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Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai visą savaitę kasdien renkasi į posėdžius ir, laikydamiesi karantino taisyklių, aptaria esamą situaciją bei Druskininkams svarbius veiksmų planus. Trečiadienį posėdyje dalyvavo ir Seimo narys Z. Streikus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šiandien žmonija susiduria
su didžiausia bėda nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Siekiant stabdyti COVID-19 ligos
plitimą, kaip rekomenduoja
ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), ir Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), daugelyje pasaulio šalių paskelbta ekstremali padėtis, uždaromos sienos,
ribojamas žmonių judėjimas,
neveikia įstaigos, uždraudžiami vieši renginiai. Žmonės raginami išlikti ramūs, rūpintis savo ir aplinkinių sveikata,
izoliuotis, be rimtos būtinybės
neišeiti iš namų. Ne išimtis ir
Lietuva. Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ir visuotinį karantiną, Druskininkų
savivaldybė reagavo nedelsdama. Dar sekmadienio rytą
sušauktas skubus Savivaldybės administracijos vadovų ir
specialistų posėdis, o pirmadienį jau posėdžiavo ekstremalių situacijų komisija.
Situacija stabili
Kaip informavo Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas, situacija Savivaldybėje yra stabili, koronaviruso susirgimų atvejų
iki trečiadienio vakaro, kol buvo
rengiamas šis mūsų savaitraščio

numeris, Druskininkų savivaldybėje nebuvo fiksuota.
Pirmadienį posėdyje dalyvavo
visų atsakingų institucijų: ligoninės, Visuomenės sveikatos centro, poliklinikos, gaisrinės, komunalinio ir butų ūkių, policijos
vadovai. Visi jie yra pasirengę ir
vykdo savo funkcijas pilnu pajėgumu.
Jeigu pradėtų trūkti vietų centrinėse šalies ligoninėse ir į jas
nebūtų priimami druskininkiečiai,
Druskininkų ligoninė jau pasiruošusi perorganizuoti vidinius resursus ir darbą, sudarant galimybę juos hospitalizuoti.
Savivaldybė prisideda ir prie
regioniniams centrams skirtų
mobilių stotelių įrengimo, suformuota mobili keturių sveikatos
specialistų komanda, kurie dalyvaus Alytuje organizuojamoje
stotelėje atliekant tyrimus žmonėms, kurie iš anksto užsiregistruos karštąja linija 1808. Dedamos pastangos dėl Druskininkų
savivaldybės gyventojų sveikatos patikrinimo ir ištyrimo mūsų
ligoninėje.
Miesto ligoninė jau yra paruošusi specialias patalpas, kuriose
būtų guldomi infekuoti asmenys.
Nuo kovo 16 dienos VšĮ Druskininkų ligoninėje atšauktos visos
planinės hospitalizacijos, planinės operacijos, ambulatorinės
konsultacijos ir paslaugos kon-

sultacinėje poliklinikoje, dienos
chirurgijos paslaugos (diagnostinės echoskopijos, rentgeno paslaugos), laikinai nebus atliekamos mamogramos. Priėmimo
skubios pagalbos skyriuje bus
teikiama būtinoji pagalba. Onkologinėmis ligomis sergančiųjų
gydymui šios sąlygos negalioja.
Tai reiškia, kad visos paslaugos,
kurių reikia onkologinėmis ligomis sergantiems, turi būti suteiktos net ir karantino laikotarpiu.
Visi pasiruošę
Paruošti specialūs automobiliai su reikalinga dezinfekcine ir
kita įranga, užtikrintos saviizoliacijos vietos asmenims, kurie neturi galimybės saviizoliuotis namuose. Užtikrintas savivaldybės
darbuotojų nuotolinis darbas, užtikrinant visų reikalingų paslaugų
suteikimą gyventojams.
Druskininkų ligoninės laboratorija turi imunologinį tyrimų analizatorių Maglumi, kuriuo gali
profesionaliai atlikti tyrimus dėl
korona (COVID-19) viruso. Tereikia specialių reagentų. Komunikuojama su tiekėjais, kaip įmanoma juos greičiau pristatyti.
Gavus leidimą iš valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo Aurelijaus Verygos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros

laboratorijos šiuos tyrimus bus
galima atlikti ir Druskininkuose.
Druskininkų butų ūkis yra pasirengęs ir turi pakankamai priemonių bei dezinfekcinio skysčio,
reikalui esant, atlikti laiptinių, kitų
patalpų, įskaitant ir transporto
priemones, dezinfekciją.
Policija stebi situaciją, kaip
verslo įstaigos laikosi karantino
režimo ir yra pasirengę ateiti į
pagalbą medikams, sprendžiant
priverstinio karantino problemas.
Į mero kreipimąsi dėl pagalbos
noriai atsiliepė miesto verslininkai, kurie pasiūlė paslaugų, kad
būtų užtikrinta saviizoliacija, drabužių valymo, skalbimo, dezinfekcijos paslaugos, maitinimas socialiai pažeidžiamiems žmonėms.
Vienas iš užsienio grįžęs žmogus
jau yra saviizoliacijoje, kuriai patalpas parūpino verslininkai.
Dirbame visi kartu
„Nežinomybės daug, bet visiškas tarpusavio supratimas ir geranoriškas bendradarbiavimas
su medikais, verslininkais, tarnautojais, pareigūnais vyksta pilnu pajėgumu. Druskininkiečiai
jau ne kartą parodė, kad sugebame susitelkti ir nuoširdžiai dirbti
kartu. Tai ramina, – sakė Savivaldybės meras R. Malinauskas.
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Socialinės išmokos gyventojams bus pratęsiamos
ir be prašymų
Socialinės išmokos dažniausiai yra vienintelis ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis nepasiturintiems gyventojams. Siekiant užtikrinti bent minimalias pajamas nepasiturintiems gyventojams, Socialinės paramos skyrius be atskiro prašymo pratęs socialinės pašalpos mokėjimą savivaldybės gyventojams, kuriems jas būtų reikėję pratęsti kovo mėnesį. Išmokos
nepasiturintiems gyventojams bus pratęsiamos 3 mėnesiams. Be atskiro asmens prašymo
bus pratęstos slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos.
„Šiuo karantino laikotarpiu dažnas išgyvena krizę, jaučia nuolatinį nerimą, plūsta nemalonios mintys, todėl mūsų tikslas – pasirūpinti ir palaikyti vienišus, senyvo amžiaus, nepasiturinčius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis ne vien kad tik išmokos pasiektų juos, net
neišėjus iš namų ateinančius mėnesius, bet ir išklausyti, patarti bei nuraminti. Socialinės
srities darbuotojai yra ir bus Jūsų pagalbininkai šiomis sudėtingomis sąlygomis“, – sako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.
Asmenims, gaunantiems socialines paslaugas namuose, bus užtikrintos gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais.
Taip pat informuojame, kad visi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau –
NDNT) sprendimai dėl dalinio darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių, kai baigiasi
terminas, bus pratęsti automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir 30 kalendorinių dienų, jam pasibaigus. Taigi asmenys neturi pateikti jokių dokumentų NDNT, vykti į NDNT dėl
termino pratęsimo taip pat nereikia.
Asmenims, kurie kreipsis pirmą kartą į NDNT neįgalumo, dalinio darbingumo specialiųjų poreikių nustatymas vyks, asmeniui nedalyvaujant – klausimynai pildomi, susisiekus su
šiais asmenimis ar jų atstovais telefonu ar el. paštu.
Dėl koronaviruso pandemijos susiklosčiusios situacijos Druskininkų savivaldybės administracija reikalingus klausimynus, nustatant specialiuosius poreikius pensinio amžiaus asmenims, pildys telefonu ar el. paštu.
Visais rūpimais klausimais, susijusiais su socialine parama, prašome kreiptis telefonu (8
313) 52 543 arba el. paštu parama@druskininkai.lt

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių
2020 metais gauti finansinę paramą iš Savivaldybės
biudžeto, dėmesiui!
Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2020 metais gauti
finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano
priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.
Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą bei kontaktus galima rasti interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje/Finansai
ir verslas/Parama verslui
Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki
šių metų balandžio 24 d. 15 val. Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.

Druskininkų savivaldybės informacija
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– Reikiamų priemonių esamai
situacijai kontroliuoti šiai dienai
savivaldybėje yra pakankamai.
Dėl papildomų priemonių kreiptasi į Vyriausybę ir kitas atsakingas
institucijas, kad, poreikiui padidėjus, būtume pasiruošę.“
Druskininkų ligoninė dabar turi
6 plaučių ventiliavimo aparatus.
Meras R. Malinauskas informavo, kad yra užsakyti dar 2 papildomi, taigi bus jau 8 plaučių ventiliavimo aparatai. Ruošiamasi
įvairiems viruso plitimo scenarijams. Organizuojamas ir papildomų kaukių pirkimas, kad būtų
galima papildyti medicinos personalo apsaugos rezervus.
„Esame užtikrinę saviizoliacijos vietas tiems asmenims, kurie neturi galimybės saviizoliuotis
namuose, kad jie su užkratu nepareitų į šeimą ir platesnę bendruomenę. Taip pat ir medicinos
personalui, kurie nuspręs izoliuotis nuo savo šeimų, – informavo
meras. – Karantino laikotarpiu
netaikysime mokesčio už vaikų
išlaikymą priešmokyklinėse ugdymo įstaigose. Nenutraukiamos
nemokamo maitinimo teikimo paslaugos socialinės paramos mokiniams, kuriems jos priklauso.
Suderinta, kaip produktai pasieks šias šeimas. Labai dėkingas Druskininkų verslininkams, iš
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Išlikime vieningi ir atsakingi
Mieste vaikšto daug vyresnio amžiaus žmonių, paprotinkime miesto senukus, garbaus amžiaus
kaimynus likti namuose ir niekur neiti. Jei reikia mano pagalbos ar pokalbio Jūs visada galite man paskambinti arba parašyti
žinute. Mano tel. 8 682 58343”,
– į parapijiečius kreipėsi klebonas Vaidas. Mišios iš Druskininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios transliuojamos internetu ir kasdien sulaukia keleto
tūkstančių peržiūrų.

