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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Meras R. Malinauskas: du dešimtmečius su
vienintele partija – Druskininkais

ja, laimėjusi šešias vietas, žmonių
pasitikėjimo sulaukusiam verslininkui pradėjo primygtinai siūlyti kandidatuoti į mero pareigas.
Kandidatai buvo du. Savivaldybės
tarybos dauguma balsavo už R.
Malinauską.
Jis prisipažįsta: tapus meru, didžiausiu pirmų dienų iššūkiu buvo
nenuspėjami politiniai užkulisiai,
pilni intrigų, nepasitikėjimo, tuščių
asmeninių ambicijų.
Tokiame fone reikėjo formuoti
komandą ir rūpintis miesto, kuriame, visi pripažino ir matė, situacija buvo labai prasta, reikalais.
„Pirmieji trys mėnesiai buvo išties sunkūs“, – prisimena R. Malinauskas, per tuos tris mėnesius
sugebėjęs rasti bendrą kalbą su
politiniais priešininkais ir sutelkti visus bendram darbui po vienos, niekur oficialiai neregistruotos partijos – Druskininkų partijos
– vėliava.

Balandžio 7-ąją sukako 20 metų, kai meras R. Malinauskas vadovauja Druskininkų savivaldybei/Druskininkų savivaldybės archyvo
nuotrauka

Jeigu Druskininkų meras Ričardas Malinauskas rašytų
knygą apie darbą savivaldybėje, joje, ko gero, nebūtų skyriaus apie politiką. Nes per du
vadovavimo kurortui dešimtmečius jis sako taip ir neišmokęs būti politiku.
Tokiu, kuris gali vieną kalbėti, kitą daryti. Tokiu, kuriam nesvarbu, ką apie jį kalba, svarbu, kad kalba. Tokiu, kuris gali
numoti ranka į šalia esančius
žmones, pareikšdamas: nieko
asmeniška – tai tik politika.
R. Malinausko politika kitokia: turėti tikslą, viziją, specialistų komandą ir dirbti. Nepolitikuoti.
Save jis vadina ūkininku. Nesusigundžiusiu jokiu politiniu postu,
nors siūlymų tapti seimo nariu ar
ministru buvo ne vienas. Užuominų tapti premjeru irgi buvo.
Bet R. Malinauskas visad sakė:
„Kol žmonės tikės ir rinks, būsiu
Druskininkų meru.“ Savo nuostatos nepakeitė ir žodžių neišsižadėjo.
Balandžio 7-ąją sukako 20 metų,
kai jis vadovauja Druskininkų savivaldybei. Tądien R. Malinauskas į darbą atėjo, kaip įprastai –
prieš aštuntą ryto. Savivaldybės
darbuotojai, nors ir per karantiną,
su apsauginėmis kaukėmis ant
veidų, jo jau laukė – pasveikino,
padėkojo, įteikė baltą orchidėją.
Pirmoji darbo diena – su se-

kretorės pamokymais
Kai prieš 20 metų meru išrinktas
R. Malinauskas pirmą dieną atėjo į darbą savivaldybėje, jo niekas
nepasitiko. Kabineto durys buvo
užrakintos. Jauniausias Lietuvos
meras – R. Malinauskui tuomet
buvo 34-eri – į darbą atėjo per
anksti, pusę aštuonių, kaip dirbdamas privačiame versle buvo
įpratęs.
„Darbas pas mus – nuo aštuonių“, – išrinktajam merui paaiškino prieš darbo pradžią atėjusi
ir jo kabineto duris atrakinusi sekretorė. Prie juodai dažyto stalo atsisėdusiam merui ji atnešė
tušinuką, pieštuką, pora popieriaus lapų.
„Čia būsite aprūpintas viskuo,
bet namo neštis nieko negalima“,
– vėl paaiškino tuometė mero sekretorė Aldona Lukšienė. Šiuo
metu ji dirba savivaldybėje Ūkio
priežiūros skyriaus vedėja ir abu
su meru kartais vis prisimena tą
pirmą susitikimą pirmąją jo darbo dieną.
Prisiminti visus 20 prabėgusių
metų nėra taip lengva. Nes jie –
tai visa Druskininkų virsmo į modernų kurortą istorija. Ne kartą
pavadinta Druskininkų sėkmės
istorija. Ir ne kartą, kone prieš
kiekvienus rinkimus, bandyta sumenkinti.
„Lietuva prasideda nuo Druskininkų!“ su tokiu ambicingu šūkiu
meras R. Malinauskas su savo

komanda pradėjo Druskininkų atgaivinimo erą. Ambicingas buvo
ne tik šūkis – sumanymai, tikslai
ir projektai taip pat buvo ambicingi. Bet pamatuoti, išanalizuoti, apskaičiuoti.
2000-ieji Druskininkuose
2000-aisiais Druskininkai buvo
išsikvėpęs kurortas. Įmonių bankrotai, daugiau kaip 33 proc. siekęs nedarbas, ištuštėjusios sanatorijos.
Po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo, 1991-aisiais, vietos savivaldos rinkimus kurorte laimėdavo dešiniosios politinės jėgos:
konservatoriai ir krikščionys demokratai. Artėjant 2000-ųjų savivaldos rinkimams, Lietuvos demokratinės darbo partijos, vėliau
tapusios socialdemokratų partija, atstovai į savo sąrašą panoro įtraukti tuometį bendrovės
„Hesona“ direktorių R. Malinauską, jokiai partijai nepriklausiusį ir
sėkmingai versle dirbusį automobilių sporto meistrą, triskart Pabaltijo čempioną.
„Politika manęs nedomino, sutikau vos ne juokais ir nė nemaniau, kad galėčiau būti išrinktas – socialdemokratai tuo metu
Druskininkuose laimėdavo po
2-3 vietas, o aš buvau įrašytas
6 numeriu“, – prisimena R. Malinauskas.
Bet reitinguodami, rinkėjai jį kilstelėjo iš 6 į pirmą vietą, o parti-

– Kokiais patarimais ir patirtimi su Jumis, žmogumi į savivaldą atėjusiu iš verslo, dalijosi tuomečiai vietos politikai,
ankstesni vadovai? Kokios pagalbos sulaukėte?
– Pradėjęs dirbti, gavau kelis
buvusios valdžios patarimus: ką
reikia atleisti iš darbo savivaldybėje, kaip atsikratyti miesto ligonine, kurios padėtis tuo metu
buvo labai sunki. Sakė: atiduok
ligoninę Alytui ir neturėsi galvos
skausmo. Trečiasis pamokymas
buvo, kaip važiuoti į ligonių kasas
prašyti pinigų.
Deja, nebuvo nė vieno patarimo,
kokie Druskininkai turėtų būti rytoj,
nebuvo patarimų apie objektus,
nepriklausančius miestui. Nebuvo
nė vieno patarimo ir apie tai, kas iš
tuometės valdžios Seime ir Vyriausybėje galėtų padėti miestui.
Dideliu autoritetu, patarėju, žmogumi, niekada neatsisakiusiu padėti, buvo šviesios atminties profesorius Justinas Karosas. Su
dėkingumu lenkiu galvą už jo gyvenimišką ir politinę patirtį, gerą
aurą ir „politinį svorį“.
– Tai, kas Druskininkuose padaryta per 20 metų, šiandien
mato visi. O kokie buvo tie pirmieji žingsniai, veiksmai, kurių
ėmėtės, kad viskas pradėtų judėti būtent ta kryptimi?
– Pirmas uždavinys buvo pakeisti miesto valdžios požiūrį į miestą.
Įtikinti, kad jeigu objektas – nesvarbu koks, privatus ar ne – yra
mūsų mieste, tai jau yra miesto
reikalas. Mes turime padėti jam
stotis ant kojų ir veikti.
Tuo metu ant bankroto ribos
buvo beveik visos kurorto įstaigos: komunalinis ūkis, šilumos tinklai, vandens tiekimo įmonė vos
gyvavo.
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sprendimai,
suvaldant COVID-19
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Ūkininkas išsinuomotų dirbamą žemę
aplink Leipalingį,
Liškiavą, Ricielius.
Nuomos kaina nuo
100 Eur už hektarą. Ilgalaikė nuoma.
Kreiptis tel.
8 641 88933
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Viešose vietose dėvėti apsauginę kaukę – privaloma
Vyriausybei nusprendus karantiną pratęsti dar dviem savaitėms – iki balandžio 27 dienos,
sugriežtinta tvarka dėl apsauginių kaukių dėvėjimo. Nuo praėjusio penktadienio visiems be
išimties, einantiems į viešą erdvę, jas dėvėti yra privaloma.
Viešose vietose, kuriose yra tikimybė turėti kontaktą su kitais
žmonėmis, bus reikalaujama būti
su kauke ar respiratoriumi, o jų

neturintieji burną ir nosį gali prisidengti skarele, šaliku ar kita priemone. Taip pat rekomenduojama

dėvėti apsaugines pirštines.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad karantino metu žmonės raginami maksimaliai vengti žmonių susibūrimų,
esant galimybei dirbti iš namų,
bendraujant, gyvai išlaikyti atstumą vienas nuo kito, skirti ypatingą
dėmesį rankų, paviršių higienai.
Pajutus ligos simptomus, kreiptis
medikų pagalbos telefonu, nevykti patiems į gydymo įstaigas.

Paskelbtas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas
Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė brandos egzaminų
ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafiką.
Pagrindinė brandos egzaminų
sesija vyks birželio 22 d.-liepos
21 d., pirmasis priėmimo etapas į
aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d.
Pagrindinės brandos egzaminų
sesijos, vyksiančios birželio 22 d.
-liepos 21 d., rezultatai bus skelbiami iki rugpjūčio 5 d. Brandos
atestatus mokyklos galės išduoti
nuo rugpjūčio 7 d. Brandos atestatui gauti reikia dviejų išlaikytų
egzaminų: lietuvių kalbos ir literatūros ir vieno laisvai pasirenkamo.
Pavėlinta egzaminų sesijos data
leis abiturientams turėti daugiau
laiko pasirengti egzaminams ne tik

nuotoliniu mokymu, kaip yra šiuo
metu, bet ir numatoma pasirengimą organizuoti įprastu būdu, taip
pat bus teikiama pagalba ir mokytojams, kurie ruoš abiturientus.
Lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinis ir mokyklinis brandos
egzaminai vyks birželio 29 d., anglų kalbos – liepos 1 d., matematikos – liepos 3 d. Užsienio kalbos
egzaminų kalbėjimo dalis vyks
birželio 22-25 d.
Visas egzaminų grafikas skel-

biamas Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje www.smm.lt
Pakartotinė egzaminų sesija
bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki
rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo
terminas – rugpjūčio 17 d.
Bendrojo priėmimo į aukštąsias
mokyklas prašymų registravimas
vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio
18 d. Bendrasis priėmimas bus
vykdomas dviem etapais. Pagrindinio etapo metu kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d.,
studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26-28 d. Papildomas priėmimas prasidės nuo rugpjūčio 31
d. ir baigsis rugsėjo 11 d.
Aukštosioms mokykloms siūloma studijų pradžią pirmojo kurso studentams pavėlinti iki rugsėjo 14 d.

Informacija dėl paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pageidaujančių
gyventojų turto (įskaitant pajamas) deklaravimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ)
7 str. 4 d. nuostatomis, gyventojai ir/ar jų šeimos nariai, pageidaujantys gauti paramą būstui
įsigyti ar išsinuomoti, kiekvienais metais, po prašymo suteikti paramą būstui įsigyti ar
išsinuomoti pateikimo, deklaruojant praėjusių kalendorinių
metų gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaraciją už kalendorinius metus teikia iki einamųjų
metų gegužės 1 dienos. Atsižvelgdama į Lietuvoje paskelbtą valstybės lygio ekstremalią
situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau — VMI prie
FM) toleruos, jei ši gyventojų
grupė Metines gyventojo (šei-

mos) turto deklaracijas FR0001
(toliau – turto deklaracija) pateiks iki 2020 m. liepos 1 d.
VMI prie FM atsižvelgdama į tai,
kad apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos šiuo metu mokesčių mokėtojus aptarnauja nuotoliniu būdu, rekomenduoja suteikti
šią informaciją gyventojams, pageidaujantiems gauti piniginę socialinę paramą, paramą būstui įsigyti (išsinuomoti) arba finansinę
paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau
kartu – parama):
Turto deklaraciją už 2019 m. dėl
paramos gavimo besikreipiantys gyventojai gali pateikti VMI
prie FM per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://
deklaravimas.vmi.lt). Šiuo metu
jau 2000 gyventojų, pageidaujančių gauti paramą, yra pateikę turto deklaracijas už 2019 m. elektroniniu būdu.

