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Verslininkas P. Rinkevičius: „Padėti bėdos ištiktam
žmogui man – natūralus dalykas“
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Lietuvai“ medalis
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apgyvendinimo
paslaugų teikimas
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P. Rinkevičius: „Druskininkuose aš užaugau, todėl niekada nesigailėjau, čionai sugrįžęs ir čia gyvendamas su šeima.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Bendrovės „Galia“ šeimininkas Paulius Rinkevičius yra
vienas iš tų socialiai atsakingų
verslininkų, kuris tada, kai kaimynus ištinka bėda ar kai reikia padėti kitiems, būna tarp
pirmųjų, ištiesiančių pagalbos
ranką. Pernai savo viešbutyje
jis apgyvendino nuo padangų
gaisro Alytuje nukentėjusias
šeimas, o kovo viduryje pasiūlė ten apgyvendinti iš užsienio
grįžusius druskininkiečius, kuriems reikia saviizoliuotis dėl
COVID-19 plitimo grėsmės.
Su žmona Akvile du sūnus –
Tomą ir Saulių – auginantis verslininkas sako, kad padėti nelaimės
ištiktam ar į keblią situaciją pate-

kusiam žmogui jam – natūralus
dalykas. Jis mano, kad taip turėtų elgtis kiekvienas sąmoningas
žmogus.
– Jau ne kartą esate ištiesęs
pagalbos ranką tiems, kam jos
labiausiai reikia. Kodėl Jums
svarbu?
– Tiesą pasakius, apie tai net
negalvoju – noras padėti kitiems
kyla spontaniškai. Ir nesuprantu
tų žmonių, kurie lieka abejingais,
matydami, kas darosi pasaulyje,
šalyje. Kai tik prasidėjo koronavisuso plitimas Kinijoje, Italijoje,
kitose šalyse, mačiau, ką tenka patirti ten gyvenantiems žmonės, susirgusiųjų buvo tiek daug,
kad jie tiesiog nebetilpo ligoninėse, buvo guldomi tiesiog ant že-

mės. Lietuvoje taip pat prognozavo šio viruso plitimo protrūkį. Tai
tiesiog norėjosi užbėgti įvykiams
už akių – padėti iš užsienio grįžusiems žmonėms arba tiems, kurie su jais turėjo kontaktą, saugiai
izoliuotis ir neleisti virusui plisti.
Žinojome, kad kuo anksčiau pradėsime imtis saugumo priemonių,
tuo anksčiau viskas pasibaigs. Ir
tikrai tada negalvojau, kad viešbutyje žmones apgyvendinęs saviizoliacijai, rizikuoju geru jo vardu ar reputacija.
Pats, žinoma, laikydamasis visų
saugumo reikalavimų, bendravau
su viešbutyje gyvenančiais žmonėmis. Nors iš pat pradžių, net
nežinojome, kaip derėtų elgtis tokioje situacijoje.
Daug teko konsultuotis su sa-

vivaldybės vadovais ir specialistais, ypač – Savivaldybės gydytoja Egle Sadauskaite. Tiesa, kol
buvo laukiama rekomendacijų iš
Sveikatos apsaugos ministerijos,
Druskininkų savivaldybė jau ėmėsi konkrečių darbų.
– Kaip Jūsų altruizmą vertina
šeima?
– Tiesą pasakius, ne visada ir
spėju su jais pasitarti. Kai iškilo
koronaviruso plitimo grėsmė, nes
nesvarsčiau – iš karto, su šeima
net nepakalbėjęs, pasiūliau Savivaldybei savo pagalbą. Bet aš žinau, kad šeima mane dažniausiai
palaiko ir pritaria mano idėjoms.

5 psl.

Druskininkai
2015-2019 metais:
atgaivintas
Sveikatingumo
parkas, pradėjo
veikti unikalusis
Lynų kelias,
pradėtas statyti
modernus Kultūros
centras

6-7 psl.

Seni daiktai –
naujos galimybės.
Atraskime jas
kartu!

