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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Keturių vaikų mama A. Visockaitė-Juknevičienė:
„Jaučiuosi gavusi didžiausią gyvenimo dovaną“
tų žodžių žmonai negaili ir jos
vyras Darius.
– Andželika, ką Jums reiškia
būti tokios didelės ir gražios
šeimos mama?
– Pirmas žodis, pirmiausia ateinantis į galvą, – atsakomybė. Ir iš
tikrųjų jaučiuosi apdovanota – juk
turiu net keturis vaikus. Stengiuosi jiems kuo daugiau duoti, o tam,
kad galėčiau duoti, pirmiausia turiu mokytis pati. Taigi tos gyvenimiškos pamokos ir yra mano, kaip
mamos, kasdienybė.
– Kas, būnant mama, yra sunkiausia ir kas labiausiai džiugina?
– Sunkiausia būna tada, jei vaikams kas nors nepasiseka. Kai
matau jų išgyvenimus. O džiugina
buvimas visiems kartu. Ta paprasta akimirka, kai, su vaikais susėdę, žaidžiame kad ir kokį nors paprastą stalo žaidimą. Karantinas,
kai visi esame namuose, dabar
suteikia dar daugiau tų gerų akimirkų.

A. Visockaitei-Juknevičienei daugiausia džiaugsmo teikia visos šeimos kartu leidžiamas laikas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Buvusi Druskininkų regiono televizijos žinių vedėja,
dabar – kelių sėkmingo verslo įmonių šeimininkė Andželika Visockaitė-Juknevičienė
šiuo metu džiaugiasi motinystės atostogomis. Kadangi pati
buvo vienturtė dukra, ji nuo

pat vaikystės svajojo apie didelę savo šeimą. Taigi svajonė
išsipildė, ir dabar Andželika
kartu su vyru Dariumi augina
net keturis vaikus – 17-metę
Dorotėją, 12-mečius dvynius
Adrijų ir Astijų bei pusės metukų Dovą Žaką.
Andželika sako gavusi didelę gyvenimo dovaną ir jaučiasi

labai laiminga. Keturių vaikų
mama laukia artėjančio savaitgalio, kai su visa šeima minės
Motinos dieną, per kurią, kaip
kasmet, bus apgaubta visų namiškių dėmesio ir meilės.
„Reikia paieškoti žmonių,
turinčių tiek kantrybės, kiek
jos turi Andželika. Ir ji dar sugeba nuolat šypsotis“, – šil-

Ir, tiesą sakant, kas gali būti
mieliau, kai į tave tiesiasi ir apkabina tavo mažylio rankytės?
Jau teko patirti ir išsiskyrimo su
dukra jausmą. Vos 15-os sulaukusi Dorotėja visus metus mokėsi ir treniravosi Italijoje. Tada, sakyčiau, nugalėjo ne „mamiškos“
emocijos, o racionalus protas.
Supratau, kad man svarbiausia –
vaikui palinkėti sėkmės ir suteikti
galimybę pamatyti pasaulio. Kad
sužinotų, jog gyvenime galimybių yra labai daug, tereikia tinkamai jas pasirinkti ir stengtis.
Ir dabar didžiuojuosi savo mergaite, kad ji išmoko būti dar savarankiškesnė, patobulino kalnų slidinėjimo įgūdžius. Tiesa, ji
dažnai grįždavo namo, ir mes ją
aplankydavome.
Grįžusi iš Italijos, jaunimo olimpiadoje Sarajeve Dorotėja atstovavo Lietuvai, dabar ji yra Lietuvos rinktinės narė. Manau, kad
tokie pasiekimai jos amžiuje yra
puikūs.
Visada sakau – kai eini pasirinktu keliu ir sieki tikslo, būtinai
jį pasieksi. Dorotėja, kuri visada kalnų slidinėjimu gyveno, tuo
degė, akivaizdus to pavyzdys –
jai jau pavyko iškovoti svarbių
pergalių. Žinojimas, kad ji daro
tai, kas jai patinka, laikino išsiskyrimo metu manyje tą savininkišką motinišką prisirišimo
jausmą tarsi užgesino. Kai matai, kad vaikas laimingas, save
tikrai pamiršti ir galvoji tik apie
jo gerovę.
O šeimoje man nėra sunku. Mes
visada vieni kitiems padedame,
dalijamės pareigomis. Pas mus
nėra vyriškų ir moteriškų darbų.
Viską darome bendrai, o tai lengvina mano buitį.
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Tarybos posėdyje prisiekė naujas narys, patvirtintas Bendrasis planas, priimti
bendruomenei svarbūs sprendimai
Balandžio 24 dieną Druskininkų savivaldybės Taryboje
priesaiką davė naujas Tarybos
narys judėjimo „Už Druskininkus“ atstovas Juozas Dailydė,
pakeitęs iki šiol ten dirbusį Simoną Kazakevičių. J. Dailydės
priesaiką priėmė ir Tarybos
nario pažymėjimą įteikė Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininkė Laura Matjošaitytė.
Posėdyje patvirtintas labai
reikšmingas dokumentas – Druskininkų savivaldybės bendrasis
planas. 2008-aisiais patvirtintą Bendrąjį planą nuspręsta koreguoti dėl Teritorijų planavimo
įstatymo pasikeitimų, gyventojų ir verslininkų išsakytų pastabų apie kai kuriuos neatitikimus,
intensyvios savivaldybės plėtros.
Vertinant savivaldybės demografinius ir ekonominius pokyčius,
gyventojų pasiūlymus ir teisės
aktų pakeitimus, pradėtas rengti
naujas Druskininkų savivaldybės
bendrasis planas.
Planavimo procesas buvo vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje (TPDRIS), užtikrinant planavimo viešumą ir proceso valstybinę priežiūrą.
Plano rengimo procedūros
buvo nuolat viešinamos, su plano sprendiniais galėjo susipažinti bendruomenė. 2020 metų pradžioje organizuotas Druskininkų
savivaldybės teritorijos bendrojo
plano keitimo sprendinių konkretizavimo viešas svarstymas su
visuomene. Druskininkų savivaldybės administracijai dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimo ir koregavimo buvo pateikta beveik 100
siūlymų, juos įvertino plano rengėjas UAB „Urbanistika“.
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo

J. Dailydės priesaiką priėmė ir Tarybos nario pažymėjimą įteikė Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

sprendinius suderino 27 institucijos ir įgaliotos įstaigos, išdavusios planavimo sąlygas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos patikrino ir išdavė Teritorijų
planavimo dokumento patikrinimo aktą, kuriame siūloma patvirtinti Druskininkų savivaldybės
teritorijos bendrojo plano keitimą.
Dar vienas bendruomenei svarbus sprendimas – dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
paskirstymo. Pristatyti planuojami darbai Druskininkų mieste,
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose.
Taryba pritarė Druskininkų katilinės modernizavimui, įgyvendinat ekologinį projektą ir įrengiant
absorbcinį šilumos siurblį.
Kaip ir kasmet, buvo peržiūrėta
keleivių vežimo vietiniais maršrutais kainos ir tarifai – pastarieji išlieka nepakitę.
Taryba pritarė savivaldybės
administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimui. Suformuotas 129 tūkst. eurų lėšų rezervas, reikalingas ekstremalios
situacijos sukeltų padarinių išlaidoms padengti – koronaviru-

sinės infekcijos (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo
priemonėms ir paslaugoms įsigyti: apsaugos priemonėms (respiratoriams, vienkartinėms pirštinėms, kombinezonams, veido
kaukėms ir pan.) medikams, dezinfekciniam skysčiui daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimui. Rezervas naudojamas
ekstremaliosioms
situacijoms
arba ekstremaliesiems įvykiams,
gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti bei jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.
Pakeista Etikos komisijos ir
Ūkio ir kurorto plėtros komiteto sudėtis. Vietoj S. Kazakevičiaus Etikos komisijos nariu ir komisijos pirmininko pavaduotoju
paskirtas Artūras Skausmenis.
Ūkio ir kurorto plėtros komiteto
nariu ir pirmininko pavaduotoju –
J. Dailydė.
Taryba taip pat patvirtino ūkio
srities įstaigų, švietimo įstaigų ir
jaunimo užimtumo centro, sveikatos priežiūros ir socialines
paslaugas teikiančių, kultūros ir
turizmo įstaigų bei kontrolės ir
audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitas.

Tarybos posėdyje priimti Druskininkų bendruomenei svarbūs ir reikalingi sprendimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Svarbi informacija dėl vaikų priežiūros Druskininkų
savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose
karantino laikotarpiu
Primename, kad nei mokyklos, nei ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos karantino
metu nevykdo, tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro
– Valstybės lygio ekstremalios
situacijos Valstybės operacijų
vadovo 2020 m. balandžio 23 d.
sprendimą Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
vaikų priežiūros organizavimui
įstaigose“, būtinoji vaikų priežiūra savivaldybėje gali būti organizuojama.
Tėvai, įtėviai ar globėjai dėl vaiko
priežiūros ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje karantino laikotarpiu gali
kreiptis tuo atveju, kai turi fiziškai
grįžti į savo darbo vietas ir neturi
galimybės dirbti nuotoliniu būdu.
Besikreipiantys tėvai, įtėviai,
globėjai ar rūpintojai įstaigos vadovui turės pateikti prašymą, nurodant, kad nėra galimybės prižiūrėti vaikus namuose, taip pat
– darbdavio pažymas, patvirtinančias, jog nėra galimybės dirbti
nuotoliniu būdu.
Prieš kreipiantis dėl vaiko priežiūros paslaugų, svarbu įvertin-

Tėvai, įtėviai ar globėjai dėl vaiko priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigoje karantino laikotarpiu gali kreiptis tuo atveju, kai turi fiziškai grįžti į savo darbo vietas ir neturi galimybės
dirbti nuotoliniu būdu/Asociatyvi nuotrauka

ti visas kitas vaiko priežiūros galimybes namuose.
Siekiant užtikrinti saugumą, šiuo
metu įstaigose nėra galimybės
prižiūrėti vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas.
Į įstaigas negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos

paveikiamais žmonėmis – vyresniais nei 60 metų, sergančiais lėtinėmis ligomis.
Tėvai, įtėviai globėjai ar rūpintojai, kuriems reikalinga būtinoji vaikų priežiūra karantino laikotarpiu,
turi kreiptis į Švietimo skyriaus
specialistę Jurgitą Naruckienę,
kuri suteiks daugiau reikalingos
informacijos, tel. 8 612 78525, el.
p. jurgita.naruckiene@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija
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Tikriausiai ir visa apimantį padėkos žodį Motina išgirsta,
kūdikiui pirmąkart ištarus MAMA. Visi kiti žodžiai vargu ar
gali net menkiausiai išreikšti padėką už mums suteiktą neįkainojamą dovaną – Gyvenimą bei jį gaubiančią Meilę.
Giliausia pagarba Jums – Gyvenimo ir Meilės Deivėms.
Sveikinu Jus Motinos dienos proga!
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Zenonas Streikus
Bus apmokėta iš Seimo nario Zenono Streikaus parlamentinių lėšų.
Užsakymo Nr. MDR-252-01

KARANTINO metu asmenims, grįžusiems iš užsienio,
privaloma 14 dienų izoliacija!
Apgyvendinimo koordinatorė Eglė Sadauskaitė
Tel. 8 629 97794,
el. paštas – egle.sadauskaite@druskininkai.lt
Jei pastebėjote asmenis, grįžusius iš užsienio, kurie nesilaiko
privalomos saviizoliacijos, praneškite apie tai tel. 112
Druskininkų savivaldybės informacija
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Pozicija
Sulaukėme ankstesnės savaitraščio publikacijos „Druskininkai 1997–2000 metais.
Rezultatai kalba patys už
save“ herojaus Tėvynės Sąjungos-LKD nario Gintaro Žilio
reakcijos ir griežto reikalavimo
– „atsakyti nedelsiant“... Ponui
Žiliui nepatiko publikacijos turinys, todėl jis, „gindamas savo
garbę, orumą ir sveikatą“, reikalauja „per dvi savaites savaitraštyje „Mano Druskininkai“ „pateikti šį mano tekstą
pilna apimtimi ir be jokių pataisymų.“
Ponui Žiliui nepatikusioje
publikacijoje redakcija, vadovaudamasi savo turima informacija, svarstė, be kita ko,
kaip konservatoriaus Gintaro Žilio kūrybinės dirbtuvės,
esančios Druskininkų mieste, kadaise tapo ponui priklausančia gyvenamąja rezidencija.
Perskaičius įsižeidusio konservatoriaus raštą, redakcija
ponui Žiliui nori priminti, kad
nūnai jis yra ne tik menininkas,
bet ir – pirmiausia – politikas,
o tai, savo ruožtu, reiškia, kad
žurnalistai turi kuo plačiausią
teisę vykdyti žurnalistinius tyrimus, o taip pat tamstą kritikuoti, kelti klausimus ir skelbti vertinimus, net jei jie nemieli
politiko akiai ir ausiai.
Nepaisant to, kad savaitraščio redakcija nesutinka nei su
vienu pono Žilio rašte nurodytu „argumentu“ ir neturi pareigos „pateikti šį tekstą pilna
apimtimi“, pono Žilio sveikatos labui vis dėlto nusprendėme paskelbti mums atsiųstą
opusą, kaip pageidavo jo autorius, be jokių pataisymų. Atsiprašome skaitytojų dėl pono
Žilio paliktų gramatinių, stiliaus
ir skyrybos klaidų:
„2020 m. balandžio 2 d. savaitraščio „Mano Druskininkai“ Nr.248, publikacijoje „Druskininkai 1997 – 2000
metais. Rezultatai kalba patys už save“ redakcija pateikėt apie mane teiginius,
visiškai neatitinkančius tikrovės, žeidžiančius mano,
kaip Lietuvos piliečio, Sąjūdžio veterano, Druskininkų
m. Tarybos signataro dalykinę reputaciją ir griaunančius mano sveikatą. < xxx
> Savaitraščio skaitytojams
turėtų būti žinoma tikroji kūrybinių dirbtuvių statybų istorija.
Dar sovietmečiu buvo
įsteigtas kūrybinių dirbtuvių statybos kooperatyvas „Vėtrungė“, kuriai
sklypas keturioms kūrybinėms dirbtuvėms statyti
(už savo pinigus) buvo skirtas 1987 m. Druskinininkų
LDT VK 1987.09.15 sprendimu Nr.133, o tikslus sklypo
planas Druskininkų vyr architekto buvo patvirtintas
1988.02.29. To kooperatyvo nariais buvo Silva Jakavonienė, Saulius Vaivada,
Gintaras Dumčius ir aš, dar
1989 m. (už tėvų dovanotas
lėšas) padėjęs pamatus kūrybinei dirbtuvei. Leidimus
tuo metu išduodavo ne savivaldybė, bet statybos inspektorius. 1996 m. iširus