Gyventojai, kurie kreipiasi dėl
paramos ir negali naudotis elektroniniais deklaravimo būdais,
gali pateikti ir popierinę turto deklaracijos formą.
Deklaracijų popierines formas
galima atsispausdinti parsisiuntus jas iš VMI prie FM puslapio
www.vmi.lt (skiltis Gyventojams,
toliau – Rinkmenos/Formos) arba
https://www.vmi.lt/cms/formos.
Gyventojas popierinę deklaraciją, kartu su atitinkamai užpildytais priedais, gali atsisiųsti paštu į
VMI prie FM Duomenų tvarkymo
skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257
Druskininkai.
Konsultacijas deklaracijų pildymo ir pateikimo klausimais gyventojai gali gauti paskambinę tel.
1882 ar kontaktais skelbiamais
https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai bei pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano
VMI.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkiečių saugumo užtikrinimui –
savivaldybės sprendimai suvaldant COVID-19 grėsmes
Visą pasaulį krečiantis COVID-19 virusas Lietuvos savivaldybėms sukėlė didelių iššūkių
– jau mėnesį besitęsiantis karantinas parodė silpnąsias ir stipriąsias visų institucijų puses.
„Jei Pasaulio sveikatos organizacija laiku būtų davusi žinią apie
tikrąją viruso grėsmę, pasirengimas reaguoti būtų buvęs visai kitoks. Dabar, kaip perkūnas iš giedro dangaus, trenkė žinia apie
staigų sunkiai suvaldomo viruso
plitimą, apie Lietuvoje įvedamą
karantiną. Per vieną naktį turėjome spręsti iš užsienio grįžtančių
druskininkiečių parvežimo, jų izoliavimosi, maitinimo klausimus.
Apsaugos priemonių turėjome
minimaliai, įprastam gyvenimui,
o ne pasaulinei pandemijai – per
kelias paras sugebėjome jų nupirkti tiek, kad aprūpintume savo
medikus. Šiandien, nuo karantino pradžios praėjus mėnesiui,
galiu pasakyti, kad didžiuojuosi
Druskininkų žmonėmis, kurie tokiomis ekstremaliomis sąlygomis
išliko susitelkę, atsakingi ir geranoriški. Būtent dėl bendrų pastangų šią minutę koronaviruso atvejo savo savivaldybėje neturime“,
– sakė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas. Jis
akcentavo kad visi Savivaldybės
priimti sprendimai buvo daromi,
nelaukiant Sveikatos apsaugos ar
Vyriausybės nurodymų, kurie vėlavo maždaug savaitę.
Kovo 12 dieną buvo atšaukti
visi vieši kultūros ir sporto renginiai, kovo 13 dieną buvo uždarytas Vandens parkas.
Kovo 15 dieną meras R. Malinauskas sukvietė Savivaldybės
skyrių vadovus ir aptarė nuotolinio
darbo strategiją – buvo nuspręsta,
kaip bus organizuojamas savivaldybės ir biudžetinių įstaigų darbas.
Apie priimtus sprendimus meras iš
karto informavo savo asmeninėje
„Facebook“ paskyroje ir Savivaldybės interneto svetainėje.
Kovo 16 dienos rytą Savivaldybėje susirinkusi Ekstremalių situacijų komisija su atsakingomis
institucijomis aptarė pasirengimą reaguoti į galimas COVID-19
grėsmes.
Mokiniai sėkmingai tęsia mokslus nuotoliniu būdu.
Karantino metu socialiniai darbuotojai toliau aptarnauja labiausiai pažeidžiamus mūsų bendruomenės narius: pagalbos į namus
paslaugos teikiamos 45-iems savivaldybės gyventojams, integrali
pagalba labai sunkiems ligoniams
teikiama 15-ai savivaldybės gyventojų.
Į pagalbą pasitelkti ir socialiai atsakingi druskininkiečiai – savanoriai padeda senjorams apsipirkti,
gelbsti, užtikrinant viešąją tvarką,
dalija apsaugines kaukes.

Jau visą mėnesį šią situaciją koordinuojanti Savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė sako, kad iš
Sveikatos apsaugos ministerijos
ir Vyriausybės buvo gauta daugiau kaip 100 įvairių įsakymų ir
nurodymų – visus juos įgyvendinti
padėjo sveikatos priežiūros įstaigų, verslo ir bendruomenės susitelkimas. „Ypač svarbu buvo išsiaiškinti, kiek druskininkiečių ir iš
kur grįžta į Druskininkus, nes būtent jie galėjo parvežti virusą. Pasitelkėme PSPC, sudarėme sutartis su pervežimo paslaugas
teikiančiomis įmonėmis, kad galėtume saugiai parvežti mūsų žmones iš Vilniaus ir Kauno oro uostų
bei parplaukusiuosius į Klaipėdą.
Džiaugiuosi, kad žmonės suprato
saviizoliacijos būtinumą“, – sakė
E. Sadauskaitė. Savivaldybės gydytoja sulaukė padėkų iš saviizoliacijoje apgyvendintų žmonių.
Savivaldybės paskirtose patalpose jau saviizoliavosi 33 druskininkiečiai, tarp jų – ir mama su
septynių mėnesių dvynukais. Ši
šeima buvo apgyvendinta atskirai nuo kitų žmonių. 8 žmonės dar
yra saviizoliacijoje.
Vienas aktualiausių klausimų ir
buvo būtent saviizoliacijai skirtos patalpos ir paslaugos. Druskininkų savivaldybė jį ėmėsi
spręsti, nelaukdama Sveikatos
apsaugos ministerijos ir Vyriausybės nurodymų.
Pirmasis verslininkas, nemokamai pasiūlęs savo pagalbą, buvo
Paulius Rinkevičius. Matydamas
situaciją pasaulyje, jis dar iki karantino paskelbimo paskambino merui R. Malinauskui ir pasiūlė vieno savo viešbučio patalpas.
Savo pagalbą verslininkas siūlė
tada, kai valstybė dar nebuvo sukūrusi jokio kompensavimo mechanizmo.
Kovo 15 dieną meras R. Malinauskas savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje kreipėsi į kurorto verslininkus ir pakvietė pagal
jų galimybes prisidėti, spren-

džiant susidariusią situaciją. Vėliau apgyvendinimo sektoriaus atstovams buvo išsiųstas oficialus
kreipimasis dėl pagalbos, suteikiant saviizoliacijos patalpas.
Iš viso į Savivaldybės kreipimąsi atsiliepė 10 apgyvendinimo įstaigų. Buvo ir tokių, kurie atsisakė
padėti. Atsižvelgiant į darbo rizikingumą, viena įstaiga numatyta
medikams, norintiems apsaugoti
savo šeimos narius, kita – policijos pareigūnams. Iš viso numatytos 183 vietos.
Druskininkų savivaldybė ėmėsi spręsti ir saviizoliuotis turinčių
žmonių maitinimo, patalpų dezinfekcijos klausimus, į pagalbą buvo
pasitelktos ir saugos tarnybos.
Iš pradžių maitinimas žmonėms
buvo teikiamas per šeimos narius.
Tik kovo pabaigoje buvo pateikti visi kompensavimo mechanizmai valstybės lygiu. Valstybė nustatė kainas: 35 eurai už kambarį
(Druskininkų savivaldybė moka
30 eurų), 15 eurų maitinimui
(Druskininkų savivaldybė tiekia
karštą maistą 3 kartus per dieną
už 10 eurų žmogui). Visos minėtos paslaugos Druskininkų savivaldybėje nupirktos viešųjų pirkimų būdu.
Druskininkų savivaldybėje sąlygos saviizoliacijai yra vienos iš
geriausių: žmonės po vieną apgyvendinami dviviečiuose kambariuose su visais patogumais,
kasdien atliekama bendrųjų patalpų dezinfekcija, tiekiamas karštas maistas.
Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigomis, Druskininkuose įsteigta ir sėkmingai veikia Karščiavimo klinika, sudaryta
mobilioji tyrimų brigada, ligoninės
medikai nuotoliniu būdu apmokyti, kaip dirbti su COVID-19 užsikrėtusiais pacientais.
Bendros pastangos davė svarbiausią rezultatą – Druskininkų
savivaldybėje kol kas nėra užfiksuota nė vieno užsikrėtimo COVID-19 atvejo.

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą
Nuo balandžio 21 d. iki balandžio 30 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. kovo 12 d.
Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar kitaip dengti veidą ir nosį, būti su
pirštinėmis ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo.
Parama dalinama:
•Druskininkuose, Baravykų g. 1, – balandžio 22, 23, 27, 29, 30 d. 16.00-18.00 val.
•Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17, – balandžio 21, 28 d. 16.00-18.00 val.
•Leipalingio mstl., Alėjos g. 3, – balandžio 24 d. 16.00-18.00 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543
Druskininkų savivaldybės informacija
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„Saulės“ mokyklos bendruomenė – nuotolinio mokymo(-si) kelyje

Ramutė Siliūnienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktorė
Jau trečią savaitę „Saulės“
pagrindinė mokykla, kaip ir visos mūsų Savivaldybės švietimo įstaigos, tęsia mokymą
nuotoliniu būdu ir sėkmingai
prisitaiko prie naujų sąlygų.
Be abejo, trumpas laikas pasiruošimui, neturint nuotolinio
mokymo praktikos, buvo didelis iššūkis visai mokyklos bendruomenei. Šiandien jau galiu
pasidžiaugti, kad mokytojų,
visų pedagoginių darbuotojų sutelktumas, bendradarbiavimas, profesionalumas ir
kruopštus darbas, tėvelių geranoriškumas, pagalba ir nuoširdus bendravimas su mokytojais padėjo priimti ir įveikti
iššūkį. Per trumpą laiką mokytojams teko išmokti dirbti
įvairiose virtualiose mokymo
aplinkose, pasirinkti vaizdo
konferencijų, apklausų įrankius, nuspręsti, kokį skaitmeninį turinį pamokoms pasirinkti internete, kokiu būdu
perduoti mokiniams, tėvams
reikiamą informaciją, pateikti užduotis ir kvietimus prisijungti prie vaizdo pamokų ir
konsultacijų, rūpintis, kad visi
mokiniai pasiruoštų dalyvauti ugdymo procese. Bendravimas mokytojui su mokiniais
„per ekraną“ – taip pat naujas
dalykas. Nuoširdų AČIŪ šiandien tariu visiems – mokytojams, pavaduotojams ugdymui, visiems pedagoginiams
darbuotojams. Už tai, kad tą
darbo intensyvumo ir santykių ekstremaliomis sąlygomis
egzaminą išlaikėme.
Mokytojai, savo pašaukimo vedami, negailėdami savo poilsio laiko, kiekvieną pasirengimo nuotoliniam mokymui dieną
dalyvavo įvairiuose seminaruose, ieškojo būdų, kaip tęsti mokymą, stengėsi, kad nuotolinis
mokymas startuotų kuo sklandžiau. Visa mokyklos bendruomenė ypač dėkinga IT sistemų
administratoriui Viktorui, kuris
savo darbo valandų taip pat neskaičiuoja, konsultuoja ir padeda mokytojams, mokiniams, darbuotojams, visiems, kam reikia
pagalbos informacinių technologijų naudojimo klausimais. Jam
talkina ir mokytoja Jūratė, kuri
mokytojų „Facebook“ grupėje
dalijasi savo patirtimi, parengė
darbo Google Classroom platformoje instrukcijas ir mokytojams,
ir mokiniams. Daug laiko reikia
pasiruošimui pamokoms, atsi-