9 psl.
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Druskininkietei įteiktas ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ medalis
Motinos dienos proga devynių vaikų mamai druskininkietei Onai Jociunskienei įteikta
LR Prezidento Gitano Nausėdos padėka ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
Gyvenimas O. Jociunskienei nepagailėjo išbandymų – jai būnant
vos septynerių, mirė mama, mokantis dešimtoje klasėje, mirė tėvas. Tačiau, nepaisant netekčių,
O. Jociunskienė kabinosi į gyvenimą – darbšti moteris stengėsi dėl
savo šeimos ir vaikų: atidavė jiems
savo gerumą, rūpestį bei meilę.
O. Jociunskienė yra dėkinga Savivaldybei už pagalbą, išsprendžiant gausios šeimos
gyvenamojo ploto klausimą – Savivaldybė pasirūpino jais ir suteikė gyvenamąjį būstą Jovaišių
kaime. „Kaime gyventi tikrai daug
lengviau, nes mieste išgyventi su
tokia šeima buvo labai sunku“, –
pasakojo O. Jociunskienė.
Šiandien O. Jociunskienė kartu
su Leipalingio progimnazijoje dirbančiu vyru Algiu džiaugiasi jau
suaugusiais, savo gyvenimą kuriančiais vaikais – vyriausiam Irmantui – 40 metų, jauniausiai
Kristinai – 19. Vyresnieji gyvena
atskirai nuo tėvų, trys jauniausieji
mokosi ir gyvena su tėvais.
Didelei šeimai reikia daug mamos
dėmesio ir rūpesčio, bet O. Jociunskienė randa laiko ir savo pomėgiams. Moteris aktyviai dalyvauja
bendruomenės veikloje, dainuoja
moterų ansamblyje „Svaja“. Jai patinka skaityti knygas, ilgais žiemos
vakarais randa laiko ir dar vienam
savo pomėgiui – mezgimui.
„Vyresnieji vaikai jau paliko namus, bet, kai tik gali, visada parvažiuoja, dažnai paskambina.
Mažesnieji dar mokosi. Visi vaikai labai geri – nė vienas nebuvo
kažko pridirbęs“, – savo vaikais
džiaugiasi O. Jociunskienė.

Druskininkietei Onai Jociunskienei įteikta LR Prezidento Gitano Nausėdos padėka ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų ligoninė veiklą atnaujins palaipsniui,
kol kas prioritetinėmis išlieka nuotolinės paslaugos

Praėjus beveik dviem mėnesiams po karantino paskelbimo, Vyriausybė ligoninėms ir
poliklinikoms leido atnaujinti gydymo paslaugas, prieš tai
įgyvendinus visus iškeltus reikalavimus jų teikimui.
Šalies gydymo įstaigos, tarp jų
– ir Druskininkų ligoninė, paslaugas atnaujinti galės tik tada, kai
parengs planinių stacionarinių ir
ambulatorinių paslaugų atnaujinimo etapais planus ir juos suderins su kuruojančia regiono įstaiga bei Nacionaliniu visuomenės
sveikatos centru.
Minėtuose planuose turi būti
numatyta, kaip bus teikiamos
paslaugas didelės ir mažos rizikos grupėms priskiriamiems pacientams, kokia bus personalo
darbo organizavimo tvarka, kaip
bus skiriamos apsaugos priemonės darbuotojams ir pacientams ir kita.
„Darbo atnaujinimas tikrai neįvyks taip greitai, kaip galbūt norėtųsi, bet medikų ir pacientų saugumas mums yra pirmoje vietoje.