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ir visuotinį karantiną, Druskininkų savivaldybė reagavo nedelsdama/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kurių nuolat gauname įvairių pasiūlymų, kuo jie gali mums padėti.
Vienybė labai padeda.“
Nuspręsta nuo ketvirtadienio
maksimaliai riboti viešąjį transportą, užtikrinant didesnę gyventojų apsaugą nuo viruso plitimo.
Bus palikti svarbiausi maršrutai ir
suderintas autobusų išvykimo lai-

kas. „Oras šyla, kviečiu naudotis
savo transportu, prisiminti dviračius, paspirtukus. Kadangi ne visi
turi dviračių priemonių, todėl pagalbos kreipėmės į verslininkus.
Jau atsiliepė keletas, kurie pasirengę suteikti dviračių ir paspirtukų ilgalaikei nuomai. Sutarta, kad
jie teiks paslaugą nuotoliniu būdu,

laikantis visų apsaugos reikalavimų“, - kalbėjo R. Malinauskas.
Mišios – internetu
Puikų pavyzdį parodė ir Druskininkų bažnyčios klebonas Vaidas
Vaišvilas. Jis paragino miestiečius neiti iš namų. „Tai mūsų pilietinė pareiga – būkite atsakingi!

Likime saugūs ir elkimės atsakingi
O savo miesto gatvėmis druskininkiečiai vaikščioti tikrai nesigėdija. Jie paprasčiausiai saugosi,
galbūt – dar nuoširdžiau ir rūpestingiau, nei didmiesčių gyventojai. Tokie ir išlikime – orūs, rimti,
draugiški ir paslaugūs. Nepasiduokime pigių politikierių provokacijoms ir sensacijų troškimams.
Druskininkų savivaldybė gyventojams aktualiausią informaciją pateiks ir savaitraštyje „Mano Druskininkai“, kad ji pasiektų tą dalį
druskininkiečių, kurie nesinaudoja
elektroninėmis informavimo priemonėmis ir socialiniais tinklais.
„Mano Druskininkai“
informacija

Šaukštas deguto...

„Puota maro metu“, – taip viešoje erdvėje pamatę ir redakcijai atsiuntę šią nuotrauką komentavo mūsų skaitytojai

Nors ir nežinome, kokių dar
išbandymų teks patirti, tačiau, atrodo, visi suvokiame
situacijos rimtumą. Užsidarė
daugelis paslaugas teikiančių ir taip duonai kasdienei
užsidirbančių įmonių. Su nerimu laukdami rytojaus, regis,
visi, kaip galėdami, stengiasi
padėti vieni kitiems. Bet ne –
atsiranda kelios tik save mylinčios ir nelaime besidžiaugiančios „baltos varnos“.
Bando įsibrauti į uždarytas
įstaigas ar nusipirkti kavos,
kad vėliau galėtų sukurpti kokią pigią sensaciją.
Mūsų apygardoje kandidatuoti
į Seimą ketinantis politikas Vilius
Semeška ir jo nuolatinis „trubadūras“ Romas Sadauskas-Kviet-

kevičius suskubo piešti apokaliptinius vaizdus, viename portale
garsia ir grėsminga antrašte jau
spėjo Druskininkus pavadinti
„per dvi dienas mirusiu miestu“.
Įdomu, kuriems Druskininkų
krašto žmonėms galėtų atstovauti į Seimą besirengiantis politikas, visuotinio karantino metu
besiveržiantis į neveikiantį vandens parką ar besifotografuojantis prie bandelinės ir kartu su
savo sėbru skelbiantis, kad geria paskutinę kavą Druskininkuose?
Paklaustas, kaip reagavo į
viešoje erdvėje minėto tandemo skelbiamas nuotraukas ir
straipsnių antraštes, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas stebėjosi, kad net ir

Ar tikrai taip norisi sumenkinti Druskininkus, kad net karantino metu reikia veržtis į neveikiantį vandens parką ir ten ieškoti „sensacijų“?

tokioje sudėtingoje situacijoje taip besielgiantys žmonės
tik parodo tikrą savo veidą ir
moralės nebuvimą: „Tik visiš-

kas besmegenis gali karantino
metu slampinėti po miestą, viešai džiaugtis mūsų visų bėdomis ir ieškoti, kuo dar apdergti

Druskininkus“.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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1990-1995 metai: Druskininkai po Nepriklausomybės atkūrimo.
Laisvės ir nepriklausomybės
simboliu Druskininkams tapo
dabartinio Miesto muziejaus
pastato bokšte Sąjūdžio iniciatyva iškelta trispalvė. Lietuvos
vėliavos iškėlimas druskininkiečiams, kaip ir visos šalies
gyventojams, reiškė naują pradžią, viltį gyventi laisvai ir oriai.
1990-aisias
Druskininkuose
veikė 10 sanatorijų, kuriose vienu metu galėjo apsistoti beveik
4 tūkstančiai žmonių. Turistais
vis dar pasirūpindavo profesinės
sąjungos, dalinusios kelialapius
kurortiniam gydymui. Pasikeitus
santvarkai, ši sistema nutrūko ne
iš karto. Turistų srautai buvo tokie dideli, kad butus ar kambarius jiems nuomodavo kas antras
druskininkietis.
Anuomet Druskininkų širdis
buvo senosios Fizioterapijos gydyklos, veikusios visus metus ir
garsėjusios savo išskirtine architektūra. Tai buvo didžiausios tokios gydyklos Europoje – per dieną ten buvo atliekama apie 8000
procedūrų. Vandens ir purvo procedūros buvo atliekamos atskiruose pastatuose. Ten, kur dabar
yra Vandens parkas, anuomet
buvo teikiamos vandens procedūros, o ten, kur veikia dabartinė
Gydykla, buvo teikiamos purvo
procedūros. Veikė vonių skyriai,
visos vonios buvo automatizuojamos tiesiai iš registratūros, cokoliniame aukšte buvo įrengtas baseinas, kuriame vanduo krito iš 4
metrų aukščio.
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, Druskininkuose esantys
objektai priklausė įvairioms institucijoms: Gydyklos – Sveikatos
apsaugos ministerijai, „Nemuno“
sanatorija – profsąjungoms, senoji sanatorija „Lietuva“ (dabar
„Grand SPA Lietuva“) – Vyriausybei... Tuometinė Druskininkų valdžia nesiėmė jokių veiksmų, kad
miesto žinion būtų perimtas bent
vienas objektas.
1990 m. kovo 24 dieną buvo išrinkta Druskininkų miesto Taryba,
joje dirbo net 40 narių. Pirmuoju
Druskininkų meru išrinktas Vytautas Vaišnoras. Tarybos pirmininkas buvo Zenonas Streikus.
Atgavus nepriklausomybę, kartu atėjo ir savotiška nežinomybė.
Savarankiškos valstybinės institucijos, tarp jų – ir vietos savivalda, dar tik kūrėsi: iki galo nebuvo
apibrėžtos jos funkcijos, neveikė
kontrolės mechanizmai, nebuvo
aišku, kas ir kaip turėtų rūpintis

Laisvės ir nepriklausomybės simboliu Druskininkams tapo dabartinio Miesto muziejaus pastato bokšte Sąjūdžio iniciatyva iškelta trispalvė

1990 m. kovo 24 dieną buvo išrinkta Druskininkų miesto Taryba, joje dirbo net 40 narių.

kurorto plėtra ar veiksmingu turistų pritraukimo planu.
Bene didžiausias dėmesys pirmąjį Nepriklausomybės penkmetį buvo skiriamas politiniams
procesams, kuriuos iš šiandienos perspektyvos drąsiai galima

pavadinti griovimu to, kas jau
buvo sukurta, o ne kūrimu kažko naujo. Buvo sprendžiami tik
vietinės reikšmės ūkiniai klausimai, negalvojant apie ilgalaikę
strategiją, kurorto viziją ir perspektyvas.

Violeta Grigorienė, 1991 m.
įkūrus savivaldybės Socialinės
globos ir rūpybos skyrių, Tarybos paskirta skyriaus vedėja:
„Puikiai prisimenu savo pirmąją darbo dieną. Sėdime su
kolege prie žurnalinio staliuko,
turime sąsiuvinį langeliais ir galvojame: ką dabar daryti, nuo ko
pradėti? Iš tiesų buvo labai daug
nežinomybės, kuriozinių situacijų. Nepriklausomybės pradžioje
savivaldybė įstaigoms dalindavo
talonus daiktams. Viskas – nuo
kilimo iki baldų – priklausė nuo talonų. Prisimenu gavome vieną televizorių „Šilelis“. O jo atėjo gal koks 30 senjorų. Kaip padalinti vieną „Šilelį“ tokiam kiekiui žmonių? Šiandien parengti dokumentus
yra labai paprasta – užtenka įsijungti kompiuterį. O tuo metu būdavo diena, kai organizuodavome dokumentų spausdinimą rankinio
spausdinimo mašina. Šiandien apie tai kalbant ir pačią juokas ima,
o tada atrodė labai rimti iššūkiai“.

Įdomūs faktai apie pirmąjį Nepriklausomybės penkmetį
Druskininkuose:
1990 metais, Miesto tarybos
sprendimu, buvo įkurta savivaldybės televizijos grupė.
Tais pačiai metais surengta pir-

moji Dainavos krašto folkloro
šventė, kuri vyksta iki šiol. Taip
pat organizuotas ir pirmasis „Poetinis Druskininkų ruduo“.
1991 metais darbą pradėjo
Druskininkų darbo birža.
Tais pačiais metais, Miesto tarybos sprendimu, įkurtas miesto
teatras, atidaryta Mažoji galerija,
startavo populiarusis šokių maratonas „Nuvarytus arklius...“.
Šie metai pažymėti ir viešbučio
„Laima“ atidarymu, kuris tuo metu
buvo vienas iš naujausių ir moderniausių Druskininkuose.
1991 metais įkurta Druskininkų
miesto savanoriškos krašto apsaugos tarnybos kuopa. Tais pačiais metais įkurta ir miesto šaulių
kuopa, SKAT-o tarnyba.
1992 metais Druskininkuose
buvo įkurta amatų mokykla ir atidaryta Vaikų dailės galerija.
1993 metais pradėtas leisti privatus leidinys „Druskonis“, kuriam, Tarybos sprendimu, už dyką
atiduotas pastatas kurorto centre,
Vilniaus alėjoje.
1994 metais buvo patvirtintas dabartinis miesto herbas ir
vėliava. Miesto taryba patvirtino garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus ir suteikė jį Antanui
Dambrauskui.
1995 metais garbės piliečių vardai suteikti E. Kriaučiūnaitei ir E.
Kvaraciejienei.
Savo kadenciją pirmoji nepriklausomos Lietuvos Druskininkų
miesto taryba baigė, atidengdama paminklą „Lietuvai“.
Nors pirmuosius nepriklausomybės metus Druskininkai dar gyveno
pakilimo nuotaikomis, tačiau turistų skaičius palaipsniui ėmė mažėti.
Profesinės sąjungos nustojo dalinti
kelialapius, lietuviai neturėjo finansinių galimybių poilsiauti kurorte,
norintiems atvykti užsieniečiams
reikėjo gauti vizas. Mažėjantys turistų srautai reiškė viena – kurortui
artėjo sunkūs laikai.
Druskininkuose pradėjo didėti
bedarbystė. Darbo biržos pateiktais duomenimis, 1991 m. nedarbo lygis Druskininkuose nesiekė 2 proc., o vėlesniais metais jis
pastebimai išaugo ir 1995 m. jau
siekė 11,4 proc.
1992 m. pabaigoje Druskininkuose buvo registruoti 283 bedarbiai, 1993 metų pabaigoje – jau
beveik dvigubai daugiau – 494
bedarbiai. 1994 metų pabaigoje
skaičiai dar labiau išaugo – 735
bedarbiai, o 1995 metais šis skaičius tapo keturženklis – registruoti net 1125 bedarbiai.