randa kasdienių rūpesčių, tačiau
visi suprantame, kokį sudėtingą
laikotarpį išgyvename.
Mokytojai sako, kad antrą mokymosi savaitę darbai dėliojasi
jau lengviau, mūsų susitarimai
išdėstyti ir paskelbti Mokyklos
ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu tvarkos apraše, jis paskelbtas mokyklos tinklapyje, susitarta ir dėl vaizdo
pamokų ir konsultacijų vedimo.
Priešmokyklinukai ir pradinukai mokomi mokytojų pasirinktu ir su mokinių tėvais suderintu
būdu, naudojant Padlet mokymo
platformą, TAMO elektroninį dienyną ir vaizdo konferencijų programą „Zoom“, EMA ir „EDUKA
klasė“ virtualias mokymo aplinkas, įvairias skaitmenines ugdymo turinio priemones. Su tėvais
(globėjais, rūpintojais) bendraujama per TAMO dienyną, klasių „Facebook“ grupėse, telefonu, messenger programa. 5-10
klasėse mokymui(-si) pasirinkta Google Classroom platforma,
į kurią kiekvieną dieną keliamos
užduotys mokiniams. Ši platforma suteikia mokytojui galimybę
organizuoti mokymą jo pasirinktu būdu: dirbti virtualioje klasėje kartu su mokiniais prie tos pačios užduoties ar skirti pamokos
laiko mokinių savarankiškam
darbui ir sekti jo eigą pamokoje,
taikyti vaizdo konsultacijas, vertinti mokinių darbus.
Mokiniams nuotolinis mokymasis patinka. „Ir mano klasės
mokiniai, ir jų tėveliai prašo vesti virtualias pamokas. Jų lankomumas – šimtaprocentinis.
Mokiniai mieliau ir noriau mokosi visi kartu, nei atskirai. Tokiu būdu jie geba laiku atlikti užduotis, atsiskaitymus, o ir tėvai
per daug neapkraunami. Nuoto-

liniame mokymesi įžvelgiu daug
teigiamų aspektų, nes mokiniai
natūraliai tampa savarankiškesni, atsakingesni, mokosi iš savo
patirties“, – mintimis dalijasi mokytoja Ieva. O mokytojos Ilveta
ir Violeta nuotoliniam mokymui
naudoja Padlet platformą, kuri
leidžia kurti skaitmenines lentas. „Čia informacija atrodo patraukliau, vaizdingiau, susikurta
lenta itin paprasta dalytis su mokinių tėvais ir kitais besimokančiaisiais. Padlet lentoje galima
medžiagą pateikti kelių formatų – teksto, vaizdo, vaizdo įrašo
arba galima įtraukti hipersaitus.
Puikiai veikia įvairiose naršyklėse, planšetiniuose kompiuteriuose, telefonuose. Savo paskyroje mokytojas gali kurti ne
tik naujas erdves bei jas redaguoti, bet ir sekti mokinių, tėvų
veiklą – stebėti, ką jie publikuoja, redaguoja ir panašiai. Antrokai patys puikiai naudojasi visomis aktyviomis nuorodomis“,
– pasakoja mokytojos. Mokytoja Vitalija sako, kad Zoom programa suteikia gana dideles ir
plačias bendravimo galimybes,
aiškinantis naują medžiagą,
skaidrių demonstravimo, aiškinimo lentoje – tarsi klasėje. O
kur dar vaizdo įrašymo galimybės, galimas skaitymas kartu ar
bendri žaidimai per learningaps.
org programą. Mokiniai pristatinėja savo projektus klasės draugams, diskutuoja, klausia, teikia
pasiūlymus ir daro išvadas.
Su mokiniais, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba ir švietimo pagalbos specialistai: bendradarbiaudami su
mokytojais, sutartu būdu teikia
rekomendacijas tėvams, individualią pagalbą mokiniams, susidūrusiems su sunkumais, atlie-

„Saulės“ mokyklos mokytojai pastebėjo, kad mokiniams nuotolinis mokymasis patinka/
Asmeninio archyvo nuotraukos

kant užduotis, veda individualias
konsultacijas. Socialinė pedagogė Kristina domisi mokinių
dalyvavimu pamokose, rūpinasi
socialiai remtinomis šeimomis.
Džiaugiuosi ir dėkoju tėveliams
už jų palaikymą, kantrybę ir supratimą, kad nuotolinio mokymo
pradžia nebus lengva nei mokyklai, nei jiems. Ypač nelengva priešmokyklinukų ir pradinukų tėveliams, nes jie turėjo ir
turi padėti savo vaikams susidėlioti darbotvarkę, sekti, kaip jie
tos darbotvarkės laikosi, padėti, atliekant ir mokytojų pateiktas
užduotis. Mokytoja Asta džiaugiasi, kad jos grupės vaikų tėveliai labai aktyviai įsitraukė į nuotolinį mokymą. Siunčia į klasės
„Facebook“ grupę fotografijas,
filmuotus vaizdelius, kaip vaikai
smagiai mokosi namuose, o atšilus orams – ir balkonuose ar terasose. Mokytoja įsiklauso į tėve-

lių siūlymus, užduotėles pateikia
aiškiai ir suprantamai, vykdyti jas
galima vaikams ir tėvams patogiu
laiku.
Pasibaigus koronaviruso pandemijai, sugrįšime į pasikeitusią
mokyklą. Mes, mokytojai, būsime įgiję naudingos patirties,
per labai trumpą laiką patobulinę IT naudojimo kompetencijas, labiau pasitikintys savo gebėjimais, siekiantys pokyčių. Ši
patirtis išplės mokymosi be sienų suvokimą, ją galėsime taikyti ir įprastomis sąlygomis. Mokiniai turbūt labiau pažinę save,
įgiję daugiau savarankiško mokymosi įgūdžių, suvokę ir mokyklos aplinkos svarbą. Jau dabar
girdime, kad pasiilgo mokytojų,
auklėtojų, klasės draugų.
Dar kartą dėkoju mokyklos bendruomenei ir linkiu mums visiems
kantrybės, stiprybės, sveikatos,
turėti viltį ir visada tikėti sėkme.

5

2020 m. balandžio 16 d.

Savaitraščio Nr. 250

Atkelta iš 1 psl.

Meras R. Malinauskas: du dešimtmečius su vienintele partija – Druskininkais
Viskas, kas buvo mieste, arba
jau užsidarinėjo, arba uždaryta,
arba turėjo užsidaryti. Bankrutuojanti sanatorija „Vilnius“ priklausė Alytaus apskričiai. Sulaukiau apskrities viršininko
skambučio: arba ją pasiimate,
arba uždarom. Kad nebūtų „galvos skausmo“ – nėra objekto,
nėra problemos. Tas pats su sanatorija „Saulutė“ bei K. Dineikos
parku. Ačiū žmonėms, kurie ėjo į
piketus, kad jis nebūtų išprivatizuotas. Gal šiandien ten turėtume ten privačių namų kvartalą?
Pirmasis objektas, kurį teko perimti Savivaldybės žinion, buvo
miesto gydyklos. Iki tapau meru,
net nebuvau jose buvęs. Perėmus, reikėjo rengti projektus, gauti finansavimą, atstatyti gydyklas.
– Vienu pirmųjų objektų, kurio būtinumą teko ginti ir prieš
šalies prezidentą Valdą Adamkų, buvo degalinės statyba.
– Daugelis turbūt jau nė nebeprisimena, kaip atrodė Gardino
gatvėje nuo sovietmečio likusi
degalinė, kurioje kuras buvo pilstomas vos ne kibirais, pilant prabėgdavo „pro šoną“.
Naujos degalinės statybos sutartis buvo pasirašyta dar ankstesnės valdžios. Tam projektui
pritariau visu šimtu procentų.
Bet degalinės statyba sulaukė
didžiulio pasipriešinimo, buvo statomi kryžiai, savo poziciją išsakė net prezidentas V. Adamkus.
Man, kaip merui, buvo didžiulis iššūkis ginti šį projektą prieš Prezidentą.
Kodėl aš taip kovojau už tą degalinę? Kai visa miesto infrastruktūra buvo baisesnė nei baisi, ta
degalinė prie pagrindinio įvažiavimo į miestą asocijavosi su šiuolaikiškais įvažiavimo į kurortą vartais. Keliolika ten augusių pušelių
turėjo būti paaukotos tam projektui. Ir šiandien pasisakyčiau lygiai
taip pat, kaip ir tada.
Šiandien žinome, kas tuos kryžius užsakė, kiek ir kas sumokėjo už jų pastatymą, kas agitavo
priešintis. Smagu, kad po kelerių
metų tie, kurie nepritarė, užėję į
kabinetą atsiprašė, kad buvo suklaidinti, spaudė ranką ir dėkojo,
kad nepasidavėme.
– Nepasiduoti teko ir kovojant už naują kurorto viziją. Iki
tol buvo įsigalėjusi nuomonė,
kad Druskininkai yra gydomasis kurortas, o Jūs užsimojote kurti pramoginius objektus?
– Priešinausi nusistovėjusiai
nuostatai, kad į Druskininkus turi
važiuoti ligoniai, kuriems reikalingas gydymas, o norintys derinti
poilsį ir pramogas turi važiuoti kitur. Reikėjo įtikinti, kad gydymuisi
į Ligonių kasų finansuojamą vietą
ar net savo lėšomis už sanatorines paslaugas mokantis žmogus
neišleis tiek pinigų, kiek jų reikėtų
kurortui išgyventi.
Turizmas tuo metu buvo miręs,
lankytinų objektų nebuvo. Tad
pirmiausia įvertinome Druskininkų silpnąsias ir stipriąsias puses.
Tikrai buvo stipriųjų pusių: patirtis, žinomumas, specialistai. Juk
viena iš svarbiausių vertybių – tai
Druskininkų žmonės, didžiulis jų
potencialas.
Turėjome sukurti miesto-kurorto
viziją, kad Druskininkai turi vystytis ne tik kaip sanatorinis, bet ir
pramogas, sportinį turizmą, kultūrines pramogas siūlantis kurortas. Viskas turi veikti kaip vie-

statome Kultūros centrą.