Paskelbtos rekomendacijos,
kaip saugiai organizuoti meno
kolektyvų veiklą

Siekiant užtikrinti meno kolektyvų – teatrų, chorų, orkestrų
ir kitų – veiklą karantino metu,
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikia rekomendacijas, kaip saugiai organizuoti tokio pobūdžio veiklas.
Pagrindiniai reikalavimai – išlaikyti saugų atstumą, laikytis
higienos, o rizikos grupės asmenims nedirbti darbo vietoje
arba riboti jų dalyvavimo repeticijose laiką. Rekomenduojama:
- pagal galimybes organizuoti
darbą nuotoliniu būdu arba mažomis grupėmis (iki 10 asmenų);
Jeigu tai nėra įmanoma, rekomenduojama:
- organizuoti repeticijas pamainomis arba užtikrinti ne mažesnį
kaip 10 kv. m plotą, tenkantį vienam atlikėjui, arba ne mažiau nei
2 metrų atstumą tarp atlikėjų;
- jeigu repeticijų metu yra būtinas tiesioginis kontaktas ar mažesnis nei dviejų metrų atstumas,
rekomenduojama trumpinti repeticijų laiką;
- mažinti aptarnaujančio personalo skaičių;
- rekomenduoti rizikos grupių (vyresniems nei 60 m. amžiaus arba
sergantiems lėtinėmis ligomis) nedirbti darbo vietoje arba riboti jų
dalyvavimo repeticijose laiką;
- užtikrinti, kad darbo vietose
dirbtų ir repeticijose dalyvautų as-

menys, neturintys ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų, ūmių
žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).
- taip pat užtikrinti, kad nedirbtų
ir repeticijose nedalyvautų asmenys, kuriems privaloma izoliacija
izoliavimo laikotarpiu (išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu);
- organizuojant repeticijas pamainomis, tarp jų vėdinti (esant
galimybei ne rečiau kaip kartą per
valandą) ir valyti patalpas ir sudaryti sąlygas, kad skirtingų pamainų atlikėjai nekontaktuotų tarpusavyje;
- pagal galimybes mažinti repeticijų metu naudojamų rekvizitų
skaičių;
- šalia įėjimų į įstaigą ir įstaigos
patalpose turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, darbuotojai ir atlikėjai turi laikytis asmens
higienos (rankų higiena, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketas, vengimas liesti rankomis veidą, burną, akis ir kt.);
- dažnai liečiami paviršiai (durų
rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir
kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus
per dieną;
- patalpų valymą ir dezinfekciją
atlikti pagal šias rekomendacijas.

Druskininkų ligoninė veiklą atnaujins palaipsniui/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Tikrai suprantame žmonių norą,
kad ligoninė dirbtų įprasta tvarka,
tačiau labai prašome kantrybės.
Pirmiausia palaipsniui atnaujinsime būtiniausias paslaugas. Bet jų
teikimo tempas bus lėtesnis – turime užtikrinti, kad pacientai nesibūriuotų, o medikai tarp žmonių
vizitų galėtų išvėdinti ir dezinfekuoti patalpas. Patekti pas medikus pirmiausia galės tie pacientai,
kuriems negalima padėti nuotoliniu būdu“, – sakė VšĮ Druskininkų
ligoninės direktoriaus pavaduo-

toja medicinai Jurgita Matuliauskienė. Ji atkreipė dėmesį, kad kol
kas ligoninės medikų konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu.
Druskininkų ligoninės personalas druskininkiečių prašo supratingumo ir kantrybės – atlikus visas būtinas procedūras, ligoninės
veikla bus atnaujinama pamažu, apie visus pokyčius bus informuojama viešai.
Parengta pagal Druskininkų
ligoninės informaciją
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Nuo gegužės 8 dienos Druskininkuose atnaujinamas
apgyvendinimo paslaugų teikimas
Nuspręsta nuo gegužės 8 dienos Druskininkuose atnaujinti
apgyvendinimo paslaugų teikimą. Savivaldybės administracijos direktoriaus draudimas
teikti apgyvendinimo paslaugas Druskininkuose galiojo nuo
balandžio 1 dienos. Atsižvelgus į pandemijos plitimo tendencijas ir Sveikatos apsaugos
ministerijos duomenis, kurie
rodo, kad infekcijos plitimas jau
yra sulėtėjęs, nuspręsta leisti
atnaujinti apgyvendinimo paslaugų teikimą. Visi apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalės
laikytis LR Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų.
„Nuo gegužės 8 dienos pradės
veikti mažieji apgyvendinimo sektoriaus paslaugų teikėjai. Didieji
objektai – sanatorijos, SPA centrai, Vandens parkas – taip pat
galvoja apie darbo pradžią. Pagrindiniu uždaviniu mums išlieka
žmonių – ir darbuotojų, ir kurorto svečių – saugumas. Ruošiame ir deriname planus dėl saugumo užtikrinimo, dirbant ir priimant
svečius. Druskininkai visas paslaugas pasiruošę teikti jau šiandien, tačiau viskas priklauso nuo
viruso plitimo tendencijų ir bendrų reikalavimų“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Jis pažymėjo, kad vasarai Drus-

