sporte būtų 
mažiau komercijos ir daugiau 
patriotizmo.

Taip trumpai būtų galima api-
būdinti neseniai Druskininkų 
sporto centro direktoriumi ta-
pusį Gintarą Šikšnį, kuris suti-
ko atsakyti į savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ žurnalisto klausi-
mus. 

– Esate šiaulietis, ne viene-
rius metus dirbote savame 
krašte. Tačiau jau tris dešim-
tmečius gyvenate ir dirbate 
Druskininkuose. Kas Jus at-
vedė į mūsų kurortą? 

– Taip, esu tikras šiaulietis. 
Saulės mieste gimiau, augau, 
ten baigiau mokyklą ir tuome-
tį pedagoginį institutą. Po ins-
tituto baigimo iki 27-erių metų, 
kad neimtų į sovietų kariuome-
nę, dirbau įvairiose Radviliškio 
rajono mokyklose – mokytoju, 
direktoriumi. Dirbdamas Palonų 

mokykloje, susipažinau su Viliu-
mu Malinausku, kuris vėliau pa-
kvietė mane atvykti dirbti pas jį, 
į „Hesoną“. Ten išdirbau dvide-
šimt metų. Išėjau iš švietimo sis-
temos, sakiau, kad ten jau nie-
kada nesugrįšiu. Bet... Niekada 
nesakyk „niekada“... 

– Kaip atsitiko, kad iš vers-
lo grįžote į pedagoginį darbą, 
susijusį su sportu? 

– Pavargau tame versle, o kai 
atsirado ūkvedžio vieta Sporto 
centre, tai nusprendžiau ten įsi-
darbinti. Turiu vadovavimo pa-
tirties, jaučiau, kad vadovo gys-
lelė manyje yra, moku dirbti su 
žmonėmis. Taigi nusprendžiau, 
kad galiu būti naudingas ir spor-
to administravimo srityje. 

– Nuo kada sportas užima 
svarbią vieta Jūsų gyvenime? 

– Sportas man visada buvo 
svarbus. Aktyviai pradėjau 
sportuoti nuo 5 klasės, kultiva-
vau slidinėjamą, orientavimąsi, 
paskui atsirado krepšinis. Mūsų 
šeima labai sportiška, žmona 
– buvusi rankininkė. Galiu pa-
sakyti, kad sportas „gyvena“ 
manyje. Visada aktyviai dalyvau-
davau sportiniuose renginiuose. 

– Tačiau baigėte ne su spor-
tu susijusius mokslus. Kaip 
nusprendėte studijuoti peda-
gogiką, tapti pradinių klasių 
mokytoju, juk vyras – pradi-
nukų mokytojas – tikra rete-
nybė?

– Visi sportininkai anuomet 
stodavo į pedagoginį institutą, 

kad neimtų į sovietinę kariuo-
menę. Buvo specialybė – pra-
dinių klasių ir fizinio lavinimo 
mokytojas, tačiau dėl šios spe-
cialybės buvo didelė konkuren-
cija, čia mokėsi jau sportinių lai-
mėjimų pasiekę jaunuoliai. Aš 
baigiau pradinių klasių peda-
gogo specialybę. Baigęs studi-
jas, dėsčiau geografiją ir fizinį 
lavinimą. Aš, kaip ir kiti vyrukai, 
baigusieji pradinių klasių pe-
dagogo studijas, gyvenime ne-
planavau dirbti pradinių klasių 
mokytoju. Neįsivaizdavau, kad 
galėčiau dirbti su pradinukais, o 
štai su vyresniais vaikais tai dir-
bau, ir visai sėkmingai.

– Kodėl pasirinkote šią pro-
fesiją?  

– Abu mano tėvai buvo buhal-
teriai. Tėvas dirbo pieno kombi-
nate buhalteriu, mama – mėsos 
kombinato buhalterės pavaduo-
toja. Mačiau, kad tėvų darbas 
– „popierinis“, nenorėjau tokio 
dirbti.  Juokaudavo tėvai, kad aš 
turėčiau eiti buhalteriu į duonos 
kombinatą, tada visos Šiaulių 
maisto pramonės įmonės būtų 
„apskaitomos“ Šikšnių šeimos. 

Mano brolis Virginijus pasuko į 
mokslo sritį, jis tapo garsiu bio-
chemiku, net pretendavo gauti 
Nobelio premiją. O aš įstojau į 
Šiaulių pedagoginį institutą.

– Ar daug sporto dabartinia-
me Jūsų gyvenime? 

– Sportas – svarbi mano gyve-
nimo dalis. Daug važinėju dvira-
čiu, bėgioju, dabar dar atradau 
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Pirmas ledas 
– netvirtas ir 

pavojingas

2 psl.

Gintaras Šikšnys: „Sporte norėčiau mažiau 
komercijos ir daugiau patriotizmo“

G. Šikšnys norėtų, kad Sporto centro auklėtiniai pasiektų kuo geresnių rezultatų, o čia paruošti sportininkai būtų kviečiami į Lietuvos rinktines/
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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Dėl elektros tiekimo sutrikimų – susitikimas su ESO atstovais: 
situacija negali kartotis

Antradienį Druskininkų savi-
valdybės vadovai, adminis-
tracijos specialistai, „Eglės 
sanatorijos“, sanatorijos 
„Draugystė“, sveikatinimo 
ir poilsio komplekso „Grand 
SPA Lietuva“ atstovai susi-
tiko su iš Ukrainos atvyku-
siais medicinos centro „Doc-
tor Kharkiv“ vadovais.
Privačių klinikų tinklo savininkas 
A. Zolotarevas, direktorė T. Ko-
novalenko ir generalinio direkto-
riaus patarėjas A. Gedroitas pri-
statė iniciatyvą sukurti Lietuvos 
ir Ukrainos humanitarinės medi-
cinos projektą.
Projekte siūloma apsikeisti gy-

dymo patirtimi gydytojams Lie-
tuvoje ir Ukrainoje, galimybę 
medikams iš Ukrainos stažuotis 
Druskininkuose, taip pat sukur-
ti gydymo ir reabilitacijos pro-
gramas COVID-19 sirgusiems 
ukrainiečiams, norintiems gydy-
tis Lietuvoje.
Susitikimo metu Druskininkų sa-
vivaldybės meras R. Malinaus-
kas svečiams pristatė Drus-
kininkų istoriją, čia sukurtą 
sveikatinimo, poilsio ir pramogų 
infrastruktūrą.
„Druskininkai yra atviri visiems, 
norintiems bendradarbiauti, o 
sveikatinimo srityje esame ypač 
stiprūs. Tikiuosi, kad šis susi-
tikimas taps ilgalaikio bendra-
darbiavimo pradžia, duos rea-
lią naudą ir mūsų įstaigoms, ir 
į jas gydytis ar sveikatintis at-
vykstantiems svečiams“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas.
Svečiai domėjosi persirgusių-
jų COVID-19 reabilitacijos gali-
mybėmis, susitikime diskutuota 
apie medicinos turizmo plėtrą, 
skirtą sanatoriniam-kurortiniam 
pacientų iš Ukrainos gydymui.
Po susitikimo svečiai išvyko iš 
arčiau pamatyti sveikatinimo 
centrų ir sanatorijų darbo, su-
sipažinti su Druskininkų infras-
truktūra.
Jiems buvo pristatyta „Eglės sa-
natorijos“ ir sanatorijos „Drau-
gystė“, sveikatinimo ir poilsio 
komplekso „Grand SPA Lietuva“ 
bei Druskininkų Vandens parko 
ir Gydyklos darbo specifika, ten 
teikiamas gydymas, reabilitaci-
ja, sveikatinimo paslaugos bei 
turima bazė.

Vos vandens telkiniams spė-
jus pasidengti pirmuoju plo-
nu ledu, ant jo jau pastebėta 
besisukinėjančių žvejų. Ta-
čiau šiuo metu ledas dar ne-
tvirtas, ant jo vaikščioti ir žve-
joti yra pavojinga gyvybei.
Ugniagesiai primena, jog le-
das laikomas tvirtu, jeigu jo sto-
ris yra daugiau kaip 7 cm. Toks 

ledas jau išlaiko žmogų. Tačiau 
tam, kad jis išlaikytų grupę žmo-
nių, jo storis turi būti ne mažes-
nis kaip 12 cm. Tvirtas ledas 
visada turi mėlyną arba žalią 
atspalvį, o matinės baltos spal-
vos arba geltono atspalvio ledas 
yra netvirtas. Trapus, plonas le-
das būna tose vietose, kur jame 
įšąla medžių šakos, lentos ir kiti 

daiktai, o taip pat arti krūmų, 
medžių, nendrių. Netvirtas le-
das susidaro ir tose vietose, kur 
įteka upeliukai, vanduo iš ga-
myklų, yra šaltinių. Ypač atsar-
giems reikia būti ir prie kranto, 
nes čia ledas silpnesnis, jame 
gali būti įtrūkimų. Ledas labai 
pavojingas ir atodrėkių metu.
Jei vis dėlto įlūžote, nepasiduo-