Niekas neprašė – parašė ir papasakojo pats...
kad draudė. Mes sakome,
kad Jūs, kuklia mūsų nuomone, pasinaudojote savo buvimu valdžioje savo naudai ir
interesams. Vsio zakono, tikriausiai...

G. Žilio sklypas įteisintas Druskininkų miesto valdybos potvarkiu, pasirašytu tuomečio
mero V. Vaikšnoro

šeimai, butą palikau buvusiai žmonai su dukra, nieko neprašiau gyvenamojo
ploto, persikėliau gyventi į savo dar nepilnai įrengtą kūrybinę dirbtuvę. Jokie
įstatymai nedraudė dalį kūrybinės dirbtuvės pakeisti į
gyvenamas patalpas, todėl,
jausdamas pareigą civilizuotai įteisinti gyvenimą
studijoje, kreipiausi į tuometinę Druskininkų savivaldybę ir statybos inspektorių, kad kurybinę studiją
perregistruotų į namų valdą su kurybine studija ir išduotų leidimą rekonstrukcijai, pritaikant ne tik kūrybai,
bet ir gyvenimui.“
Redakcijos paaiškinimas
Vieno politiko nuomonės sakinio (tekste pažymėta <xxx>)
nepublikavome, nes tuo sakiniu garbus „Sąjūdžio veteranas“ ad hominem puola savaitraščio redaktorę, turbūt
visai pamiršęs, jog ši per trejetą dešimtmečių apie meniškos sielos politiką parengė ne
tik kritinių, bet ir gražių, herojui
malonių publikacijų. Tuo pačiu
primename, jog LR Konstitucija, Visuomenės informavimo
įstatymas ir Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas, į kuriuos savo rašte apeliuoja ponas Žilys, draudžia
skelbti asmeninio pobūdžio
vertinimus, nepagrįstus, nepatikrintus, faktais neparemtus
kaltinimus ir etiketes.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Gintaras Žilys, buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atsakingasis sekretorius,
konservatorius
principingai
suprasdamas viešojo intereso svarbą, savo ranka rašytu ir
redakcijai siųstu raštu patvirti-

no ir prisipažino, kad, pasinaudodamas „nedraudžiančiais
įstatymais“, kūrybines dirbtuves pavertęs gyvenamosiomis
patalpomis. Tik „Sąjūdžio veteranas“ veikiausiai pamiršo,
ką anksčiau pats spaudai yra
pasakojęs ir apie tai, kur iš tiesų buvo jo kūrybinių dirbtuvių
patalpos – ne Gardino gatvėje, o Druskininkų vandentiekyje: „Buvo ten suteiktos patalpos kaip studija. Galėjau ten
kurti – ir virinti skulptūras, ir
piešti“, – spaudai yra porinęs
menininkas.
Redakcijos turimų sutarčių,
paties pono Žilio prašymų
pratęsti sutartį, bendrovės
valdybos posėdžių protokolų, sąskaitų ir kasos pajamų
orderių už nuomą kopijos patvirtina, kad tas pats G. Žilys
iki pat 2007 m. rugpjūčio 20
d. kad savo meną kūrė ne kūrybinėse dirbtuvėse Gardino
gatvėje, kurias pakeitė į gyvenamas patalpas, o kitose
jam, kaip garbiam menininkui,
kūrybai suteiktose patalpose,
t. y., – Druskininkų vandentiekio suvirinimo patalpose ir
kalvėje. Bendrovės turto nuomos darbuotojams įkainių sąraše – kalvės nuomos grafoje nurodyta – „pagal atskirą
skaičiavimą“... Šios turimos
informacijos pagrindu redakcija ir padarė pagrįstą prielaidą, jog „Sajūdžio veteranas“
– vandentiekio pulto valdymo
operatorius, dispečeris G. Žilys meną kūrė vandentiekyje,
tuo tarpu savo „kūrybinėse
dirbtuvėse“ Gardino gatvėje
ponas paprasčiausiai gyveno. „Nieks nedraudė dirbtuvių paskirties keisti į gyvenamąją“, – pyksta ponas Žilys
redakcijai atsiųstame rašte.
Ponas Žily, mes ir nesakome,

Priminimas
Trumpam grįžkime į tuos sunkius 1996 metus. Gaila, aišku,
iširusios šeimos, kuomet liūdnas ir vienišas menininkas,
kaip pats rašo, išsikrausto „gyventi į savo dar nepilnai įrengtą kūrybinę dirbtuvę ir jaučia
pareigą civilizuotai įteisinti gyvenimą studijoje“...
Galbūt prislėgtas liūdesio, jis
patogiai pamiršo, kad jau nuo
1992-04-30 Druskininkų miesto valdybos (Protokolas Nr. 12)
ir jos pirmininko Vytauto Vaikšnoro potvarkiu 161 – v, yra įteisinęs ten savo sklypą. Ne,
savo laiške redakcijai jis netgi
bando teigti, kad tai, neva, yra
melas, nes V. Vaikšnoro „vadovaujama valdyba jokio dokumento dėl dirbtuvių statybos
nepriėmė. Statybos leidimus
išduodavo statybos inspektorius, pagal vyr. architekto suderintą projektą.“ Logiška, nesiginčijame – leidimas statyti
išduodamas konkrečiame žemės sklype, bet apie jį – po 45
sekundžių... O štai čia – dokumento kopija „Sąjūdžio veterano“ atminčiai atgaivinti.
Savo rašte redakcijai G. Žilys
mini kūrybinių dirbtuvių statybos kooperatyvą „Vėtrungė“,
ir keturis jo narius, bet Druskininkų miesto valdyba nusprendė, cituojame: „Įteisinti ir patvirtinti faktiškai naudojamų
žemės sklypų raudonąsias linijas, (tarp kitų) 1.3. 0,0755 ha
ploto žemės sklypą Gintaro Žilio, Eduardo kūrybinėms dirbtuvėms Gardino g. <...>.“ Apie
žemės nuomos kainas potvarkyje nekalbama. Atkreiptinas dėmesys, kad žemė skirta
ne statybos kooperatyvui „Vėtrungė“, o konkrečiai – Gintarui Žiliui, ir kitiems anksčiau
minėtiems asmenis. „Man jokios išimtinės tesės nebuvo
suteiktos“, – rašte tvirtina ponas Žilys, bet V. Vaikšnoro potvarkis rodo ką kitą. Beje, konservatorius pamiršo paminėti
kaimynę R. Z. (Gardino gatvė),
bet ką ji ten, smulkmė – tik
0,0279 ha, o štai Gintaro Žilio sklypas – tris kartus didesnis, iš visų kooperatyvo narių
didžiausias. Tačiau palaukite,
palaukite... O tai, kaip suprasti „Įteisinti faktiškai naudojamų
žemės sklypų raudonasias linijas“? Tai ką ten „faktiškai“
darė – arė, sėjo ir akėjo? Ne,
ką Jūs, juk G. Žilys ką tik pats
savo ranka prisipažino – kad
dar „1989 m. už tėvų dovanotas lėšas padėjęs pamatus kūrybinei dirbtuvei.“ Taip, tada į
tas „dovanotas“ žiūrėjo atlaidžiau, o – bet – tačiau, kaip
G. Žilys įsigijo žemės sklypą?
Savaitraščio redakcija mano,
kad po dramatiškos Vijūnėlės
bylos druskininkiečiai turi teisę sužinoti, ar „Sąjūdžio veteranas“ žemę pirko, o gal gavo
dovanų iš sovietinės ar konservatoriškos nomenklatūros?
Dar G. Žilys teigia, kad sklypas skirtas 1987 m., o deta-

lus planas patvirtintas 1988 m.
Taip, bet gal net ir tais gūdžiais
sovietiniais laikais reikėjo statybos leidimo? Apie statybos
leidimą „Sąjūdžio veteranas“
neužsimena. Galbūt pamiršo?
O gal būtent tuomet Druskininkų miesto vandentiekio menininkas-valdymo pulto operatorius dispečeris ir pasuko į
politiką?
Tikri dokumentai
Po dešimties metų – 1997 m.
Alytaus apskrities Viršininko
administracijos, Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Leidimų vykdyti statybos darbus
registracijos žurnale nurodoma, kad 1997 m. birželio 16 d.
išduotas leidimas G. Žilio „kūrybinės studijos“, Gardino 6a
statybai ir galioja iki 1999 m.
birželio 30 dienos.
Bet palaukite, o kaipgi vargšo vienišo menininko prisipažinimas, kad dar 1996 metais,
tai reiškia prieš metus iki statybos leidimo gavimo, jis, palikęs butą žmonai su dukra, jau
išsikraustė „gyventi į savo dar
nepilnai įrengtą kūrybinę dirbtuvę“? Ar galima statyba ir gyvenimas name be statybos leidimo?
2000 m. kovo 3 d. leidimas
perregistruojamas, 2000 kovo
7 d. išduodamas leidimas vykdyti statybos darbus, o jau kitą
dieną, kovo 8-ąją, Gintarui Žiliui išduodamas individualaus
statinio pripažinimo naudoti aktas – aišku, „gyvenamajam namui su kūrybine studija ir garažu“, kuriame, kaip jis
pats ką tik prisipažino, gyveno jau nuo 1996 metų! Namas
per parą? Kaip tame posakyje – „penkmečio planas per dvi
dienas“...
Taip kalba dokumentai.
Epilogas
Visiems, o taip pat ir ponui Žiliui linkėdami kuo geriausios
sveikatos, laimės, kūrybinės
sėkmės ir šiek tiek šviesesnės
atminties, retoriškai klausiame
– ar niekam per piknikėlį prie
Vijūnėlės ežero nekaito ausys?
Nedalyvavote? O kokios spalvos tada buvo Jūsų sąžinė? O
kodėl Jūs, kaip menininkas, nepalaikėte iniciatyvos perduoti
pastatą visuomenės reikmėms
– vaikams? Liūdna, kai menininkais save tituluojantys ponai
daugiau prasmės mato griovime, o ne sukurto turto pritaikyme mūsų visų vaikų ir anūkų meninių gebėjimų ugdymui.
Bet mes suprantame – pritarti
kuriančioms idėjoms konservatoriams, regis, nebūdinga...
Epilogas II
Ilgo atspausdinto ir nuskanuoto rašto kopija į redakciją
kreipėsi ir dar vienas nepatenkintas opozicijos atstovas Antanas Balkė. Kreipėmės į jį ir
klausėme, kokie konkretūs paskelbti teiginiai esą neatitinka
tikrovės ir žemina poną Balkę. Paprašėme jo patikslinti informaciją. Atsakymo dar taip ir
nesulaukėme.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Keturių vaikų mama A. Visockaitė-Juknevičienė: „Jaučiuosi gavusi didžiausią
gyvenimo dovaną“

Atkelta iš 1 psl.