Nuo gegužės 8 dienos pradės veikti mažieji apgyvendinimo sektoriaus paslaugų teikėjai/Asociatyvi nuotrauka

kininkai rengiasi įprastu ritmu.
Nors pandemija pakoregavo kai
kuriuos planus, tačiau šiuo laikotarpiu ypač svarbus Druskininkų
privalumas – unikali gamta ir sutvarkytos viešosios erdvės, suteikiančios galimybę išlaikyti visus
saugumo reikalavimus.
Parkai, gėlynai, aikštės, vaizdingos upių pakrantės, mieste ir už
jo besidriekiantys dviračių takai
– ideali galimybė sporto, poilsio,
pramogų, koncertų organizavimui,
užtikrinant saugius atstumus.
Druskininkai sugrįžtančių turis-

tų laukia atsakingai: pramogos ir
net staigmenos bus organizuojamos, pritaikant jas esamai situacijai, užtikrinant saugumą.
Renginiams Druskininkai išnaudos savo gamtą – planuojami mini
koncertai, kurių bus galima klausytis pasivaikščiojimų metu, per
saugų atstumą. Taip pat planuose – orientacinės šeimų varžybos. Dalyviai vieni su kitais nesusitiks, o, atlikdami užduotis, galės
geriau pažinti ir pamatyti Druskininkus. Kurorte taip pat kursuos
muzikinis traukinukas.

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

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

4

Savaitraščio Nr. 253

2020 m. gegužės 7 d.

Būtų užtekę paprasto atsiprašymo

Komentaras
Į redakciją kreipėsi vienas
druskininkietis. Slogų įspūdį
jam paliko vieno opozicijos politiko elgesys.
Prieš pat šv. Kalėdas vieno prekybos centro kieme praeivio vos
neprispaudė pavojingai manevravęs ir net dvejose parkavimo
vietose sustojęs automobilis VW
„Passat“. Žmogus dar labiau nustebo, kai iš jo išlipęs žinomas
Druskininkų opozicionierius Juozas Šarkus nė nekriuktelėjęs, lyg
niekur nieko, nubindzeno apsipirkinėti. Beliko tik skėstelti rankomis ir įamžinti neigaliųjų vietoje
nutrenktą automobilį.
Ne tiek daug laiko praėjo, bet vis
dėlto nutarėme pasitikslinti ir paklausti paties politiko. Galbūt jis
neįgalus, turi neįgalumo pažymėjimą ir transporto priemonė atitinkamai pažymėta, tik ženklas kažkur nukrito?.. Tikriausiai ponas
Šarkus – ne kaip liberalas, o kaip
vairuotojas, turėtų žinoti, kad neįgaliesiems skirtoje vietoje, vadovaujantis Kelių eismo taisyklių
reikalavimais, galima statyti tik
„transporto priemonę, pažymėtą
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“
arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele“. Paklausėme,
kodėl jis to nepaiso ir stato savo

Kaip vertinti politiką, kurio automobilis paliekamas neįgaliesiems skirtoje vietoje?

automobilį neįgaliųjų vietoje?
Tikėjomės sulaukti trumpo ir paprasto atsiprašymo – maždaug:
„Oi, atleiskite, nepastebėjau... Žinote, Kalėdos... Labai skubėjau...
Daugiau tai nepasikartos...“ ar panašiai... Na, bent jau taip kartą atsiprašė buvęs politiko Druskininkų savivaldybės tarybos salėje
suolo draugas. Et... Apsirikome.