Pradėjęs eiti pareigas, R. Malinauskas
buvo jauniausias Lietuvos meras – jam
tuomet buvo vos 34-eri

ninga sistema: visi objektai, visa
infrastruktūra dirba po Druskininkų vėliava. Džiaugiuosi, kad mes
nesustojome, ėjome pirmyn. Per
20 metų pasiekti rodikliai, manau,
kalba patys už save.
– Dauguma projektų, kurių
ėmėtės ir kartu su savo komanda įgyvendinote, buvo išskirtiniai, iš pradžių net šokiruojantys ir kėlę abejonių, kad jie gali
būti įgyvendinti čia, Druskininkuose. Ar yra objektas, kurį išskirtumėte kaip ypatingai svarbų visam miestui, įstrigusį
Jums pačiam?
– Išskirti negaliu nė vieno projekto. Gydyklas, Vandens parką,
slidinėjimo trasas, keltuvus įrengėme, dujotiekį iš Baltarusijos nutiesėme. Nuogąstavome, kad privatizavus Komunalinį ūkį, niekas
neteiks paslaugų, todėl įkūrėme
biudžetinę įstaigą Paslaugų ūkį,
kuris šiandien atlieka labai daug
reikalingų darbų. Vandentiekis
tiekia bene pigiausią vandenį Lietuvoje. Kalbėta, kad nereikėjo išnuomoti šilumos tinklų, bet jų tada
nepraradome, nors bankas buvo
pareiškęs, kad arba per tris mėnesius atsiranda savininkas, padengiantis visas skolas, arba jie
bus parduoti aukcione.
Atvirai pasakius, aš pats neįsivaizdavau, kad daugelis projektų
vystysis taip gerai. Žinojau, kad
reikia daryti, tikėjau, kad bus gerai, bet tokio gero rezultato nesitikėjau.
Kad ir tas pats Vandens parkas.
Jo įrengimas buvo mano svajonė
dar nuo verslo laikų. Pradėjus pristatinėti ir pasakoti, kuo jis galėtų
būti naudingas Druskininkams, iš
daugumos Tarybos narių akių supratau, kad žmonės tiesiog nėra
buvę ir nesupranta, apie ką kalbu.
Sėdom su visa taryba, administracijos vadovais į autobusą, nuvažiavome į Vokietijos vandens
parkus.
Kai paskelbėm Vandens parko
projekto konkursą, į Europos vandens parkus reikėjo vežti architektus. Aplankęs trečią vandens
parką, vienas architektų pažadėjo kardinaliai pakeisti savo pasiūlymus. Ir pagaliau buvo suprojektuotas toks vandens parkas, kokį
turime šiandien.
Ir tuo metu, kai 70-80 procentų
Europos vandens parkų yra dotuojami, mūsiškis šiandien ne tik
investuoja, tvarkosi ir atsinaujina, bet dar ir Savivaldybei paskutiniais metais moka po milijoną
eurų dividendų, už kuriuos mes

– Mere, per tuos 20 metų Druskininkai tapo pasaulinio lygio
kurortu. Jūs buvote pripažintas geriausiu šalies meru, pelnėte aukščiausius apdovanojimus, buvo metas, kai viešojoje
erdvėje sklandė frazės, kad tokius merus, kaip Malinauskas,
reikia klonuoti. O po to atėjo
metas, kai prasidėjo puolimas,
maišymas su žeme. Kas čia,
Jūsų manymu, įvyko?
– Aš manau, kad visą šitą purvo
pylimą ant Druskininkų ir ant manęs asmeniškai užsakė Druskininkų liberalai su Juozu Šarkumi
ir Valdu Trinkūnu priešakyje, kartu su bendrapartiečiais Eligijumi
Masiuliu, Vitalijumi Gailiumi, Generaline prokuratūra bei joje dirbančiais neskaidriais prokurorais
ir Prezidentūra. Visi kanalai, visi
asmenys yra žinomi.
Šitos keletą metų besitęsiančios
„legendos“, man kainavo nemažai nervų ir sveikatos, bet neprarandu vilties, kad viskas anksčiau
ar vėliau išlįs į dienos šviesą. Padarysiu viską, kas įmanoma.
Kiek dar daug gero Druskininkams kartu su visa komanda –
nes gero darbo be jos neįsivaizduoju – būtume padarę per tuos
dešimt metų, jeigu nebūtume
švaistę laiko ir energijos šitiems
bereikalingiems karams, persekiojimams, atsiliepimų į skundus
rašymui. Tam reikėjo aukoti ne
dienas, o savaites ir mėnesius.
16 metų vadovavau Lietuvos savivaldybių asociacijai, buvau vienas socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojų, daug kur
buvau minimas gerąja prasme.
Bet kažkam tai nepatiko. Pradėjo trypti.
Visa tai atlaikyti man labiausia padeda žmonės, kurie manimi pasitiki net ir po dešimties ne
tik vietinių „veikėjų“, bet ir už didelius pinigus užsakytų kai kurių žiniasklaidos priemonių purvo
pylimo metų. Kai po viso to druskininkiečiai jau pirmajame rinkimų ture tau atiduoda 70 procentų savo balsų, dar kartą supranti,
kad jie – mąstantys, suprantantys ir situaciją blaiviai vertinantys
žmonės, kuriems lenkiuosi ir sakau nuoširdų AČIŪ.
– Kokias planais ir svajonėmis gyvenate šiuo metu?
– Didžiausia svajonė – užbaigti
kultūros kongresų rūmus. Tai leistų Druskininkams dar aukščiau
pakelti savo kartelę. Norisi surasti šeimininką „Nemunui“.
Jau praktiškai buvo sutarta, kad
mieste atsiras helio balionas, kuris kels žmones į poros šimtų metrų aukštį, buvo kalbama su dar
keliais panašių pramogų paslaugų tiekėjais. Deja, paskutinės dienos sujaukė visus mūsų planus.
Šiandien reikia išlaukti ir išgyventi.
Aš pats gyvenu didžiulėje dviprasmybėje. 20 metų kviečiau ir
dariau viską, kad žmonės važiuotų į Druskininkus. Norėjau matyti
pilnas mūsų kurorto gatves, užpildytas sanatorijas, kavines. Šiandien prašau: žmonės, nevažiuokit į Druskininkus. Neikit į gatves.
Palaukim. Ištverkim. Aš jums pažadu: kai tik gausim žinią, kad
karantinas baigėsi, kitos dienos
12 valandą Druskininkai bus atidaryti. Mes būsime čia ir lauksime jūsų, užtikrindami, kad būsite
saugūs.

2018 metais R. Malinauskas atsiėmė Druskininkų savivaldybei skirtą „Auksinių krivūlių“
apdovanojimą „Už proveržį energetikoje“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

2004 m. rugsėjo 1d. vyko renovuotos Leipalingio mokyklos atidarymo iškilmėse simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Prezidentas V. Adamkus ir Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Parašas ant istorinio dokumento – tądien buvo įkasta Druskininkų vandens parko statybų pradžią žyminti kapsulė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

2005 m. sausio 25-oji, diena, kai buvo susprogdintas buvusių fizioterapijos gydyklų vandens bokštas/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Druskininkai 2003-2007 metais:

2003-2007 m. kadencijos Druskininkų savivaldybės Taryba

2002 m. gruodį penktą kartą
po Nepriklausomybės atkūrimo šalyje surengti savivaldos rinkimai. Šį kartą nauja
Tarybos kadencija buvo renkama keturiems – 2003-2007
– metams.
Daugiausia balsų druskininkiečiai atidavė socialdemokratų partijai (17 mandatų iš
25). Druskininkų meru antrai
kadencijai išrinktas Ričardas
Malinauskas, mero pavaduotoja – Kristina Miškinienė.
Vienas svarbiausių šios Tarybos darbų – Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 m.
strateginio veiklos plano patvirtinimas. Būtent tada buvo sukurta
kurorto vizija, išgrynintos prioritetinės plėtros kryptys, o planuose atsirado kempingo, Vandens parko ir slidinėjimo trasų
projektai.
2003-2007-ieji Druskininkams
buvo svarbių ir ryškių pokyčių
metai. Kasmet augo ir kurortą
aplankiusių svečių skaičius.
2003 metais darbą pradėjo rekonstruota Druskininkų gydykla. Tai buvo visapusiškai reikšmingas įvykis – kurorte pagaliau
atsirado modernus, svečius
traukiantis objektas, o druskininkiečiams buvo sukurta naujų
darbo vietų.
Būtent 2003-2007 metais bedarbystė Druskininkuose ėmė
sparčiai mažėti.
2003 metais biudžetinė įstaiga Druskininkų turizmo informacijos biuras reorganizuota į
Viešąją įstaigą Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą (TVIC). Įstaigos veiklai buvo
nuspręsta pritaikyti neveikiančios geležinkelio stoties pastatą
Gardino gatvėje.
Tais pačiais metais Savivaldybės iniciatyva buvo pabaigtas
buvusių vandens gydyklų pastato rekonstrukcijos projektas
Vandens parkui įrengti. Iš pradžių šį projektą žadėjo įgyvendinti Lietuvos ir užsienio verslininkai, tačiau, nesuradę lėšų,
projektą paliko likimo valiai. Tuomet savivaldybė Vandens parko
projektą perėmė į savo rankas

ir 2004 m. buvo pradėti pastato
rekonstrukcijos darbai. Atliekant
darbus buvo siekiama išsaugoti autentišką pastato architektūrą – pavyko išlaikyti unikalią
pastato išorę bei formą, pastato
viduje išliko išskirtiniai sietynai.
Druskininkų vandens parkas duris atvėrė 2006-ųjų gruodžio 26
dieną. Per pirmąsias dvi savaites po atidarymo vandens parke
apsilankė 25 tūkstančiai žmonių. Šiandien Vandens parką yra
aplankę daugiau kaip 5 milijonai
lankytojų.
Savivaldybės pastangomis ir
privačiam investuotojui investavus, nutiestas gamtinių dujų dujotiekis iš Baltarusijos į Druskininkus. Miesto centrinė katilinė
pritaikyta ir kūrenti gamtinėmis
dujomis pradėta 2003 m.
2004-aisiais pradėtas senosios apleistos miesto katilinės,
esančios Veisiejų g. 17, I rekonstrukcijos etapas, kurio metu
rekonstruotos buvusios administracinės patalpos ir dalis gamybinių patalpų, įrengta sporto
salė. Rekonstruotame pastate
po vienu stogu įsikūrė Druskininkų savivaldybės Socialinių
paslaugų centras ir beveik visos Druskininkų savivaldybėje veikiančios socialinės veiklos
nevyriausybinės organizacijos.
Vėliau, atnaujinus likusią katilinės dalį ir sutvarkius aplinką, įrengtas Jaunimo užimtumo
centras.
Savivaldybė stengėsi ne tik
pati įgyvendinti projektus, bet ir
skatinti verslininkus įžvelgti potencialą bei investuoti į kurortą.
2004-aisiais, bendradarbiaujant viešam ir privačiam sektoriui, buvo atnaujintos buvusios
caro gydyklos (senosios purvo
gydyklos) ir jose įkurtas keturių
žvaigždučių viešbutis „Europa
Royal Druskininkai“, atnaujinta
„Druskininkų kolonada“ .
2005 metais Druskininkų savivaldybė savo biudžeto lėšas investavo į kempingo infrastruktūros sukūrimą Druskininkuose.
Šalia TVIC, buvusio geležinkelio perono vietoje, išvalius
ir sutvarkius aplinką, įkurtas 4

žvaigždučių turistų itin pamėgtas kempingas.
2006 metais Druskininkų savivaldybė inicijavo buvusio darželio, kuriame veikė biblioteka,
pastato atnaujinimo darbus.
Siekiant gerinti druskininkiečiams ir kurorto svečiams teikiamas sveikatos priežiūros
paslaugas, 2006 m. atidaryta atnaujinta Druskininkų miesto ligoninė. Atnaujinimas buvo
finansuotas Valstybės ir savivaldybės lėšomis – iš viso buvo
skirta apie 4 mln. eurų.
2006 m. Druskininkuose pradėjo veikti nauji biologinio valymo įrenginiai. Tai – Druskininkams ypatingai reikšmingas
projektas, kuris buvo padalintas į dvi dalis: pirmiausia atlikta
Druskininkų vandenvalos įrenginių modernizavimas ir rekonstrukcija, o antru etapu – nuotėkų
surinkimo ir geriamojo vandens
tiekimo sistemų rekonstrukcija ir
išplėtimas. Projekto vertė – apie
5,5 mln. eurų.
2006 m., vykdant projektą „Nemuno turistinės trasos pilotinės
infrastruktūros išvystymas“, kurorte buvo įrengta nauja, moderni ir patogi stacionari prieplauka. Projekto vertė – apie 105
tūkst. eurų.
2005-2006 m. buvo svarbūs ir
atliekų tvarkymo srityje – vietoje
estetinį vaizdą praradusių metalinių atliekų surinkimo konteinerių, Druskininkų savivaldybė pirmoji šalyje įrengė modernias,
pusiau požeminių konteinerių
aikšteles.
Kas įdomaus įvyko Druskininkuose 2003-2007 metais?
2003 m. Atidarytas juvelyrinių
dirbinių salonas „Kamėja“
2003 m. Meras R. Malinauskas išrinktas Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu
2003 m. Atidarytas viešbutis
„Violeta“
2003 m. Adalbertui Nedzelskiui suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas
2003 m. Druskininkuose organizuota tarptautinė konferencija
kurortologijos plėtros klausimais