Trys kartos: anūkė Dorotėja, mama Andželika ir močiutė Rimutė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Sugindama mažąjį Dovą, Andželika sako jaučianti mažiau baimių, atsirado daugiau vidinės ramybės/Laimos Rekevičienės nuotrauka

– Kiekviena mama džiaugiasi,
kai vaikams sekasi. Kuo džiugina Jūsų ketvertukas?
– Dorotėjos gyvenime didelę reikšmę užėmė kalnų slidinėjimas. Tiesa, dabar ji dėmesio skiria ne tik sportui, bet ir mokslams
„Ryto“ gimnazijoje. Tame pačiame klube, kuriame treniruojasi
sesė, slidinėjimo įgūdžius tobulina ir Adrijus. Astijus žaidžia lauko
tenisą. Dorotėja M. K. Čiurlionio
meno mokykloje baigė fortepijono specialybę, dvynukai mokosi
šios mokyklos dailės skyriuje.
Smagu, kad jiems tai patinka.
Ypač Astijui, kuris moka savo
emocijas perteikti piešiniuose.
Jis mėgsta anime žanrą. Kuo domėsis mažasis Dovas, dar anksti spėlioti...
– Kokia įprastai Jums būna
Motinos diena? Kuo ji ypatinga?
– Tą dieną tikrai sulaukiu daug
dėmesio ir iš vaikų, ir iš vyro. Labai mėgstu gėles, taigi tądien jų
gaunu tikrai daug. Mamos diena
tikrai būna pakylėta diena. Man
ji net prilygsta didžiosioms metų
šventėms.
– Kokie pačios santykiai Jūsų
su mama? Ko teko iš jos išmokti?
– Mūsų santykiai tikrai labai šilti
ir draugiški. O joje labiausiai vertinu švelnumą ir moteriškumą. To
iš savo mamos ir pati mokausi.
– Ar labai skyrėsi pirmagimės
dukros, dvynukų ir jauniausiojo Dovo auginimas?
– Tikrai labai skiriasi pirmojo vaiko ir pagranduko auginimas. Kai susilaukėme Dorotėjos,
mums viskas buvo nauja. Ir buvo
daug pirmų kartų bei naujos patirties. Teko visko mokytis patiems.
Su dvynukais buvo paprasčiau,
nes jau daug ką žinojome. Tik jie
buvo du... O dabar, auginant mažąjį, baimių – tikrai mažiau, dau-

giau atsirado vidinės ramybės.
Šįkart visi pirmi kartai – pirmi tik
Dovui. O man tai jau ketvirti pirmi kartai...
– Kokias tradicijas puoselėjate savo šeimoje?
– Puoselėjame Kalėdų ir Velykų tradicijas. Mūsų namuose tada
susiburia visi mano ir Dariaus artimieji. Šį buvimą namuose su artimiausiais žmonėmis labiausiai
branginu. Kaskart per šias šventes būna daug veiksmo, maisto
gaminimo, klegesio, džiaugsmo
ir klegesio. Ir tai manęs visai nevargina. Priešingai – nepaprastai
džiugina!
Kita šeimos tradicija – kelionės.
Keliavome, kol galėjome, nemažai. Tik kelionėse mus supa jau
kiti žmonės. Dar nuo studijų laikų
bendraujame su šeimomis, kurios
irgi augina po keturis vaikus. Taigi mūsų interesai kelionėse tikrai
sutampa. Su jais visi kartu ir keliavome į Italiją, Ispaniją, įvairias salas... Tiesa, keliaujant tokiai didelei kompanijai, didžiausias iššūkis
būna rasti namą, kuriame visi sutilptumėme. Idealu, kai kieme
būna ir vaikų pramogoms skirtų
erdvių.
Kol neturėjome Dovo, teko pakeliauti ir dviese, be vaikų. Su tais
pačiais draugais. Tik tada kelionės jau buvo kitokios – tolimesnės, romantiškesnės. Pabuvojome Niujorke, Tailande...
– Būdama nemažos šeimos
mama, Jūs rasdavote laiko
ir altruistinei veiklai – buvote „Maltos“ ordino savanorė.
Viena iš pirmųjų pasiūlėte sodyboje apsigyventi nuo gaisro nukentėjusioms alytiškių
šeimoms. Ką ši veikla Jums
suteikia?
– Šiuo metu, kol auginu Dovą,
veiklą „Maltos ordino pagalbos
tarnybos Druskininkų grupėje
esu pristabdžiusi. Bet, kai mažylis kiek paaugs, būtinai grįšiu.

A. Visockaitė-Juknevičienė rasdavo laiko ir savanoriškai veiklai „Maltos ordino
pagalbos tarnybos Druskininkų grupėje/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ši veikla man suteikia dvasinės
pilnatvės.
Manau, kad kiekvienas turėtumėme bent pabandyti tapti savanoriu. Galima rasti įvairių sričių,
kuriose galima savanoriauti: padėti vaikams ar seneliams, rūpintis gyvūnais prieglaudose ar švarinti gamtą.
Tuomet tu tarsi pradedi gyventi nauju režimu – žinai, kad kelias
valandas per savaitę skirsi savanoriškai veiklai. Aš skirdavau apie
tris valandas – vieną rytą per savaitę. Esu tikra, kad kiekvienas
žmogus, susidėliojęs savo dienos
ar savaitės grafiką, tikrai rastų galimybių savanorystei.
Tas bendruomeniškumas ir no-

ras daryti gerus darbus pačiam
žmogui suteikia daug teigiamų
emocijų. Juk, įsisukę į įprastą rutiną „darbas – namai – buitis“, žmonės kartais nė nepastebi tų, kam
labiausiai reikia pagalbos ir paramos. Džiaugiuosi, galėdama padėti. Man atrodo, kad aš iš savanoriškos veiklos tikrai gaudavau
daugiau, negu atiduodavau. Labai geras jausmas apima, jeigu
suteiki žmogui laimės, palengvini jo būtį.
Bet, tiesą sakant, net nesijaučiu, daranti ką nors ypatingo. Argi
sunku padėti kaimynui, kurį ištiko bėda? Gal tada, jei man nutiks
nelaimė, jis irgi padės? Tai yra natūralu. Pažįstu nemažai žmonių,
kurie taip pat dalyvauja socialiniuose projektuose. Tokių žmonių
mano aplinkoje tikrai nemažai!
– Jūsų profesinis kelias gana
margas. Mokėtės pedagoginiame universitete, jauna ištekėjote ir tapote mama, buvote
Druskininkų regiono televizijos
žinių vedėja, dirbote Savivaldybėje, vėliau pasukote į privatų verslą, kuris irgi yra daugialypis... Jūsų gyvenime daug
ieškojimų ir atradimų?
– Man tikrai patinka vis nauji iššūkiai ir savęs atradimas naujose veiklose. Besilaukdama Dovo,
baigiau dar vienas studijas – mokiausi interjero dizaino privačioje
Vilniaus dizaino mokykloje. Ir vėl
norėčiau ko nors naujo mokytis.
Nes man tai patinka, ir gal tai yra
prigimtinis dalykas?
O profesinėje karjeroje kai kas

buvo planuota, kai kas gavosi neplanuotai. Ryžtas imtis nuosavo
verslo transporto srityje buvo nemažas iššūkis. Ypač pirmaisiais
metais. Pradėjusi dirbti šioje srityje, pirmiausia pasimokiau ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete, baigiau vadovų magistro studijas. Ten įgytos žinios man labai
padėjo, vadovaujant mūsų įmonei. Tik pati transporto sritis nėra
man labai artima, todėl džiaugiausi, kai atidarėme kitą šeimos
verslą – vilą „Ratta“. Čia jau galėjau realizuoti ir savo, kaip interjero
dizainerės, kūrybines vizijas.
– Iš kur semiatės jėgų? Kas
suteikia stiprybės?
– Regis, nieko tokio ir nedarau...
Negaliu sakyti, kad visai nelieka
laiko sau. Nedaug, bet lieka. Kol
buvo galima, ir masažais pasimėgaudavau. Vyras žino, kad jie
man patinka, todėl jam nesunku man išrinkti dovaną – dovanų
kuponas masažui visada tiks. Jis
mane palepina... Ir man patinka
rasti bent valandą, skirtą sau.
– Apie ką dažniausiai pasvajojate tomis sau skirtomis valandomis?
– Turiu ir asmeninių, ir profesinių
svajonių. Po interjero dizaino studijų, turėdama laisvesnę akimirką, mintyse projektuoju, matuoju,
dėlioju interjero detales. Noriu realizuoti savo kūrybines vizijas.
Kaip mama, svajoju, kad vaikai būtų laimingi. Ir kad eitų Dievo keliu. Tada viskas susidėlios.
Ir jų laimė bus tikra.
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Druskininkai 2011-2015 metais:

2011-2015 m. kadencijos Druskininkų savivaldybės taryba/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Per 2011 m. rinkimus ketvirtą kartą iš eilės druskininkiečiai
Druskininkų vairą atidavė į Ričardo Malinausko komandos rankas
(17 mandatų iš 25). Mero pavaduotoja – Kristina Miškinienė, nuo
2012 m. – Linas Urmanavičius.
2011 m. Druskininkai pirmieji Lietuvoje priėmė sprendimą dėl
visame pasaulyje plačiai taikomos vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra. Priėmus sprendimą dėl šios
rinkliavos, tais pačiais metais, galimai įkalbėti liberalo V. Trinkūno
ir pasinaudoję Seimo narių padėtimi, penki Seimo nariai – Jurgis
Razma, Valentinas Mazuronis,
Erikas Tamašauskas, Algis Čaplikas ir Antanas Baura, apskundė
Druskininkų savivaldybės tarybos
sprendimą, siekdami jį panaikinti, net nesigilindami į jo priėmimo
teisines bei ekonomines aplinkybes. Po beveik metus trukusio bylinėjimosi, 2012 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo, kad Druskininkų savivaldybė, įvesdama minėtą rinkliavą, nepažeidė teisės aktų ir Seimo narių skundą galutinai atmetė,
kaip nepagrįstą. Vėliau Druskininkų pavyzdžiu pasekė ir rinkliavas įvedė kiti Lietuvos kurortai

bei didmiesčiai. Surinktas lėšas
Druskininkų savivaldybė naudoja
kurorto reklamai bei viešosios infrastruktūros puoselėjimui. Manoma, kad būtent nuo šio fakto buvo
užsuktas purvo pylimo mechanizmas ant Druskininkų ir savivaldybės vadovų, kuris tęsiasi iki šiol.
Šioje kadencijoje buvo patvirtintas Druskininkų savivaldybės
plėtros 2014-2020 m. strateginis
planas, kurio tikslas – užtikrinti vietos gyventojams aukštą gyvenimo kokybę, sudaryti palankesnes sąlygas kūrybai, verslo
plėtrai, ekonominio konkurencingumo didinimui, investicijų pritraukimui. Plane numatyti tokie
projektai, kaip Lynų kelias, Menų
kalvė, K. Dineikos sveikatingumo
parko atnaujinimas ir kiti.
2011 metų pabaigoje atidarytas naujasis Parko tiltas. Iš viso
investuota apie 11,5 mln. eurų.
Projektas – ne tik tilto statyba,
bet Aušros gatvės Baltašiškėje, naujo dviračių tako iki „Snow
Arenos“ nutiesimas, naujos automobilių aikštelės įrengimas, tilto prieigų ir nuvažiavimų sutvarkymas. Šio tilto atsiradimo istorija
– išskirtinė. Norint gauti finansavimą tokiam dideliam objektui, reikėjo aukščiausių šalies vadovų

palaiminimo. Meras R. Malinauskas kreipėsi į tuometį Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską, kuris, išklausęs projekto pristatymą,
pirmiausia paklausė, kiek Druskininkai turi gyventojų, kad kurortui reikia dviejų tiltų kas kilometrą.
Merui pasakius gyventojų skaičių, A. Brazauskas draugiškai pasakė, kad tai per didelis, nerealus
projektas tokiam mažam miestui.
Tačiau tuo viskas nesibaigė. Gavęs neigiamą atsakymą, meras
R. Malinauskas su šviesaus atminimo Seimo nariu, profesoriumi
Justinu Karosu nuvažiavo pas susisiekimo ministrą (tuo metu juo
buvo A. Butkevičius) ir juokais paklausė, ar ministro kabinete kas
nors yra organizavęs bado streiką? „Sakėme, kad, jeigu negausime finansavimo šitam projektui,
mes būsime pirmieji, ministro kabinete surengę bado streiką. Ministerija tuomet skyrė 2 mln. litų
(apie 815 tūkst. eurų), nuo to viskas ir prasidėjo“, – šiandien su
šypsena naujojo tilto pradžios istoriją prisimena R. Malinauskas.
Šio projekto įgyvendinimas išsprendė kurorto plėtros, pasiekiamumo, turistų srautų valdymo
ir kitus svarbius klausimus. Užtikrinamas geresnis susisiekimas

Algis Bolys, 2011-2015 m.
kadencijos Tarybos narys:
„2011 m. tapęs Tarybos nariu,
labai džiaugiausi žmonių pasitikėjimu. Buvau išrinktas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto
pirmininku. Labai smagu dirbti
su motyvuota, veržlia, energinga komanda. 2011 m. kurortas
jau išgyveno klestėjimo laikotarpį, nuolat duris atverdavo naujos įstaigos, plėtėsi sveikatinimo sektoriaus pasiūla, gražėjo
miesto zonos. Buvo pasiūlyta
daug nematytų ir puikių sprendimų. Vienas iš jų – žydinčių narcizų laukas, iki šiol savo ypatingu vaizdu pritraukiantis minias
skirtingo amžiaus žmonių iš
įvairiausių šalių.
Šios kadencijos metu vienas iš įsimintinų inicijuotų darbų
buvo ir „pagalvės mokestis“, sukėlęs didelį opozicijos pasipriešinimą bei prieštaravimą. Jis
pasiteisino visu šimtu procentų.
Žinoma, reikėjo daug energijos
ir tvirtybės atlaikyti kritiką, bet
buvome pirmi, drąsiausi, nesitraukėme ir įgyvendinome gerąjį scenarijų. Šiuo laikotarpiu atsigavo švietimo įstaigos, buvo
atnaujintos, renovuotos jų patalpos, aikštynai.