Zenonas Streikus, 1990-1995 m. Tarybos pirmininkas:
„Pradėjome visiškai nuo nulio, tad tai ir
buvo vienas didžiausių iššūkių. Tuo metu
buvo 41 Tarybos narys. Bendruomenė
buvo labai jautri socialinei neteisybei, tad
turėjome imtis socialinių klausimų sprendimo, spręsti opias problemas. Didysis
išbandymas – sanatorijos. Lietuvai tapus
nepriklausoma valstybe, neliko atvykstančių turistų iš buvusios Tarybų sąjungos. Vienas didžiausių tikslų – motyvuoti ir įkvėpti bei imtis konkrečių veiksmų,
kad viskas po truputį atsigautų ir grįžtų į
savas vėžes. Tuo metu pastatyti ir Prabavimo rūmai, vaistinė, sutvarkytos apgriuvusios kanalizacijos trasos, pastatytas
paminklas Lietuvai, kaip vienybės ženklas. Dirbome tikrai visu pajėgumu, vieningai lyg kumštis, norėjome skatinti išlaikyti vienybę, tautiškumą. Darbo buvo ypatingai daug, iš šiandienos perspektyvos tikimės, kad radome greitus ir puikius sprendimus kiekvienai situacijai“.
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Koks buvo pirmasis penkmetis? 							
Jonas Jazepčikas,
1990-1995 m. Tarybos
narys:
„Buvome pirmosios
Tarybos nariai, judinome viską iš pagrindų. Ne paslaptis,
buvau didelis sporto
entuziastas, dar prieš
Sąjūdį būrėme sporto bendruomenę, kvietėme žmones į atkurtą Lietuvos
tautinį olimpinį komitetą.
Prisimenu, kaip dabartinėje muzikos mokykloje susirinko sportininkų grupė, iš kurių išrinkome delegaciją atstovauti Druskininkus. Taryboje žmonės buvo labai susitelkę, vieningai priimdavo miestui reikalingus sprendimus:
buvo įkurtas Druskininkų ėjikų klubas (jam atstovavo ir
Europos rekordininkas Valdas Kazlauskas), mieste nukelta Lenino skulptūra. Džiaugėmės pirmininko – Zenono
Streikaus kompetencija, mokėjimu suburti, optimizuoti,
nuraminti. Pamenu, kokios pakilios vykdavo sporto šventės, eidavome M. K. Čiurlionio gatve ir gėrėdavomės.
Labai šiltai atsimenu, kaip bėgome iš Druskininkų į Palangą ir pasodinome ąžuoliuką prie Druskonio ežero, kuris žaliuoja jau 30 metų, rinkome aukas, gražinome ir keitėme miesto vaizdą“.
Jonas Bilinskas, 19901995 m. Tarybos narys:
„Dar prieš paskelbiant
Nepriklausomybę, priklausėme „žaliesiems“. Iš pradžių, tik pradėjus Tarybos
darbus, niekas nežinojo,
kaip elgtis, nes buvome pradininkai. Kadangi buvau radiotechnikos specialistas, o vienas iš to meto siūlymų buvo
kurti televiziją (tik Kėdainiuose ir Viečiūnuose vyko tokia veikla), drąsiai nėriau į šį darbą. Juk tuo metu nebuvo
interneto, viską reikėjo susižinoti pačiam: kokia aparatūra reikalinga, kokius siųstuvus naudoti, išsiaiškinti visus darbo procesus ir ypatumus. Buvo daug entuziazmo,
optimizmo, prasmės ir noro pateikti labai gerą rezultatą.
Esu išsaugojęs apie 200 kasečių laikmenų, su įvairia istorine filmuota medžiaga. Šia medžiaga iki šiol dalijuosi
su bendruomene“.

Anuomet Druskininkų širdis buvo senosios Fizioterapijos gydyklos, veikusios visus metus ir garsėjusios savo išskirtine architektūra

Vandens ir purvo procedūros buvo atliekamos atskiruose pastatuose

Per dieną Fizioterapijos gydykloje būdavo atliekama apie 8000 procedūrų

6

2020 m. kovo 19 d.

Savaitraščio Nr. 246

Už nederamą elgesį koronaviruso pandemijos metu gresia didelė atsakomybė
Pastaruoju metu randame
nemažai informacijos ar patarimų, kaip turėtumėme saugotis nuo koronaviruso ir kaip
turėtumėme elgtis karantino
metu. Šios informacijos viešojoje erdvėje išties daug.
Tačiau kartu su taisyklėmis,
kurių privalome laikytis koronaviruso pandemijos metu turime žinoti ir apie gresiančią
atsakomybę, jei fizinis asmuo
ar įmonė, elgtųsi neatsakingai ir pažeistų sveikatos apsaugos reikalavimus.
Atsakomybė už tokio pobūdžio teisės pažeidimą yra apibrėžta ir Lietuvos Respublikos
(LR) administracinių nusižengimų, ir LR baudžiamajame kodeksuose.
LR administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnis numato, kad visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos
(ES) reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar

kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt
iki vieno šimto keturiasdešimt
eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno
šimto keturiasdešimt iki šešių
šimtų eurų.
Jei toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, tuomet užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto
keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių
šimtų penkiasdešimt iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Jei visuomenės sveikatos srities ES reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar
kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respu-

blikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas sukėlęs pavojų
išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių
šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
– nuo vieno tūkstančio keturių
šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
LR administracinių nusižengimų kodekso 526 straipsnis numato, kad LR civilinės saugos
įstatymo ir kitų civilinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų
nevykdymas ar pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir įspėjimą arba
baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. Jei toks nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims

nuo trisdešimt iki keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
Kita teisinė norma yra apibrėžta baudžiamajame kodekse. LR baudžiamojo kodekso
277 straipsnis numato:
1. Tas, kas pažeidė teisės
aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų
profilaktikos kontrolės taisykles,
jeigu dėl to išplito susirgimas ar
kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie
savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo
laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga
infekcine liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba

bauda, arba laisvės apribojimu,
arba areštu.
3. Asmuo atsako pagal šį
straipsnį tik tais atvejais, kai
jame numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.
4. Už šio straipsnio 1 dalyje
numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
Už tyčinį tokio pobūdžio elgesį būtų numatytas kitas baudžiamojo kodekso straipsnis
– „Sveikatos sutrikdymas“ priklausomai nuo ekspertų nustatyto sunkumo.
Todėl elkimės atsakingai
savo ir aplinkinių atžvilgiu, laikykimės įstatymų, ir tai padės
greičiau įveikti koronaviruso
protrūkį bei grįžti prie įprasto
gyvenimo ritmo.
Parengė Edgaras Suchanekas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų PK Veiklos
skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Prašome laikytis karantino metu galiojančių taisyklių: ligonių lankymas ir
siuntinių perdavimas draudžiami!
Gerbiami Druskininkų ligoninės pacientai,
kovo 16 dieną įsigaliojus Vyriausybės nutarimui dėl visoje
šalyje dviem savaitėms įvedamo
karantino, pasikeitė Druskininkų ligoninės darbo režimas. Sugriežtinta tvarka skirta apsaugoti ligoninės personalą, pacientus
ir visuomenę nuo galimos COVID-19 grėsmės. Todėl labai
prašome Jūsų būti supratingiems, laikytis nustatytos tvarkos, saugoti savo ir savo artimų-

jų sveikatą.
„Įvedus karantiną ligoninėje
uždraustas ne tik pacientų lankymas, bet ir siuntinių ar maisto perdavimas. Turime suprasti, kad koronavirusas yra labai
greitai plintanti infekcinė liga, ji
ypač pavojinga ligoniams, kurių imuninė sistema yra silpnesnė. Todėl labai prašau įvertinti
situacijos rimtumą, nesibūriuoti vakarais prie priėmimo skyriaus su siuntiniais. Geriau saugiai namie išlaukime šį periodą,

– sakė Druskininkų ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Jurgita Matuliauskienė. – Atkreipiame dėmesį į pasikeitimus
Druskininkų ligoninės darbe, kurie galios karantino laikotarpiu. Apgailestaujame dėl nepatogumų ir
prašome būti supratingiems – darome viską, kad šis laikotarpis praeitų kuo sklandžiau.“
Ligoninėje karantino metu:
1. Atšauktos visos planinės
hospitalizacijos

2. Atšauktos visos planinės
operacijos
3. Atšauktos visos ambulatorinės konsultacijos ir paslaugos
konsultacinėje poliklinikoje
4. Atšauktos dienos chirurgijos paslaugos
5. Neatliekamos momogramos
6. Draudžiamas pacientų lankymas
7. Draudžiamas Siuntinių ir
maisto perdavimas
Iškilus klausimams, pirmiau-

sia prašome susisiekti su ligonine kontaktiniais telefonais:
Konsultacinės poliklinikos
registratūra:
Tel. +370 313 59 144
Mob. +370 645 10 431
Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius:
Tel. +370 313 59 135
Ligoninės Administracija:
+370 313 59 130
Druskininkų ligoninės
informacija

AKTUALI INFORMACIJA VŠĮ DRUSKININKŲ PSPC PACIENTAMS
Atsižvelgiant į situaciją dėl Koronaviruso (COVID-19), Karantino laikotarpiu NUO 2020
KOVO 16 IKI KOVO 30 d. VšĮ Druskininkų PSPC šeimos gydytojų konsultacijos bus teikiamos telefonu, išskyrus skubius atvejus:
– ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę),
– kai paros laikotarpiu, pacientui esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas
ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija,
– pasireiškia staiga progresuojantis tinimas,
– kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai,
– ginekologijos paslaugos (stiprūs skausmai pilvo apačioje arba kraujavimas).
– odontologijos paslaugos (stiprus dantų skausmas, veido tinimas, veido traumos).
Paslaugos, kurios gali būti teikiamos nuotoliniu būdu (telefonu):
– vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas,
– konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas,
– gydytojo-gydytojui konsultacijos,
– būtinųjų tyrimų paskyrimas,
– slaugytojo konsultacijos.