Birutė
Jonušauskienė,
2003-2007 m. kadencijos Tarybos narė: „Pradėję kadenciją, supratome, kad vieni iš
svarbiausių darbų bus Druskininkų vandens parko statybos
ir atidarymas. Taip pat ruošėmės žiemos pramogų komplekso statyboms. Gražinome
miestą, naujinome infrastruktūrą, stengėmės, kad miesto sanatorijos pradėtų vykdyti
pelningą veiklą, dėjome visas
pastangas pritraukti kuo daugiau verslo objektų, investuotojų, kad Druskininkus atrastų vis daugiau turistų. Tuomet
patyrėme labai pakilias, geras
emocijas, stengėmės ir vylėmės, kad sunkus darbas duos
puikių rezultatų.
Žinoma, niekada nepamiršiu, kaip kovojome dėl Viečiūnų fabriko „Drobė“ išlikimo.
Ilgą laiką buvau profsąjungos
pirmininkė, pažinojau ten dirbančius žmones ir stovėjau
už juos mūru. Neužilgo sužinojome, kad Vyriausybė priėmė nutarimą parduoti fabriką
privatizuoti užsienio aljansui
– keturioms įmonėms, bet pagrindinė tendencija ir pažadas
buvo, kad fabrikas išliks pagrindinė įmonė, nebus uždarytas. Iškart po privatizacijos
prasidėjo ten dirbusių žmonių
atleidimas. Iškart puolėme piketuoti, inicijavome teisminius
procesus. Gynėme ir kovojome, tačiau nepavyko. O po

metų, jau nustekentas ir nepelningas objektas buvo grąžintas Savivaldybei. Tuo metu
sudarėme septynių žmonių
grupę, ėjome valyti ir tvarkyti patalpas, nes nepažinome
buvusio fabriko pastato: viskas išplėšyta, purvina, mėtėsi
nuolaužos, lūženos, pro kiaurą stogą bėgo vanduo. Pastatą sutvarkėme ir prikėlėme naujam gyvenimui. Širdis
džiūgauja, kai šią dieną buvusiame Viečiūnų „Drobės“
fabrike dirba daug pelningų
verslo įmonių: UAB „Stikloporas“, UAB „Oetiker“, transporto įmonė, IĮ Mariaus Daugevičiaus, „Tobis“, Druskininkų
savivaldybės paslaugų ūkis.
Kai kažką nuveiki ir padarai vardan kito, dūšioje labai
gera.“

2003 m. Iškilmingai paminėtas
Leipalingio 500 m. jubiliejus
2004 m. Patvirtintas 20042013 metų savivaldybės plėtros
strateginis planas
2004 m. Atidarytas Deklaracijų
apdorojimo centras
2004 m. Įsteigtas Druskininkų
švietimo centras
2004 m. Renovuota Leipalingio
mokykla, jos atidaryme dalyvavo
prezidentas Valdas Adamkus
2004 m. Druskininkuose viešėjo Estijos prezidentas
2004 m. Įsteigta Druskininkų
regiono televizija
2004 m. Druskininkų garbės
piliečio vardas suteiktas prof.
Justinui Karosui
2004 m. Druskininkų garbės
piliečio vardas suteiktas Algirdui
Valavičiui
2004 m. Duris atvėrė keturių
žvaigždučių viešbutis „Druskininkai“
2004 m. Atidarytas lauko teniso kortų aikštynas
2004 m. Duris atvėrė svečių
namai „Medūna“
2004 m. Atidarytas restoranas-muzikinis klubas „Druskininkų Kolonada“
2004 m. Atidarytas naujas prekybos centras „Aidas“ (mini maxima)
2004 m. Jaunimo užimtumo
centras pirmą kartą įgyvendino jaunimo viešųjų darbų pro-

gramą
2005 m. Druskininkus aplankė
Slovakijos prezidentas
2005 m. Įrengta organinių ir
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
2005 m. Patvirtintas mokyklų
tinklo pertvarkos planas
2005 m. Druskininkuose įvyko
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų
susitikimas
2005 m. Įvyko pirmasis Druskininkų teatro festivalis
2005 m. Druskininkų savivaldybei įteikta pirmoji „Auksinė
Krivūlė“. Vidaus reikalų ministerija Druskininkus apdovanojo
nominacijoje „Už modernų valdymą“
2006 m. Atidaryta „Medea“ klinika
2006 m. Atidarytas viešbutis
„Europa Royale Druskininkai“
2006 m. Rekonstruotas skveras prieš M. K. Čiurlionio meno
mokyklą
2006 m. Atidarytas Vandens
parkas
2006 m. Atidaryti nauji Druskininkų biologinio valymo įrenginiai
2006 m. Atnaujinta „Draugystės“ sanatorija
2007 m. Atnaujintoje M. K.
Čiurlionio, Žaliosios, Liepų ir Mizarų gatvių sankryžoje esančiame žiede pastatyta skulptūrinė
kompozicija „Šaulys“.
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sukurta veiklos strategija, atidarytas Vandens parkas
Inga Salickienė, 2003-2007 m. kadencijos Tarybos
narė: „Buvome vieningi, draugiški, veržlūs ir motyvuoti.
Buvo naujų idėjų generavimo metai, todėl norėjosi daug
padaryti vardan miesto, atrasti įvairių būdų, kaip jam atgimti. Keliavome po užsienio šalis, semdamiesi naujų
vizijų, ieškodami geriausių „perliukų“, įrengiant Druskininkų vandens parką. Dairėmės idėjų ir miesto parkams,
įvairių zonų atsiradimui. Juk šiandien visi grožisi Druskininkų fontanu, moderniomis instaliacijomis, išpuoštais
parkais, takais. Jau 2005 metais Druskininkų savivaldybei įteikta ir pirmoji „Auksinė krivūlė“ – Druskininkus nominacijoje „Už modernų valdymą“ Druskininkus apdovanojo Vidaus reikalų ministerija.
Šis pasiekimas mums buvo itin reikšmingas, nes iki
2000-ųjų miestui buvo klijuojamas mirštančio kurorto statusas. Merui R. Malinauskui kartu su Druskininkų
savivaldybės administracijos specialistais, Tarybos nariais ir visa bendruomene teko sudėtingas uždavinys –
atgaivinti kurortą.
Džiaugiamės, kad tuomet vieningai nusprendėme, kad neverta dairytis atgal – reikėjo
kurti strategiją, kaip bus dirbama toliau. Perspektyvus žvilgsnis, kryptingas darbas ir tikėjimas kurorto ateitimi nulėmė pasiekimus, kuriais šiandien džiaugiasi Druskininkai, o kartu
su kurortu – ir visa Lietuva.“

Arūnas Večkys, 2003-2007 m. kadencijos Tarybos narys: „Susirinko labai vieninga, draugiška, motyvuota, turinti tikslų ir siekių Tarybos komanda,
realiai daranti ir siekianti naujų pokyčių
mieste. Tuo metu Druskininkuose buvo
didelis nedarbo lygis, miestą reikėjo prikelti iš pagrindų. Nuspręsta kelti miesto
gyventojų pragyvenimo lygį, kurti naujas darbo vietas, nes tuo metu Druskininkai turėjo pensininkų miesto įvaizdį, jauni
žmonės čia nesilankė, ieškojo pramogų
ir sau patinkančios aplinkos didmiesčiuose. Buvome labai orientuoti, kad į miestą
pritrauktumėme kuo daugiau jaunų, veržlių, idėjų kupinų specialistų, kuriems suteikėme darbo vietas. Tuomet sistemingai dėliojosi kiti mūsų užsibrėžti tikslai: buvo stengiamasi plėtoti
turizmą, padėti atsigauti sanatorijoms, gražinti miesto aplinką, infrastruktūrą, kad ji taptų patraukli ir keltų susižavėjimą ne tik Lietuvos, bet ir kitų
šalių gyventojams. Vienu svarbiausių darbų tapo Druskininkų vandens
parko statybos, planai įrengti slidinėjimo trasas. Šiandien matome, koks
didelis ir teisingas žingsnis, neužilgo pritraukęs didžiausius žmonių srautus, tuomet buvo žengtas.“

Druskininkų savivaldybės archyvo ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Internetas, kaip margutis, – laimi kiečiausias
Jau bemaž mėnesį visi gyvename gana neįprastomis
sąlygomis – karantine. Net ir
ką tik nuriedėjusios šv. Velykos buvo kitokios – su artimaisiais daugelis kiaušinius
marginome ir šventiškai bendravome, naudodamiesi internetu. Būtent kokybiškas ryšys mums padeda neprarasti
tarpusavio ryšio su šeima, kolegomis ir draugais. Bet kaip
žinoti, kuris internetas yra
kiečiausias?
Namuose nepakeičiamas –
šviesolaidinis internetas
Lietuva pasaulyje garsėja ne
tik savo krepšiniu, lazeriais ar
šaltibarščiais, bet ir sparčiu internetu. Dabar, kaip niekad, tai
yra gyvybiškai svarbu, nes karantino metu mūsų namai tapo
ne tik tvirtovėmis, bet ir mokyklomis, biurais, žaidimų aikštelėmis, kino teatrais, koncertų
arenomis ar net sporto salėmis.
Kad galėtume dirbti, mokytis,
bendrauti su šeima ir pramogauti, mums reikia gero ryšio ir neribotų gigabaitų. Galingiausias
ir stabiliausias iš visų įmanomų
yra šviesolaidinis internetas.
„Telia“ tinklo vadovas Arūnas Strolia pateikia pavyzdį: su
šviesolaidiniu internetu namuose vienu metu močiutė su seneliu galės žiūrėti aukštos raiškos
filmą, vaikai – mokytis nuotolinėse pamokose atskiruose
kompiuteriuose arba siųstis norimą žaidimą, o tėvai – dalyvauti darbiniuose susitikimuose per
specialią vaizdo konferencijų
programėlę. Visa tai veiks sklandžiai ir be trikdžių.
Ir tai dar ne viskas: šviesolaidiniam internetui nebaisios orų sąlygos, nes jo laidai paslėpti giliai
po žeme, o jo sparta yra tokia didelė, kad aprūpins stabiliu ryšiu
visus jūsų turimus įrenginius –
nuo kompiuterio ar telefono iki išmanaus siurblio ar 4K raiškos televizoriaus.
O apetitas duomenims karantino metu stipriai išaugo. „Telia“
statistika rodo, kad labiausiai padidėjo tarptautinis interneto srautas – piko valandomis jis į viršų

šovė daugiau kaip 40 procentų.
Tačiau tiems, kas namuose turi
šviesolaidinį internetą, savo apetito internetui mažinti nebūtina.
Be to, tokiu internetu su kaimynu
dalintis irgi nereikės – kiekvienas
„Telia“ šviesolaidinio interneto
klientas turi tik jam vienam skirtą ryšio liniją.
Mobilusis internetas – visur ir
visada
„Telia“ šviesolaidiniu internetu Lietuvoje gali naudotis net 900
tūkst. namų ūkių. Tačiau ten, kur

jo laidai nesiekia, ryšio herojumi
tampa nešiojamasis, arba dar vadinamas mobiliuoju, internetas.
Čia Lietuva ir vėl turi kuo didžiuotis – net 99 proc. Lietuvos
teritorijos dengia „Telia“ mobilusis ryšys. Jis pasieks jus ir sodybose, ir vasarnamiuose, ir saugiai (nesibūriuojant) vaikštant
miškuose.
A. Strolia pataria, kaip užtikrinti ryšio kokybę, jeigu jūsų namuose pagrindinis yra mobilusis
internetas. Interneto maršrutizatorių laikykite kuo arčiau lango.