Atidarytas ir vienas iš grandiozinių projektų – žiemos pramogų kompleksas „Snow Arena“. Šią dieną matome, kaip
„Snow Arena“ atsigauna, pritraukia didelius lankytojų srautus, kompleksą iš naujo atranda
viso pasaulio slidininkai. Džiugina sumanių vadovų darbas,
matant ateities perspektyvas,
kryptingai dirbant vardan didelių rezultatų. Esu labai laimingas
ir didžiuojuosi tuo, ką matome
šiandien, ko pasiekėme sunkiu, tačiau reikalingu ir kurortą
prikėlusiu darbu. Turime daug
motyvacijos ir planų. Druskininkų kurorto vardas nepaliaujamai
skambės tarp geriausių pasaulio kurortų!“

Gailiūnų ir Baltašiškės gyventojams, iš kurorto centro išvykstantiems turistams lengviau pasiekti
netoliese esančią „Snow Areną“ ir
kitus traukos objektus.
Druskininkų gyventojai ir kurorto
svečiai nuo 2012 metų liepos gali
grožėtis M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijomis – visame mieste pastatyti molbertus primenantys stendai.
2012 metais buvusio vaikų darželio vietoje duris atvėrė neatpažįstamai pasikeitusi moderni Druskininkų viešoji biblioteka.
Joje suformuotos atviros ir patogios erdvės, kuriose vyksta daug
įvairių renginių. Druskininkų viešoji biblioteka po rekonstrukcijos
iš išorės primena užverstą knygą.
2012 metais Druskininkų savivaldybė viena iš pirmųjų šalyje
pradėjo įgyvendinti daugiabučių
namų modernizavimą. Pagreitį
pagavusi renovacija iki šiol vykdoma sėkmingai – Druskininkai ne
kartą rodyti, kaip gerosios praktikos pavyzdys.
2013 metais renovavus senąją
katilinę (Veisiejų g. 17), duris atvėrė Jaunimo užimtumo centras.
Pirmame pastato aukšte įrengta
didžioji 260 sėdimų vietų salė, kurioje organizuojami jaunimo renginiai ir bendruomenei svarbios
šventės. Antrame aukšte įrengtos
administracinės patalpos, trečiame – atvira jaunimo erdvė, konferencijų ir choreografijos salės.
Buvusios katilinės kiemas buvo
itin užterštas naftos produktais,
todėl jo sutvarkymui buvo parengtas atskiras projektas. Reikėjo pakeisti gruntą, tik tada buvo galima
įrengti jaunimo erdves. Išvežus
užterštą žemių sluoksnį, buvo sutvarkyta aplinka: įrengtas sporto
aikštynas su krepšinio, tinklinio,
teniso aikštelėmis. Lauke įrengta vasaros scena ir amfiteatras su
600 sėdimų vietų.
2013 metais iš pagrindų buvo atnaujintas Taikos ir Šv. Jokūbo gatvių skveras: senus medžius pakeitė nauji želdynai, nušiurusią
skulptūrą – T. Gutausko skulptūra „Svetingumo vartai“. Pasagoje
įkomponuoti 16 kaimyninių tautų
laimės bei sėkmės ženklų. Šalia
skulptūros įrengtas visų 16 valsty-

bių simbolius paaiškinantis plieninis stovas.
2013 metais lankytojams duris atvėrė renovuotas, ir išore, ir
vidumi neatpažįstamai pasikeitęs Druskininkų miesto muziejus.
Įgyvendinus daugiau kaip 1 mln.
eurų kainavusį projektą, sutvarkytas Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto interjeras,
muziejaus terasa, nuo kurios atsiveria vaizdas į Druskonio ežero pakrantę.
2013 metais Druskininkuose atidaryta biomasės katilinė. Tai – didelis laimėjimas Druskininkams,
nes buvo galima pereiti prie tuo
metu pigesnių atsinaujinančių išteklių – biokuro.
2011-2015 metais buvo toliau
investuojama į ugdymo įstaigas.
2013 metais lopšelyje-darželyje
„Žibutė“ atnaujintos patalpos mažiesiems, 2014 metais duris atvėrė kapitališkai renovuotas visas
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
muzikos skyrius ir jo inžinerinė
infrastruktūra.
2014 metais Druskininkų kurortas šventė 220 metų jubiliejų. Ta
proga pirmąją Kurorto šventės
dieną M. K. Čiurlionio ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje iškilmingai
atidarytas kurorto jubiliejui skirtas
pilonas „220 priežasčių – Kodėl
Druskininkai?“. Druskininkų savivaldybė skelbė konkursą ir klausė žmonių: kodėl Druskininkai?
Konkurse sudalyvavo daugiau nei
400 dalyvių iš visos Lietuvos. Populiariausių priežasčių autoriai
buvo apdovanoti organizatorių
prizais, o pačios geriausios ir originaliausios priežastys įamžintos
simboliniame stende.
Kurorto jubiliejaus proga buvo
surengta mokslinė konferencija „Druskininkų kurorto istorija:
220 metų kelionė į sėkmę“. Iškilmingame Tarybos posėdyje Garbės piliečių regalijos įteiktos trims
naujiems Druskininkų garbės piliečiams: Grūto parko įkūrėjui Viliumui Malinauskui, tautodailininkui Antanui Česnuliui, UAB
„Draugystės sanatorija“ direktorei
Violetai Kaubrienei.
2014-ais metais Druskininkai
Turizmo departamento skelbtame mėgstamiausio miesto kon-
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naujas tiltas per Nemuną ir dėmesys kaimiškosioms bendruomenėms

Algimantas Šiaučiulis, 2011-2015
m. kadencijos Tarybos narys: „Visuomet buvau Druskininkų vystymosi sūkuryje, kadangi ėjau vadovaujamas pareigas. Buvau, esu ir būsiu Druskininkų
miesto patriotas: domėjausi investicijomis, analizavau tolimesnes miesto
perspektyvas. Vardan miesto gerovės
norėjosi dalyvauti ir Savivaldybės tarybos rinkimuose, kad svariais savo darbais prisidėčiau prie miesto vystymosi,
klestėjimo procesų įgyvendinimo. Galbūt labiau ne iš politinės, o ūkinės pusės. Tapęs Tarybos nariu ir pelnęs žmonių pasitikėjimą, labai entuziastingai
kurse laimėjo pirmąją vietą –
ant „Snow Arenos“ stogo buvo
įrengtas didžiausias pasaulyje LIKE ženklas. LIKE ženklo aukštis – 8,5 metro, užrašo
DRUSKININKAI raidžių aukštis
beveik 5 metrai, viso ženklo ilgis
– 57 metrai.
2013 metais Viečiūnuose duris
atvėrė rekonstruotas modernus
ir erdvus bendruomenės centras,
šalia centro sutvarkytas parkas,
kuriame įrengti suoliukai, nauja
vaikų žaidimų aikštelė.
2011-2015 metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas kaimiškosioms bendruomenėms.
Minėtu laikotarpiu duris atvėrė
arba buvo pradėti renovuoti arba
statyti beveik visų kaimiškųjų bendruomenių namai. Savo bendruomenių namus turi 9 (iš 10) bendruomenės: Ricielių, Viečiūnų,
Leipalingio, Neravų, Jovaišių, Stračiūnų, Bilso, Švendubrės, Jaskonių
ir Naujasodės bendruomenės.
Per šią kadenciją Druskininkų
savivaldybei įteikti net du „Auksinių krivūlių“ apdovanojimai.
2011 metais Druskininkų savivaldybei „Auksinių krivūlių“ apdovanojimuose įteikta nominacija
„Šviesiausias miestas“. Ją skyrė
LR Švietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi pasiekimus, darbą švietimo srityje ir Druskininkų
savivaldybės pastangas, kad mažieji druskininkiečiai turėtų šviesias ir gražias mokymosi, kūrybos bei sporto erdves.
2014 metais „Auksinę krivūlę“
Druskininkų savivaldybei skyrė
Europos komisijos atstovybė. Nominacija „Stipri bendruomenė –
stipri Europa“ savivaldybei įteikta
už skirtingų amžių grupių bendruomenės narių subūrimą po
vienu stogu. Druskininkų savivaldybė, perėmusi nenaudojamas
senosios miesto katilinės pastatą, jį renovavo. Dabar po vienu
stogu veikia ir darniai sugyvena

pradėjau dirbti miesto labui. Puikiai prisimenu, kaip vyko 2011-2015 m. Tarybos
mero rinkimai. Ne paslaptis, savo balsą
atidaviau Ričardui Malinauskui, kadangi
jo nuveiktuose darbuose, užsibrėžtuose
tiksluose mačiau tęstinumą, didelę energiją ir gausybę puikių minčių. Nepolitikavau šiuo klausimu, žiūrėjau į Druskininkų gerąją perspektyvą, kas gali traukti
vežimą toliau, kadangi darbai buvo stipriai įsibėgėję, miestas išgyveno klestėjimo, investicijų gavimo laikotarpį, norėjosi tik palaikyti šiuos darbus ir dirbti
dėl vis geresnių rezultatų. Neužilgo atsiskyriau nuo Liberalų ir centro sąjungos.
Tai jau buvo ne politiniai, o asmeniniai
motyvai, žmogiškumo faktoriai. Laikiausi nuostatos, kad mažiau politikos – daugiau gerų ir prasmingų darbų, motyvavo
nuveiktų darbų rezultatai, stiprus noras,
kad Druskininkuose gyventi būtų galima
vis geriau. Džiaugiuosi, kad bendromis
jėgomis nuveikta tiek prasmingų, nesuskaičiuojama daugybė darbų, kurie sekė
vienas paskui kitą, vardan šiandienos
klestinčio ir vieno iš geriausių Europos
kurorto vaizdo.“

Nadiežda Oleinik, 2011-2015 m. kadencijos Tarybos narė: „2011-ieji buvo
pirmieji mano, kaip politikės, žingsniai.
Tik pradėjusi eiti Tarybos narės pareigas,
buvau sužavėta Savivaldybės komanda,
Administracijos darbuotojais, jų disciplina,
motyvacija, atsakingumu, žiniomis, geležine tvarka. Labai džiaugiausi, pakliuvusi į
šias gretas. Jeigu kiekvienoje organizacijoje ir įstaigoje būtų tokia tvarka ir tikslus,
atsakingas darbas, noras padaryti kažką
ypatingai gero, judėti į priekį, nežiūrint nei
į krizių laikotarpius, nei į laidomas kritikos

strėles, gyventumėme visiškai kitame pasaulyje. Šio komandinio darbo patirtis pasiliks visam likusiam gyvenimui.
Širdis džiūgavo, kai matėme plūstančius
turistus, negailinčius liaupsių išpuoselėtai
miesto aplinkai, daugybei kokybiškas sveikatinimo paslaugas teikusių objektų. Kartu
džiaugėmės pagerėjusia vietinių gyventojų gyvenimo kokybe, sukurtomis naujomis
darbo vietomis. Atmintyje visuomet išliks
daugybė puikių prisiminimų. Stebėjome,
kaip vykdomi „Snow Arena“ komplekso
statybos darbai, lipome į pastato aukštumas, slidinėjimo trasų teritoriją. Tuomet
ėjau ir galvojau, nejaugi visa tai bus pas
mus? Tai – ne sapnas? Tai – realybė, kurią
sukūrėme savo nuosekliu darbu? Juk turėjome konkrečių planų, Druskininkus matėme, kaip vieną iš geriausių Europos kurortų. Šie gerosios praktikos pavyzdžiai ir
užsispyrimas vardan miesto gerovės rodo
– jeigu gyvenime žmogus turi tikslą ir kryptingai jo siekia, visada jį pasieks. Mūsų pavyzdys – meras R. Malinauskas, kuris leido pajausti, kad, turint tiek planų, tiek
minčių, tiek energijos ir veržlumo, galima
nuveikti žygdarbius.“

Druskininkų Jaunimo užimtumo
centras bei daugybė nevyriausybinių organizacijų.
Kas įvyko Druskininkuose
2011-2015 m.?
2011 m. Įkurtas trečiojo amžiaus
universitetas
2012 m. Pirmą kartą tarp
Druskonio ir Vijūnėlės pražydo
tūkstančiai narcizų
2012 m. Atidaryta B. Lubio
sakurų alėja
2012 m. Atidarytas kompleksui
„Grand SPA Lietuva“ priklausantis viešbutis „Dzūkija“
2012 m. Po rekonstrukcijos duris atvėrė restoranas-vyninė „Sicilia“
2012 m. Druskininkuose Žydrūnas Savickas patraukė 20 sujungtų automobilių, kurių bendras
svoris – 27 tonos 513 kilogramų
ir pasiekė naują Gineso rekordą.
2012 m. Įkurta asociacija „Druskininkų klubas“
2013 m. Atidaryti atostogų namai „Saka“
2013 m. Kurorto šventėje druskininkiečiai pasiekė masiškiausio
mineralinio vandens gėrimo rekordą
2013 m. Atidaryta „Gero skonio
krautuvėlė“
2013 m. Atidarytas viešbutis
„Art Hotel“
2013 m. Atidarytas renovuotas
sanatorijos „Belorus“ baseino ir pirčių bei purvo gydyklų kompleksas
2013 m. PSPC patalpose duris
atvėrė Psichikos dienos centras
2014 m. Pristatytas sveikus ir
neįgaliuosius bendruomenės narius vienijantis klubas „ERZON“
2014 m. kurorto centre duris atvėrė vila „Arnika“
2014 m. Pirmą kartą organizuotas „LTeam“ Žiemos festivalis
Druskininkų savivaldybės
informacija

Druskininkų savivaldybės, asmeninio archyvo ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Laukiant poilsiautojų grįžimo Druskininkuose verda darbas
bė šilumos, bet dabar ji tiesiog
paleidžiama į orą. Ją būtų galima
panaudoti ir po slidinėjimo trasa
įrengti pramogų centrą, kuriame
veiktų baseinai, dirbtiniai paplūdimiai, paplūdimio tinklinio aikštelės. Numatytas net specialus
baseinas banglentininkams – tai
baseinas, kuriame suformuojamos dirbtinės jūros bangos.