DĖMESIO! DĖL KARANTINO RIBOJAMAS PACIENTŲ PATEKIMAS Į
POLIKLINIKOS PATALPAS

Pacientų įleidžiami tik per centrinį poliklinikos įėjimą (M. K. Čiurlionio g.82 Druskininkai).
Atvykus į polikliniką, prie įėjimo Jus pasitiks įstaigos darbuotojas. Darbuotojas įvertins būtinybę pacientui patekti į polikliniką.
Darbuotojas, nusprendęs, kad pacientui skubi pagalba nebūtina, pacientui įteiks gydytojo ar
su juo dirbančio slaugytojo telefono numerius, kuriais galėsite tiesiogiai susisiekti dėl nuotolinių
sveikatos paslaugų.
Su poliklinika visais klausimais taip pat galite susisiekti registratūros telefono numeriais: (8 313) 52289, (8 313) 52382, taip pat papildomu numeriu (8 313) 53702.
Šiuo metu susiduriame su ypač dideliu skambučių srautu, ir linijos dažnai būna užimtos. Prašome Jūsų kantrybės ir supratingumo, mes labai stengiamės.
Visi organizuojami pokyčiai yra dėl Jūsų saugumo ir sveikatos išsaugojimo!
VšĮ Druskininkų PSPC administracija
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„Saulės“ mokyklos bendruomenė šventė Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
Renata Jaskelevičienė
Trisdešimt laisvės metų – ilga
ir reikšminga tautos kelio atkarpa, paženklinta ieškojimais
ir atradimais, iššūkiais, pergalėmis ir nusivylimais, didėjimu
ir, deja, sumažėjimu, savikūra ir branda. Kovo 11-oji pasibeldė į mūsų širdis pačiu laiku
– tądien galėjome laisvi ir nieko nesibaimindami, susirinkę
draugėn, giedoti laisvės giesmes, švęsti ir tarti Lietuvos
vardą. Ypatingais renginiais
šią svarbią sukaktį paminėjome ir mes, ,,Saulės“ mokyklos
bendruomenė.
Nuo ankstyvo rytmečio mokiniai
rinkosi į kitokio pobūdžio pamokas: projektinių veiklų metu vaikai kartu su auklėtojomis gamino
laisvės trisdešimtmečio istorinę
laiko juostą – kiekviena klasė ir
net tądien darbavęsi mokytojai
dalykininkai plakate atspindėjo
reikšmingus konkrečių metų įvykius, sukaktis, sporto pergales,
laimėjimus. Jie kirpo, klijavo, dėliojo koliažus, puošė karpiniais,
lankstiniais, pagamino ir erdvinius simbolius, naudojo tautines
spalvas... Įvairiomis technikomis užpildyti plakatai sugulė į 30ies metrų ilgio vėliavą, kuri šiuo
metu puošia mokyklos I-ojo aukšto fojė. Tai – ne tik puiki dekoracija, bet ir informatyvi edukacinė
erdvė, nes mokiniai domisi tautos
istorija, jos įvykiais.
Mokyklos bendruomenės nariai
buvo pakviesti ir į Šv. Mišias, kurias aktų salėje aukojo Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonas
Medardas Čeponis. Šv. Mišios
buvo aukojamos už visą bendruomenę – mokiniai ir mokytojai ne
tik išklausė prasmingą pamokslą, bet ir gavo dvasinį palaiminimą, dalijosi šventinta duona. Šv.
Mišių metu tikybos mokytoja Ieva
Dovidauskienė kartu su savo mokiniais atliko bažnytines giesmes.
Tai suteikė ypatingo iškilmingumo, pakilumo, ramumo. Renginio
metu pašventinta ir Lietuvos Respublikos vėliava. Kiek vėliau visa
mokyklos bendruomenė iškilmingai rikiavosi mokyklos vidiniame
kiemelyje – nešini tautiniais simboliais, akcentais (vėliavėlėmis,
vėjo malūnėliais) kartu su KASP
Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 kuopos kariais savanoriais pašventintą LR vėliavą pakėlėme, giedodami tautišką giesmę,
skraidindami į dangų savo gražiausias mintis, pasižadėjimus,

Šiltai ir iškilmingai Kovo 11-ąją paminėjo „Saulės“ mokyklos bendruomenė/Algio Bolio nuotrauka

įsipareigojimus šaliai.
Renginių kulminacija tapo mokinių šventinis sveikinimas aktų
salėje. Net trisdešimt koncerto dalyvių renginio pradžioje iškilmingai į salę nešė LR vėliavą,

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas ratiniam darbui:
Lietuva-Lenkija-Lietuva, Lietuva-ČekijaLietuva, Lietuva-Vokietija-Lietuva.
Tel. 8 677 71255

kuri tądien simbolizavo tautos nueitą kelią Nepriklausomybės link
– nuo senųjų laikų, Lietuvos žemių suvienijimo, atkaklios kovos
su kryžiuočiais, lietuviško rašto priespauda iki žmonių tautinės

sąmonės sustiprėjimo, noro susigrąžinti valstybingumą, nepriklausomybę, įsiliejimo į Baltijos kelią, Sąjūdį... Renginio metu buvo
pasidžiaugta ir kone mėnesį trukusių darbų rezultatais: apdova-

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 685 04034

Generatorių, starterių, siurblių
remontas.
Tel. 8 650 66517

Valo individualių namų kaminus
Druskininkų mieste ir apylinkėse.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416

UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų dažymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860

Superkame menkaverčius krūmynus iš apleistų pievų nuo 1 ha,
sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas iš kirtaviečių ir
išsitraukiame patys. Tel. 8 645 88807

Darbui miške reikalingas traktorininkas,
turintis patirties. Tel. 8 616 43408

noti istorinių žinių konkurso „Aš
žinau“, piešinių konkurso „Piešiu
Lietuvai“ laureatai.
Visą mėnesį šalyje buvo minimos Lietuvių kalbos dienos –
mūsų mokykloje taip pat organizuoti renginiai, skirti atkreipti
vaikų dėmesį į kalbos grožį, jos
mokėjimo ir puoselėjimo svarbą:
mokiniai dalyvavo Raštingiausio mokinio konkurse, taip pat atkakliai varžėsi Lietuviškos knygos skirtuko rinkimuose – iš viso
konkurse dalyvavo net 127 skirtukai, už kuriuos galėjo balsuoti ir gražiausius išrinkti visa mokyklos bendruomenė! Renginio
metu paskelbti nugalėtojai, jiems
įteiktos dovanos, už kurias dėkojame KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 kuopos vadui kpt. Kęstučiui Valentai
ir štabo seržantui Nerijui Jakubynui bei UAB ,,Kautros keltuvai“
(Lynų kelias Druskininkuose). Tądien šventinių sveikinimų, skambių dainų, trankių šokių Lietuvai
netrūko – mus jaudino, džiugino
ir sveikino mokytojų I. Daniušienės, B. Levanaitienės, R. Simutienės ugdytiniai. Gražiu akordu
tapo Rasos lituanistinės mokyklos, esančios JAV, Napervilyje,
sveikinimas mūsų mokyklai – tokį
patį šventinį sveikinimą už Atlanto
gyvenančiai lietuvių bendruomenei siuntėme ir mes!
Netrūko tądien ir kitokių pramogų: po šventinio koncerto mokytojai ir svečiai skubėjo ragauti
senųjų lietuviškų patiekalų – norėjosi ir atsikvėpti, ir pabūti kartu,
suplanuoti būsimus darbus ir pasidžiaugti nuveiktais. Dieną vainikavo tradicinės Bendruomenės sporto varžybos, kuriose ir
vėl draugiškai susirungė mokytojų, mokinių ir tėvelių komandos.
Bendruomenės sporto taurė po
atkaklios kovos iškeliavo į tėvelių
rankas. O renginyje tikrai netrūko
geros nuotaikos, emocingumo ir
nuoširdžių šypsenų – juk sportinis šurmulys ir iššūkiai, noras pasivaržyti vienija, buria!
Meilė tėvynei prasideda nuo
meilės žmogui, šeimai, gimtinei,
mokyklai. Todėl, minėdami šią
gražią sukaktį, drąsiai galime didžiuotis ir džiaugtis savo bendruomene ir jos atsidavimu – kasdien matome atkaklų ir kruopštų
mokytojų triūsą, idėjų palaikymą ir įgyvendinimą, vieningumą,
mokinių užsidegimą, iniciatyvumą, atvirumą, norą padaryti daug
ir gerai. Tariame nuoširdų ačiū!
Jūsų darbas – gražiausia dovana
Lietuvai!

Parduoda 30 arų namų
valdos sklypą su elektra, 10 km nuo Druskininkų (Vilkanastrai),
netoli Baltojo Bilso
ežero, geras privažiavimas (asfaltas).
Tel. 8 687 18489

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8
682 20383
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567
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Muzikinė sėkmė konkursuose šypsojosi
jaunosioms kanklininkėms
Greta Gelžinytė
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja
Kelios pastarosios savaitės Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos kanklių specialybės mokinėms
buvo kupinos naujų patirčių
ir laimėjimų. Vasario 29 dieną surengtame prestižiniame
VIII-ajame muzikos ir meno
mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkurse „Lietuviška pjesė“ konkurse savo
meistriškumą demonstravo
jaunieji atlikėjai iš visos Lietuvos. Tarp jų – ir dvi mūsų
mokyklos mokinės: Emilija Krušaitė ir Emilija Večkytė (mokytoja Greta Gelžinytė).
Konkursą vertino mokytojai iš
visos Lietuvos, dėmesys kreipiamas buvo ne tik į technines
galimybes, bet ir artistiškumą,
kūrinio pateikimą, muzikalumą.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
auklėtinei E. Večkytei pavyko
iškovoti trečiąją vietą, kuri, tikimės, motyvuos ją toliau siekti aukštų rezultatų.
Mokykla gali pasidžiaugti ne viena talentinga kanklininke. Kovo 7
dieną Vilniaus Algirdo muzikos

Druskininkiečiai sėkmingai
sudalyvavo LR Vyriausybės
rūmuose organizuotame
renginyje ,,Tu, Lietuva, tu mana“

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos kanklių specialybės mokinėms pastarosiomis savaitėmis netrūko dovanojo naujų patirčių ir laimėjimų/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

mokykloje surengtame konkursefestivalyje „Muzikuokime drauge“
dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių
iš Vilniaus, Alytaus, Rudaminos,
Utenos, Vievio, Garliavos ir kitų
miestų. Mūsų mokyklai atstovavo
dvi mokinės – Evija Buraitė (mokytoja Ilona Bieliukienė) ir Gaudenė Dumskytė (mokytoja Greta
Gelžinytė). Mokinės atliko tech-

niškai sudėtingą programą, kuri
pareikalavo ne tik puikių techninių
galimybių, bet ir muzikinės brandos bei pajautos. Mokinių darbas veltui nenuėjo, jos įvertintos
laureatų diplomais, statulėlėmis
ir komisijos pagyromis. Tikimės,
kad šis įvertinimas paskatins puikiems rezultatams ir naujiems laimėjimams.