Gražiausių metų leisk Tau palinkėti,
te niekados nebus rudens!
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti
ir meilė širdyje gyvens!
Giedrų dienų Tau linkime,
daug sukakčių dar švęsti.
Ilgus ilgiausius metus Tau linkime gyventi!
Reginą Zautrienę, balandžio 19 d. švęsiančią
jubiliejinę sukaktį, sveikina buvusios sanatorijos
„Nemunas“ vyr. gydytojas ir medicinos personalas

Jokiu būdu jo nestatykite už kitų
elektros prietaisų, baldų, neslėpkite ir spintose.
Geriausia, kad šis įrenginys
būtų pakeltas aukščiau, t. y., nestovėtų ant grindų.
Vienas skambutis – visi atsakymai
Ką daryti, jei jūsų namo nepasiekia šviesolaidis? Kaip žinoti, kurioje vietoje kuris internetas
veikia geriausiai?
Nesukite sau dėl to galvos.
Jūsų butas, namas, sodas, gara-

žas ar mėgstamas pasivaikščiojimo maršrutas gali būti ir vieno, ir
kito ryšio teritorija. Kurį rinktis geriausia, jums visada patars „Telia“
specialistai.
Tik neskubėkite į „Telia“ salonus:
jie karantino metu uždaryti.
Jei norite sužinoti daugiau apie
„Telia“ šviesolaidinį, mobilųjį internetą ir jų galimybes, užsukite
į „Telia“ interneto svetainę www.
telia.lt arba skambinkite telefonu 1817.
Likite saugūs ir namuose karantino laiką leiskite turiningai!

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man dovanotą nuoširdumą, puikų ir
rūpestingą gydymą bei priežiūrą medicinos darbuotojams,
slaugėms, o ypatingai – gydytojai ir skyriaus vedėjai Vidai Kašėtienei.
Linkiu Jums sveikatos, laimės ir sėkmės visuose darbuose
ir gyvenime!
Eugenija Tamulionienė

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Druskininkų ligoninė siūlo papildomą darbą
medicinos personalui
Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė prie savo kolektyvo papildomam darbui kviečia prisijungti medicinos personalą, dirbantį sanatorijose ir kitose sveikatinimo įstaigose.
Atsižvelgiant į šalyje susidariusią situaciją dėl koronaviruso plitimo, norime sutelkti daugiau personalo ir būti tikri, kad visais atvejais galėsime operatyviai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas mūsų ligoninėje. Juk bendrystė ir pagalba
vieni kitiems šiuo išbandymų pilnu periodu yra pati didžiausia vertybė.
Sužinoti daugiau informacijos galite, parašę el. paštu k.viscinyte@druskligonine.lt arba paskambinę telefonu (8 313) 59134.

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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FNTT įtaria aferą: SPA centrai poilsiautojus paverčia ligoniais?
Arūnas Dambrauskas
SPA centruose besilepinantiems poilsiautojams siūlomas
komfortas ir balti chalatai gali
slėpti nesterilios realybės užkulisius. Tokių įtarimų kilo Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai (FNTT).
Manipuliacijų šešėlyje
FNTT Kauno apygardos valdyba
kartu su Kauno apygardos prokuratūra tęsia du ikiteisminius tyrimus, susijusius su populiariame
Druskininkų kurorte sveikatinimo
paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Įtariama, kad dvi įmonės galėjo neteisingai teikti duomenis
apie savo pelną ir tokiu būdu mažinti mokėtiną pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) sumą. Atliekant
tyrimą, buvo apklaustos Druskininkuose esančiuose SPA apsilankiusios kauniečių šeimos. Parodymai patvirtino įtarimus, kad
sveikatinimo paslaugas teikiančios įmonės galimai manipuliuoja teisės normomis. Pavyzdžiui,
keturiais atvejais iš šešių nustatyta, kad UAB „Raminora“, kuriai
priklauso Druskininkuose veikiantis SPA VILNIUS, galimai klastojo klientų asmens sveikatos istorijas. Kaip įtariama, manipuliacijos
galėjo padėti išvengti didelių mokestinių prievolių – dešimčių tūkstančių eurų per mėnesį, o kai kuriais atvejais ir gerokai daugiau.
Pasidomėjo pajamomis
Gydymo ir sveikatos priežiūros
paslaugos
neapmokestinamos
taikant PVM įstatymo 20 straipsnio 1 dalį (šioje dalyje kalbama
apie asmens ir visuomenės priežiūros paslaugas, kurios teikiamos tik pagal gydytojo konsultaciją, įvertinus kliento sveikatos
būklę). Tyrėjai pasidomėjo „Raminora“ 2019 m. pirmojo ketvirčio
pajamomis: paaiškėjo, kad didžiajai pajamų daliai buvo taikomas
nulinis PVM tarifas. Pavyzdžiui,
2019 m. sausio mėnesio pajamos

Įtarimai: sveikatinimo paslaugas teikiančios įmonės manipuliuoja teisės normomis/Asociatyvi nuotrauka

sudarė 855 761 eurą, nulinis apmokestinimo tarifas buvo taikomas 590 640 eurų sumai. Vasario pajamos siekė 728 192 eurus,
nulinis PVM tarifas buvo taikomas
452 079 eurų sumai. Kovo pajamos – 741 110 eurų, nuliniu tarifu
apmokestinta 452 079 eurai. Balandžio mėnesio „Raminora“ pajamos buvo 687 034 eurai, nulinis
PVM tarifas buvo taikomas 440
346 eurų sumai.
Įtaria klastojimą
Pirminiais tyrimo duomenimis,
dviejų sveikatinimo paslaugas teikiančių įmonių atsakingi darbuotojai galėjo suklastoti duomenis,
kad poilsiautojai sveikatinimo procedūras – apsilankymą baseine,
pirtyse ir pan. – gautų gydytojui
paskyrus. FNTT direktorius Antoni Mikulskis atkreipė dėmesį, kad
abiejuose FNTT tyrėjų atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose
galima įžvelgti analogišką modelį, kurį naudojant siekiama išvengti mokėti PVM. „Sveikatinimo
paslaugas teikiančios įmonės,
norėdamos pritraukti poilsiautojų ir mažinti apgyvendinimo paslaugų kainas, įtraukė dirbtinai su
reabilitacija ar profilaktiniu gydymu siejamas paslaugas. Įtariama,

kad visiškai sveikų poilsiautojų
asmens sveikatos istorijose galėjo būti įrašomi duomenys apie ligas, o tai sveikatinimo įstaigoms
suteikė teisę naudotis taikoma
PVM lengvata ir nemokėti minėto
mokesčio“, – teigė FNTT direktorius A. Mikulskis. Įtariama, kad visiškai sveikų poilsiautojų asmens
sveikatos istorijose galėjo būti įrašomi duomenys apie ligas.
Apklausė kauniečius
Tyrėjai apklausė keletą kauniečių šeimų, apsilankiusių SPA Vilnius Druskininkuose. G.J. paaiškino, kad 2019 m. vasarį su šeima
lankėsi SPA VILNIUS Druskininkuose. Už viešnagę sumokėjo
743,75 euro. Tikslas – pailsėti ir
gerai praleisti laiką. Neturėjo jokių gydytojų siuntimų, SPA centre
pas gydytojus nesilankė.
Tačiau sveikata nesiskundžiančių kauniečių asmens sveikatos
istorijose gydytoja (jos vardas ir
pavardė redakcijai žinomi) įklijavo lapelius su užrašais „skundžiasi nuovargiu, prastai miega“. Remiantis tokia diagnoze,
666,90 euro sumai buvo pritaikytas nulinis tarifas (kai paslaugos teikiamos tik pagal gydytojo konsultaciją, įvertinus kliento

sveikatos būklę). Panašiai „gydėsi“ dar viena kauniečių šeima.
Į SPA VILNIUS Druskininkuose
šeimos nariai atvyko neturėdami jokių gydytojų siuntimų, sveikata nesiskundė, tačiau SPA pas
gydytojus apsilankė, nes gydytojo paslauga buvo įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Apmokėjimo dokumentuose matyti, kad nulinis
PVM tarifas buvo taikomas net
1 042 eurų poilsiautojų sumokėtai sumai, o 21 proc. PVM tarifu
apmokestinta tik 151 euro suma.
Praėjusių metų pradžioje SPA
VILNIUS Druskininkuose apsilankęs kaunietis atvyko pailsėti, gerai praleisti laiką.
Gydytojų siuntimų neturėjo,
SPA pas gydytojus nesilankė. Tačiau jo ambulatorinėje asmens
sveikatos istorijoje gydytoja įklijavo lapelį su užrašu „skundžiasi nuovargiu, prastai miega, kita“.
Šis klientas už poilsį sumokėjo
427 eurus. SPA pateiktuose dokumentuose matyti, kad didžiajai
daliai šios sumos (406 eurams)
pritaikytas nulinis PVM tarifas.
Pajamos – milijonai
Tyrėjų akiratyje atsidūrusių kelių
SPA centrų Druskininkuose kasmetinės pajamos yra skaičiuojamos milijonais. Pavyzdžiui, 2018
m. „Raminora“ pardavimų pajamos siekė beveik 8,5 mln. eurų.
FNTT pranešime skelbiama, kad
Kauno apygardos valdybos tyrėjai tęsia atliekamus ikiteisminius
tyrimus dėl dokumentų klastojimo
ir neteisingų duomenų pateikimo,
skaičiuojama nesumokėto PVM
suma. SPA VILNIUS administratorė Inga Ambraževičienė „Kauno dienai“ nekomentavo bendrovei krentančių įtarimų.
„Šiuo metu vyksta tiek valstybinių institucijų, tiek vidiniai tyrimai,
todėl nesurinkus visos informacijos ir neturint viso situacijos vaizdo komentuoti negalime“, – rašoma redakcijai atsiųstame laiške.
Įtarimus atmeta

Pagrindinis „Raminora“ akcininkas Valdas Trinkūnas, komentuodamas situaciją, „Kauno dienai“
tvirtino, kad bandymai įžvelgti „Raminoros“ veikloje PVM slėpimo požymių yra dirbtiniai. Aiškindamas, kodėl nesilaikoma
normos, kad PVM teikiamos paslaugos neapmokestinamos tik
tada, kai jos, kaip numatyta įstatyme, skiriamos tik pagal gydytojo konsultaciją, įvertinus kliento sveikatos būklę, V. Trinkūnas
aiškino, kad visų nuostatų yra laikomasi, tik taikoma mažiau formalumų, nes formalumai, anot
jo, erzina SPA klientus. „Žmonės pyksta, kad gaišiname jų laiką ir siuntinėjame pas gydytojus.
Užtenka, kad žmogus žino savo
sveikatos situaciją, žino, ko jam
reikia. Žmogus ateina ir pasako: man blogai, skauda stuburą,
aš jau kelintą kartą dėl to važiuoju į SPA, kodėl mane vis siuntinėjate pas gydytoją“, – aiškino
V. Trinkūnas. Paklaustas, ar tokią praktiką taiko ir kiti SPA centrai, V. Trinkūnas sakė apie kitus
kalbėti negalintis. Įtariamus piktavališkų veiksmų epizodus „Raminora“ veikloje neigiantis V. Trinkūnas, pabrėžė: „Raminora“ iš
PVM neturi jokios naudos, nes
visas jis patenka į valstybės biudžetą. Atkreipus dėmesį, kad kai
kurioms procedūroms pritaikius
nulinį PVM, gerokai sumažėja
paslaugų pasiūlymo kaina ir tai
greičiausiai pritraukia naujų klientų bei didina įmonės pajamas,
V. Trinkūnas sakė: „Lenkai, čekai ir visi kiti tų reikalų arba neapmokestina, arba apmokestina
tik iki 5 proc. SPA VILNIUS lietuviai sudaro apie 45 proc. ir niekada nebuvo peržengę 50 proc. Jei
užsieniečiams taikome PVM, tai
Lietuvos SPA sektorius, kuris yra
pakankamai neblogai išvystytas,
iškrenta iš konkurencijos regione.
Padarykime 50 proc. ir tada Lietuvoje iš viso neturėsime klientų.“
„Kauno diena“, 2020-04-14