Arūnas Karaliūnas
„Keistas jausmas: du dešimtmečius kasdien mintys sukosi apie vieną tikslą – kaip
į Druskininkus privilioti kuo
daugiau žmonių, ir staiga teko
sustoti. Dabar norime atsinaujinti ir, kai tik bus galima, lauksime visų sugrįžtant“, – sakė
Druskininkų meras Ričardas
Malinauskas. Populiariausias
Lietuvos kurortas Druskininkai net ir karantino metu aktyviai ruošiasi vasaros sezonui:
vyksta išskirtinių objektų statybos, tvarkomi parkai ir fontanai, sodinami įspūdingi gėlynai, tiesiami nauji dviračių
takai, iš pagrindų atnaujinama visa mažoji infrastruktūra: suoliukai, pavėsinės, tilteliai, skulptūros. Atnaujinimo
darbus intensyviai atlieka didžiausi miesto objektai – grįžtančių turistų laukia ne tik
išgražėjusi aplinka, bet ir daugiau išskirtinių pramogų. Šiuo
metu atnaujinamas Turizmo ir
verslo informacijos centras,
esantis M. K. Čiurlionio gatvėje, kurorte įrengiami nauji
inovatyvūs turizmo trasų ženklinimo infrastruktūros objektai, interaktyvūs informaciniai
stendai. Tvarkoma ir atnaujinama nemaža dalis verslo
objektų. Druskininkų savivaldybė jau paskelbė kurorto širdyje esančios Vilniaus alėjos
techninio projekto parengimą.
Lankytojams žada staigmenų
„Iš pirmo žvilgsnio ramiame kurorte verda darbai. Aplinkos priežiūrai Druskininkuose keliame
aukščiausius standartus – ne išimtis ir šis karantino laikotarpis.
Svečius Druskininkai pasitiks atsinaujinę iš pagrindų – kai baigsis karantinas, tikrai turėsime kuo
juos nustebinti“, – sako Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas. Vijūnėlės tvenkinio pakrantėje šiuo metu žydi apie 500
tūkst. narcizų – karantino metu
pasigrožėti jais Druskininkų savivaldybė kviečia virtualiai, savo
socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 2019 metais Druskininkus aplankė rekordinis skaičius
turistų – 371 tūkst. žmonių nakvojo kurorte, o kur dar be nakvynės
apsilankę poilsiautojai arba privačiai viešėję žmonės, kurių suskaičiuoti nėra galimybės. Šių metų
pradžios turizmo skaičiai buvo
dar įspūdingesni, tačiau planus
pakoregavo pasaulyje išplitęs užkratas. „Jei karantiną užbaigsime
per anksti ir atsipalaiduosime, visos priemonės bei pasiekimai kovojant su koronavirusu nueis perniek. Bet neabejoju, kad atšaukus
karantiną palengva grįšime į
įprastą gyvenimo ritmą, ir Druskininkai vėl šurmuliuos visa jėga“, –
įsitikinęs R. Malinauskas. Druskininkų planuose – ir nauji objektai.
Sprendžiant apie infrastruktūros
plėtrą skirta erdvė teniso sportui
kurorte plėtoti. Jau gegužės 12

Druskininkų meras R. Malinauskas neabejoja, kad kurortas bus visiškai pasiruošęs priimti svečius, kai jiems pramogauti bus visiškai saugu/G. Bitvinsko nuotrauka

Kol nėra lankytojų, vandens parke vyksta atnaujinimo darbai, o pasiruošti darbui reikėtų savaitės

dieną vyks aukcionas investuotojams. Tikimasi, kad naujos teniso aikštelės lankytojams duris
atvers jau 2021 metais. Kiekvienais metais į šimtus renginių kviečiantys Druskininkai jau planuoja, kuo nustebins svečius ateityje.
„Šiais metais pradėjome planuoti
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes,
tačiau pandemija reguliuoja planus. Gali būti, kad pasaulinė situacija pakoreguos renginio datą ir
žaidynės bus nukeltos į 2022-uosius. Bet kokiu atveju Druskininkai tikrai nenustojo ruoštis nei
šiam, nei kitiems renginiams“, –
sakė R. Malinauskas.
Traktoriai stumdo sniegą
Nors karantinas namuose uždarė gausybę žmonių ir sustabdė
beveik visas veiklas, prieš dešimtmetį duris atvėrusioje Druskininkų „Snow Arena“ vyksta aktyvus darbas: riaumoja traktoriai,
sniego valytuvai – pradėti prieš
pusmetį suplanuoti atnaujinimo
darbai. „Snow Arena“ žiemos
pramogų kompleksas – vienintelis toks Baltijos šalyse ir vienas
didžiausių Europoje, tad po dešimtmečio aktyvaus darbo atėjo laikas atnaujinti kompleksą iš
pagrindų: pakeisti susidėvėjusius
šaldymo elementus modernesniais ir iš esmės pagerinti sniego
bei visų ten teikiamų paslaugų kokybę. Dešimtmetį „Snow Arenoje“

Prie paminklo M. K. Čiurlioniui sodinamos gėlės, puošiančios miestą

gulėjęs sniegas vežamas į kiemą, o naująją slidininkams skirtą dangą arenos vadovas Aivaras Kadziauskas žadėjo paruošti
iki liepos pradžios. Arenos direktorius A. Kadziauskas pasakojo,
jog sniegas šalinamas intensyviai, technika pluša beveik vienuolika valandų per parą. „Sniego sluoksnis labai storas, nuo
2011 metų, kai veikia arena, jis nė
karto nebuvo ištirpdytas. Sniegas
gabenamas į lauką, kur lėtai tirpsta nesukeldamas potvynių. Kai
pašalinsime sniegą, imsimės pagrindinių darbų“, – aiškino A. Kadziauskas. Jo teigimu, jau užsakyti modernūs šaldymo kontūrai,
kurie turės pakeisti dabar esančius. Taip pat planuojama pakeisti
medinį paklotą, kuris sudėtas ant
metalinio pagrindo. Vėliau ant atnaujinto pagrindo bus liejamas
ledo sluoksnis, kurį padengs sniego patrankų paleistas šviežias
sniegas. A. Kadziauskas sakė,
kad visus darbus planuojama užbaigti iki liepos pradžios. „Tikimės, kad viską atliksime laiku, o
iki tol gal ir karantinas pasibaigs.
Jau liepos ir rugpjūčio mėnesiais
arenos trasos rezervuotos užsienio šalių sportininkams. Kapitališkai sutvarkytos ir puikios kokybės
sniegu padengtos arenos laukia
būriai lankytojų“, – sakė A. Kadziauskas.
Siūlys daugiau pramogų
„Snow Arena“ projektas buvo
orientuotas į slidininkus bei snieglentininkus. Jos šeimininkai pastebėjo, kad tokios pramogos rūpi
ne visiems, – dalis atvykusių šeimų narių buvo priversti nuobodžiauti, o vienintelė vieta leisti laiką buvo kavinė. „Norime dalį
pradedančiųjų slidinėjimo trasos
skirti pramogų centrui su sniegu, kuriame ištisus metus veiktų net Kalėdų Senelio rezidencija“, – kalbėjo Druskininkų meras
R. Malinauskas. Jis pridūrė, kad
tai nėra šių metų projektas, tačiau
pasiruošimas būsimiems pokyčiams vyksta jau dabar. Arenoje
gaminant šaltį išsiskiria ir daugy-

Vandens parke – naujovės
Atnaujinimo darbai vyksta ir pačiame Druskininkų centre įsikūrusiame vandens parke „Aqua“.
Druskininkų vandens parkas atnaujinamas kasmet, tačiau karantino metu atnaujinimas vyksta
greičiau, galima padaryti daugiau
darbų.
„Pertvarkome pirtis, įrengėme
ledo kambarį, atnaujiname restorano infrastruktūrą, rekonstruojame šilumos mazgą, pakeisime
baldus“, – darbus vardijo parko
direktorius Edmundas Antanaitis. Jis mano, jog darbai bus baigti per mėnesį, – numatytus darbus daug lengviau atlikti dabar,
negu nesustabdžius veiklos, kai
būtina įvertinti ir lankytojų poreikius. E.Antanaičio skaičiavimais,
jei būtų leista atnaujinti veiklą, visiškai pasiruošti priimti lankytojus
vandens parkui užtektų savaitės.
Mero R. Malinausko nuomone,
toks objektas yra miesto infrastruktūros ašis ir turi išlikti savivaldybės nuosavybė. Tik tokiu atveju jis gali būti kurorto traukos
objektas, o ne pasipelnymo šaltinis. „Druskininkų vandens parkas yra unikalus, o jo veiklos rezultatai – vieni geriausių, galbūt
todėl susidūrėme su oponentų
siekiu jį kuo greičiau privatizuoti“, – kalbėjo Druskininkų meras
R.Malinauskas. Europos šalyse

Jis finansuojamas ne tik savivaldybės, bet ir valstybės lėšomis,
o bendra sąmata siekia 29 mln.
eurų. Vyriausybė lėšų projektui
skyrė iš valstybės investicijų programos. Druskininkų savivaldybė prisideda vandens parko dividendais. Kultūros centro statybai
taip pat numatyta išleisti pinigus,
gautus už savivaldybės aukcione parduodamą „Nemuno“ sanatoriją. „Šis objektas reikšmingas
ne tik Druskininkams, bet ir visai
Lietuvai. Poreikiu neabejojame ir
du dešimtmečius kryptingai ėjome šio tikslo link“, – kalbėjo kurorto meras R. Malinauskas. Anot
jo, turint maksimaliai masiniams
renginiams pritaikytą infrastruktūrą bei šiuolaikinį kultūros centrą
kultūrinio turizmo plėtra smarkiai
pasistūmėtų į priekį. Druskininkų kultūros centre įrengiamos 3
modernios salės, viena jų – net
1200 vietų. Jose bus galima rengti aukščiausio lygio atlikėjų pasirodymus ir tai taps dar viena svarbia paskata žmonėms poilsiui
rinktis Druskininkus.
Pasirinko teisingą kelią
Druskininkų meras R. Malinauskas visiškai pritarė Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio pozicijai, kad šiuo metu reikia
daugiau lėšų skirti verslui, projektams, nes tokiu atveju statybos įmonės turės darbo ir išsaugos darbo vietas, o šalies miestai
turės reikalingus objektus.
„Vienintelis teisingas sprendimas – aktyvinti tokių objektų vykdymą, o ne juos stabdyti.
Iki šių metų pabaigos galima atlikti 10-13 mln. eurų vertės kultūros centro statybos darbų.
Kol kas Vyriausybė rodo ryžtą tęsti papildomą perspekty-

Dešimtmetį „Snow Arenoje“ gulėjęs sniegas vežamas į kiemą, o naująją slidininkams
skirtą dangą arenos vadovas A. Kadziauskas žadėjo paruošti iki liepos pradžios/ G. Bitvinsko nuotrauka

Naująjį kultūros centrą tikimasi pastatyti 2021 metais, jame tilps 1200 žiūrovų

net 70 proc. vandens parkų dotuojami. Druskininkų „Aqua“ dirba pelningai, nuolat skiria investicijų atsinaujinimui ir dar sumoka
apie milijoną eurų dividendų, kuriuos savivaldybė skiria kultūros
centro statybai.
Kyla kultūros centro sienos
Praėjusiais metais prasidėjusi kultūros centro statyba – vienas svarbiausių šiuo metu vykdomų projektų Druskininkuose.