kite panikai ir nepraraskite sa-
vitvardos. Ropškitės ant ledo į 
tą pusę, iš kurios atėjote, o ne 
plaukite pirmyn. Nesikapanoki-
te vandenyje ir visu kūno svo-
riu neužgulkite ledo krašto. Ant 
ledo užšliaužti reikia plačiai iš-
tiesus rankas, kad padidėtų 
atramos plotas. Pasistenkite 
kaip galima daugiau krūtine už-
gulti ledą, paskui atsargiai ant 
jo iškelti vieną koją, po to – kitą. 
Užšliaužus ant ledo, negalima 
tuojau pat stotis. Reikia nusiri-
denti nuo eketės kuo toliau į tą 
pusę, iš kurios atėjote, nes ten 
ledas tvirtesnis. Tik išlipus ant 
kranto, reikia bėgti, kad sušiltu-
mėte ir kuo greičiau pasiekti šil-
tą vietą.
Jeigu pamatėte skęstantį žmo-
gų, pirmiausia kvieskite gelbė-
tojus skubiosios pagalbos tar-
nybų telefonu 112. Jeigu galite 
jam padėti, reikia veikti greitai ir 
ryžtingai, nes žiemą vandenyje 
žmogus greitai sušąla, o permir-
kę rūbai neleidžia ilgai išsilaikyti 

vandens paviršiuje. Artintis prie 
eketės reikia labai atsargiai, ge-
riausia šliaužte, plačiai ištiesus 
rankas. Jei yra galimybė, po sa-
vimi pasidėkite lentą ir šliaužkite 
ant jos. Prišliaužti prie pat eke-
tės krašto negalima, nes ledas 
įlūš, jeigu jūs mėginsite skęs-
tančiajam paduoti ranką ir jį iš-
traukti. Ledas išlaiko žmogų tik 
už 3-4 m nuo eketės krašto, to-
dėl skęstančiajam reikia išties-
ti lazdą, lentą ar numesti virvę. 
Gelbėjimui galima panaudoti ir 
tvirtai surištus šalikus. Jeigu ne-
laimės vietoje yra keli gelbėto-
jai, jie gali paimti vienas kitą už 
kojų ir atsigulę ant ledo sudaryti 
grandinę iki eketės.
Ištraukus žmogų ant ledo, rei-
kia su juo kuo toliau šliaužti nuo 
pavojingos vietos ir kaip gali-
ma greičiau skendusįjį prista-
tyti į šiltą vietą. Čia nukentėjusį 
ištrinti, pagirdyti karšta arbata, 
perrengti sausais rūbais, suteik-
ti pirmąją medicinos pagalbą.

Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai, „Eglės sanatorijos“, sanatorijos „Draugystė“, sveikatinimo ir poilsio komplekso „Grand SPA Lietuva“ atstovai susitiko su 
iš Ukrainos atvykusiais medicinos centro „Doctor Kharkiv“ vadovais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Meras R. Malinauskas viliasi, kad susitikimas taps ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia ir duos realią naudą Druskininkų įstaigoms ir į jas 
gydytis ar sveikatintis atvykstantiems svečiams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šiuo metu ledas dar netvirtas, ant jo vaikščioti ir žvejoti yra pavojinga gyvybei/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Druskininkuose – Ukrainos medicinos centro 
„Doctor Kharkiv“ vadovų vizitas

Pirmas ledas – netvirtas ir pavojingas
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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

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą 
Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia 

Druskininkų savivaldybės administracija

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.

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos teikimas fi-
nansuojamas iš valstybės 
biudžeto. Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojai gali 
kreiptis dėl pirminės teisinės 
pagalbos per elektroninę sis-
temą TEISIS (https://www.tei-
sis.lt) arba iš anksto užsire-
gistravę tel. (8 313) 51517 / el. 
p. info@druskininkai.lt
Teikiamos pirminės teisinės pa-
galbos laikai (tik užsiregistra-
vus iš anksto): antradieniais nuo 
13.00 val. iki 17.00 val.; penkta-
dieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 
val.
Pirminė teisinė pagalba – tai tei-
sinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei  dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių institu-

cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir taikos 
sutarties parengimas.
Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-
piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civili-
nės metrikacijos skyrių. Jeigu 
nėra galimybės iš karto suteikti 
pirminę teisinę pagalbą, pareiš-
kėjui pranešama apie priėmimo 
laiką, kuris paskiriamas ne vė-
lesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.
Antrinė teisinė pagalba – tai pro-
cesinių dokumentų rengimas, 
advokato gynyba arba atstova-
vimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išanksti-
nio ginčo sprendimo ne teisme 
atveju, jeigu tokią tvarką nusta-

to įstatymai ar teismo sprendi-
mas, atleidimas nuo advokato, 
proceso ir kitų bylinėjimosi išlai-
dų mokėjimo, neteisminės, teis-
minės ir privalomosios mediaci-
jos paslaugos. 
Valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnybos teikia-
mos administracinės paslau-
gos: antrinė teisinė pagalba 
privalomoji mediacija. 
Daugiau informacijos: www.
druskininkusavivaldybe.lt 
skiltyje Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba.
Taip pat Valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos tar-
nybos interneto tinklalapyje  
 https://vgtpt.lrv.lt/
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Gintaras Šikšnys: „Sporte norėčiau mažiau komercijos  
ir daugiau patriotizmo“

ir golfą. Ten išsivalo galva – ne-
galvoji apie nieką, negali galvoti 
nei apie darbą, nei apie moteris, 
privalai nuo visko „atsijungti“. 
Golfą pamilome kartu su broliu, 
kuriam irgi reikia pailsėti po aka-
deminių darbų. 

– Dabar vadovaujate Spor-
to centrui, kuriame rengiami 
jaunieji sportininkai. Ar pasi-
keitė vaikų požiūris į sportą 
per paskutiniuosius dešim-
tmečius? 

– Kardinaliai pasikeitė. Anks-
čiau jie neturėdavo gerų sąlygų, 
aikštelių, bet kamuolys bumb-
sėdavo iki nakties, o dabar yra 
daug puikių aikštelių, tačiau at-
sirado kompiuteriai, technologi-
jos. Pasikeitė ir tėvų požiūris į 
sportą. Mūsų laikais suprasda-
vome, kad sportui reikia atsida-
vimo, kad tai – darbo reikalau-
jantis užsiėmimas– bus sunku, 
bet tu ką nors pasieksi. Dabar 
pasikeitė karta: tėvai atveda vai-
kus į sporto užsiėmimus, jų ne-
spaudžia ir įsivaizduoja, kad tai 
yra pramoga. Bet tai juk ne koks 
paprastas būrelis, tai – rezulta-
to siekimas! Reikia turėti tikslą 
ir jo siekti, įdedant daug pastan-
gų ir darbo. Turi ateiti momen-
tas, kad vaikas pats suprastų, 
jog turi kažko siekti. 

– Kas lemia sportinius re-
zultatus?  

– Vaiko fiziniai duomenys ir jo 
noras, šeimos požiūris į tai, kuo 
vaikas užsiima, ir treneriai. 

– Kaip su treneriais reikalai, 
ar daug sportuojančių vaikų? 

– Visi treneriai, sporto moky-
klos sukoncentruotos didmies-
čiuose, ten vyksta atranka, o 
mes priimame visus, kurie pas 
mus ateina. Jei darytume atran-
ką, tai neturėtume vaikų, nes jų 
skaičius nuolat mažėja. Vilniuje 
yra 300 tinklininkų, o mes tik dvi 
komandas surenkame. Druski-
ninkuose mažai vaikų – tie pa-
tys vaikai eina į Dailės mokyklą, 
tie patys mokosi muzikos, tie pa-
tys ateina ir pas mus. Tuos pa-
čius vaikus tampo į visas puses. 
Mes iš viso surenkame apie 300 
vaikų. Treneriai irgi sensta. Gai-
la, bet tenka į darbą kviesti vy-
resnio amžiaus specialistus, 
nes jauni išvažiuoja į didmies-
čius. Jei kviestume jaunus tre-
nerius su šeimomis atvykti dirbti 
ir gyventi Druskininkuose, jų an-
trosioms pusėms kiltų nemažai 
problemų, norint susirasti dar-
bą, nes pas mus ribotas darbų 
pasirinkimas. 

– Daugelis prisimena lai-
kus, kai Druskininkuose buvo 
aukšto meistriškumo sporto 
komandos.

– Pas mus buvo labai stiprios 
rankinio komandos, buvo Lie-
tuvos rinktinės narių. Krepši-
nis irgi klestėjo Druskininkuose, 
kai Algis Gedminas čia dirbo. 
Vėliau atsirado futbolas, dabar 
prisidėjo imtynės, atsidarė ba-
seinas, plaukimas. Edgaras Su-
chanekas su tinklininkais rimtai 

dirba. Rankinio komanda atsi-
rėmė į finansus – jaunimas iš-
važiuoja, o atvykėliams sam-
dyti reikia pinigų. Anksčiau per 
varžybas salės būdavo pilnos 
žiūrovų, bet kai pradėjo žais-
ti kviestiniai sportininkai iš kitų 
miestų, mūsų žmonės pradė-
jo neiti į rungtynes, nes „juk žai-
džia nesavi“. Gaila, bet dabar 
viską lemia pinigai, bet ne patri-
otizmas.

– Gintarai, kokius sau kelia-
te uždavinius, pradėjęs dirbti 
Sporto centro vadovu?

– Norėčiau, kad vaikų nereikė-
tų vilioti į Sporto centrą, kad jie 
norėtų ateiti patys. Reikia steng-
tis, kad mūsų auklėtiniai pasiek-
tų kuo geresnių rezultatų, būtų 
smagu paruošti gerus sportinin-
kus, kurie būtų kviečiami į Lie-
tuvos rinktines. Organizuojame 
bendrus renginius su auklėti-
nių tėvais, kad šie pamatytų, ką 
veikia jų vaikai. Norime, kad tė-
vai aktyviau bendrautų su tre-
neriais, dalyvautų visuose rei-
kaluose.