SVARBU! Į Karščiavimo kliniką – tik šeimos gydytojo siuntimą turintys pacientai
Laikinai Druskininkų ligoninei vadovaujanti direktoriaus pavaduotoja medicinai Jurgita Matuliauskienė informavo, kad į ligoninės
patalpose įkurtą Karščiavimo kliniką bus registruojami tik šeimos gydytojo siuntimą turintys pacientai.
Būtent šeimos gydytojas, susipažinęs su paciento situacija,
priims sprendimą, ar jį nukreipti į
karščiavimo kliniką.
Šis gydytojas įvertins, ar skambinantis pacientas atitinka kriterijus,
apibrėžtus ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos
simptomų turinčių pacientų teikimo
tvarkos apraše: 18-60 metų amžiaus pacientas, kurio kūno temperatūra kreipimosi į šeimos gydytoją dieną yra 37,8 °C ir daugiau (iki
karščiavimą mažinančių vaistinių
preparatų vartojimo), turintis bent
vieną iš toliau nurodytų viršutinių
kvėpavimo takų infekcijos simptomų: šaltkrėtį, kosulį, gerklės skausmą, pasunkėjusį kvėpavimą.
Šeimos gydytojas užpildys ir pasirašys elektroninio siuntimo į karščiavimo kliniką formą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams,
gydymui“, susisiekia su karščiavimo klinikos koordinatoriumi ir informuoja apie siunčiamą pacientą,
nurodydamas jo vardą pavardę ir

paciento kontaktinį telefoną.
Tuomet Karščiavimo klinikos koordinatorius pradeda atvejo vadybą: įvertina pateiktos informacijos
atitikimą kriterijams, numatytiems
apraše, ir susisiekia su karščiuojančiu pacientu nurodytu telefonu: praneša karščiavimo klinikos
adresą, vizito laiką, išsiaiškina, ar
karščiuojantis pacientas gali į karščiavimo kliniką atvykti pats savo
automobiliu arba būti atvežtas kito
žmogaus. Jis suteikia visą informaciją, reikalingą sklandžiam vizitui į
karščiavimo kliniką vykti, atsako į
pacientui iškilusius klausimus.
Balandžio 7 dieną VšĮ Druskininkų ligoninėje pradėjusios veikti
Karščiavimo klinikos darbo laikas
– nuo 10:00 iki 14:00 val. Darbo
laikas koreguojamas, atsižvelgiant į pacientų srautus, apie tai
papildomai informuojama ligoninės interneto tinklalapyje.
Iki šios dienos į karščiavimo kliniką šeimos gydytojų buvo nukreipti 5 pacientai. Visi jie buvo
pakonsultuoti, paimtas tepinėlis iš
nosiaryklės koranaviruso tyrimui.
Visų pacientų Covid-19 tyrimo rezultatai – neigiami. Jie toliau prižiūrimi ir gydomi šeimos gydytojų.
Druskininkų ligoninės
informacija

Druskininkų ligoninėje Karščiavimo klinika pradėjo veikti balandžio 7 dieną, į ją bus registruojami tik šeimos gydytojo siuntimą turintys
pacientai/Druskininkų ligoninės archyvo nuotraukos
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Velykinė akcija – viečiūniškiams
Viečiūnų laisvalaikio salės
darbuotojai kartu su Viečiūnų
seniūnija, socialine darbuotoja, bendruomene, Viečiūnų vaikų dienos centro pedagoge,
artėjant šv. Velykoms, organizavo socialinę akciją ir pasveikinimą Viečiūnų seniūnijoje gyvenančiai garbingiausio
amžiaus senolei, Viečiūnų vaikų dienos centro lankytojams,
Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojams, socialinio projekto „Pagalba vienišiems Viečiūnų seniūnijos
gyventojams“ dalyviams.
Akcijos metu išdalintos pačių
pasiūtos apsauginės kaukės,
Velykiniai margučiai, savomis
rankomis išlietos natūralaus
bičių vaško žvakės. Palinkėta
visiems sveikų, ramių švenčių,
liekant namuose!
Akcijos organizatorių
informacija ir nuotraukos

Trumpalaikė ir ilgalaikė elektrinių dviračių, triračių,
keturračių ir paspirtukų iš garažo Vilniaus al. 26 nuoma.

Tel. 8 698 40430 , el. p. adaksas@gmail.com.
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose
teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416

Valo individualių namų kaminus
Druskininkų mieste ir apylinkėse.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus
santechnikos darbus. Tel. 8 626 86023

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602

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

Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567

Parduoda 30 arų namų
valdos sklypą su elektra, 10 km nuo Druskininkų (Vilkanastrai),
netoli Baltojo Bilso
ežero.
Geras privažiavimas
(asfaltas).

Tel. 8 687 18489
Išnuomoju šiuolaikiškai
įrengtas patalpas
Vilnius al. 10-17

Tel. 8 644 40333

Siūlomas nuolatinis darbas su traktoriumi. Tik su patirtimi.
Kreiptis tel. 8 601 00292

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106
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Per šventinį savaitgalį į Druskininkus neįvažiavo 61 automobilis
Visą šventinį savaitgalį – nuo
balandžio 10 dienos 20.00 val.
iki balandžio 13 dienos 20 val.,
kai visoje šalyje buvo ribojamas
transporto judėjimas, Druskininkų policijos komisariato pareigūnai, kartu su Valstybės
sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patikrino 1707 automobilius, įvažiuojančius į Druskininkų miestą. 61 automobilis
į Druskininkų miestą neįvažiavo, kadangi neatitiko Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020
m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
nurodytoms išimtims.
Dar iš anksto buvo skelbiama,
kad į miestus per Velykų savaitgalį bus leidžiama įvažiuoti tik
tiems, kurie vyks į savo gyvenamąją vietą Druskininkų mieste;
kai vykstama dėl artimų giminaičių mirties; jei bus vykstama atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje; kai vykstama
dėl būtinosios medicinos pagalbos arba tada, kai asmuo vyksta

į kitą, nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurios teritorijoje
turi nekilnojamojo turto, priklausančio jam nuosavybės teise.
Tačiau buvo tokių, kurie bandė
gudrauti ir patekti į kurortą.
Neturintys teisės įvažiuoti į
Druskininkų miestą teisinosi, kad
į miestą ketina patekti trumpam –
apsipirkti parduotuvėje, tikino
norėję apžiūrėti Druskininkus,
dažna priežastimi buvo įvardijamas noras aplankyti draugę ar
draugą. Vienas vaikinas pareigūnus bandė įtikinti, kad jam svarbu
yra patekti pas Druskininkuose
gyvenančią šeimą, tačiau pareigūnai, patikrinę jo šeimos sudėtį,
nustatė, kad Druskininkuose niekas iš jo šeimos narių negyvena.
Vėliau jaunuolis prisipažino labai
norėjęs pasimatyti su savo artima
drauge, todėl pasakė, kad vyksta
pas šeimos narį. Vaikinui teko apsisukti ir grįžti į namus.
Aplink miestą buvo įrengti 4 stacionarūs policijos kontrolės postai. Didžiausias automobilių srautas vyko į Druskininkus pirmą

kontrolės parą – nuo penktadienio 20 val. iki šeštadienio 20 valandos. Tądien buvo patikrinti
905 automobiliai, 15 automobilių
į miestą nebuvo įleisti.
Kartu su policijos pareigūnais
padirbėjo ir Druskininkų policijos
komisariato viršininkas Gintaras
Krasnickas. Pasibaigus šiai priemonei, jis padėkojo visiems kartu dirbusiems kolegoms – policijos, Valstybės sienos apsaugos
tarnybos, Karo policijos pareigūnams, Lietuvos Šaulių Sąjungai. „Atskirai noriu padėkoti visai miesto bendruomenei už tai,
kad kiekvienas iš Jūsų, likdamas
namuose šventinio savaitgalio
metu, labai padėjo kovoje su COVID 19 viruso sukeltų ligų paplitimu. Visų mūsų bendras siekis leido išvengti ir bet kokių incidentų.
Priemonės metu pareigūnai buvo
tolerantiški, o bendruomenė – supratinga“, – sakė Druskininkų PK
vadovas.
Parengta pagal Druskininkų
PK informaciją

Užuojautos
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(Just. Marcinkevičius)
Mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiausius užuojautos žodžius skiriame klasės draugui
Ryčiui Jaskelevičiui ir jo artimiesiems.
4a klasės mokytoja Daiva ir mokiniai
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Mirus mylimam sūnui, broliui Mintautui Jaskelevičiui,
nuoširdžiai užjaučiamą mamą, sesę, artimuosius.
Namų bendrijos „Nemunas“ gyventojai
Nors, atrodo, žinome išėjimo neišvengiamybę,
bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai,
o žodis NIEKADA vis žeidžia, tolstant praradimui...
Sunkią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Lidiją Kanopkienę.
VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas
Ilgas kelias dar buvo keliauti,
bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
bet nebaigtą jį palikai.
Skaudžią netekties valandą, mirus sūnui Linui,
užjaučiame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Druskininkų filialo narį Kęstutį Škarnulį.
Druskininkų filialo Taryba

Rasti „Toyota“ rakteliai su
pulteliais, netoli „Baltarusijos“ sanatorijos,
tel. 8 628 48023

Generatorių,
starterių,
siurblių
remontas

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051
UAB siūlo daugiabučių namų valymo, dezinfekavimo
paslaugas. Geros kainos!

Tel. 8 620 53447

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.

Tel. 8 650 66517

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.
25 proc. nuolaida.
Turgaus g. 3, Druskininkai.
I-V nuo 8 iki 18 val.
Tel. 8 687 12363

Siūlome darbą
santechnikui-šilumininkui.
Kreiptis tel. +37061007239

Liejame gręžtinius
pamatus.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Tel. 8 682 00300
Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460

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

Tel. 8 605 81979

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

Paminklai, kapaviečių tvarkymas, senų kapaviečių
restauravimas, teraso gaminiai.
Tel. 8 604 08111

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
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2020.04.17 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 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu.
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 Užmirštieji.
00:55 Sieranevada.
03:45 Stiprūs kartu.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą”.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Guliverio kelionės“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigždė“.
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 „Išvirkščias pasaulis“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Karibų piratai: Pasaulio pakrašty“.
00:50 „Kikboksininkas. Atpildas“.
02:50 „Kingsman. Aukso ratas“.
05:20 „Rouzvudas“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Monikai reikia meilės“.
11:30 „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 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Pašėlęs
Maksas. Įtūžio kelias.
23:20 PREMJERA Nesava.
01:20 Cimbelinas.
03:00 Sukrečiantis skrydis.
04:35 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.00 Skyrybos.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
16.30 Nauja diena.
17.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Baltijos kelias.
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.

22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 Skyrybos.
02.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.40 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
04.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pasmerktieji 2.
23:15 Niekada nepasiduok.
01:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:00 Programos pabaiga.

2020.04.18 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės.
07:30 Premjera. Pašėlusios gastrolės.
09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:30 Veranda.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė.
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Legendiniai megastatiniai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus
atgimimas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės Arkties 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 Dainuokim kartu!
22:50 Amžinybė.
00:50 Užmirštieji.
02:55 Europos kinas. Stiklapūtė.
04:25 Pašėlusios gastrolės.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
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 „Fiksikai. Didžioji paslaptis“.
13:40 „Auklių nuotykiai“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai IšNamų“.
22:30 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Angelas“.
00:45 PREMJERA „Svetimas. Covenant“.
02:50 „Sugrįžimas“.
04:20 „Havajai 5.0“.
05:15 „Vieniši tėvai“.

Nela“.

06:45 „Tomas ir Džeris“.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Riterių princesė

08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 „Bunikula“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Leo da
Vinčis. Misija Mona Liza.
11:45 Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu.
13:35 Laisvės troškimas.
15:50 Šokis hip-hopo ritmu. Revoliucija.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Didžiapėdžio
vaikis.
21:15 PREMJERA Laisvo elgesio
tėvai.
23:10 Atrastoji žemė.
01:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias.
03:00 Programos pabaiga.
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 Baltijos kelias.
11.00 Gyvenimas 1/17.
12.00 „Kelrodė žvaigždė”.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės.
17.00 Skyrybos.
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 „Kelrodė žvaigždė”.
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.
06.00 „Gluchariovas“.
06:30 „Pričiupom!“.
07:30 „Pragaro viešbutis“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kalnų šventovė. Išgyventi Alpėse“.
11:30 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:30 „Pragaro viešbutis“.
13:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 MANO HEROJUS Juodosios
mišios.
00:35 AŠTRUS KINAS 12 pėdų po
vandeniu.
02:10 Pasmerktieji 2.
03:40 Programos pabaiga.