vių projektų finansavimą ir net
jį didinti. Jeigu taip nutiks, tikrai
būsime labai laimingi“, – įsitikinęs R.Malinauskas. Jis tikino,
kad Druskininkuose nebuvo nė
vieno objekto, kurio statyba būtų
pradėta turint visus reikiamus pinigus. Jei neatsiras nenumatytų
kliūčių, kultūros centro statyba
Druskininkuose gali būti užbaigta 2021 metų pabaigoje.
„Lietuvos rytas“, 2020-04-25
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Lyg būtų maža rūpesčių: su gamtos stichija susidūręs raseiniškis
gyventojams turi patarimą
Rūpesčių
dėl
karantino ir koronaviruso grėsmės šiomis dienomis – per
akis, todėl dar viena nelaimė namuose ir dėl jos patirti nuostoliai gali būti išties
skaudžiu smūgiu. Ką reiškia,
kai nemalonumai užklumpa
netinkamiausiu metu, teko
patirti raseiniškiui Albertui,
kuriam itin nemalonią išdaigą iškrėtė gamta. Kovo pabaigoje Vakarų Lietuvoje
siautėjęs stiprus vėjas nuo
vyro namo stogo nuplėšėtik pernai sumontuotus saulės energijos kolektorius ir
apgadino pastato konstrukcijas. Laimė, Albertas savo
turtą buvo apdraudęs ERGO
draudimu, todėl jo patirti
nuostoliai buvo kompensuoti, o apgadintas namų stogas – jau tvarkomas.
„Visada tikiesi, kad nelaimės tavo namus aplenks, tačiau mūsų šeima jau anksčiau
yra pasimokiusi, kad gamtos
stichijos nesirenka ir gali užklupti labai netikėtai, o palikti
savo saugumą likimo valiai –
ne pats protingiausias sprendimas. Vėjas mūsų namų stogą yra nuniokojęs ir anksčiau.
Laimei, jau ir tuomet, prieš
septynerius metus, buvome
apsidraudę, tad puikiai suvokiame apsaugos nuo įvairių
rizikų svarbą. Deja, dar daug

gi nelikti visai be pastogės.
Laukiame Jūsų užsukant į
ERGO skyrių M. K. Čiurlionio g. 107, Druskininkai. Arba
kviečiame pasitarti telefonu –
skambinkite darbo metu: Gitana Vaisietienė, tel. 8 650 87711.

žmonių apie tai susimąsto tik
ištikus nelaimei“, – sako draudimo bendrovės ERGO klientas Albertas.
Šiuokart stiprus vėjas Raseinių gyventojo šeimai pridarė nuostolių už daugiau kaip 5
tūkst. eurų. Buvo suniokoti ne
tik saulės energijos kolektoriai,
bet ir apgadinta namo ventiliacijos sistema, išdaužtas langas, apgadinti stogo parapetai.
„Be abejo, bejėgiškai stebėti, kaip gamtos stichija niokoja tavo namus, yra tikrai ne
pati maloniausia patirtis. Ypač
tokiu įtemptu metu, kai ir taip
daug nežinomybės, nerimo
dėl ateities. Kita vertus, net ir
matydami vėjo padarytą žalą,

galėjome jaustis ramiau, nes
žinojome, kad turtas yra apdraustas“, – pasakoja Albertas.
Vyras džiaugiasi ir greitu žalos administravimo procesu.
Nuo įvykio praėjus mažiau nei
savaitei, raseiniškis jau galėjo
pradėti remonto darbus.
„Nemažai darbų šiomis dienos stringa dėl karantino, tačiau, laimė, – ne žalos atlyginimo procesai. Dėl vėjo patirti
nuostoliai mūsų šeimai yra tikrai reikšmingi, todėl greitas
žalos atlyginimas labai padėjo. Galima tik įsivaizduoti, kokioje sudėtingoje situacijoje
žmogus atsidurtų, jei nebūtų apsidraudęs turto, o jo namus ištiktų nelaimė. Apsauga

nuo įvairių rizikų žmonėms turėtų būti vienas iš prioritetinių
dalykų, ypač – šiuo sudėtingu
metu. Vyraujant visuotiniam
nerimui, tai leidžia jaustis saugiau ir padeda neatsidurti nepavydėtinoje situacijoje“, – pažymi Albertas.
Savo turtą Albertas yra apdraudęs ne tik nuo gamtos
stichijų, bet ir nuo su ugnimi,
vandeniu, elektros įtampos
svyravimais ir vagystėmis susijusių rizikų. Draudikai daugeliu atveju gali pasiūlyti kiekvienam asmeniui ar šeimai
tinkamiausią pasiūlymą, todėl
tereikia laiku priimti teisingą
sprendimą, kuris gali padėti išvengti didelių nuostolių ar net-

ERGO Baltijos šalyse
ERGO yra viena pirmaujančių draudimo grupių Baltijos
šalyse, siūlanti ne gyvybės,
gyvybės bei sveikatos draudimą. Metinė įmokų suma ERGO
Baltijos šalyse sudaro 242 mln.
eurų. Per metus ERGO Baltijos
šalyse klientams apmoka žalų
už beveik 143 mln. eurų. Daugiau nei 650 tūkst. klientų Baltijos šalyse pasitiki ERGO grupės paslaugomis, patirtimi bei
finansiniu stabilumu.
Draudimo bendrovė ERGO
Lietuvoje įvardinta geriausiai
klientus aptarnaujančia draudimo sektoriaus įmone 2019
m. (remiantis bendrovės „Dive
Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimu).
Baltijos šalyse veikiančios
ERGO bendrovės yra tarptautinės ERGO grupės dalis.
Tai viena didžiausių draudimo
grupių Europoje. ERGO atstovaujama daugiau nei 30 šalių
Europoje bei Azijoje. Pagrindinis ERGO akcininkas yra viena didžiausių pasaulyje perdraudimo grupių „Munich Re“.
Plačiau: www.ergo.lt
Užsakymo Nr. MDR-252-03

Nuo balandžio 27 d. švelninamos karantino sąlygos
Balandžio 22 dieną vykusiame Vyriausybės posėdyje
buvo nuspręsta Lietuvoje iki
gegužės 11 dienos pratęsti karantiną, tačiau taip pat buvo
priimti sprendimai švelninti
karantino sąlygas, griežtai laikantis pagrindinių apsaugos
principų.
Pateikiame informaciją apie
tai, kokių reikalavimų dera laikytis organizuojant minėtas paslaugas:
Bendrieji reikalavimai paslaugų tiekėjams:
- visi asmenys ir lankytojai, ir
personalas turi dėvėti apsaugines kaukes;
- paslaugų teikimo vietoje nerekomenduojama lankytis rizikos
grupėse priskiriamiems asmenims;
- skatinti lankytojus atsiskaityti ne
grynais pinigais;
- užtikrinti, kad lankytojai prie
bilietų kasų laikytųsi ne mažesnio, kaip 2 metrų atstumo vienas
nuo kito;
- sudaryti galimybes tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai –
dezinfekcijai;
- neįleisti lankytojų, kurie turi ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių;
- užtikrinti, kad paslaugų teikimo
vietose dirbtų tik sveiki darbuotojai;
- kasdien matuoti darbuotojų
kūno temperatūrą;
- užtikrinti, kad tarp darbuotojų ir
lankytojų nebūtų tiesioginio kontakto;
- informuoti, kad darbuotojai, turintys įvairių susirgimų požymių neatvyktų į darbą;
- kasdien vertinti paslaugas teikiančių darbuotojų sveikatą;
- darbuotojus, kuriems pasireiškia
kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno

infekcijų ir kiti požymiai, nedelsiant
nušalinti nuo darbo;
- drausti (ne nuotoliniu būdu) dirbti darbuotojams, kuriems privaloma
izoliacija;
- prie įėjimo turi būti informacija apie tai, kad nerekomenduojama lankytis asmenims, esantiems
rizikos grupėse, kad būtina laikytis
higienos reikalavimų, skatinti atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.
Viešojo maitinimo veikla
Leista organizuoti viešojo maitinimo paslaugas dviem būdais: kai
maistas tiekiamas išsinešti ir atvirose erdvėse (lauko kavinėse).
Šioms paslaugoms keliami reikalavimai:
- lankytojai, perkantys maistą prie
kasų turi laikytis saugaus 1 metro
atstumo vienas nuo kito;
- atvirose erdvėse tarp staliukų turi būti atstumas, kad lankytojai sėdėtų per 2 metrus vienas
nuo kito;
- atvirose erdvėse sėdintys lankytojai turi būti nutolę ne mažesniu
kaip 1 metro atstumu nuo pėsčiųjų takų, gyvenamųjų pastatų, praėjimų į kiemus ar laiptines;
- į viešojo maitinimo įstaigas įleidžiami tik apsaugines kaukes dėvintys asmenys, prie vieno staliuko galima sėdėti ne daugiau kaip
dviem asmenims, išskyrus grupes,
kurias sudaro giminaičiai.
Laisvalaikio užsiėmimai atviroje erdvėje
Leisti veiklą golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose,
kartodromuose, vandenlenčių parkuose laikantis šių reikalavimų:
- riboti lankytojų srautus;
- užtikrinti, kad vienam lankytojui
būtų skirtas ne mažesnis kaip 10
kv. metrų paslaugos teikimo vietos

plotas, o tarp lankytojų – ne mažesnis, kaip 10 metrų atstumas;
- užtikrinti, kad būtų lankomasi ne
didesnėmis nei 2 asm. grupėmis,
išskyrus artimuosius;
Archyvų, bibliotekų, muziejų
lankymas
- perduodant daiktus (knygas, dokumentus) vengti tiesioginio ir artimo sąlyčio;
- skatinti dokumentų, knygų užsakymą iš anksto, nuotoliniu būdu;
- bibliotekose neteikti skaityklų,
atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų
paslaugų;
- skatinti dokumentų, knygų grąžinimą bekontakčiu būdu;
- užtikrinti grąžintų dokumentų,
knygų karantinavimą 24 val.
- užtikrinti, kad audiogidams būtų
naudojamos vienkartinės arba lankytojo individualios ausinės.
Pažintinių ir mokomųjų takų
(išskyrus apžvalgos bokštus)
parkų, Zoologijos, Botanikos,
sodų, esančių atvirose lauko erdvėse lankymas
- užtikrinti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą tarp lankytojų ar lankytojų grupių;
- užtikrinti, kad darbuotojai vengtų socialinio kontakto su lankytojais
ir vieni su kitais ( daugiau nei 2 metrų atstumu ir trumpiau nei 15 min.);
- vietose, kur susidaro lankytojų
eilės, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų.
Aukšto meistriškumo sporto
pratybos (treniruotės)
- galimybė treniruotis sportiniuose įrenginiuose suteikiama tik atrankos į olimpines ir paralimpines
žaidynes reikalavimus įvykdžiusiems sportininkams ir olimpinių
rinktinių kandidatams, kurčiųjų, pa-

saulio ar Europos čempionatams
besirengiantiems sportininkams;
- vienam sportininkui turi tekti ne
mažiau kaip 10 kv. metrų plotas ir
būtų išlaikytas 10 metrų atstumas
tarp sportininkų;
- kiti sportavimo vietose esantys
asmenys (treneriai, medicinos darbuotojai, aptarnaujantis personalas) turi dėvėti apsaugines kaukes
ir išlaikyti tarpusavyje ne mažesnį
nei 2 metrų atstumą;
- sportavimo vietose gali lankytis
sportininkai, aptarnaujantis personalas, neturintis viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymių;
- turi būti matuojama visų asmenų, atvykusių į sportavimo vietą
temperatūra.
Vairavimo egzaminų organizavimo ir aviacijos praktinio mokymo tvarka
- riboti paslaugų vartotojų srautus;
- užtikrinti, kad vartotojai laikytųsi
ne mažesnio, kaip 2 metrų atstumo
vienas nuo kito;
- vykdant praktinio vairavimo
egzaminus, kai vartotojas ir paslaugų tiekėjas sėdi vienos transporto priemonės salone, užtikrinti, kad vartotojas prieš egzaminą
užsidėtų naujas paslaugos tiekėjo išduotas apsaugos priemones
– apsauginę kaukę, vienkartines
pirštines;
- užtikrinti, kad į motociklų praktinio vairavimo egzaminą atvykstantis vairuotojas turėtų savo apsaugos priemones – šalmą, alkūnių,
kelių, pečių apsaugas bei laisvų
rankų įrangą, telpančią po šalmu.
- matuoti visų vartotojų kūno temperatūrą;
- atidėti egzaminus, aviacijos
praktinius mokymus rizikos grupės
asmenims.