– Kokios sporto šakos plė-
tojamos Sporto centre?

– Krepšinis, rankinis, tinklinis, 
futbolas, lengvoji atletika, slidi-
nėjimas, plaukimas, imtynės. 
Negalime plėstis į komandines 
sporto šakas, nes nėra pakan-
kamai vaikų.

– Kaip reikalai su sporto ba-
zėmis? 

– Akivaizdu, jog trūksta salių. 
Turime keturias sales – trijų mo-
kyklų ir Sporto centro. Po pie-
tų mes užimame visas mokyklų 
sales, nes rytais jos būna užim-
tos. Keturios salės, bet jų neuž-
tenka, nes bendruomenės spor-
tuoja, mes galime treniruotis tik 
nuo šeštos vakaro. Tai ir riboja 
sporto šakų pasirinkimą. Moky-
klų salėmis naudojamės nemo-
kamai, o jei norėtume pasinau-
doti sportininkų rengimo centro 
erdvėmis, už jas tektų mokėti, 
tam nėra lėšų. 

– Kokie darbai gula ant 
Sporto centro pečių? 

– Didieji miesto sporto rengi-
niai, kai kurie nacionalinio ly-
gmens renginiai – mūsų rū-
pestis. Stengiamės pritraukti 
žmones domėtis sportu. Pas 
mus ir suaugusieji sportuoja – 
„Bočiai“ pasagas mėto. Mes 
prisidedame prie įvairių suau-
gusiųjų sporto pirmenybių, tra-
dicinių turnyrų organizavimo. 
Rengiame vaikų turnyrus, skir-
tus pas mus žinomų trenerių 
ir sportininkų atminimui, orga-
nizuojame masinius bėgimus. 
Sportui, fizinei kultūrai Drus-
kininkai yra tinkami, tai – svei-
katos miestas. Čia yra puikios 
sąlygos rengti įvairaus lygio var-
žybas, nes turime puikias gali-
mybes apgyvendinti sportinin-
kus. Čia tinkama infrastruktūra, 
ne vienerius metus pas mus ir 
Lietuvos krepšinio rinktinė treni-
ruodavosi. 

Birželį norime surengti Euro-
pos veteranų krepšinio turnyrą, 
laukia Druskininkuose kitąmet 
vyksiančios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, kurios parei-
kalaus daug pastangų. Nežinia, 
kaip bus, nes pandemijos dik-
tuojami pokyčiai – neprogno-
zuojami.

– Esate šiaulietis, daug 
metų gyvenate Druskininkuo-
se. Kas Jums yra Druskinin-
kai? Ar nebuvo minčių grįžti į 
Šiaulius ar įsikurti kitame Lie-
tuvos didmiestyje?

– Gyvenimas viską sudėliojo 
į savo vėžes. Pradžioje atrodė, 
kad į Druskininkus atvykome 
laikinai, nes tada, kai atvažiavo-
me, kurortas merdėjo. Galvojo-
me, kad čia kažkiek pagyvensi-
me, o paskui išvažiuosime. Bet 
likome. Dabar čia visi mane pa-
žįsta. Ir aš visus žinau, gyveni-
mas nusistovėjo. Mano darbas 
geras, sūnus užaugintas, Vil-
niaus universitete baigė chemi-
jos studijas, dirba privačiame 
versle. Buvo vilionių grįžti į Šiau-
lius, į Radviliškį, bet ten manęs 
jau niekas nebeatsimena, nie-
ko iš artimųjų nebėra, niekas su 
tuo kraštu neberiša. Žmona ne-
bloga mokytoja, mane irgi žino, 
kam čia galva pramušėti sieną. 
Esu jau viecinis. Mane čia ir pa-
laidos.

Parengė Laimutis Genys

J. Ir G. Šikšniai mėgsta sportą ir aktyvų gyvenimo būdą/ Roberto Kisieliaus ir asmeninio archyvo nuotraukos
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Vilija Blinkevičiūtė: 

„Tikiu, kad sunkiausi pandemijos metai – jau už mūsų nugarų“ 

Leipalingyje įžiebta eglutė, nušvito kalėdinių eglučių parkas

Rimantas Kazlauskas

Pokalbis su Europos Parlamen-
to nare, Lietuvos socialdemokra-
tų partijos pirmininke Vilija Blin-
kevičiūte.

– Gerbiama Vilija, tikriausiai 
ir šiemet Europos Parlamento 
(EP) darbotvarkėje vieni svar-
biausių klausimų buvo kova su 
pandemija ir jos pasekmėmis?

– Žinoma. Šiemet dar kartą ir la-
bai aiškiai supratau – kaip gerai, 
kad esame Europos Sąjungoje. 
Vieniems susigrumti su pandemi-
ja būtų buvę žymiai sunkiau. Kal-
bu ir apie milžiniškas lėšas, bet už 
jų juk žmonės, jų likimai.

Dar vasarį EP patvirtino 672,5 
milijardo eurų dydžio ekonomi-
kos gaivinimo ir atsparumo didi-

nimo priemonę, skirtą padėti ko-
voti su pandemija. Tai dotacijos ir 
paskolos valstybėms, taip pat – ir 
Lietuvai. Iškart po to EP patvirtino 
programą „ES – sveikatos labui“, 
pagal kurią kuriamas bendras ES 
vaistų, vakcinų ir medicinos prie-
monių rezervas. Pritarta skir-
ti valstybėms 100 milijardų eurų 
darbo vietoms išsaugoti, kai įmo-
nės negali vykdyti veiklos dėl ko-
ronaviruso krizės.

Gegužę EP skyrė beveik 400 
milijonų eurų Solidarumo fondo 
lėšų pandemijai valdyti Lietuvoje 
ir dar 19 Europos valstybių. Dabar 
iš jo galima finansuoti ir visuome-
nės sveikatos krizių valdymą, in-
fekcinių ligų stabdymą. 

Išplėstas Europos socialinis fon-
das: 88 milijardų eurų skirti in-
vesticijoms į darbo vietų kūrimą, 
į galimybes naudotis sveikatos 
paslaugomis ir į skurdo mažini-
mą. Daugiau lėšų numatyta kovai 
su jaunimo nedarbu, vaikų skur-
du.

– Kokie dar buvo svarbūs 
sprendimai, nesusiję su pan-
demija?

– Liepą priėmėme rezoliuciją, 
pagal kurią, pavyzdžiui, bus už-
tikrinta, kad iki 2030 m. būtų už-
baigti tokie projektai kaip „Rail 
Baltica“.

Lietuvai aktualu ir tai, kad patvir-

tinome 16 milijardų eurų paketą, 
kuris padės ES valstybėms sti-
printi sienų apsaugą ir migracijos 
srautų valdymą bei gerinti trečių-
jų šalių piliečių integraciją. 

Vienas iš paskutiniųjų sprendi-
mų – EP pritarė ES bendrai že-
mės ūkio politikos (BŽŪP) refor-
mai. Siekiama ekologiškesnio 
ūkininkavimo ir teisingesnės bei 
skaidresnės politikos. Ne ma-
žiau kaip 10 proc. tiesioginių iš-
mokų bus naudojama mažiems, 
vidutiniams ūkiams remti. Bent 3 
proc. biudžeto bus skiriama jau-
niesiems ūkininkams. Valstybės 
bus įpareigotos užtikrinti, kad ne 
mažiau kaip 25 proc. tiesioginių 
išmokų skirtų aplinkos apsaugos 
priemonėms.

– Kaip sekėsi dirbti Jūsų pa-
grindiniame – Užimtumo ir so-
cialinių reikalų – komitete?

– EP patvirtino komiteto inici-
juotą atnaujintą Europos prisitai-
kymo prie globalizacijos padari-
nių fondo reglamentą. Buvau šio 
klausimo pranešėja, atstovavau 
Parlamentui derybose su Vadovų 
Taryba ir Europos Komisija.

Šis sprendimas reiškia dides-
nę paramą, skiriamą didesniam 
skaičiui darbą praradusių žmonių. 
Lankstesnės taisyklės leis gau-
ti paramą ir praradusiems darbą 
dėl COVID-19 pandemijos. Nu-

matyta vaiko priežiūros pašalpa 
atleistiems darbuotojams, padi-
dinta parama savarankiškai dir-
bantiems asmenims, norintiems 
pradėti verslą.

Taip pat svarbu: EP balsavo už 
visoms ES valstybėms vienodus 
ir ateityje privalomus minimalios 
mėnesio algos (MMA) kriterijus. 
Direktyvos dėl deramo ir teisingo 
minimalaus darbo užmokesčio ne 
vienerius metus siekia Europos 
socialdemokratai. Direktyva nu-
kreipta į MMA didinimą ir kolek-
tyvinių derybų skatinimą. Poky-
čiais siekiama užtikrinti, kad visu 
krūviu dirbantieji ES uždirbtų tokį 
MMA, kuris užtikrintų jiems ir jų 
šeimoms deramą pragyvenimo 
lygį. Neįtikėtina, bet dabar turtin-
giausioje pasaulio bendrijoje be-
veik 10 proc. darbuotojų gyvena 
skurde. 