Koncerte dalyvavo M. K. Čiurlionio meno mokyklos solfedžio dalyko mokinių komanda/
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Projekto piešinių konkurse buvo puikiai įvertinti net 9 jaunieji mūsų mokyklos dailininkai/
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Kovo 4-ąją Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos atstovai dalyvavo LR Vyriausybės rūmuose organizuotoje
respublikinio tęstinio projekto
,,Ritmuojame ir kuriame kartu“
popietėje-koncerte ,,Tu, Lietuva, tu mana“, skirtoje Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
30-mečiui paminėti.
Renginyje buvo pristatyta projekto dalyvių meninė programa
ir eksponuojami mokinių dailės
darbai. Koncerte dalyvavo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos solfedžio dalyko mokinių komanda: A. Gudavičiūtė, E.
Krasnickaitė, M. Deksnytė, S. Vitkauskaitė, T. Griškevičius, E. Mar-

celis ir I. Veselovas (mokytoja V.
Mieščionaitienė).
Projekto piešinių konkurse buvo
puikiai įvertinti net 9 jaunieji mūsų
mokyklos dailininkai (mokytoja E.
Maračinskaitė). M. Čepononis laimėjo I vietą, G. Savukynaitė, V.
Stonkutė, U. Miežietytė, M. Tarutkaitė – II-ąją, V. Vanartonytė, G.
Paulauskaitė, E. Dobelinskaitė, V.
A. Vasiukevičiūtė – III-ąją.
Už sėkmingą dalyvavimą projekte Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos bendruomenė apdovanota LR Ministro Pirmininko
Sauliaus Skvernelio padėka.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Reklama didžiausio Dzūkijos regione
tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt
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Parodoje – tarsi močiučių skrynios lobiai
„Liaudies menas turi būti
mūsų meno pamatas, iš jo turi
iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas, nes tas gražumas, kurį
turi savy, yra grynas, savotiškas ir išimtinai lietuviškas“, –
yra sakęs garsiausiais mūsų
šalies dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis.
2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais. Taigi ir Druskininkų
švietimo centre kovo 13 d. buvo
atidaryta Dianos Lukošiūnaitės (karpinių) ir Linos Kabelkaitės (siuvinėtų skarelių) paroda „Iš
močiučių skrynios“, skirta Tautodailės metams.
Šiai parodai menininkės atrinko
kūrinius, priskiriamus taikomajaidekoratyvinei tautodailei –
kalvystės, kryždirbystės, keramikos, audimo, šiaudų vėrimo,
verbų rišimo ir siuvinėjimo darbams. Menininkių parinkti dar-

Menininkių D. Lukošiūnaitės ir L. Kabelkaitės parinkti darbų ornamentai yra būdingi Dzūkijos kraštui/Snieguolės Stravinskienės nuotraukos

bų ornamentai – būdingi Dzūkijos
kraštui. D. Lukošiūnaitė karpiniuose bandė pavaizduoti keletą
lietuvių tradicinių amatų. Jos karpiniai atrodo tarsi ištraukti iš kraičio skrynios – juk į jas dėdavo tik
pačius geriausius, aukštos koky-

bės rankdarbius.
L. Kabelkaitė, kurdama raštus
skarelėms, rėmėsi Dzūkijai būdingais raštais, kai kuriuos stilizavo pagal jos mamos išsiuvinėtus raštus, tautodailininkė sukūrė
ir savų ornamentų.

„Menų kalvės“ erdvėse – spalvotų inkilų medis

„Šia paroda norime paskatinti ir
jaunimą domėtis tradiciniais amatais, juos analizuoti, perprasti ir
pritaikyti juos šiandienai. Paroda
skirta Tautodailės metams, todėl
pabandėme pastudijuoti protėvių
sukurtus darbus, jų ornamentiką,

stilių. Nes visi žino, kad, nepažindami praeities, negalime ir projektuoti ateities“, – savo įžvalgomis dalijosi darbų autorės.
Druskininkų švietimo centro
informacija

JUC – namai jaunimo idėjoms

JUC komanda jaunimą kvies bendrauti, kurti, dalyvauti ar tiesiog pailsėti ir pabūti kartu/JUC archyvo nuotrauka

Vaikų dienos centro „Po vienu stogu“ vaikai kartu su vadove R. Bocisiene, globojami „Menų kalvės“ meistrų, gamino ir puošė inkilus
sugrįžtantiems paukščiams/Dovilės Petrauskienės nuotrauka

Dovilė Petrauskienė
Lietuviai nuo seno kovo 10ąją minėjo, kaip 40-ties paukščių
dieną,
simbolizavusią
mūsų krašto paukščių sugrįžimą. Etnografai ir gamtininkai
mano, kad ši diena taip pavadinta todėl, kad apytikriai tiek
įprastų (paprastam žmogui pažįstamų) paukščių rūšių iš Lietuvos išskrenda žiemoti į svetimas šalis, o pavasarį sugrįžta į
gimtinę.
Kaip ir kasmet vėl akimis pasitinkame pirmuosius pavasario

šauklius, kurie greičiausiai įsikurs
žmogaus kaimynystėje, stebindami mus netylančiomis giesmėmis.
Mieste – pavasaris. Nepamirškime pasirūpinti išsiilgtais dangaus
skrajūnais. Didžiuosiuose medžiuose šalia Amatų centro sugrįžtančių paukščių jau laukia 11
naujų spalvotų inkilų!
Gražią ir prasmingą kovo
10-osios popietę čia praleido vaikų dienos centro „Po vienu stogu“
vaikai kartu su vadove Rima Bocisiene. Globojami „Menų kalvės“
meistrų: Ugnės Vitonytės, Viltės
Gudzinskienės, Indrės Svirskai-

Skubiai parduodama Mazda Premacy, 2,0 l
dyzelis, 2004 m., puikiai važiuoja, galiojanti TA.
Kaina – 380 Eur, tel. 8 624 69222
KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

tės, Rūtos Burbulės, Laimos Griškevičienės, Rūtos Kazakevičienės, Giedriaus Bociso ir Deivido
Sinkevičiaus, jie gamino ir puošė inkilus sugrįžtantiems paukščiams. Smagu pasitikti pavasarį kūrybiškai bei perduoti gražias
tradicijas savo vaikams.
Dėkojame Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
ugniagesiams gelbėtojams už pagalbą, tvirtinant inkilus dideliame
aukštyje. Spalvotų inkilų medis –
vienintelis toks visame mieste! Užsukite pasigrožėti, naujakuriai neužtruko išsidalinti jaukių namelių!

Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) yra Lietuvos
atvirų jaunimo centrų veiklos
programų finansavimo 20202021 metų konkurso nugalėtojų sąraše. Naujoms veikloms ir
idėjoms įgyvendinti Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė 32 tūkst. Eur.
Projekto „JUC – namai jaunimo idėjoms“ tikslas – įgyvendinti atvirą darbą su jaunimu
ir sudaryti galimybes užsiimti
prasminga veikla, saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos nerandantiems jauniems žmonėms
bei palengvinti jų integraciją į
gyvenamąją aplinką.
Projekto metu, taikant aktyvaus dalyvavimo metodus, JUC
komanda stiprins jaunuolių psichologinį atsparumą, teiks socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą, informavimo bei
konsultavimo jaunimui aktualiais klausimais paslaugas. Tai-

kant individualaus darbo principus, konsultacijos bus teikiamos
ir tėvams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu JUC organizuos
komandos formavimo, savęs
pažinimo užsiėmimus, jaunimo stovyklas, patyrimines išvykas, stalo teniso, futbolo, biliardo, stalo, lauko žaidimų
turnyrus, maisto gaminimo užsiėmimus, kino naktis, diskusijas, kūrybines dirbtuves su jaunimui įdomiais žmonėmis. Bus
ir tradicinių renginių, kurie suburia jaunimą iš visos Lietuvos:
ekstremalaus sporto festivalis
„HolyPine“, paspirtukų bendruomenei skirtas renginys „Wheels
up“, naktinis krepšinis, „Freestyle“ kovos ir dar daug kitų veiklų.
Jaunimo užimtumo centro komanda kvies jaunimą ateiti, susipažinti, bendrauti, kurti, inicijuoti,
dalyvauti ar tiesiog pailsėti ir pabūti kartu.
Druskininkų JUC informacija

Iki šiol Druskininkuose,
SPA VILNIUS,
konsultavęs skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
Vygantas Šidlauskas
KARANTINO metu
skubiais atvejais pacientus konsultuos nuotoliniu
būdu. Tel. +370 688 50421
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Mokome ir mokomės kūrybiškai
Jūratė Šalengienė, lietuvių kalbos mokytoja
Rovena Kvaraciejūtė, anglų
kalbos mokytoja
Kovo 6-ąją „Atgimimo“ mokykloje surengtoje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Kūrybiškumas ir
inovacijos – sėkmingos XXI a.
mokyklos būtinybė“ mokytojai iš 12 mūsų šalies mokyklų
dalijosi patirtimi, kokiais būdais jie puoselėja jaunosios
kartos kūrybiškumą. Mokslininkų tyrimai (George Land tyrimas) rodo, kad net 98 proc.
3-5 metų vaikų pasižymi labai
aukštu kūrybiškumo laipsniu,
todėl mūsų pareiga – tobulinti šią kompetenciją, kaip vieną
svarbiausių ir pamatinių, sėkmingoms jaunuolio (-ės) ateities perspektyvoms. Juk, kaip
yra sakęs Albertas Einšteinas,
„kūrybiškumas – svarbesnis,
nei turimos žinios, nes žinios
apsiriboja tik tuo, ką mes žinome, o kūryba aprėpia visą pasaulį ir tai, kas dar nutiks“.
Plenarinio posėdžio pradžioje
nuskambėjus mokytojos Ronatos Balkaitienės mokinių dainai,
„Atgimimo“ mokyklos direktorė
Danutė Časienė pasveikino konferencijos svečius. Renginio dalyvius pasveikinęs Savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius teigė, kad šiandien apie
kūrybiškumą kalbama ne kaip
apie galimybę, o kaip apie būtinybę. Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown akcentavo vaizduotės
ir kūrybiškumo svarbą. Konferencijos dalyviams ji padėkojo už
dalijimąsi patirtimi. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus
pavaduotoja Gražina Kaklauskienė kalbėjo, kad kūrybiškumas
– pamatinė kompetencija, reikalinga, ieškant sprendimų besikeičiančiame pasaulyje bei supažindino su Erasmus+ programos
naujovėmis. Lektorė teigė, kad
Erasmus+ tapo socialiniu reiškiniu, vertybine sistema – svajoti
ir įgyvendinti: „Jis modernizuoja
švietimą ir kuria pridėtinę vertę:
mokytojai ugdo pasitikėjimą savimi, iš naujo atranda savo profesijos prasmę.“ G. Kaklauskienė
akcentavo programos prioritetus: tvarumą, įvairovę ir įtrauktį,
pristatė mokyklų, norinčių dalyvauti programoje, paraiškų pateikimo tvarką, galimybes bei finansavimą.
Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų
skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas pristatė Erasmus+ programos ir kitų Švietimo mainų paramos fondo programų ir projektų
apžvalgą. Lektorius kalbėjo apie
paraiškų etapus, akcentavo, kad

Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Kūrybiškumas ir inovacijos – sėkmingos XXI a. mokyklos būtinybė“ mokytojai dalijosi patirtimi, kokiais būdais jie puoselėja jaunosios kartos kūrybiškumą/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

pagrindiniai naudos gavėjai – vaikai, pabrėžė kalbų mokymosi ir
įtraukties svarbą.
Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą programos Ka1
Erasmus+ projektą „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas
naudojant inovatyvius mokymo
metodus“ pristatė Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Rovena Kvaraciejūtė. Ši projekto tema pasirinkta
todėl, kad kūrybiškumas ir kritinis
mąstymas yra dvi iš keturių svarbiausių kompetencijų, kurias privalo ugdyti šiuolaikinė mokykla.
Kadangi projektais siekiama išspręsti tam tikrą problemą, išnagrinėjus stebėtų pamokų protokoluose aprašytas kolegų pamokas,
buvo pastebėta, kad tik dalis pamokų buvo šiuolaikiškos, o kitose vyravo tradiciniai mokymo metodai ir buvo akcentuojamas žinių
perteikimas, o ne įgūdžių formavimas. Projekto dalyviai siekia stiprinti gebėjimą ugdyti šias
kompetencijas ir naujai įgytais gebėjimais dalinasi su kolegomis.
Nacionalinės švietimo agentūros kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė Jūratė Drazdauskienė skaitė pranešimą
„Skaitmeninių kompetencijų ugdymas pasitelkiant kūrybiškumą
ir inovacijas“. Lektorė akcentavo
skaitmeninio raštingumo mokymus ir saugesnio interneto pro-

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas (turintis CE
kategoriją). Pervežimai: Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Savaitgaliai namuose. Tel. 8 656 29324, 8 685 35335.

Mūro, betonavimo darbai, PVC
grindų klijavimas. Tel. 8 636 27602
Profesionali konsultacija
TARO KORTOMIS
visais Jums rūpimais klausimais

Tel. 8 614 96329

jektą „Draugiškas internetas.lt“.
Mokytojos Valės Šmitienės mokinių šokis visus trumpam nukėlė
į Japoniją – šalį, su kurios kultūra
„Atgimimo“ mokyklos mokiniai supažindinami mokytojos R. Kvaraciejūtės vadovaujamame „Japonų kalbos ir kultūros klube“. VDU
mainų studentas Yuta Mukabayashi iš Japonijos, skaitydamas
pranešimą „Kaip japonai ugdo
savo vaikus“, pristatė dabartinę
japonų švietimo padėtį, svarbiausias nūdienos aktualijas ir ateities
tendencijas. Klausytojai nustebo,
kad tokia pažangi šalis taip pat
sprendžia mokyklų inovatyviomis
technologijomis aprūpinimo problemas ir vis dar labai daug dėmesio skiria akademiniam mokymui, o ne pamatinių kompetencijų
ugdymui.
VDU Švietimo akademijos tarptautinių ryšių grupės vadovės Vilmos Vilkaitės Leonavičienės lietuvių kalbos ir kultūros kursų
koordinatorės pranešimas „Ugdymo intriga: inovatyvumas, modernumas, kūrybingumas“ tikrai
suintrigavo auditoriją. Lektorė papasakojo apie savo, kaip asmenybės pokyčius, įvykusius, dalyvaujant Erasmus+, bei pristatė naują
pedagogikos strategiją: mokytojo
misija – sąžinė, o metodus ugdymui mokytojas atsirenka pats. V.
Vilkaitė Leonavičienė pateikė modernaus mokymo(si) metodus bei
mokinio sudominimo veiksnius,
kuriuos iliustravo konkrečiais pa-

vyzdžiais.
Antroji konferencijos dalis –
stendinių pranešimų pristatymas.
Įvairių dalykų mokytojai dalijosi
integruotų pamokų idėjomis, pristatė profesinio ugdymo integravimo bei kūrybiškumo skatinimo
patirtį, intrigavo kūrybinės klasės
sumanymais bei aptarė tarptautinių projektų integravimo į ugdymo
turinį galimybes.
Po stendinių pranešimų konferencijos dalyviai išsiskirstė į tris
grupes, kuriose klausė kolegų ir
jų mokinių pranešimų apie vykdytas veiklas, ugdant kūrybiškumą
ir kritinį mąstymą. Jie pademonstravo naudojamas platformas, apžvelgė projektų rezultatus, dalijosi socialinių tinklų kūrimo idėjomis
bei naujų tradicijų įdiegimu. „Atgimimo“ mokyklos mokytojų komanda, dalyvavusi minėtame
mokytojų tobulinimosi projekte, ne tik pristatė, kokiuose mokymuose ir darbo stebėjimo vizituose dalyvavo, bet ir pasidalijo
patirtimi, kaip pakito jų dėstymo
metodai bei kokius pokyčius jie
pasiūlė, tobulinant ugdymo turinį. Dalyviai diskutavo, kokiais būdais mokytojai ugdo kūrybiškumą
ir aptarė priežastis, stabdančias

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus
santechnikos darbus. Tel. 8 626 86023

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

šios kompetencijos ugdymą. Išgrynintas idėjas grupių moderatoriai pristatė kolegoms. Mokytojai pabrėžė, kad kūrybiškumas
gali būti ugdomas per visus mokomuosius dalykus, naudojant
inovatyvius būdus, siūlant netradicinius problemų sprendimus,
dalijantis idėjomis, patirtimis, kuriant netradicinę aplinką, organizuojant pamokas kitose erdvėse
ar integruojant įvairius mokomuosius dalykus. Kaip labiausiai stabdantys veiksniai, buvo įvardinti išankstiniai nusistatymai ir baimės,
administraciniai trukdžiai, žmogiškieji resursai, egzaminai, o
kartais – ir tėvų reikalavimai.
Labai tikimės, kad dalyvavimas
šioje konferencijoje ne vieną dalyvį įkvėpė naujoms idėjoms, iššūkiams, savo darbo refleksijai ir
be jokios abejonės kūrybai.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo
mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Parduoda skaldytas
beržines ir alksnines
malkas.
Tel. 8 673 56110

Fasadų šiltinimas, Poliestirolo klijavimas (armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355

Nuomojama traliuko priekaba: 2 ašių, masė – 700 kg, bendra masė – 2700 kg.
Valanda – 5 Eur, para – 15, 1 mėn. – 300 Eur. Tel. +370 678 43912

Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005
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Užuojautos
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.
Mirus Eugenijui Žemaičiui, nuoširdžią užuojautą skiriame
šeimai ir artimiesiems.
DNSB „Bitė“ gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui,
nuoširdžiai užjaučiame Audronę Smaliukienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
„...be galo skaudu žmogų tartum saulę danguj prarast“
(Just. Marcinkevičius)
Netikėtai iškeliavus į Amžinybę Kęstučiui Smaliukui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Audronę, sūnus Mantą ir Roką.
Druskininkų gidų asociacija
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Mirus vyrui, Aldoną Suraučienę
nuoširdžiai užjaučia kaimynai.
Buvo dienos, kupinos pilnatvės,
buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta.
Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas.
Savęs aukojimas – kaip pareiga šventa.
Iškeliavus į Amžinybę gydytojui Eugenijui Žemaičiui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Druskininkų PSPC kolektyvas
Miela, Audrone,
telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Tave ir šeimą,
mirus brangiam vyrui Kęstučiui. Liūdime kartu.

Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros paslaugas pagal kliento
finansines galimybes.

Tel. 8 605 81979
Pirkčiau ar išsinuomočiau patalpas dirbtuvėms, siūlykite įvairius
variantus.
Tel. 8 646 22367

Druskininkų vietos veiklos grupės
ir kaimo bendruomenių kolektyvas

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.
25 proc. nuolaida.
Turgaus g. 3, Druskininkai.
I-V nuo 8 iki 18 val.
Tel. 8 687 12363

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Paminklai, kapaviečių tvarkymas, senų kapaviečių
restauravimas, teraso gaminiai.
Tel. 8 604 08111
Parduodamas 9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a mūrinis namas
arba keičiamas į butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802, 8 675 57201

Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
ir atsitieskite skausme.
Sunkią netekties valandą, mirus mylimam sūnui Kęstučiui,
nuoširdžiai užjaučiame Joną ir Eleną Smaliukus.
DNSB „Ąžuolas“ gyventojai
Mirus Albinui Pranui Šukiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Elę ir gimines.
Bendrijos „Pušis“ gyventojai
Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią –
gyvenimą. Mirus kaimynei Jadvygai Bingelienei,
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
DNSB „Gintaras“ gyventojai
Mirus Kęstučiui Smaliukui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Audronę, sūnus ir gimines.
Bendrijos „Pušis“ gyventojai
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2020.03.20 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, k.).
13:00 Nepažintas meras.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 Premjera. Ponių rojus .
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Majamio policija.
01:00 Evoliucija.
02:20 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
02:30 Veranda.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:10 Ponių rojus.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Žuvytė Dorė“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“.
00:20 „Aukšta klasė“.
02:35 „Vaikštant tarp antkapių“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:00 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 Paramos koncertas “Gelbėkit vaikus“.
23:00 Vidury vandenyno.
01:20 Trintukas.
03:15 International.
05:05 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Oponentai.
07.00 Skyrybos.
08.00 Greiti pietūs.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Kaimo akademija.
14.00 Mokslo ritmu.
14.20 Mažos Mūsų Pergalės.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Pagaliau savaitgalis.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.

22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
23.30 Vantos lapas.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Skyrybos.
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.10 Bušido ringas.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Nauja diena. Rubrika.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 „Pasaulis iš viršaus“.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:55 „Pėdsakas“.
10:50 „Kobra 11“.
11:50 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Misionierius.
23:25 Aukštesnis lygis.
01:05 „Nusikaltimų miestas“.
01:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:40 Programos pabaiga.