Vaikų ir žmonių su negalia priežiūros organizavimas įstaigose
Kai nėra galimybės vaiko ar
žmogaus su negalia prižiūrėti
namuose (tėvai ar globėjai darbus turi atlikti darbo vietoje), tėvai ar globėjai turi kreiptis į savivaldybę dėl vaiko ar žmogaus su
negalia priežiūros paslaugų organizavimo. Savivaldybių administracijos sprendimą dėl vaikų
ar žmonių su negalia priežiūros paslaugų organizavimo priima tik įvertinusi visas aplinkybes, kai nėra galimybės vaiku ar
žmogumi su negalia pasirūpinti
namuose.
Priėmus sprendimą dėl vaikų
ar žmogaus su negalia priežiūros organizavimo būtina:
- užtikrinti, kad vaikų ar žmonių
su negalia grupėse būtų ne daugiau nei 10 asmenų;
- kad nebūtų bendros veiklos kelioms grupėms;
- vienam vaikui, žmogui su negalia patalpose turi būti skirta ne mažesnis kaip 4 kv.m plotas;
- vaikus, žmones su negalia atlydintys asmenys turi dėvėti veido kaukes ar kitas apsaugos priemones;
- užtikrinti, kad būtų vertinama į
įstaigą priimamų vaikų, asmenų su
negalia sveikatos būklė, vaikai, asmenys su negalia, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar kurie turi
ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ar
kitų užkrečiamųjų ligų požymių,
negali būti priimami į grupes;
- užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys vaikų, žmonių su negalia
priėmimą į įstaigas dėvėtų apsaugos priemones.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkis parduoda įvairias
skaldytas malkas.
Daugiau informacijos tel.
(8 313) 58024

Nekilnojamojo turto agentūra
,,Kapčius“
Mes galime Jums padėti brangiai parduoti:
MIŠKĄ, ŽEMĘ, NAMĄ, SODYBĄ, NAMŲ VALDĄ, BUTĄ,
BIURĄ, SODĄ
Darome miško kirtimo, miškotvarkos projektus, biržių
rėžimus, geodezinius matavimus, topografiją, kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus, sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus, namų valdos atidalinimus, statinių projektavimus ir nekilnojamojo turto vertinimą.
Padedame išspręsti iškilusias problemas dėl bendraturčių, parduodant žemę ar mišką.
Konsultuojame nemokamai.
Nepriklausomybės aikštė 2, Lazdijai
el. p. agkapcius@gmail.com
mob. 8 613 56 708, 8 647 02 388
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Skubiai parduodu namą su
7,13 arų sklypu Leipalingio
miestelyje. Kaina – 14 000 Eur.

Tel. 8 616 48116
200 arų sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško.
Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

Įvairūs statybos
darbai: pamatų
liejimas, sienų
mūrijimas, stogų
dengimas ir kiti.
Tel. 8 693 99456
PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir
DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ,
SKALDĄ

Pranešimas dėl šilumos tinklų
hidraulinių bandymų ir remonto
Druskininkų mieste
Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens
tiekimą klientams, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“
kasmet vykdo šilumos trasų patikras ir jų hidraulinius
bandymus. Informuojame, jog š. m. gegužės 5-7 dienomis,
bus atliekami Druskininkų miesto šilumos trasų hidrauliniai
bandymai, dėl kurių nuo 2020 m. gegužės 5 d. 8:00 val.
Druskininkų mieste
bus nutraukiamas karšto vandens
tiekimas. Karšto vandens tiekimas laipsniškai bus atnaujintas
iki š. m. gegužės 7 d. 22:00 val.
Hidraulinių bandymu metu pažeistų tinklų ruožų vartotojams
karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma greičiau
atlikus remonto darbus.
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

Tel. (8-620)65577

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

Valo individualių namų kaminus
Druskininkų mieste ir apylinkėse.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Parduodame juodžemį ir
smėlį, galime pristatyti į
vietą.

Tel. +37069872320
Liejame gręžtinius
pamatus.

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

Brangiai perka senus gintaro karolius
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus.

Tel. 8 674 61 640

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

Tel. 8 698 40430 , el. p. adaksas@gmail.com.
UAB siūlo daugiabučių namų valymo, dezinfekavimo
paslaugas. Geros kainos!

Tel. 8 620 53447

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
Siūlomas nuolatinis darbas su traktoriumi. Tik su patirtimi.
Kreiptis tel. 8 601 00292

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
Vilniaus al. 10-17

Tel. 8 644 40333

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

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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„TikoTiks“ kviečia nuotoliniu būdu mokytis
naudingų dalykų
Karantinas – geriausias metas mokytis rūšiuoti. Daug laiko praleisdami namuose, galime bent mažą dalį jo skirti
rūšiavimui, o reikiamų žinių galima įgyti ir nuotoliniu būdu –
tokią galimybę suteikia Alytaus
regiono aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio atliekų panaudojimo centras „TikoTiks“.
„Mūsų centro veikla karantino
metu anaiptol nesustojo, tik bendravimas su besidominčiais rūšiavimu vyksta nuotoliniu būdu.
Bendradarbiaudami su regiono ugdymo įstaigomis, nusprendėme rengti nuotolines pamokas
ekologinėmis temomis“, – sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro Aplinkosauginio ugdymo ir
pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Pamokų temos, atitinkančios
moksleivių poreikius, iš anksto
aptariamos ir suderinamos su „TikoTiks“ centro specialistais, kurie
jau pasiruošę rengti ekologines
pamokas ir kviečia ugdymo įstaigas: kreipkitės!
Pirmoji nuotolinė pamoka buvo
surengta Prienų Ąžuolo progimnazijos pirmokams, kurie, mokytojos Vaidos Skaisgirienės paraginti, namuose sėjo ir augino
įvairius augalus. Juos daigino popieriniuose kiaušinių dėkluose,
sodino į ekologiškus, iš suyrančių
medžiagų pagamintus puodelius
arba įvairius indelius nuo jogurto
ar grietinės.
Tai darydami, vaikai įsitikino,
kad nebūtina pirkti naujų daigyklų
ar vazonų daigams, o nuotolinės
pamokos metu sužinojo, kaip rūšiuoti pakuočių atliekas, kaip jas
kompostuoti žaliąsias, kaip vengti
atliekų susidarymo.
„Pirmoji ekologinė pamoka buvo
kupina ir gerų emocijų, ir nau-

Užuojautos
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.
Nuoširdi užuojauta Rimai Jotautienei mirus vyrui.
Karių reabilitacijos centro kolektyvas
Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
liko skausmas, širdis sužeista.
O gyvent ir toliau privalai,
leidus laikui paguosti save.
Amžinybėn išėjus mylimam vyrui ir tėveliui,
nuoširdi užuojauta žmonai Danutei Krivonienei
ir sūnums Rokui bei Martynui.
Kaimynai

Ekologinės pamokos nuotoliniu būdu padeda ugdyti atsakingą požiūrį į aplinką/
ARATC archyvo nuotrauka

dingos patirties. Vaikai yra labai
imlūs ir žingeidūs, juos domina
atliekų rūšiavimas, daiktų panaudojimo antrą kartą galimybės ir,
žinoma, aplinkos saugojimas bei
tvarus vartojimas“, – sakė nuotolines pamokas rengianti Aplinkosauginio ugdymo specialistė Vaida Undzėnienė.
Nuotoliniu būdu rengiamų pamokų tikslas – ugdyti atsakingą
vaikų požiūrį į aplinką ir rūšiavimo
įgūdžius, kad vaikystėje susiformavę jie išliktų visam gyvenimui.
Tuo tikslu „TikoTiks“ centras organizavo ir aplinkosauginių paveikslų konkursą „Išgirsk Žemės
balsą“. Dėl su karantinu susijusių pokyčių šis konkursas pratęsiamas iki mokslo metų pabaigos.
Konkurso organizatoriai kviečia
Alytaus regiono 5-12 klasių moksleivius kurti paveikslus, panaudojant įvairias atliekas, pvz., tekstilės atraižas, nereikalingas sagas,
stiklo, keramikos šukes, senus lai-

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

kraščius bei žurnalus, kosmetikos
– nagų lako, akių šešėlių, lūpdažių – ir kitų likučius.
Paveikslų nuotraukas reikia
siųsti adresu agne.juciene@alytausratc.lt
Prie nuotraukų turi būti nurodyta paveikslo sukūrusio asmens
vardas, pavardė, grupės/įstaigos
pavadinimas (jei paveikslą kuria
autorių grupė), kontaktai bei trumpas aprašymas, kokios medžiagos buvo panaudotos paveikslui
sukurti.
Vertinimo komisija, įvertinusi
atsiųstus paveikslus, išrinks tris
konkurso laimėtojus, kuriems bus
įteikti dovanų kuponai apsipirkti
„Greenpeace“ tekstilės gamybos
standartus atitinkančios Lietuvos
įmonės parduotuvėje, o jų sukurti
paveikslai bus pakabinti pakartotinio daiktų paruošimo naudoti „TikoTiks“ centre.

Jūs likote tarsi kažko netekę.
O juk tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
ir atsitieskite skausme.
				
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Šileikienę Kitson,
netekus mylimos Mamos.
DNSB „Ateitis“ gyventojai
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau.
				
(K. Genys)
Į Amžinybę išėjus Adolfui Lukšiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Janiną ir visus artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“

ARATC informacija

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

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

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

Tel. 8 608 33221

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

Siūlome darbą
santechnikui-šilumininkui.
Kreiptis tel. +37061007239

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
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose teritorijose, tiek
sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Generatorių, starterių, siurblių remontas
Tel. 8 650 66517
Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta,
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355

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

Tel. 8 605 81979
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2020.05.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kas ir kodėl?
06:35 Pasaulio puodai.
07:30 Bitė Maja. Filmas.
09:00 Tolyn į kosmosą.
11:00 Vandenyno planeta.
12:30 Geltonų plytų kelias.
14:00 Loterija „Keno Loto“.
14:05 Dainuoju Lietuvą.
14:20 Džesika Flečer.
15:45 Stiprūs kartu.
16:00 Gražiausios poetų dainos.
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Premjera. Tulpės, meilė, garbė ir dviratis.
00:25 Taikinys Nr. 1.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Visi kalba.
06:10 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
06:40 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Supermergaitės“.
07:40 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:10 „Nykštukas Nosis“.
09:55 „Mėnesių valdovai“.
12:00 „Undinėlė“.
13:45 „Briusas Visagalis“.
15:50 „Kūdikis už 30 milijonų“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Nerealieji 2“.
21:55 VAKARO KINO TEATRAS
„Piršlybos“.
00:10 „Molės Hartlei egzorcizmas“.
02:00 „Tobulas ginklas“.
03:30 „Kūdikis už 30 milijonų“.
06:20 Lukas Skruzdėliukas.
07:55 Tomas ir Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis pe-

liukas.
09:00 Tarzanas.
10:50 Legendos susivienija.
12:40 Maksas.
14:55 Marmadukas.
16:40 Keistuolis Deivas.
18:30 Žinios.
19:30 Trys milijonai eurų.
21:20 PREMJERA Trenk kaip vyras.
23:10 Motina!
01:25 Gravitacija.
02:55 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Skyrybos.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Vėjas į veidą.
13.00 Nauja diena.
15.00 Grupė “Išjunk šviesą”.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuvos komiko vakaras.
18.00 Reporteris.
18.30 Lietuvos komiko vakaras.
20.00 Reporteris.
20.30 Eurocup finalas “Lietuvos rytas-Chimki”. 2009.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
23.30 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi.
00.30 Lietuvos komiko vakaras.
03.00 Skyrybos.
03.45 Gyvenimas.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 Brangioji, aš perskambinsiu.
06:45 „CSI. Majamis“.
07:40 „Mano virtuvė geriausia“.
08:50 „Asmens sargybinis“.
09:55 „Pėdsakas“.
10:55 „Kobra 11“.
12:00 „Paskutinis laivas“.
13:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

14:00 „Mano virtuvė geriausia“.
15:15 Tėčio dienos stovykla.
17:05 Superbombonešis. Naikinti viską.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Skolos kaina.
23:35 Super 8.
01:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:25 Programos pabaiga.