EP siūlo, kad, nustatant MMA, 
reikėtų įvertinti bendrą perkamąją 
galią pagal kiekvienos valstybės 
prekių ir paslaugų krepšelį, pa-
gal vidutinį darbo užmokestį bei 
jo augimo tendencijas, taip pat – 
skurdo lygį.

Juda į priekį Vaikų garantija. Pa-
galiau, atsižvelgdama į EP rezo-
liucijas, Europos Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl Europos vaiko ga-
rantijų sistemos. Buvau viena iš 
šios iniciatyvos autorių, ją prista-
čiau ir gyniau jos būtinybę. Inicia-

tyva numato konkrečias (taip pat 
ir finansines) priemones visiems 
vaikams užtikrinti kokybiškas gy-
venimo sąlygas, nepriklausomai 
nuo turtinės padėties, visuomeni-
nio tėvų ar globėjų statuso.

Skinasi kelią komiteto iniciatyva 
užtikrinti teisę po darbo atsijung-
ti nuo interneto. EP balsavo, kad, 
pasibaigus darbo valandoms, 
būtų užtikrinta teisė išjungti skai-
tmeninius prietaisus ir likti nepa-
siekiamam darbdavių. Siekiama 
tai įtvirtinti ES teisės aktu.

– Ko palinkėsite skaitytojams 
artėjančių švenčių proga?

– Vilties ir kantrybės. Meilės ir 
sveikatos. Daugiau šviesesnių 
dienų. Telydi visus jausmas, kad 
esate labai reikalingi.

Tikiu, kad sunkiausi pandemijos 
metai – jau už mūsų nugarų!

www.blinkeviciute.eu

Užsakymo Nr. MDR-335-01

Renginio akimirkas užfiksavo Rimantė Černiauskaitė-Kėrienė 

Penktadienio vakarą Leipalin-
gyje buvo įžiebta eglutė, net 
įkyrus ir šaltas lietus neiš-
sklaidė džiaugsmo. Gruodžio 
10 dieną dideli ir maži rinkosi 
į Leipalingio centrinę aikštę 
pasidžiaugti gražuole eglute, 
kurią šiais metais padovano-
jo Ingrida ir Evaldas Verikai. 
Eglutes saugiai atvežė Anta-
nas Vailionis, Saulius Valen-
tukonis ir Kazimieras Valen-
ta.
Leipalingio miestelio bendruo-
menė dėkoja organizacijoms, 
kolektyvams, šeimoms, kurie 
papuošė miestelio aikštę kalėdi-
nėmis kompozicijomis. Kiekvie-
na iš 22 kompozicijų – origina-
li ir pagaminta su didele meile. 
Jas sukūrė Leipalingio laisvalai-
kio salė, šokių kolektyvas „Lei-
pūnas“, Leipalingio vaikų dienos 
centras, Leipalingio progimna-
zija ir Leipalingio progimnazijos 
trečiokai, kadastrinių matavimų 
įmonė, Leipalingio jaunimas, 
„Malūno Kalvė“, didžioji „Aibė“, 
UAB „Savas tikslas“, moterų 
sporto kolektyvas „Sveikatin-
gumo mankštos“, Dailydai, M. 
Rimkienė ir Ž. Krivonienė, V ir 
V. Benošiai, G. ir S. Šarkaus-
kai, Mažeikų ir Rutkauskų šei-
ma, S. ir E. Valentukoniai, Plus-
čiauskai, A. Vailionis, S. Mickės 
šeima, etnografinis kolektyvas 
„Gurinukai“, Leipalingio ugnia-
gesių komanda.

Leipalingio  miestelio 
bendruomenės informacija
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Lauros Juškienės odontologijos klinika plečia veiklą ir siūlo 
įvairesnių paslaugų spektrą

2020-ųjų rugsėjį Druskinin-
kuose odontologijos kliniką 
atidariusi gydytoja odonto-
logė Laura Juškienė džiau-
giasi vis didėjančiu pacien-
tų skaičiumi ir siūlo jiems 
dar daugiau dantų priežiūros 
paslaugų. Nuo šiol klinikoje 
paslaugas teiks iš Kauno at-
vykstantis gydytojas odonto-
logas, burnos chirurgas Žygi-
mantas Petronis. Čia atidaryti 
du nauji kabinetai, kuriuose 
dirba ir dvi naujos gydyto-
jos – Rūta Lelytė , atvykstan-
ti iš Kauno, ir į Druskininkus 
gyventi atvykusi puiki speci-
alistė Agnė Ramanauskienė. 
Klinikos vadovė Laura ragina 
druskininkiečius pasinaudo-
ti proga apsilankyti pas nau-
jus gydytojus ir tapti jų paci-
entais. Ji papasakojo ir apie 
klinikoje siūlomas paslaugas. 

– Per pusantrų metų Lauros 
Juškienės odontologijos kli-
nika sėkmingai išplėtė savo 
veiklą. Jau dirbate ne viena 
– veikia keli odontologų ka-
binetai. Taigi ir pacientams 

atsiveria daugiau galimybių 
greičiau sulaukti dantų gydy-
tojų pagalbos. 

– Viena mūsų gydytoja Rūta 
Lelytė pas mus atvažiuoja iš 
Kauno. Ji gydo ir suaugusių pa-
cientų dantis, ir labai puikiai su 
vaikučiais bendrauja. Smagu, 
kad yra daug vaikų, kurie savo 
dantukų gydymą patiki šiai gy-
dytojai. Kita pas mus dirbanti 
gydytoja – Agnė Ramanauskie-
nė – vietinė druskininkietė. Ke-
letą metų ji dirbo Kauno krašte, 
gyveno Kaune, o šiais metais 
sugrįžo į gimtinę, su vyru persi-
kraustė į Švendubrę ir dabar jau 
įleidžia šaknis šitame mieste. 

Labai smagu, kad dabar gali-
me būtiną pagalbą suteikti di-
desniam pacientų skaičiui. 

– Taigi, atsiradus didesniam 
gydytojų ratui, plečiamas ir 
atliekamų procedūrų spek-
tras?

– Tikrai stengiamės atliepti pa-
cientų lūkesčius ir pasiūlyti kuo 
daugiau jiems reikalingų proce-
dūrų. Pas mus dirbs iš Kauno 

atvažiuojantis jaunas gydyto-
jas odontologas, burnos chirur-
gas Žygimantas Petronis. Gydy-
tojas specializuojasi chirurgijos 
srityje. Jis yra daugiau kaip de-
šimties šios srities mokslinių 
straipsnių autorius, neseniai su-
grįžo iš stažuotės Vokietijoje. 
Druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai turės galimybę savo mieste 
sulaukti šio puikaus savo srities 
profesionalo ir nuoširdaus žmo-
gaus pagalbos.

– Už kurias procedūras žmo-
nės turi mokėti savo lėšomis 
ir kurias Privalomuoju sveika-
tos draudimu apdraustiems 
pacientams kompensuos li-
gonių kasos?

– Visas chirurgines procedū-
ras ir gydymą žmogus apmoka 
savo lėšomis. Nuo šių metų pa-
sirašėme sutartį su Vilniaus teri-
torinėmis ligonių kasomis, todėl 
dantų protezavimo paslaugos 
gali būti dengiamos iš ligonių 
kasų. Šias paslaugas gali gauti 
žmonės, kurie yra apdrausti pri-
valomu sveikatos draudimu, yra 

pensinio amžiaus arba turi neį-
galumą. Taip pat vaikams iki 18 
metų yra kompensuojama tam 
tikra suma protezavimo paslau-
goms. Žmogus iš pradžių turi 
kreiptis į savo poliklinikos, prie 
kurios yra prisirašęs, odontolo-
gą. Pacientas turi būti įtrauktas 
į sistemą, o tada mes galime at-
likti protezavimo paslaugas.

– Ar daug yra norinčiųjų 
Jūsų kabinete pasinaudoti 
protezavimo paslaugomis?

– Mes visai neseniai pradėjo-
me teikti šią paslaugą. Iki tol pas 
mus ši paslauga buvo apmoka-
ma paciento lėšomis. Gal dar 
žmonės nežino, kad ir į mus ga-
lima kreiptis dėl dantų proteza-
vimo? 

Iš pradžių norėjau „susidrau-
gauti“ su ta visa sistema, kuri 
yra ganėtinai sudėtinga. Norė-
josi pažiūrėti, kaip viskas veikia, 
kad galėtumėme dirbti be jokių 
trukdžių ir teikti kokybišką pa-
slaugą pacientams. Dabar, kai 
jau viską mokame, žinome, gali-
me, kviesti pacientus. 

Iš tikrųjų pensinio amžiaus 
žmonėms valstybės finansuoja-
mos 586 eurų sumos tikrai už-
tenka, tarkime, išimamiems pro-
tezams.

– Kokias dar paslaugas tei-
kiate?

– Naujų procedūrų galime pa-
siūlyti, kai pradėjo atvažinėti gy-
dytojas odontologas-chirurgas 
Žygimantas. Pas mus dabar ga-
lima pašalinti protinius dantis – 
ir išdygusius, ir neišdygusius. 
Taip pat siūlome dantų implan-
tacijos procedūras. Tai gali būti 
ir kaulo priauginimas, ir minkš-
tųjų audinių plastika, ir proteza-
vimas ant implantų.

Žinau, kad labai reikalingas ir 
periodonto ligų specialistas, bet 
tokio, deja, dar neturime. 

– Jūsų klinika veikia jau pu-
santrų metų. Ko gero, jau 
buvo laiko pastebėti, ar drus-
kininkiečiai rūpinasi savo 
dantimis? Į ką reikėtų atkreip-
ti dėmesį? Kada reikėtų už-
sukti profilaktiškai pasitikrin-
ti?