Šitas politikas, kaip vaikas įlipęs
į balą, nutarė bravūriškai pasitaškyti ir pažiūrėti – kas bus: „Nors
ir labai mane sekate, bet, matyt,
kažką sumaišėte. Aš niekada nestatau mašinos neįgaliesiems
skirtoje vietoje. Jūsų informacija matomai paimta iš sufabrikuotų šaltinių. Sėkmės Jums ir toliau
mane sekti ir linkiu nesivadovau-

ti klastotėmis.” Pasirašė Dr. Juozas Šarkus.
Pateiktos nuotraukos neredaguotos, o jų autorius nė iš tolo nepriminė „šaltinių fabrikuotojo ir
klastotojo“. Tiesą pasakius, jis pasirodė šimtą kartų patikimesnis,
nei kitus kaltinantis susidirbęs politikas, todėl paklausėme dar kartą.
Šį kartą arogantiškas tonas šiek
tiek sušvelnėjo. Politikas netgi
bandė „laviruoti“ ir grakščiai liuoktelti į dešinę – keleivio – vietą,
visą kaltę „didvyriškai“ bandydamas suversti ŽMONAI: „Dar kartą dėkoju už man rodomą dėmesį
paprastai pateikiant tendencingą
bei iškreiptą aukštyn kojom informaciją. Mašiną vairuojame abu –
aš ir mano žmona. Laikydamasis
taisyklių ir gerbdamas neįgaliuosius aš niekada nestačiau, nestatau ir nestatysiu mašinos, jeigu aš
ją vairuoju, ant neįgaliųjų stovėjimo zonos. Gal žmonai šiuo atveju
buvo sunkiau manevruoti ir vienu
ratu užvažiavo ant neįgaliųjų stovėjimo zonos. Prašau tiksliai pacituoti mano atsakymą. Dar kartą
linkiu nesirgti“.
Na, taip, politikai kartais taip
daro, o vargšės politikų žmonos
dažnai ir nesapnuoja, kokių turtų
turi ir kokių griekų pridaro. Trečią

kartą Druskininkų liberalo paklausėme tiesiai šviesiai. „Informuojame Jus, kad redakcijai nuotrauką
atsiuntęs žmogus užfiksavo, kad
automobilį vairavote Jūs. Ar ir toliau teigsite, kad vairavo žmona?“.
Padėkojęs „už nenuilstantį rūpestį jo persona“, mokslų daktaras J. Šarkus į paprastą klausimą
ir iš trečio karto neatsakė. Postringavo apie žurnalisto etikos nuostatas, etikos normas ir net pagąsdino, kad „už kaltinimus man melu
advokatas artimiausiu metu kreipsis į atitinkamas institucijas“.
Politike, Juozai Šarkau. Ir Jūs
nesirkite. Nesekame Jūsų – yra
svarbesnių darbų. Bet neįžūlėkite ir neskriauskite druskininkiečių! Kaip sakė vienas anglų džentelmenas, beje, puikiai vairavęs
savo „Aston Martin“, niekada nesakyk niekada. Atidžiau vairuokite savąjį automobilį. Ir būkite
vyras! Nesislėpkite už advokatų ir juo labiau – žmonos! Ir galbūt greitai, galbūt jau per kitas Šv.
Kalėdas įvyks tas Kalėdų nakties
stebuklas? Jūs imsite ir vieną kartą ištarsite tą paprastą žodį – „atsiprašau“...
Parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