2020.03.21 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:30 Bethovenas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Albatrosas ir uolinis kuoduotasis
pingvinas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Portugalijos laukinės gamtos
įdomybės.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim.
23:10 Jaunėlis.
01:00 Majamio policija.
03:10 Danas Pozniakas. Auksinio
ringo istorija.
04:10 Mes nugalėjom.
04:35 Bethovenas.
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Mano pinigai“.
12:00 „Laimingas nelaimėlis“.
14:10 „Mes nusipirkom zoologijos
sodą“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Uošvių nepasirinksi“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Benas grįžo į namus“.
23:05 „Vyras už pinigus“.
00:55 „Lengvi pinigai“.
02:25 „Jūrų pėstininkas 4. Judantis
taikinys“.
04:00 „Siuntinys“.
06:50 „Ponas Bynas“.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Žmogus-voras“.
08:35 KINO PUSRYČIAI Urfino
Džiuso ir mergaitės Elės nuotykiai.
10:25 Tomas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti.

11:55 Hugo išradimas.
14:25 Nikis Tūzas.
15:50 Viskas normaliai!
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios..
19:30 SUPERKINAS Karatė vaikis.
22:20 Nors mirk iš gėdos.
00:15 Gidas vienišiams.
02:15 Vidury vandenyno.
04:10 Programos pabaiga.

21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Denas tikrame gyvenime.
00:10 Žmogus, pažinęs begalybę.
01:55 Pasaulio dokumentika. Hieniniai šunys liūtų valdose.
02:45 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija iš paukščio skrydžio .
03:40 Šventadienio mintys.
04:10 Jaunėlis.

06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.20 TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Grobis“.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.55 Gyvenimas.
04.35 Mokslo ritmu.
04.45 Mažos Mūsų Pergalės.
04.55 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
05.15 Skyrybos.
05.55 Nauja diena. Rubrika.
06.00 „Gluchariovas“.

06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Svajoklis Badis“.
13:45 „Mamos pasimatymas su
vampyru“.
15:25 „Nėra ką prarasti“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
21:30 VAKARO VAKARO KINO TEATRAS „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“.
23:20 „Visi nori Nikolės“.
01:25 „Kapitonas Amerika. Pilietinis
karas“.

06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15:40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Nevėžis - CBet.
19:30 Lietuvos balsas.
22:00 MANO HEROJUS Po saulėlydžio.
23:55 AŠTRUS KINAS Hakeris.
01:25 Misionierius.
02:55 Programos pabaiga.

2020.03.22 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Veranda.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 14 s.
Brėmeno muzikantai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Hieniniai šunys liūtų valdose.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Naujoji Zelandija iš paukščio
skrydžio.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Pasaulio puodai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

06:40 „Pabaisiukas Bansenas“.
07:10 „Saugokis meškinų“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Žmogus-voras“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos namai.
10:00 KINO PUSRYČIAI Misija „Pelėdos“.
11:50 Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių detektyvas.
13:45 Melagių melagis.
15:25 Kai ateina ji.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
22:00 Pagrobimas 3.
00:15 Kova iki paskutinio kraujo lašo.
02:30 Nors mirk iš gėdos.
04:00 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos Mūsų Pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
12.00 „Grobis“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija.
05.15 Oponentai.
06:30 „Giants Live“ pasaulio galiūnų čempionatas.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Ultimate Strongman“ pasaulio veteranų galiūnų čempionatas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15:40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Lietkabelis - Rytas.
19:30 Pabėgimas.
21:35 „Narkotikų prekeiviai“.
22:45 „Antrininkas“.
23:55 Po saulėlydžio.
01:40 Hakeris.

2020.03.23 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:25 7 Kauno dienos.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Naujasis popiežius.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nepažintas meras.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Naujasis popiežius.
05:10 Ponių rojus.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „La Maistas“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Žuvytė Dorė“.
11:55 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS „8
jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.
00:00 „Perėja“.
01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „X mutantai“.
02:40 „Salemas“.
03:35 „Perėja“.
04:25 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:35 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Turtuolė varguolė“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Kaip atsikratyti boso 2.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Pagrobimas 3.
03:30 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
08.00 Apie tave.
09.00 „24/7“.
10.00 „Ragana”.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
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11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės.
15.00 „Ragana”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
21.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre.
00.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
00.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.10 Delfi dėmesio centre.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Nauja diena. Rubrika.
05.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
05.40 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:55 „CSI. Majamis“.
07:50 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Stoties policija“.
09:55 „Pėdsakas“.
10:50 „Kobra 11“.
11:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:50 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Džonas Vikas.
23:05 Kaip diena ir naktis.
01:05 „Narkotikų prekeiviai“.
02:05 „Antrininkas“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 Programos pabaiga.

2020.03.24 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Veranda.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Paskutinė karalystė.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Supermergaitės“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Visi mes žmonės“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
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10:00 „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
11:55 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“.
23:40 „Kaulai“.
00:40 „Makgaiveris“.
01:35 „X mutantai“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:25 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasmerktas būrys.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Kaip atsikratyti boso 2.
03:05 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.00 Puikūs pralaimėjimai.
09.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
01.30 Oponentai.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena.
05.00 Oponentai.
05.40 Kaimo akademija.
06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriausia“.
08:05 „Stoties policija“.
09:05 „Pėdsakas“.
10:05 „Kobra 11“.
11:05 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:05 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Amerikos nindzė. Susidorojimas.
23:05 Džonas Vikas.
01:05 „Nusikaltimų miestas“.
01:55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:40 Programos pabaiga.

2020.03.25 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Atspindžiai.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių.
23:45 Prisikėlimo liudytojai.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
04:50 Muzikinis intarpas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Džiunglių knyga“.
11:50 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Išlikęs gyvas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Išlikęs gyvas“.
00:35 „Kaulai“.
01:30 „Makgaiveris“.
02:15 „X mutantai“.
03:05 „Amerikiečiai“.
04:00 „Kaulai“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:35 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Dydžio
(r)evoliucija.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Gaudynės Šanchajuje.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Pasmerktas būrys.
02:55 Programos pabaiga.

Kviečiu išmokti kalbėti prancūziškai!
Tel. 8 611 39424

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.00 Sėkmės gylis.
09.00 „Tu esi mano”.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris.
18.30„ Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Oponentai.
01.30 Gyvenimas.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Kryptys LT.
06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Karo menas. Atpildas.
22:50 Amerikos nindzė. Susidorojimas.
00:50 „Nusikaltimų miestas“.
01:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:25 Programos pabaiga.

2020.03.26 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 „Čia kinas“. Kino žurnalas.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nuostabioji draugė.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Miegančioji gražuolė“.
11:50 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Juodas vanduo“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „Makgaiveris“.
02:00 „X mutantai“.
02:50 „Amerikiečiai“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Naujakuriai“.
05:20 „Tarp mūsų mergaičių“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nerve.
Drąsos žaidimas.
00:25 „Tabula Rasa“.
01:30 Gaudynės Šanchajuje.
03:00 Alchemija XVI. Mada yra menas.
03:30 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
04:00 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Gyvenimas.
08.00 Visi savi.
09.00 „Gluchariovas”.
10.00 „Ragana”.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Oponentai.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės.
15.00 „Ragana”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Delfi dėmesio centre.
20.00 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Gyvenimas.
01.30 Skyrybos.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. Rubrika.
05.00 Skyrybos.
05.40 Vantos lapas.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nėra kur bėgti.
22:55 Karo menas. Atpildas.
00:40 „Nusikaltimų miestas“.
01:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84
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Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787.
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734
Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.
Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Atlieku griovimo darbus.
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881

Visi vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 675 83453
Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius
santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 689 61667

Ieškau išsinuomoti pievą šienavimui, nuo 3ha.
Tel. 8 611 32800

BALDAI

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992
Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!
Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599
Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 663 57205

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodamas geros būklės Peugeot 307,
2.0 l, 100 kW, 2004 m. TA iki 2021-11 mėn. Kaina – 1000 Eur,
tel. 8 614 57408

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.
Apšiltinimas, garso izoliacija.

Tel. 8 624 34603

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis
Druskininkų sav. Leipalingio
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Baltic Petroleum“ degalinės)

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas
prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Tel. +370 6 98 12218

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Parduodami dalimis: 1997 m. VW Passat 1,8 turbo, 110 kW, 1998 m. 1.9
TDI, 81 kW, 1999 m. Opel Astra, 1,6 l benzinas, 74 kW, 1999 m. Peugeot
406, 2, 0 D, 66 kW, 2000 m. VW Passat, sedanas, 1, 9 TDI, 85 kW, 2003
m. Opel Astra, 1.6 l benzinas, 2001 m. Mazda Premacy 2,0 TDI, 66 kW,
2007 m. Peugeot 307, 1,6 HDI, 80 kW, 2001 m. VW Sharan, 4 varomi ratai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel. 8 613 91192
Parduodami dalimis: 1988-1991 m. Audi 80, 1,8 benz. 2001 m. Ford
Focus, 1,6 benzinas. 1995 m. VW Passat 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m. VW Sharan, 1,9 TDI, 81 kW, 1996 m. Audi A6, 2,5 TDI, 103 kW, 1994 m. VWW Golf,
1,8 benz., universalas. 1997 m. Renault Scenic 1,6 benz. Tel. 8 613 91192

Apdailos ir
santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085,
8 687 27676
Atliekame žemės
sklypų geodezinius
matavimus.