– Sakyčiau, kad tiems, kurie 
rūpinasi ar nori pradėti rūpin-
tis dantimis, tai visų pirma gal-
būt reikėtų pradėti nuo profesi-
onalios burnos higienos. Mūsų 
higienistė Aistė Varnelienė – ti-
krai yra kompetentinga šios sri-
ties specialistė. Ji labai kruopš-
čiai, bet kartu ir švelniai atlieka 
procedūrą, todėl ją vertina paci-
entai. 

Ji atlieka ir dantų higienos pro-
cedūrą, ir kartu profilaktiškai pa-
tikrina dantis. Tai labai svarbu. 
Jei žmogus, tarkime, ateina pir-
ma pas dantų gydytoją, dėl dan-
tis dengiančių apnašų ne visada 
galima pamatyti dantų ėduonį. 
O po dantų nuvalymo procedū-
ros viskas puikiai matoma. Tai-
gi visiems rekomenduoju pir-
miausia patekti į Aistės rankas 
ir sulaukti jos įvertinimo bei re-

komendacijų, ką reikia daryti to-
liau. Svarbiausia, kad ji pamato 
problemą pačioje jos užuomaz-
goje. Tada ir gydytojui lengviau 
ją išspręsti, ir pacientui proce-
dūra mažiau skausminga, ir kai-
nuoja mažiau.

Profilaktiniai apsilankymai, 
aišku, priklauso nuo individua-
lių savybių, bet tikrai rekomen-
duoju pas gydytoją odontologą 
apsilankyti bent kartą per pusę 
metų ar kartą per metus.

– O kada rekomenduotumė-
te vaikutį pirmą kartą atvesti 
pas dantukų gydytoją?

– Labai gaila, kad rekomen-
duojamas pirmas vizitas pas 
dantų gydytoją pasitaiko labai 
retai. Bet tikrai vaikus reikėtų at-
vesti ne tada, kai jau yra proble-
ma, o tada, kai viskas dar yra 
gerai. Kai mes juos galime pa-
sodinti į kėdę, leisti pažaisti su 
veidrodžiu, pažiūrėti filmuką, 
apdovanoti lipduku, pasakyti, 
kad jis šaunuolis. Tada su tė-
veliais galima būtų aptarti profi-
laktines priemones, patarti, kaip 
teisingai dantukus prižiūrėti. 

Amžius – subjektyvus dalykas, 
bet pirmas vizitas pas odontolo-
gą rekomenduojamas, vos išdy-
gus pirmiems dantukams. Žino-
ma, gerai būtų, jei sulauktume 
vaikučių, kai jiems būna apie 
du metukus, nors dantų proble-
mų dar ir nėra. Tada jau mato-
mos ir dantukų higienos pro-
blemos, mes galime ką nors 
rekomenduoti, pamokyti, kaip 
tuos dantukus prižiūrėti, paskir-
ti preparatus, kurie padėtų įveik-
ti problemas.

– Kokių problemų Jūsų vei-
kloje iškyla?

– Problema viena – eilės. Nors 
iš pradžių maniau, kad dirbsiu 
daugiau dienų, ir eilė mažės, bet 
taip neatsitiko. Jos gal net dar 
padidėjo. Tai, žinoma ir džiugi-
na, nes suprantu, kad žmonės 
vertina mano darbą ir paslau-
gų kokybę. Eilės atsiranda tada, 
kai gydytojas jau turi įdirbį ir „už-
sidirba“ gerą vardą, kai sulaukia 
gerų atsiliepimų.

Bet pas naujai klinikoje pradė-
jusius dirbti gydytojus didelių ei-
lių dar nėra, taigi žmonės galė-
tų pasinaudoti proga ir suskubti 
pas gydytojas Agnę ir Rūtą pa-
sirūpinti savo dantimis. Kviečiu 
atvykti ir įsitikinti, kad dirba ti-
krai puikūs specialistai. Dabar 
pats laikas pasirinkti savo gydy-
toją odontologą, kol tų eilių dar 
nėra. 

Ir gal dabar pats metas duo-
ti sau naujametį pažadą pasirū-
pinti savo dantimis?

Lauros Juškienės 
odontologijos kliniką rasite  
Neravų g. 2A, Druskininkuose 
Tel. registracijai ir 
pasiteirauti 8 636 20000

Darbo dienomis klinikoje 
esate laukiami nuo 9 iki 18 
valandos.

Užsakymo Nr. MDR-335-02

Klinikoje paslaugas teiks iš Kauno 
atvykstantis gydytojas odontologas, 
burnos chirurgas Ž. Petronis/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Iš Kauno atvažiuojanti gydytoja R. Lelytė 
gydo ir suaugusių, ir mažųjų pacientų 
dantis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Neseniai L. Juškienės odontologijos 
klinikoje pradėjo dirbti ir gydytoja  
A. Ramanauskienė/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Gydytoja odontologė L. Juškienė džiaugiasi vis didėjančiu pacientų skaičiumi ir siūlo jiems dar daugiau dantų priežiūros paslaugų/
Laimos Rekevičienės nuotrauka 
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2021 m. gruodžio 1 d. gavome „Bendruomeniškiausios laiptinės nominaciją Lietuvos 
policijos departamento organizuotame konkurse „Veikliausia saugios kaimynystės grupė“.
Saugios kaimynystės pradžia nebuvo lengva. Visur, kur besikreipdavome dėl mums svarbių 
klausimų, susidurdavome su sunkumais. Jie nebuvo sprendžiami, kol nesikreipėme į 
Druskininkų savivaldybės merą Ričardą Malinauską. Su jo pagalba darbai pajudėjo. 
Daug darbų atlikome su L. S. Buoželių šeima, taip pat – su kaimyne L. Ražanskiene. 
Nemažai prisidėjo kaimynai iš 2, 4 ir 5 butų.
Kviečiu visus pasidžiaugti aukštu įvertinimu, gražia laiptine ir jaukiu namu. 
Už pagalbą ir bendradarbiavimą dėkojame Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui, 
buvusiam Ūkio skyriaus vedėjui Valdui Kuleckui ir dabartinei Ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vedėjai Agnei Baranauskaitei, Vitui Daugevičiui ir visam šio skyriaus kolektyvui. Ačiū 
Paslaugų ūkio direktorei Birutei Jonušauskienei ir jos kolektyvui, UAB „Druskininkų butų 
ūkis“ direktorei Vladzei Prunskienei ir jos vadovaujamam kolektyvui.
Dėkojame Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK pareigūnams Editai Vaitkevičiūtei - 
Ubonienei ir Edgarui Suchanekui. Mūsų padėka skiriama ir Reagavimo skyriaus viršininkui 
Juozui Grigui, kuris 2009 m. gegužę pasiūlė sukurti saugios kaimynystės grupę. 
Dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir kviečiu nesustoti!
Su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujais metais! 

Gardino g. 41-ojo namo Saugios kaimynystės pirmininkė Vida Vitaitė Zurzienė
Gruodžio 1 d. Šiaulių rajone, 

Naisiuose surengtoje konferen-
cijoje buvo paskelbti konkurso 
„Veikliausia saugios kaimynys-
tė grupė“ nugalėtojai bei įteiktos 
nominacijos saugios kaimynys-
tės grupėms. Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisari-
ato Druskininkų policijos komi-
sariatas pateko tarp nominan-
tų. Gardino gatvės namo Nr. 41 
Saugios kaimynystės grupė pel-
nė ,,Bendruomeniškiausios laip-
tinės“ nominaciją. Generalinio 
komisaro pavaduotojas Arūnas 
Paulauskas Saugios kaimynys-
tės grupės pirmininkei Vidai Vi-
taitei-Zurzienei įteikė 100 eurų 
vertės ,,Senukai“ čekį namo gy-

ventojų reikmėms.
Saugi kaimynystė – tai jūsų ir 

kaimynų bendradarbiavimas, 
padedant policijai ir kitoms insti-
tucijoms bei stiprinant saugumą 
jūsų gyvenamojoje vietovėje. 
Norėdami savo gyvenamojo-
je vietovėje įkurti Saugios kai-
mynystės grupę, ir jūs galite 
kreiptis į Druskininkų policijos 
komisariato pareigūnus Edga-
rą Suchaneką el. p. edgaras.
suchanekas@policija.lt ir Edi-
tą Vaitkevičiūtę-Urbonienę el.p. 
edita.urboniene@policija.lt

Druskininkų PK informacija 
ir nuotrauka

Žiema – kaprizingas me-
tas su savais įgeidžiais. Dėl 
jų kartais tenka patirti ne-
patogumų, pavyzdžiui, ras-
ti laiku neištuštintą prie ke-
lio ištrauktą konteinerį. Taip 
nutinka, kai besikeičiant oro 
sąlygoms, privažiavimas prie 
kai kurių namų ar sodybų 
tampa sudėtingas. 

„Atliekų vežėjai, įvertinę ga-
limas rizikas, nevažiuoja sli-
džiais, apledėjusiais, sunkiai 
pravažiuojamais kelio ruožais. 
Apie tai jie iš karto praneša Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centrui (ARATC), o mes savo 
ruožtu kreipiamės į savivaldy-
bę, informuodami, kad slidžią 
kelio dangą reikia pabarstyti ar 
imtis kitų priemonių, kad ja va-
žiuoti būtų saugu“, – sakė Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro Atliekų tvarkymo paslau-
gų organizavimo ir kontrolės pa-
dalinio vadovas Martynas Kra-
sauskas. 