Nuotolinis mokymas vykdomas ir Druskininkų sporto centre
Šis sudėtingas laikotarpis –
iššūkių metas visiems: mokykloms, treneriams, jų auklėtiniams bei tėvams. Smagu, kad
per trumpą laiką mokymosi
procesas Druskininkų sporto
centre buvo perorganizuotas
ir pradėtas vykdyti nuotoliniu
būdu. Taip buvo sudaryta galimybė ne tik tęsti mokslo metus, bet ir ugdyti vaikų savarankiškumą, organizuotumą,
atsakingumą bei laiko planavimą. Žinoma, situacija, su kuria
susidūrėme, yra labai sudėtinga – niekas neturėjo daug patirties nei mokyti, nei mokytis. Todėl buvo keblu nustatyti
ugdymo tikslus ir sugalvoti dimensijas, kuriomis jie galėjo
būti matuojami.
Dirbdami nuotoliniu būdu, treneriai parengė mokiniams individualius ugdymo planus pagal sporto
šakas. Juose mokiniams suteikiama teorinių žinių apie kultivuojamą sporto šaką, nagrinėjamos
kultivuojamos sporto šakos taisyklės, atskiri technikos elementai,
individuali ar komandinė taktika,
bendrieji treniruotės dėsningumai, fizinių pratimų įtaka atskirų
organų ir sistemų veiklai, asmens
higienos taisyklės ir savistabos
principai. Šiuo laikotarpiu atsirado puiki galimybė pagerinti mokinių bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą, todėl treneriai savo ugdymo
planuose mokiniams sudarė pratimų kompleksus įvairioms raumenų grupėms ir fizinių ypatybių
ugdymui.
Treniruočių vedimo būdus treneriai su ugdytiniais pasirenka savarankiškai. Vieni treniruotes su
ugdymo grupėmis vykdo nuotolinio mokymosi aplinkoje „Zoom“,
kiti užtikrina asinchroninį mokymą nuotoliniu būdu, kai mokinys ir
treneris dirba skirtingu laiku. Yra
mokinių, kurie dirba savarankiškai, po to asmeniškai siunčia treneriui vaizdo medžiagą. Treneriai
teikia konsultacijas ir organizuoja
mokiniams vaizdo konferencijas
„Zoom“ platformoje dėl nuotolinio
mokymo, ar treniruočių planams
aptarti.
Parengtus ir patvirtintus individualius ugdymo planus, įvairias
nuorodas su užduočių atlikimu
nuotoliniam mokymui, treneriai
mokiniams siunčia el. paštu, per
„Messenger“ ir kitomis programėlėmis. Palaikomas grįžtamasis ry-

Druskininkų sporto centro archyvo nuotraukos

šys – mokiniai atsiunčia savo užduočių atlikimo vaizdo medžiagą
arba nuotraukas.
Organizuojant darbą nuotoliniu būdu, iššūkis tenka žaidybinių sporto šakų treneriams, nes
nuotoliniame mokyme dėmesys
skiriamas fizinių pratimų kryptingumui bei bendram ir specialiam
fiziniam rengimui. Techniniam ir
taktiniam rengimui ne visi mokiniai turi vienodas galimybes ir sąlygas – vieni gyvena privačiuose
namuose, kiti – daugiabučiuose.
Treneriai diferencijuoja užduotis
mokiniams, pritaiko jas prie esamų sąlygų.

Neformaliojo švietimo nuotoliniame mokyme ypatingai svarbu, kad kiekvienas vaikas mokosi dirbti savarankiškai, stebi savo
tobulėjimą, pasirenka užsiėmimams patogų laiką. Didelę įtaką
nuotoliniame mokyme turi tėvų
pagalba bei paskatinimas mokytis savarankiškai, juolab, kad nemaža dalis tėvų turi daugiau laiko
bendrauti su vaikais.
Vykdant ugdymą nuotoliniu
būdu, geriau sekasi dirbti su vyresniais sportininkais – atliekant
užduotis, jie yra labiau motyvuoti ir sugeba ilgiau išlikti susikaupę, nei jaunesni moksleiviai. Esa-