2020.04.19 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 LRT radijo žinios.
08:05 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 17 s.
Žvaigždžių taleriai.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kelionė po Mianmarą.
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 Svajonių šalis. Lietuva prieš
30 metų ir dabar.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Marija Terezė.
00:10 Trumanas.
01:55 Pasaulio dokumentika. Kelionė po Mianmarą.
02:45 Gyvenimo simfonijos sūkuryje.
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 Amžinybė.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Kumba“.
13:40 „Maloningasis vaiduoklis“.
15:40 „Gatvės šokiai 2“.
17:25 „Tai - mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Tamsos pakraštys“.
23:50 „Mitas“.
02:05 „Karibų piratai: Pasaulio pakrašty“.
06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Riterių princesė

Nela“.
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Beprotiškos melodijos“.
09:40 „Bunikula“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Visa tiesa
apie ryklį.
11:55 Mano blogiausi metai mokykloje.
13:45 Aš – šnipas.
15:40 Jaunavedžiai.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 PREMJERA Kodas 211. Banko apiplėšimas.
23:35 Vienveidis.
01:10 Laisvo elgesio tėvai.
02:45 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Baltijos kelias.
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 „Kelrodė žvaigždė”.
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 Dekonstrukcijos.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano”.
01.00 „Kelrodė žvaigždė”.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija.

06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnai.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Kalnų šventovė. Išgyventi Alpėse“.
11:30 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:30 „Pragaro viešbutis“.
13:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.

17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Po kauke.
21:35 „Narkotikų prekeiviai“.
22:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:40 Juodosios mišios.
01:40 12 pėdų po vandeniu.
03:00 Programos pabaiga.

2020.04.20 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 13.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 7 Kauno dienos.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu.
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Apgavikai 1.
23:45 Muzikinis intarpas.
24:00 Komisaras Reksas 13.
00:45 Stiprūs kartu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svajonių šalis.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai.
04:50 Muzikinis intarpas (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Išvirkščias pasaulis“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Optimistinė laida „#IšNamų“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Sumokėti vaiduokliui“.
23:50 „Kaulai“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:15 „Vieniši tėvai“.
05:05 „Rouzvudas“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
10:50 KK2 penktadienis.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
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 Mirties
lenktynės.
00:40 „Kortų namelis“.
01:40 Kodas 211. Banko apiplėšimas.

13

2020 m. balandžio 16 d.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.30 Kaimo akademija.
11.00 „24/7“.
12.00 Dekonstrukcijos.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
04.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
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 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žmogus iš plieno.
23:50 Po kauke.
01:40 „Narkotikų prekeiviai“.
02:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.04.21 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 13.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu
į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Veranda.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu.
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.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė.
24:00 Komisaras Reksas 13.
00:45 Stiprūs kartu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
04:00 LRT radijo žinios.

04:05 Paskutinė karalystė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 Optimistinė laida „#IšNamų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Auklių nuotykiai“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigždė“.
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
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „24 valandos. Palikimas“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Amerikiečiai“.
03:35 „Kaulai“.
04:25 „Grainderis“.
04:50 „Vieniši tėvai“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Monikai reikia meilės“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bėgte
visą naktį.
00:50 „Kortų namelis“.
01:45 Mirties lenktynės.

2020 04 21 Antradienis
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena 86.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
04.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“ .
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Stoties policija“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Los Andželo katastrofa.
22:50 Žmogus iš plieno.
01:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:10 Programos pabaiga.
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2020.04.22 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 13.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Laivininkystė Nemunu tarpukaryje.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu.
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių.
23:45 Prisikėlimo liudytojai. Lietuvos kankinystės kelias.
24:00 Komisaras Reksas 13.
00:45 Stiprūs kartu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
04:45 Stiprūs kartu.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
TV3 2020.04.22, TREčIADIENIS
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Kumba“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigždė“.
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
„Kulka į galvą.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Kulka į galvą“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Grainderis“.
04:45 „Vieniši tėvai“.
05:35 „Rouzvudas”.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Monikai reikia meilės“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Dydžio (r)evoliucija.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Skundikas.
00:45 „Kortų namelis“.
01:45 Bėgte visą naktį.
03:35 Programos pabaiga.

2020 04 22 Trečiadienis
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena 87.
07.00 Oponentai.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Gyvenimas.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Vendeta.
22:50 Los Andželo katastrofa.
00:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.04.23 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 13.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Čia – kinas.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu.
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1.
23:55 Komisaras Reksas 13.
00:45 Stiprūs kartu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1.
05:00 LRT radijo žinios.

06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sniego drakonas“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigždė“.
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
„Aukštis”.
23:45 „Kaulai“.
00:45 „24 valandos. Palikimas“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:15 „Kaulai“.
04:05 „Grainderis“.
04:30 „Vieniši tėvai“.
05:20 „Rouzvudas“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Monikai reikia meilės“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Karalystė.
00:45 „Kortų namelis“.
01:45 Skundikas.
03:30 Alchemija XVI. Mada yra menas.
04:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.00 Gyvenimas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Skyrybos.
00.30 „Moterų daktaras”.
01.30 Gyvenimas.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Aklavietė.
23:00 Vendeta.
00:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

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
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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.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.
Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927
Visi vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 675 83453
Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius
santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 689 61667

Atlieku griovimo darbus.
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881
Ieškau išsinuomoti pievą šienavimui, nuo 3ha.
Tel. 8 611 32800
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

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

Tel. 8 624 34603

Siūlomas sezoninis darbas su traktoriumi šienavimo darbams nuo birželio mėnesio. Reikalingas supratimas ir žinios
apie techniką. Geras atlygis. Kreiptis tel. 8 601 00292

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

BALDAI

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Ratnyčioje, prie
Raigardo sodų,
pamestas telefonas
„Nokia C5“.
Radusiam
atsilyginsime.
Tel. 8 617 98273
Greitai ir kokybiškai!

Įvairių krovinių vežimas
iki 3 tonų.
Tel. 8 656 38881

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

Tel. +370 6 98 12218

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

Siūlomas trumpalaikis darbas sodinti medelius. Į
darbą vežame įmonės transportu. Geras atlygis už
dieną. Kreiptis tel. 8 641 88933
Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.
Tel.8 698 72320

Tel. 8 625 12458

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179
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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

Nekilnojamas turtas

37 arų namų valdos sklypas
Didžiasalyje.
Įvesta elektra, asfaltuotas
privažiavimas, šalia 2-ų ežerų. Kaina – 16 000 Eur. Tel.
+37060228830
40 arų namų valdos sklypas
miške 5 km nuo miesto ribos
netoli Nemuno. Ne vienkiemis,
elektra šalia sklypo, geras privažiavimas. Kaina – 10 500
Eur, tel. 8 602 28830
200 arų sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai
matavimai, šalia gyvenantys
kaimynai, sklypas apsuptas
miško. Kaina – 26 000 Eur.
Tel. +3702987015
Dviejų kambarių butas Antakalnio g. 18, 48,50 kv.m. Tel. 8
621 92956
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
2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte
iš 5 aukšte name Liškiavos g.
Kaina – 32 900 Eur, tel. 8 687
37575
Skubiai namas Ricielių kaime,
gera vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur. Tel. 8 670
99567
1 kamb. butas, 2 a. Arti turgus,
parduotuvės „Maxima“ ir „Iki“.
Kaina – 37 000 Eur. Tel. 8 686
69194
Parduodamas 10 arų sklypas
su pastatais Druskininkų centre,
adresu V. Krėvės g. 18. Kaina –
140 000 Eur, tel. 8 640 24799
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

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

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

Nuoma
Išnuomojamas miesto centre,
Taikos g. butas 1 aukšte (baldai, indai, buitinė technika).
Dviems žmonėms – 200 Eur.
Tel. 8 616 48116
Išnuomojamos
automobilių
serviso patalpos su dviem pakėlikliais. Tel. 8 687 98911

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795
Supjautos malkos. Tel. 8 622
94035

Žemės ūkio produkcija
Parduodu bičių šeimas. Tel. 8
687 98911
Parduodu miežius, kviečius:
vasarinius, žieminius, rugius,
kvietrugius, avižas, vikius, grikius, šiaudus, tel. 8 616 11588
Parduodu ž. kviečius, ž. kvietrugį, avižas ir miežius. Tel. 8
699 18639
Parduodu avižas. Tinka sėklai.
Tel. 8 672 49828

Automobiliai ir jų dalys
„Žiguliai“, istoriniai numeriai,
TA iki 2024 m. „Zaporožietis“
968, TA iki 2024 m. „Toyota
Corolla“, 2001 m. TA, dyzelis.
Tel. 8 682 98506

Perka
Priekabą palapinę „Skif“, tel.8
673 56512

Keičia
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

Kiti daiktai
Centrinio šildymo katilas –
190 Eur, dvigulė lova – 20
eur, spinta ir stalai, naudota
sekcija, viengulės lovos – 10
Eur, virtuvinės spintelės nuo 5
Eur, duris ir dvigubus langus,
plastiko langai, 2 vnt. 143x90
po 35 Eur, boileris ir dušo kabina po 45 Eur, dujų balionas
su priedais – 15 Eur, benzinis
trimeris „Ryobi“ – 85 Eur, dviratis su bėgiais – 70 Eur, tel. 8
616 48116
Naujos uosio taburetės. Tel. 8
618 20125
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, tel. 8 686
43600

Ieško darbo
Atsakingas 25 m. jaunas vyras
iš Varėnos raj. dirbęs lentpjūvėje pagal individualią veiklą
miško darbus ieško darbo, be
žalingų įpročių. Tel.: 8 607
74522, 8 692 91315

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

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

Atliekame visus vidaus apdailos, remonto ir kitus statybos
darbus, tel. 8 675 90775

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

47 m. vyrui skubiai reikia bet
kokio darbo, tel. 8 657 88639
52 m. vyras ieško bet kokio
darbo, tel. 8 625 97648
Vyras ieško darbo sukapoti
malkas, tel. 8 622 20977
PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Tel. (8-620)65577

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 685 04034
Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas ratiniam darbui:
Lietuva-Lenkija-Lietuva, Lietuva-ČekijaLietuva, Lietuva-Vokietija-Lietuva.
Tel. 8 677 71255
Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

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

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

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
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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Druskininkuose pražydo narcizų jūra
Šventinį Velykų savaitgalį Vijūnėlės parke vilnijo žydinčių narcizų jūra.
Japoniškų sakurų fone išsiskleidė apie pusė milijono
narcizų žiedų. Į šią grožio,
ramybės ir gamtos harmonijos oazę Druskininkuose
kasmet plūsdavo minios turistų ir patys miesto gyventojai. Visi grožėdavosi kvapą gniaužiančiu vaizdu.
Šį pavasarį viskas kiek kitaip
– dėl šalyje paskelbto karantino
žmonės lieka namuose ir žydinčiais narcizais jie grožisi dažniausiai virtualiai. Pro šalį praei-

na vos vienas kitas praeivis.
Galima tik pasidžiaugti, kad
miesto gyventojai pareigingai vykdo nurodymus likti namuose, nesibūriuoti viešose vietose, o, išėję į miestą,
dėvi kaukes.
Virtualioje „ekskursijoje“ po
šiųmetį įspūdingą narcizų lauką galite sudalyvauti, apsilankę ir „Mano Druskininkai“ „Facebook“ paskyroje!
„Mano Druskininkai“
informacija
Laimos Rekevičienės
nuotraukos

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