Jis priminė, kad tokiais atve-
jais gyventojai turėtų palikti kon-

teinerius ištrauktus – jie bus iš-
tuštinti, gavus iš savivaldybės 
pranešimą, kad privažiavimas 
sutvarkytas ir saugus. 

Nuo įvairių netikėtų situacijų ir 
gamtos išdaigų niekas nėra ap-
saugotas, tačiau ARATC pati-
kina, jog neištuštintas kontei-
neris anaiptol nereiškia, kad jis 
pamirštas. Tiesiog kartais rei-
kia kantrybės ir supratingu-
mo – juk atliekas surenka ir jas 
veža žmonės, kurie, dirbdami 
savo darbą, taip pat nori jaus-
tis saugūs, nerizikuoti važiuo-
ti slidžiais, nepabarstytais žie-
mos keliais. 

Atliekos surenkamos ne tik 
darbo, bet ir švenčių dienomis. 
Ne išimtis – ir artėjančios di-
džiosios metų šventės. Atlie-
kų surinkėjai dirbs ir jų metu, la-
bai tikėdamiesi, kad gyventojai 
tvarkingai rūšiuos savo atliekas 
ir supratingai reaguos, jei žiema 
„pakoreguos“ atliekų išvežimo 
grafikus. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Įgyvendinant projektą Nr. 
ENI-LLB-1-241 „Socialinės 
priežiūros paslaugų prieina-
mumo gerinimas abipus sie-
nos“, 2021 m. lapkričio 5, 
11, 23, 25 dienomis sureng-
ti mokymai kineziterapijos 
specialistams. Druskininkų 
savivaldybės ir Gardino ki-
neziterapijos specialistai tu-
rėjo galimybę susipažinti su 
gyvenimo kokybės gerinimu, 
palaikant ir ugdant kasdie-
nes funkcijas, pažangiomis 
technologijomis nervų-rau-
menų kineziterapijoje, inova-
tyvių metodų taikymu reabi-
litacijoje, esant suvokimo ir 
judėjimo sutrikimams, kine-
ziterapijoje taikomomis nau-
jovėmis. 

Mokymus vedė VšĮ Vilniaus 
kolegijos lektorės Rasa Barčy-
tė, Asta Markauskienė, Jurgita 
Veliulytė ir Ramunė Komžienė. 

Įgytos žinios bus pritaikytos, or-
ganizuojant įvairias veiklas Ne-
įgaliųjų dienos centre, Sveika-
tos g. 30, Druskininkuose. Šis 
centras įrenginėjamas projekto 
lėšomis. Centre bus teikiamos 
socialinės priežiūros paslaugos 
dienos metu – čia įvairaus am-
žiaus neįgalieji galės praleisti 
savo dieną, pagal poreikį užsi-
imti mėgstama veikla, bendrau-
ti ar dalyvauti fizinio aktyvumo 
užsiėmimuose. Tokiu būdu jų 
artimieji galės dirbti, mokytis ar 
tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo 
sudėtingos kasdienės šeimos 
nario priežiūros.

Centre bus sudaryta galimybė 
gauti maitinimą, fizioterapijos, 
kineziterapijos ar ergoterapijos 
procedūras. Neįgaliųjų judėjimą 
centre palengvins tuo tikslu įsi-
gyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikš-
tynės, specialus keltuvas ir kitos 
įvairios priemonės. Centro lan-

kytojai, negalintys dalyvauti vei-
klose, galės pailsėti daugiafunk-
cinėse lovose. Užsiėmimai vyks 
ir lauko erdvėje, kurioje įrengta 
neįgaliesiems pritaikyta lauko 
žaidimų aikštelė, ten bus galima 
praleisti laisvalaikį.

Įgyvendinamas projektas yra 
skirtas socialinės priežiūros 
paslaugų infrastruktūros gerini-
mui, mažinant senyvo amžiaus 
ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei 
pagerinant socialinės priežiūros 
paslaugų prieinamumą senyvo 
amžiaus asmenims, neįgalie-
siems bei jų šeimoms. 

Projektas finansuojamas 
2014-2020 metų Europos kai-
mynystės priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos bendra-
darbiavimo per sieną progra-
mos ir Druskininkų savivaldy-
bės biudžeto lėšomis. 

Planuojama bendra projekto 
vertė – 313 257,69 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: 
Europos Sąjungos lėšos – 281 
931,92 Eur, Partnerių lėšos – 
31325,77 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 
2019-04-25 – 2022-01-24

Šį straipsnį iš dalies finansavo 
Europos Sąjunga. Už jo turinį 
atsako tik Druskininkų savival-
dybė ir jokiomis aplinkybėmis 
negali būti laikoma, kad straips-
nis atspindi Europos Sąjungos 
poziciją.

Gardino gatvės 41-ojo namo 
Saugios kaimynystės grupei 

– „Bendruomeniškiausios 
laptinės“ nominacija

Jei konteineris neištuštintas, 
nereiškia, kad jis pamirštas 

Kineziterapijos specialistai 
pagilino profesines žinias

Padėka

Žiemą konteinerių išvežimo grafiką „pakoreguoja“ ir oro sąlygos/ARATC nuotrauka

Įgyvendinant projektą „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus 
sienos“, surengti mokymai kineziterapijos specialistams padėjo jiems pagilinti profesines 
žinias/Ekrano nuotrauka
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Pasinerkite į įkvepiantį 
garsų pasaulį ir 

išgirskite muziką, kuri 
išlaisvina!

 Muziką, kurioje gilūs džiazo 
garsai ir ritmas susijungia su 
lyriškumu, apipintu POP muzikos 
posūkiais. Michael Jackson – 
„BAD“ versija trims akordeonams 
pažadins ambicijas ir troškimus, 
o jautri, įtraukianti Junchi Deng‘o 
muzikinė harmonija kūrinyje „Sail“ 
nukels į grėsmingos jūros pažintį 
šalto rytmečio laiku. 

„Sounds of feeling“ trio – 
užgimęs artimų draugų noras 
netradiciniams muzikos 
atradimams, eksperimentams ir 
kūrybinių minčių išlaisvėjimui. 
Atlikėjų ekspresyvumas ir laisvės 
pojūtis scenoje leis išgyventi 
įvairiausias emocines būsenas, 
bei pajusti atlikėjų energiją ir 
meilę muzikai. 

„Sounds of feeling“ gruodžio 
29 dieną, 19val. Jūsų lauks 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre. 

Bilieto kaina – 6 Eur, vaikams 
iki 6 metų – nemokamai! Bilietus 
platina kakava.lt

DĖMESIO! KONKURSAS 
 „PUOŠK EGLĘ – LAIMĖK EGLĘ!“

Druskininkai kviečia bendruomenes, šeimas ir kitus 
savivaldybės gyventojus puošti viešąsias erdves, 
kiemus, langus, balkonus – viską, kas džiugintų 
aplinkinius ir miesto svečius. Tuo pačiu su savo 

dekoracija galite dalyvauti Druskininkų turizmo centro ir 
„Eglės sanatorijos“ organizuojamame konkurse  

„Puošk eglę – laimėk Eglę!“

Nuotraukas su jūsų dekoracijomis siųskite el. paštu 
info@kaledoskurorte.lt ir gruodžio 20 d. tinklalapyje  
www.kaledoskurorte.lt pradėsime balsavimą, kurio 
metu išsiaiškinsime gražiausių dekoracijų laimėtojus. 

Daugiausiai balsų surinkusiam trejetukui „Eglės 
sanatorija“ yra paruošusi vertingus dovanų čekius. 

Puošk eglę – laimėk Eglę! 
Konkurso sąlygas rasite www.kaledoskurorte.lt 

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA 
Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas, lygis:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pareigybės lygis A2.

Darbo vieta: M. K. Čiurlionio 92, Druskininkai, LT-66145
Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos 

valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų 
teikimo modulį) iki gruodžio 23 d. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Telefonas pasiteirauti – (8 313) 53955 

arba www.atgimimomokykla.lt

Darbo pasiūlymai
Medicinos psichologui

Ergoterapeutui
Masažuotojui

Draugiška ir vieninga komanda, stabilus, 
didelis darbo užmokestis. 

Skambinkite tel. +370 675 08908 arba  
rašykite el. p. bpgklinika@gmail.com

VšĮ Druskininkų PSPC nuo-
lat skiria didelį dėmesį me-
dicininės įrangos moderni-
zavimui ir teikiamų paslaugų 
tobulinimui. Savo pacientus 
po remonto pasitinka atnau-
jintas Odontologijos skyrius 
– atnaujintos ne tik skyriaus 
patalpos, bet sumontuoti du 
naujos odontologinės įran-
gos komplektai. Atnaujin-
tomis patalpomis bei pato-
giomis ir funkcionaliomis 
kėdėmis jau džiaugiasi Drus-
kininkų PSPC pacientai bei 
juos gydantys medikai, šiuo-
se odontologijos kabine-
tuose dabar daug patogiau 

aptarnauti ir pacientus, turin-
čius judėjimo negalią.