momis sąlygomis dalis moksleivių
netgi pranoko lūkesčius ir pastebimai patobulėjo, o mažiau motyvuoti – prarado sportinę formą.
Bet tai tiksliau bus galima įvertinti, kai prasidės įprastiniai užsiėmimai.
Nuotolinis mokymas pagal parengtą mokymo planą leidžia pasiekti nustatytus tikslus, tačiau tai
priklauso daugiau ir nuo paties
sportuojančio vaiko, jo dalyvavimo tokiame mokyme – kontrolės
mechanizmas daugiau paremtas
pasitikėjimu. Jaunesniems mokiniams iškyla problemų, prisijungiant prie vaizdo konferencijos
programos „Zoom“, bet dažniausiai šią problemą jiems padeda išspręsti tėvai.
Kad mokiniai būtų dar labiau
motyvuoti sportuoti, treneriai sugalvoja iššūkių. Vienas iš pirmųjų paskelbtų iššūkių – trenerės D.
Sukankaitės iššūkis atlikti pratimą „Lenta“. Šį iššūkį aktyviai priėmė ne tik mokiniai, bet ir mokinių mamos.
Labai malonu, kad prie skelbiamų iššūkių prisijungė ir buvusi
sporto centro auklėtinė, Lietuvos
moterų rinktinės žaidėja ir kapitonė Greta Kavaliauskaitė. Jos
pavyzdys įkvepia ugdytinius nenuleisti rankų, sportuoti ir siekti
sportinių aukštumų.
Dėl neformaliojo vaikų švietimo
įgyvendinimo nuotoliniu būdu, ugdytiniai anketose pažymi: „darbas nuotoliniu būdu ugdo savarankiškumą, domėjimąsi tam tikrų
fizinių pratimų įtaka organizmui“;
„trenerių atsiųsta vaizdo medžiaga padeda labiau suprasti temą,
o pratimai lavina fizinę formą“;
„mokymosi būdas yra geresnis
už nieko neveikimą, bet reikėtų
padaryti daugiau pratimų per video (būtų gerai per „Zoom“), kad
visi vaikai tikrai sportuotų“. Dauguma vaikų nori greičiau sugrįžti į sporto sales ir treniruotis atvirame ore, nes nuotolinio mokymo
užsiėmimai jiems jau pabodo.
Tėvai teigiamai atsiliepia, kad
toliau nuotoliniu būdu tęsiamas
neformaliojo švietimo ugdymas.
Daugelis pradinio rengimo ugdymo grupių tėvų patys aktyviai su
vaikais sportuoja, įsijungia kartu į nuotolinį darbą su jais, siunčia treneriui filmuotą medžiagą,
mato konkrečią savo vaikų veiklą: „Suprantant, kad karantino
apribojimai yra tokie, kokie yra,

neformalų nuotolinį mokymą laikome reikalingu. Vaikas semiasi teorinių žinių ir namų sąlygomis mankštinasi. Trenerio žodis
– daug svaresnis nei mūsų tėvų,
ir vaikas bent namų sąlygomis pasportuoja“;
„Karantino metu nuotoliniu būdu
organizuotos neformalaus švietimo veiklos turi keletą teigiamų
aspektų. Visų pirma, vaikai turi
galimybę mokytis savarankiškumo, laiko valdymo, organizuotumo, gali ugdyti valią. Kai nevyko kontaktiniai susitikimai, buvo
daug pašalinių trikdžių vykdyti pavestas užduotis. Kita vertus, pateikiama mokomoji filmuota ir teorinė medžiaga yra puiki galimybė
giliau pažinti pasirinktą sporto
šaką, pažvelgti į save iš šono ir
įvertinti savo įgūdžius bei pasiekimus. Sistemingai atliekant fizinio
aktyvumo užduotis, galima išsiugdyti savybę tą daryti nuolatos,
net ir tada, kai tai nėra mokytojo
užduota užduotis. Manau, yra tik
vienas trūkumus šioje situacijoje – nėra galimybės įvertinti, kaip
sąžiningai ugdytiniai atlieka užduotis ir iš viso pareikalauti, kad
užduotys būtų atliekamos“.
Esamomis sąlygomis tai – alternatyva, kuri padeda siekti ugdymo tikslų, taip išlaikant vaikus
konkrečiose sporto šakose, gerinant jų fizinį ir dalinai – techninį rengimą.
Į šį vaikų nuotolinio mokymo
kontrolės procesą turi įsitraukti ir
tėvai, karantino metu padėdami
vaikams ir treneriams gauti maksimalią naudą iš nuotolinio mokymo.
Kadangi pats COVID-19 virusas
buvo labiau pavojingas asmenims, turintiems silpnesnį imunitetą, labai svarbios tampa imuniteto
stiprinimo priemonės. Viena iš jų
– aktyvus dalyvavimas sportinėje
veikloje. Mes visi – treneriai, tėvai
ir mokiniai – kartu turime suprasti: tam, kad vaikas augtų sveikas ir
stiprus, fizinis aktyvumas ir sportas yra tokie pat būtini, kaip kvėpavimas, miegas ar maistas.
Net ir pasibaigus karantinui, kai
kurios priemonės galės būti panaudotos mokymui, nes nuotolinio mokymo metu atsirado naujų
informacinių technologijų panaudojimo įgūdžių.
Druskininkų sporto centro
informacija
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Verslininkas P. Rinkevičius: „Padėti bėdos ištiktam žmogui man –
natūralus dalykas“