Tel. 8 625 12458

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Išnuomoju šiuolaikiškai
įrengtas patalpas
Vilnius al. 10-17

Tel. 8 644 40333
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Ieško

Ieškomas butas Druskininkų
mieste nuo 50 kv. m. Tel. 8 622
49714

Nekilnojamas turtas
29 arų namų valdos sklypas su
elektra Panaros kaime,15 km nuo
Druskininkų. Sklypas gražioje
vietoje, prie miško, už poros kilometrų teka Nemunas. Sklype
yra buvęs gyvenamasis pastatas. Kaina – 8500 Eur.Tel. 8 682
33229
2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte iš
5 name Liškiavos g. Kaina – 32
900 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas suremontuotas ir
paruoštas trumpalaikei nuomai
2 k. 50,97 m2 butas 5 aukšte iš
5 Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur.
Tel. 8 687 37575
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201
Skubiai namas Ricielių kaime,
gera vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur. Tel. 8 670
99567

Parduoda žemės ūkio paskirties
31 a sklypą Viečiūnuose, prie
miško, už mokyklos. Tel. 8 616
48116, 8 612 98994
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201
Dviejų kambarių butas Ateities g.
Buto bendras plotas – 49, 61 kv.
m. 4 aukštas iš 6. Namas – renovuotas. Kaina – 36 000 Eur. Tel.
8 699 43002
Įvairių dydžių namų valdos
sklypai M. K. Čiurlionio g. 120
šalia miško. Atlikti geodeziniai
matavimai, yra elektra, miesto
komunikacijos. Tel. 8 602 10802,
8 675 57201
20 arų namų valdos sklypas, Veisiejuose. Kaina – 4700 Eur, tel. 8
699 82055
Parduodamas 3 k. (65m²) butas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuose.
Skambinti tel. 8 650 99556

Sodo sklypas ir gyventi žiemą
tinkamas namelis sodų bendrijoje
„Raigardas“, Rasos g. 19. Tel. 8
613 71749

Parduodama nauja viengulė lova,
80 cm pločio, kaina – 80 Eur. Tel.
8 698 19464

Perka
Teleloto bilietus su pakvietimu į
studiją. Tel. 8 612 54947

Žemės ūkio produkcija
Bitinę faceliją, kviečius: vasarinius, žieminius, kvietrugius,
rugius ir šiaudus ritiniais. Tel. 8
616 11588
Bulvės po 0, 15 ct/kg, tel. 8 600
87188
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611
45735

Išsinuomotų

Pirkčiau ar išsinuomočiau patalpas dirbtuvėms, siūlykite įvairius
variantus. Tel. 8 646 22367

Dviejų kambarių butą, Antakalnio g. 18, 48,50 kv.m. Tel. 8 621
92956

Parduodamas 1 kamb. 35, 30 kv.
m butas Veisiejų g. 3. Kaina – 25
000 Eur. Tel. 8 613 80442, 8 614
40701

Keičiu ar parduodu 1 kamb. butą
Gardino g. 14 (2 aukštų namas,
mūrinis, 1 aukštas) į didesnio
ploto butą, kapitalinis remontas,
kaina – 33 000 Eur, su rimtu pirkėju kaina gali būti derinama, tel.
8 604 48595

2 kamb. 34 kv. m. 3 a iš 9. Tel. 8
610 91301

Parduodamas 2 kambarių butas
9 iš 5 aukštų, atliktas remontas,
49, 53 kv. m. Liškiavos g. Kaina –
57 000 Eur, tel. 8 624 91487

Parduodamas garažas su požemine duobe ir trimis rūsiais.
Merkinės gatvėje, netoli „Eglės
sanatorijos“. Tel. 8 686 89514

Kiti daiktai

Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemę aplink Leipalingį,
pirmenybė – šienauti pievoms.
Tel. 8 612 54947

Parduodamas 2 kambarių 53,65
kv. m. butas 5 aukštas iš 5, Merkinės g. Tvarkingas, nebrangiai,
be tarpininkų. Tel. 8 614 96329

Miškas, mediena, malkos
Pušinės malkos. Tel. 8 608
70658
Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035
Malkos. Tel. 8 695 38319
Sausos, pušinės malkos, rąsteliai, kaladės, kapotos. Kapotas
lapuotis. Tel. 8 682 58164
Nebrangiai parduodama eglinė ir
pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8
612 54947

1 kamb. 3 kamb. bute Vytauto g.
ir 1 kamb. 2 kamb. bute Vytauto
g. rami vieta, balkonas, kaina –
130 Eur. Tel. 8 607 38627

Keičia

1 kamb. butas, 2 a. Arti turgus,
parduotuvės „Maxima“ ir „Iki“.
Kaina – 38 000 Eur. Tel. 8 686
69194

Skubiai parduodamas butas, renovuotame name Vytauto g. 10,
4 aukštas iš 5, 2 kambariai. Tel. 8
698 89772

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Garažą Druskininkų savivaldybės
ribose. Tel. 8 624 95000

Nuoma
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Vytauto g. Nuoma 150 Eur + komunaliniai + depozitas.
Tel. 8
676 16156
Nuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute Gardino g. 33.
150 Eur plius mokesčiai. Tel. 8
650 27321

Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų
mūrijimas, stogų
dengimas ir kiti.
Tel. 8 693 99456

Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai
– 3 Eur, laminuota medžio plaušų plokštė 275x170 cm – 1 m2
– 2 Eur, naudotos durų varčios po
3 Eur, skaldelė trinkelių klojimui
1 maišas – 3 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur, rašalinis
spalvotas spausdintuvas „Epson“
– 12 Eur, tel. 8 686 43600
TV staliukas – 20 Eur, svetainės
stalas – 20 Eur, rašomas stalas –
20 Eur. Tel. 8 613 75031
Namų kinas Toshiba (5-1), 60
Eur. Namų kinas SONY (3-1),
kaina – 50 Eur. Vokiška medinė
viengulė lova su čiužiniu – 40
Eur. Tel. 8 628 66606
Virtuvės baldai (7 dalys), NIKI II,
2018 m., surinktas. Spalva – riešutmedžio. Kaina – 190 Eur. Petrof pianinas. Tel. 8 683 23112
Parduodamas vertikalus, profesionalus 9 tonų hidraulinis kirvis,
trifazis su dokumentais
ir priedais už 400 Eur. Tel. 8 686
08504
Šviestuvai, televizorius su priedėliu „Gold Star“, austos vilnonės
lovatiesės, siuvimo mašina, gaminta Brazilijoje „Singer“ . Tel. 8
630 87652
Lygiavamzdis 2 vamzdžių šautuvas TOZ34 ER, 12x70 su inžektoriais ir prožektoriumi už 200 Eur.

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968,
TA iki 2024 m. „Toyota Corolla“,
2001 m. TA, dyzelis. Tel. 8 682
98506
Dalimis: 1997 m. VW Passat 1,8
turbo, 110 kW, 1998 m. 1.9 TDI,
81 kW, 1999 m. Opel Astra, 1,6
l benzinas, 74 kW, 1999 m. Peugeot 406, 2, 0 D, 66 kW, 2000
m. VW Passat, sedanas, 1, 9
TDI, 85 kW, 2003 m. Opel Astra,
1.6 l benzinas, 2001 m. Mazda
Premacy 2,0 TDI, 66 kW, 2007
m. Peugeot 307, 1,6 HDI, 80 kW,
2001 m. VW Sharan, 4 varomi
ratai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel.
8 613 91192
Dalimis: 1988-1991 m. Audi 80,
1,8 benz. 2001 m. Ford Focus,
1,6 benzinas. 1995 m. VW Passat 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m. VW
Sharan, 1,9 TDI, 81 kW, 1996 m.
Audi A6, 2,5 TDI, 103 kW, 1994
m. VWW Golf, 1,8 benz., universalas. 1997 m. Renault Scenic
1,6 benz. Tel. 8 613 91192

Ieško darbo
58 m. slaugė ieško slaugės ar
bet kokio kito darbo, tel. 8 605
05177
Galiu prižiūrėti sodybas 2-3 kartus per savaitę ar mėn. Tel. 8 692
44465
Slaugytojos išsilavinimą ir darbo
praktiką turinti 56 metų moteris
ieško darbo, gali padėti tvarkyti
namus. Tel. 8 626 48705

Dovanoja
Televizorius Sony, veikiantis, yra
distancinis pultelis. Tel. 8 611
36787

Graižtvinis šautuvas IŽH 18
MN308 Winchester su optika,
labai geras dėklas, labai gero
stovio. Kaina – 300 Eur. Tel. 8
617 35189
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, boileris – 50 Eur ir dušo kabina. Svetainės minkštas kampas
– 40 Eur, dvigulė lova, spinta ir
stalai, dviejų dalių sekcija, virtuvinės spintelės nuo 3 Eur. Tel. 8
616 48116

Automobiliai ir jų dalys
Skubiai Mazda Premacy, 2,0 l
dyzelis, 2004 m., puikiai važiuoja,
galiojanti TA. Kaina – 380 Eur,
tel. 8 624 69222
BMW, 2497 l, dyzelis, 1998 m.
geros būklės, tel. 8 698 40423

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +3706 444 0333

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,grindinio
TRINKELES,šaligatvio
PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Tel. (8-620)65577

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Turgaus teritorijoje pamesti Opel automobilio
raktai su pulteliu, tel. 8 650 25170
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos laminuotos baldinės plokštės (įvairių spalvų, likučiai, atraižos). Kaina – sutartinė. Tel. 8 626 90550
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Druskininkai spalvingai paminėjo Lietuvos laisvės trisdešimtmetį
Kovo 11-osios popietę visame Druskininkų krašte suliepsnojo Lietuvos 30 laužų, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui. Apie šios
dienos išskirtinumą trimis dešimtimis dūžių pranešė ir visų
bažnyčių varpai. Šventiniai
renginiai organizuoti Leipalingyje ir Viečiūnuose, o druskininkiečiai, pasipuošę tautine
simbolika bei rankose laikydami trispalvius vėjo malūnėlius, rinkosi Pramogų aikštėje.
Skambant Tautiškai giesmei,
ten iškilmingai pakelta Lietuvos vėliava.
Druskininkiečius ir renginyje
dalyvavusius svečius išskirtinės
šventės proga pasveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius bei
Seimo narys Zenonas Streikus.

Prie Pramogų aikštės esančioje erdvėje pražydo trispalvių vėjo
malūnėlių pieva, plazdėjo vėliavos, netrūko šypsenų ir džiugios
nuotaikos. O šventės dalyvius
savo dainomis nudžiugino Eurovizijos nacionalinio finalo dalyvė
Kristina Radžiukynaitė-KA YRA.
Viečiūnų seniūnija prisidėjo
prie laužų akcijos, buvo uždegti septyni laužai Viečiūnų seniūnijos teritorijoje: Senuose Viečiūnuose, Viečiūnuose, Neravuose,
Švendubrėje, Ratnyčioje, Mašnyčiose, Jaskonyse.
Leipalingio žmonės po Šv.
Mišių iš bažnyčios neskubėjo namo, bet rinkosi aikštėje, papuoštoje šventės simboliu – vėjo malūnėliais. Skambant
tautinio meno ansamblio „Ratelinis“ atliekamai „Tautinei giesmei“, Druskininkų šaulių kuopos

jaunieji šauliai pakėlė trispalvę.
Simboliškai renginį vedė jaunoji karta, kuri džiaugėsi prigimtine
žmogaus ir Tautos teise laisvai
gyventi ir kurti savo tėvų bei protėvių žemėje. Susirinkusiuosius
su švente pasveikino Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius, bendruomenės pirmininkė
Žaneta Krivonienė, Druskininkų
savivaldybės tarybos narys Algis Bolys, miestelio jaunimo atstovai. Po iškilmingos dalies visi
buvo pakviesti paragauti bendruomenės narių Valdo ir sūnaus Džiugo pagaminto plovo
bei pasišildyti prie uždegto laužo. Vėliau visi sugužėjo į laisvalaikio salę pasigrožėti ansamblio
„Ratelinis“ šokiais ir dainomis.
„Mano Druskininkai“
informacija

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555

Laimos Rekevičienės, Viliaus Rekevičiaus, Leipalingio ir Viečiūnų bendruomenės archyvų nuotraukos