2020.05.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės.
07:35 Mumija Dumis ir Šakabos
sfinksas.
09:00 LRT radijo žinios.
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 Po pamokų. Apie mus supantį pasaulį – suprantamai ir žaismingai.
11:15 Kino istorija.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus
atgimimas.
13:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 2.
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 Moters kvapas.
01:25 Tulpės, meilė, garbė ir dviratis.
02:55 Moteris ir keturi jos vyrai.
04:25 Stiprūs kartu.
04:40 Mumija Dumis ir Šakabos
sfinksas.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 NAUJAS SEZONAS „Skaniai
ir paprastai“.
09:30 „Tėvų darželis“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Pokahonta“.
12:35 „101 dalmatinas“.
14:40 „Terneris ir Hučas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 PREMJERA Žaidimas „galvOK“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Netikėta
meilė“.
23:45 „Dingusi šeima“.
01:30 „Piršlybos“.
03:30 „Nakties klajūnai 2“.
06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:15 „Riterių princesė

Nela“.
08:40 Lukas Skruzdėliukas.
10:20 KINO PUSRYČIAI Kelias į Eldoradą.
12:05 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo
istorijos.
14:15 Načas Libras.
16:05 Hankokas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas 2.
21:15 PREMJERA Patruliai.
23:20 Suvokimas.
01:35 Trenk kaip vyras.
03:05 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 Lietuvos komiko vakaras.
12.00 „Kelrodė žvaigždė.
14.00 Dvaro rūmai.
15.00 Grupė “Vairas”.
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės. Laisvės TV laida.
17.00 V. Noreikos koncertas.
18.00 Žinios.
18.30 “Velnio nuotaka”.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Vėjas į veidą.
01.00 Grupė “Vairas”.
02.00 Grupė “Išjunk šviesą”.
02.45 „Kelrodė žvaigždė“.
04.15 Lietuvos komiko vakaras.
05.30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
06.00 „Gluchariovas“.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Varom!“.
10:30 Greičiausias paukštis pasaulyje.
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.
22:00 MANO HEROJUS Pabėgti
neįmanoma.
00:05 AŠTRUS KINAS Pjūklas 5.
01:45 Skolos kaina.
03:20 Programos pabaiga.

2020.05.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimo spalvos
(subtitruota, kart.).
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.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Šventadienio mintys.
12:30 Motinos diena. Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Šiluvos koplyčios.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Dainų dainelę Jums skiriu.
Koncertas Motinos dienai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Koncertas „Būk pasveikinta,
Mama“.
22:30 Mamma Mia!.
00:15 Laukinė širdis. Kriminalinė
drama.
02:15 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 2.
03:00 Šventadienio mintys.
03:25 Moters kvapas.
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 „Bembis“.
13:30 „102 dalmatinai“.
15:35 „Keistas penktadienis“.
17:25 „Tai - mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:10 „Lietuvos talentai“.

21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Auklė Tulė“.
23:25 „Žudikės maniakės užrašai“.
01:10 „Žmonijos biuras“.
02:50 „Dingusi šeima“.
04:20 „24 valandos. Palikimas“.
06:40 „Tomas ir Džeris“.
07:10 „Saugokis meškinų“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Riterių princesė

Nela“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Bunikula“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Šonku dienoraščiai. Vienaragio nuotykiai.
11:45 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
13:20 Roko karalienė.
15:25 Įkyruolė.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 Tai či meistras.
23:55 PREMJERA Tai.
02:20 Patruliai.
04:00 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Baltijos kelias.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Grilio skanėstai.
10.00 Mokslo ritmu.
10.20 Mažos Mūsų Pergalės.
1030 Lietuvos komiko vakaras.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 Dvaro rūmai.
15.00 Grupė “Rondo”.
16.00 Žinios.
16.30 “Užauginau žmogų”. Šventinė
laida apie mamas.
18.00 Žinios.
18.30 “Maža išpažintis”.
20.00 Žinios.
20.30 Nauja diena.
21.30 „24/7“.
22. 00 „Žinios“.
23.00 Vėjas į veidą.
01.00 Grupė “Rondo”. Gyvo garso
koncertas.
02.00 „24/7“.
02.45 „Kelrodė žvaigždė“.
04.15 Lietuvos komiko vakaras.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato etapas. Alytus.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:00 „Varom!“.
10:30 Didžiausi gamtos žvėrys.
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 Mylėti(s) smagu.
22:00 „Narkotikų prekeiviai“.
23:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:10 Pabėgti neįmanoma.
01:55 Pjūklas 5.
03:25 Programos pabaiga.

2020.05.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
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 7 Kauno dienos.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
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.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Šoka Lietuva (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai.
04:45 Šoka Lietuva (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „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
„Taksi 3“.
23:40 „Kaulai“.
00:40 „24 valandos. Palikimas“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:15 „Kaulai“.
04:05 „Grainderis“.
04:30 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:20 „Rouzvudas“.
06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 Nuo... Iki....
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobtieji.
00:20 „Antrininkas“.
01:20 Tai či meistras.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Rosenheimo policija“.
05:15 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Nauja diena.
07.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Mokslo ritmu.
10.30 Kaimo akademija.
11.00 „24/7“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Nauja diena.
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 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. Užmušti blogį “.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
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06:10 Greičiausias paukštis pasaulyje.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:25 Didžiausi gamtos žvėrys.
09:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
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 Užkratas.
23:10 Mylėti(s) smagu (k).
01:30 „Narkotikų prekeiviai“.
02:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:00 Programos pabaiga.

2020.05.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
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 Veranda.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. Programa
apie sveikatą.
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 Redde, quod debes. Nepriklausomybės kovos.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Apgavikai.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Šoka Lietuva (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Visi kalba.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai.
04:45 Šoka Lietuva (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 Optimistinė laida „#IšNamų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „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
„Pabėgimas į Galvestoną“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „APB“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:15 „Grainderis“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.

06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 Šerifo
mašina.
00:20 „Antrininkas“.
01:20 Pagrobtieji.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 „Rosenheimo policija“.
05:00 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
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 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 „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 Niekada nepasiduok 2.
23:05 Užkratas.
01:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01:55 Programos pabaiga.

2020.05.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer.
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 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
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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.
23:50 Šoka Lietuva (kart.).
00:05 Komisaras Reksas.
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. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „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
„Prezidento medžioklė“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Prezidento medžioklė“.
23:50 „Kaulai“.
00:45 „APB“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:20 „Grainderis“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 Šalta
naktis.
00:15 „Antrininkas“.
01:15 Šerifo mašina.
02:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:10 „Rosenheimo policija“.
04:55 Programos pabaiga.
05.19 Programa
05.20 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. “Sidabrinis durklas”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. “Sidabrinis durklas”.
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“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Baimės kaina.
23:25 Niekada nepasiduok 2.
01:20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:10 Programos pabaiga.

2020.05.07 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:35 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į
gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Čia – kinas. Kino žurnalas.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
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.
23:50 Šoka Lietuva (kart.).
00:05 Komisaras Reksas.
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.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „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
„Paskutinis raganų medžiotojas“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „APB“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Pasitikėjimas“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Grainderis“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:40 „Rouzvudas“.
06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 Vaikinas
iš gretimo namo.
00:20 „Antrininkas“.
01:20 Šalta naktis.
02:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:10 „Rosenheimo policija“.
04:55 Alchemija XVI. Mada yra menas.
05:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:55 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Gyvenimas.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. “Sidabrinis durklas”.
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. “Sidabrinis durklas”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „Mano virtuvė geriausia“.
07:35 „Asmens sargybinis“.
08:35 „Pėdsakas“.
09:35 „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 Taikdarys.
23:25 Baimės kaina.
01:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
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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 3 ha.
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

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

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

Perka

Perkame sodybą, žemės
sklypą ar mišką prie ežero ar
upės, žinantys siūlykite – atsilyginsime. Tel. 8 611 01110

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

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

Nekilnojamas turtas
Skubiai parduodamas butas,
renovuotame name Vytauto g.
10, 4 aukštas iš 5, 2 kambariai. Tel. 8 698 89772
Skubiai namas Ricielių kaime,
gera vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur. Tel. 8
670 99567
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
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
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2,
2 a mūrinis namas arba keičia į butą Vilniuje, tel.: 8 602
10802, 8 675 57201
Skubiai parduodu namą su
7,13 arų sklypu Leipalingio
miestelyje. Kaina – 14 000
Eur. Tel. 8 616 48116
Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su 52 arais

žemės, tel. 8 673 77414
Parduodama sodyba Varėnos raj. Žeimių k. gražioje
ramioje vietoje, sklypas ribojasi su Nemunu, šalia sodyba, teka upelis. Yra sodas ir
kiti ūkiniai pastatai, didelis
garažas. Žemės sklypo plotas – 6, 4100 ha, iš jo miško
žemės plotas – 1, 2500 ha.
Tel. 8 611 32291
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 gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško. Kaina – 26 000 Eur. Tel.
+3702987015
Dviejų kambarių butas Antakalnio g. 18, 48,50 kv.m. Tel.
8 621 92956

Nuoma
Išnuomoju arba parduodu 16
kv. m. butelį su visais patogumais, Šiltnamių g. 2 a iš 2.
Tel. 8 609 28835
Nuomojamas 34 kv. m butas
renovuotame name prie M. K.
Čiurlionio muziejaus (balkonas, internetas, baldai). Kaina
– 150 Eur + komunaliniai. Tel.
8 679 57867
Išnuomojamos automobilių
serviso patalpos su dviem
pakėlikliais. Tel. 8 687 98911
2 aukštų namas S/B „Dainava“, 1 aukštas – 100 eurų,
2 aukštas – 80 eurų. Tel.
+37067561036
1 kambarys 2 kambarių bute
Gardino g. 33. Be šeimininkų.
130 Eur plius mokesčiai. Tel.
8 650 27321
Miesto centre, Taikos g. butas 1 aukšte (baldai, indai,
buitinė technika). Dviems
žmonėms – 200 Eur. Tel. 8
616 48116

Žemės ūkio produkcija
Parduodu bičių šeimas. Tel. 8
687 98911
Parduodu: kviečius, traiškytus
kviečius, rugius, kvietrugius,
avižas, vikius, grikius, šiaudus. Atvežu. Tel. 8 616 11588
Parduodu ž. kviečius, ž. kvietrugį, avižas ir miežius. Tel. 8
699 18639

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

naudotos durų varčios po 3
Eur, skaldelė trinkelių klojimui
1 maišas – 3 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur, tel. 8
686 43600

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, dvi-

ratis su bėgiais – 70 Eur, tel. 8
616 48116

Ieško darbo
Vyras ieško darbo sukapoti
malkas, tel. 8 622 20977
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
Moteris ieško slaugės darbo,
turi med. išsilavinimą, gali
tvarkyti ir namus, tel. 8 626
48705
Galiu prižiūrėti sodybas 2-3
kartus per savaitę ar mėn. 8
692 44465

Automobiliai ir jų dalys

47 m. vyrui skubiai reikia bet
kokio darbo, tel. 8 657 88639

„Peugeot Expert“, 2007 m.
2,0 l dyzelis, 8 vietų, audio
„Boss“ aparatūra, Mazda 5,
2009 m. 2.0 l dyzelis, 7 vietų,
automobilinė priekaba, 2015
m. tel. 8 647 33100

52 m. vyras ieško bet kokio
darbo, tel. 8 625 97648

Parduodamas „Nissan XTrail“, 2003 m., dyzelis 2,2,
tech. apžiūra iki 21-07. Priekaba „Ziubrionok“. Kainos derinamos. Tel. 8 614 06001
„Žiguliai“, istoriniai numeriai,
TA iki 2024 m. „Zaporožietis“
968, TA iki 2024 m. „Toyota
Corolla“, 2001 m. TA, dyzelis.
Tel. 8 682 98506
„Ford Fusion“, 1.4 l dyzelis,
2007 m. labai gera būklė, TA
iki 2022-04. Kaina – 1700 Eur.
Tel. 8 692 44465
Geros būklės, ekonomiškas
automobilis „Citroen Sara“,
universalas, 2004 m. 1, 4 l
dyzelis, rida – 146 0000 km.
Kaina – 800 Eur, tel. 8 686
54618

Miškas, mediena, malkos
Nebrangiai parduodama eglinė ir pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8 612 54947
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795

Kiti daiktai
Knygos „Anastasija“ 2 tomai,
proginės tautinės juostos, užkandinės lėkštutės, dvi didelės pūkinės pagalvės, didelė
moteriška šilta pižama. Tel. 8
682 08399
Parduodu: vaikišką vežimėlį,
televizorių, apvalų staliuką,
mikrobangų krosnelę, gartraukį, narvelį paukščiui. Tel. 8
675 57873
Tuščias dujų balionas, kaina –
20 Eur, tel. 8 673 77414

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

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84
Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

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

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

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

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

Naujos uosio taburetės. Tel. 8
618 20125

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) – 12
Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai – 3 Eur, laminuota medžio plaušų plokštė
275x170 cm – 1 m2 – 2 Eur,

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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Kiekvienam ji – vis kitokia.
Alkanam ji – duona.
Trokštančiam – vanduo.
Skęstančiam – draugo ranka. (P. Širvys)
Nuoširdžiai sveikinu Janiną Saveikienę 70-mečio
jubiliejaus proga.
Draugė Birutė

Mieli druskininkiečiai,

kviečiame ateinantį ilgąjį savaitgalį
apsilankyti Grūto parko kavinėje
su aptarnavimu lauke, išlaikant visus
dabartinės situacijos saugos reikalavimus.
Į kavinę įėjimas NEMOKAMAS!
			
Grūto parko kavinės kolektyvas

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051

Parduodu mergaitės kambario baldus: dvi spintelėslentynos, drabužių spinta, stalas, lova. Baldai tvarkingi,
nenudėvėti. Kaina - 200 Eur. Tel. 8 611 51307
UAB „Akvavita“ ieško operatorių ir sandėlio darbuotojų.
Gyvenimo aprašymus siųsti į info@akvavita.lt
Darbo užmokestis į rankas - nuo 500 Eur.
Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +37064440333

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