Odontologijos skyriaus vedė-
jos Editos Sergejevos teigimu, 
medikai džiaugiasi ne tik kabi-
netuose pastatytomis naujomis 
kėdėmis, bet ir naujais antga-
liais bei grąžtais, siurbimo siste-
ma, kėdėje įmontuotu skaleriu ir 
sodapūte, kurie skirti periodon-
to ligų prevencijai ir gydymui. 
Prie darbo vietos yra ekranas, 
kuriame galima matyti dentali-
niu rentgeno aparatu padarytas 
paciento danties ar atskiros bur-
nos dalies nuotraukas.

„Akivaizdu, jog tai, ką dabar 
turime, su senesne įranga nėra 

net ką lyginti. Daug patogiau 
– jokių laidų ar vamzdelių ant 
grindų nebėra, kėdės su pato-
giais paminkštinimais, bendras 
apšvietimas geresnis, atsirado 
nauji antgaliai, grąžtai, atsiurbi-
mo sistema ir kiti patogumai“, – 
pasakojo E. Sergejeva.

Poliklinikos direktorė Eglė Ma-
tienė pasidžiaugė, kad sure-
montuoti patalpas ir odontolo-
gines kėdes pavyko nupirkti, 
įgyvendinant ES finansuojamus 
projektus.

„Stengiamės eiti koja kojon su 
šiuolaikinėmis technologijomis, 
neatsilikti nuo privačių gydyto-
jų kabinetų, kad mūsų pacientai 
jaustųsi gerai ir patogiai, o dar-
buotojai turėtų puikias darbo są-
lygas, naudotųsi modernia įran-
ga“, – sakė direktorė.

Šį straipsnį iš dalies finansa-
vo Europos Sąjunga. Už jo tu-
rinį atsako tik VšĮ Druskininkų 
PSPC ir jokiomis aplinkybėmis 
negali būti laikoma, kad šis 
straipsnis atspindi Europos Są-
jungos poziciją.

 
Pagal Druskininkų PSPC 

informaciją parengė 
Laimutis Genys

Pasinaudota projektais
VšĮ Druskininkų PSPC kartu su partneriu įgyvendinant projek-

tą Nr. ENI-LLB-1-043 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms 
Druskininkų ir Gardino regione“, finansuojamą pagal 2014-2020 
metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Bal-
tarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (projektui skirto 
ES finansavimo suma – 240 059,85 Eur), suremontuotos patal-
pos ir įsigyta viena odontologinė įranga. VšĮ Druskininkų PSPC 
įgyvendina dar vieną projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0007 
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo 
gerinimas Druskininkų savivaldybėje“, finansuojamą Europos 
regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto bei nuosavomis VšĮ Druskininkų PSPC lėšomis.

Poliklinikos Odontologijos skyriuje – 
malonios naujovės

Odontologijos skyriaus vedėjos E. Serge-
jeva: „Akivaizdu, jog tai, ką dabar turime, 
su senesne įranga nėra net ką lygint/Drus-
kininkų PSPC archyvo nuotrauka

Odontologijos skyriuje atnaujintos skyriaus patalpos, sumontuoti du naujos odontologinės 
įrangos komplektai/Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka
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Noriu nuoširdžiai padėkoti Druskininkų savivaldybės socialinės 
paramos skyriui, Socialinių paslaugų centrui, Vaikų dienos 

centrui, Druskininkų ligoninės priėmimo ir Karščiavimo skyriaus 
medicinos personalui. Ačiū Jums už laiku suteiktą  

pagalbą ir rūpestį!
Pagarbiai Olgita 

Padėka

Skandinaviško kapitalo investuotojas geriausiomis kainomis 
superka miškus! 

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

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

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

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

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

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

Brangiausiai perkame 
dirbamą arba apleistą 

žemę Druskininkų, Lazdijų, 
Varėnos savivaldybėse. 
Galime nupirkti skubiai.  

Tel. 8-676-26009

PAVEŽĖJAI 
DRUSKININKUOSE

OPTI
Tel. 8 686 86868

Taksi iškvietimas 
Druskininkuose!
Vežame klientus 
geriausia kaina!

Yra galimybė rinkti 
antspaudėlius – surinkus 

6, 7-tas važiavimas 
nemokamai  

(miesto ribose). 
Tel. 8 606 86550

Kvalifikuoti statybininkai 
atlieka visus vidaus ir 

išorės apdailos darbus. 
Tel. 8 631 76783

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

Kontaktinis tel. +370 654 22201

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

tel. 8 641 27721

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

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

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

SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Pilna profesionali burnos higiena su  
AIR-FLOW technologija  
TIK 44 € vietoje 50 €!

Specialus pasiūlymas galioja  
nuo 2021-12-31 iki 2022-03-06 d.

Paskubėkite!  
Registruokitės vizitui jau dabar!

Mob. +370 687 93 397 
„Grand SPA Lietuva“ Odontologijos klinika

V. Kudirkos g. 45, Druskininkai

Į kainą jau įskaičiuotos papildomos apsaugos 
priemonės, laikantis COVID-19 prevencijos

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

Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis kainomis superka miškus! Taip pat 

superkami ir kitos paskirties žemės sklypai! 
Tel. +37060986656
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UžuojautosPadėka

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Dusmenėliai“ vadovui, 
bendradarbiams, draugams, kaimynams ir visiems, buvusiems 

šalia ir palaikiusiems, palydint į paskutinę kelionę mylimą Tėvelį 
Romualdą Amšiejų.

Sūnus Sigitas su šeima

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,

Meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)

Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai, nuoširdžiai 
užjaučiame Ramutę Siliūnienę. Tegul lydi stiprybė ir 

dvasios paguoda šią skaudžią netekties valandą! 

Druskininkų savivaldybė 

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, brangiausi žmonės 
eina ir palieka. Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty 

jie gyvi išlieka.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus brangiam 
Tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Rasą Geležauskienę ir 

artimuosius. Telydi jus stiprybė šiuo sunkiu metu!

VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

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

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

Mirus Romui Amšiejui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Marytę, artimuosius ir gimines.

Bendrijos „Kaštonas“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame klasės draugę Viltę Stonkutę, 
mirus mylimam Tėveliui. Stiprybės visai šeimai!

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos 6A klasės 
mokiniai, tėveliai ir auklėtoja

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą ir gėrį...

Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame  
Elvyrai Okunevičienei dėl mylimos Mamytės mirties.

„SPA Vilnius“ boulingo klubo nariai

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.

Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Arvydą Miliauską.

„SPA Vilnius“ boulingo klubo nariai

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame  
Romą Bleizgienę.

Balčiai, Jocai, Šerkšnai, Rasa Dabravolskienė

RENGINIAI

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“

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

Elektros instaliacijos 
darbai  nuo darbų pra-

džios iki pabaigos. 
Tel. 8 610 27022

Aplinkos tvarkymo 
darbai, sklypų 

valymas, pastatų 
griovimas, medžių 
pjovimas, metalo 

supirkimas, statybinių 
šiukšlių, šiferio 
išvežimas, tralo 

automobiliams vežti 
ir savivarčio su kaušu 

paslauga.
 

Tel. +370 628 75156

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692
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2021.12.18d.
Šeštadienis

2021.12.17d.
Penktadienis

2021.12.19 d.
Sekmadienis

2021.12.20 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. PREMJERA. 
Geras melagis.
23:15 Mačetė.
01:25 Metro užgrobimas 123.
03:25 Eva.
05:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti. 
07.00 „Laukinis“.

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

06:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
07:45 „Teisingumo agentai“.
08:55 „Pėdsakas“.

09:50 „Šuo“.
11:00 „Sekliai“.
12:00 „CSI. Majamis“.
13:00 „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 Prarasta kontrolė.
23:20 Sunku nužudyti.
01:15 „Būk ekstremalas“.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose. 
09:30 Mes pačios. 
10:00 KINO PUSRYČIAI. Anapus 
tvoros.
11:40 Policijos akademija 7. Misija 
Maskvoje.
13:25 Žaidimų kūrėjas.
15:45 Titanų susidūrimas.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 
POKEMON. Detektyvas Pikaču.
21:35 Pikseliai.
23:45 Labas, mes Mileriai.
02:00 Geras melagis.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Nematomos gijos. 
08.30 Lietuvos sienų apsau-
ga. Pasienio apsauga XIII-XV 

amžiuje. 
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Mano vieta. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Negaliu tylėti. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 2021“. 
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „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“.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
08:00 „Nepaaiškinami įvykiai 

su Viljamu Šatneriu“.
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Lietuvos Hipokratas. 
10:35 „Pričiupom!“.
11:05 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:10 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Vil-
niaus „Rytas“ - Šiaulių „Šiauliai-7bet“. 
19:30 Protas ir jėga. 
21:30 „Muilodrama“.
22:30 MANO HEROJUS. Tobulas 
apiplėšimas.
00:20 Tamsiausia valanda.
02:10 Prarasta kontrolė.

06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. Denis - 
grėsmė visuomenei. Kalėdos.
11:45 Pakratytas.
13:40 Superšuo.
15:25 Titanų įniršis.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 San Andreas.
21:45 Hju Glaso legenda.
00:50 Stiklo pilis.
03:15 Pikseliai.

07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Zoologijos sodas“.

10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 
10.30 Lietuvos dvarai. 
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 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Savickas classic 2021“. 
08:00 Miško atspalviai. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Kazlų Rūda. 
10:05 Atenboro skruzdžių kalnas.
11:20 „Nepaaiškinami įvykiai su Vilja-
mu Šatneriu“.
12:20 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pragaro viešbutis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Alytaus „Dzūkija“. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.

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

10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
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. Sibiras.
00:40 „Sūnus paklydėlis“.
01:40 Hju Glaso legenda.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Kalėdų kalendorius 2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.

07:20 Ir vėl Kalėdos. 
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. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Van Helsingas.
01:05 Išpirka už negyvėlį.
02:40 Euromaxx. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai. 
04:05 Išpažinimai. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika. Interjeras
05:15 Ponių rojus.

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

blicistinė programa. 
07:00 Svajoja vaikai. 
07:30 Maišalynė.
09:00 Kalėdų kalendorius 2021.
09:03 Labas rytas, Lietuva.
10:38 Ir vėl Kalėdos. 
10:48 Labas rytas, Lietuva.
11:52 Kalėdų kalendorius 2021.
12:00 Premjera. Akimirkų magija. 
Gamtos kerai.
12:55 Gyvenimo kelias.
13:45 Premjera. Kelionių atvirukai.
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 Tobulas vyras.
00:25 Van Helsingas.
02:35 Vindermyro vaikai.
04:05 Euromaxx. 
04:30 Hadsonas ir Reksas.

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

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 
08:55 Kalėdų kalendorius 2021.
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
11:55 Kalėdų kalendorius 2021. 
12:00 Premjera. Serengetis.
12:55 Premjera. Islandija iš paukščio 
skrydžio.
13:55 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:25 Kalėdų kalendorius 2021.

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

2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Totenvaldo paslaptis.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Kaip gydo gamta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:15 „Monstrų viešbutis“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:35 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Gabalėlis roman-
tikos“.
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. „Ledo šalis“.
21:25 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Galaktikos sergėtojai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Galaktikos sergėtojai“.
00:00 PREMJERA „Grobuonis“.
02:10 „Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
04:05 „Artūras ir Merlinas. Kameloto 
riteriai“.
05:45 „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 „Maištininkai iš pri-
gimties“.
12:30 „Kumba“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Kumba“.
14:10 „Vaikis“.
16:10 „Vienas namuose 3“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Vienas namuose 3“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:40 „Eurojackpot“. 
19:45 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Kristaus kūnas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Kristaus kūnas“.
23:55 „Ta nejauki akimirka“.
01:50 „Pažeidimas“.
03:45 „Grobuonis“.
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 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Maištininkai iš prigimties“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Maištininkai iš prigimties“.
13:10 „Šuns tikslas 2“.
15:15 „Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“.
17:15 „Starkus stato“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Starkus stato“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI. „X Faktorius“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Avangardas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Avangardas“.
01:00 „Galaktikos sergėtojai“.
03:25 „Pavojingasis“.

06:15 „Monstrų viešbutis“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Kalėdų stebuklas Niujorke“.
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. 
„Apgaulės meistrai 2“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Apgaulės meistrai 2“.
01:05 „Franklinas ir Bešas“.
02:05 „Havajai 5.0“.
04:05 „Tai – mes“.
05:05 „Moderni šeima“.

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 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:55 Kalėdų kalendorius 2021.
21:00 Premjera. Pagaminta Italijoje.
22:00 Liudvigas van Bethovenas.
00:05 Milagro pupų lauko karas.
02:00 Tobulas vyras.
03:15 Islandija iš paukščio skrydžio.
04:10 Kelionių atvirukai.
04:25 Puaro.

20:30 „Atsarginis prezidentas“.
21:30 Dakaras 2022. 
22:00 „Kondoras“.
23:05 „Narkotikų prekeiviai“.
00:20 Tobulas apiplėšimas.
02:10 Tamsiausia valanda.
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2021.12.21 d.
Antradienis

2021.12.22 d.
Trečiadienis

2021.12.23 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“.

06:40 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 Atenboro skruzdžių kalnas.
11:35 „Sekliai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Sekliai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos „CBet“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
21:00 Šerlokas Holmsas.
23:35 „Juodasis sąrašas“.
00:35 „Kondoras“.
01:40 „Narkotikų prekeiviai“.
02:50 „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“.
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. Baltųjų 
rūmų šturmas.
01:10 „Sūnus paklydėlis“.
02:10 Sibiras.
04:00 „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“.
10:25 „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 Ugnies siena.
23:10 Šerlokas Holmsas.
01:45 „Būk ekstremalas“.
02:45 „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“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022. 
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Išlikęs 
gyvas.
00:55 „Sūnus paklydėlis“.
01:55 Baltųjų rūmų šturmas.
04:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos. 
07.00 Negaliu tylėti. 

07.30 Lietuvos dvarai. 
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 

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

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „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 Priverstas žudyti.
23:05 Ugnies siena.
01:15 „Būk ekstremalas“.
02:15 „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“.
13:15 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Ponas Bynas“.
14:50 Kalėdos vos ne šuniui ant uo-
degos.
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. Tėvas.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Išlikęs gyvas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. 
05:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta. 
07.00 „Laukinis“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.

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

06:05 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Pėdsakas“.
10:25 „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 Baudėjas. Karo zona.
23:05 Priverstas žudyti.
01:05 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Greitojo reagavimo būrys“.

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

06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
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.
21:00 Dienos tema.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Totenvaldo paslaptis.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Kaip gydo gamta.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika. Judan-
ti grafika. 
05:15 Ponių rojus.

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

06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
07:30 Labas rytas, Lietuva.
08:47 Kalėdų kalendorius 2021. 
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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.
21:00 Dienos tema.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Totenvaldo paslaptis.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Kaip gydo gamta.
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 Dizaino dokumentika. 
05:15 Ponių rojus.

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

2021.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
07:20 Ir vėl Kalėdos. 
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. 
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.
21:00 Dienos tema.
21:25 Kalėdų kalendorius 2021.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Totenvaldo paslaptis.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Kaip gydo gamta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio puodai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kūrybingumo mokykla. 
05:15 Ponių rojus.

06:15 „Monstrų viešbutis“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 

06:15 „Monstrų viešbutis“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:35 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.

09:45 PREMJERA „Kalėdinė lobių 
medžioklė“.
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. Kalėdų be-
laukiant“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Ponas ir ponia Smitai“.
22:45 „Vikinglotto“. 
22:50 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Ponas ir ponia Smitai“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS. 
„Ponas ir ponia Smitai“.
01:00 „Franklinas ir Bešas“.
02:00 „Gerasis daktaras“.
04:00 „Tai – mes“.
04:55 „Moderni šeima“.
05:45 „Šeimynėlė“.

06:15 „Monstrų viešbutis“.
06:40 „Elena iš Avaloro“.
07:35 „Gero vakaro šou. Kalė-
dų belaukiant“. 

09:45 PREMJERA „Kalėdų žiedo 
mįslė“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“. 
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Šeimynėlė“.
14:30 NAUJAS SEZONAS. „Šeimy-
nėlė“. 
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 „Lietuvos sporto apdovanoji-
mai“. 

08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 PREMJERA „Tikroji Kalėdų 
dvasia“.
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 3“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 VAKARO KINO TEATRAS 
„Rembo. Pirmasis kraujas 3“.
00:40 „Franklinas ir Bešas“.
01:40 „Havajai 5.0“.
02:40 „Gerasis daktaras“.
03:35 „Tai – mes“.
04:35 „Moderni šeima“.

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“.
05.15 Nauja diena. 

21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Su meile, Saimonas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:48 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS. „Su meile, Saimonas“.
00:55 „Franklinas ir Bešas“.
01:55 „Gerasis daktaras“.
03:55 „Tai – mes“.
04:55 „Moderni šeima“.
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

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose. 
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų 
grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

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

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

Tel. +37062556355 

Brangiai perka senus gintaro 
karolius, gabalus, sages, 

pakabukus.  
Tel. 8 674 61 640

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
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Asmeniniai skelbimai
Transporto priemonės  

ir jų dalys

„Citroen 5“, 2001 m., pilka spal-
va, benzinas, 1, 8 l, TA – iki 2022 
birželio mėn. Kaina – 1000 Eur.                                       
Tel. 8 615 85383

„Audi 80“: 1988 m., 1,8 l, pilka 
spalva, benzinas, galiojanti TA. 
Tel. 8 672 18787

„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

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

Reikalinga

Reikalingas apdailininkas vi-
daus ir išorės darbams atlikti. 
Tel. 8 679 70312

Įvairūs daiktai

Mažai naudotas, geros bū-
klės elektrinis bėgimo take-
lis „iWalk“. Kaina – 380 Eur.  
Tel. 8 616 47585

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 

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

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

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 – 25 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas, kaina 
derinama. Tel. 8 624 69222

Perka nekilnojamą turtą

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

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

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

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Druskininkų g. su buitine 
technika, baldais, indais. Kaina 
– 300 Eur ir komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 699 56646

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

Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas Merkinės gatvėje ilgam 
laikui. Tel. 8 614 06001

Išsinuomotų

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

5 Eur, seno modelio „Nokia“ 
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur. 
Tel. 8 686 43600

Elektrinė siuvimo mašina „Sin-
ger“ (brazilų gamybos), mo-
teriški nauji ilgi ir trumpi kai-
liniai, rusiška sulankstoma 
lovelė, pakabinami šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Pigiai parduodu naujas kny-
gas. 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

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

Parduodu kviečius, traiškytus 
kviečius, avižas, rugius, vikius, 
šiaudus ritiniais. Tel 8 616 11588

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodu sausas, stam-
bias malkas, 50 cm ilgio.  
Tel. 8 610 32259 

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

Ieško darbo

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

Dovanoja

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

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

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

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

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

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

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

Laima Selvestravičienė
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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“!