– Jau kone dvidešimtmetį gyvenate ir dirbate Druskininkuose. Ar visada svajojote sugrįžti
į gimtąjį miestą? Nebuvo minčių likti didmiestyje ar išvykti į
užsienį?
– Niekada nesu sakęs, kad negrįšiu į Druskininkus. Tiesa, planų
turėjau įvairių. Norėjosi save realizuoti, kuo greičiau užsidirbti pirmuosius savo pinigus. Net išvykti
į JAV, Kanadą norėjau, nes mano
draugai ten iškeliavo.
Bet mano šviesaus atminimo tėtis Sigitas jau buvo sukūręs sėkmingą verslą Druskininkuose,
todėl primygtinai siūlė grįžti. Jis
sakė, kad man nereikia vykti į užsienius – dirbdamas galiu užsidirbti ir čia. Nors ir norėjau bent
pamėginti išvykti padirbėti per
studijų programą, pinigų iš tėčio
negavau...
Tiesa, net ir studijuodamas
VGTU, jau padėjau tėčiui versle.
Kai būdavo pertraukos tarp paskaitų, skubėdavau pirkti statybinių medžiagų – Druskininkuose
tuo metu nebuvo didelio jų pasirinkimo. Rūpindavausi jų parvežimu.
Druskininkuose aš užaugau,
todėl niekada nesigailėjau, čionai sugrįžęs ir čia gyvendamas
su šeima. Savas miestas, gražus. Yra ir kur nueiti, ir kur pailsėti, prasmingai ir aktyviai praleisti
laiką.
– Dabar plėtojate viešbučio
verslą, bet teko jėgas išmėginti
ir kitose srityse?
– Jaunas vedžiau – būdamas
vos 21-erių. Taigi jau tada teko
rūpintis savo šeimos išlaikymu.
Pirmiausia pradėjau dirbti tėčio
įmonėje – Gardino gatvėje veikusios parduotuvės vadovu. Ji buvo
nuostolinga, taigi tėtis pasiūlė pasistengti padaryti ją pelningai dirbančia. Nors iš pradžių parduotuvės prekių asortimentas buvo
labai įvairus, palaipsniui ėmėme
prekiauti tik statybinėmis medžiagomis. Metas buvo sunkus, bet
įsivažiavome.
Nors teko kuriam laikui ir studijas VGTU nutraukti, vėliau jas
tęsiau. Įgijau pirmiausia verslo
vadybos bakalauro, vėliau – magistro laipsnį. Įgytos žinios tikrai
labai pravertė.
Per tuos du dešimtmečius, kai
esu versle, daug kas pasikeitė.
Buvo metas, kai Druskininkuose neliko stiprių statybinių organizacijų. Čia dirbę statybininkai
išėjo dirbti į stambesnes Alytaus
įmones, kurios tuo metu dirbo ir
Druskininkuose. Taigi mes statybų verslo pamažu atsisakėme.
Paskutinis mūsų statytas namas
– Veisiejų gatvėje. Va tada pirmą kartą pravertė vadybos studijų žinios: pirmiausia teko rūpintis
statybinių medžiagų tiekimo reikalais, vėliau – pardavinėti pastatytus ir įrengtus butus.
Na, o galiausiai aplinkybės susiklostė taip, kad teko pasukti į
viešbučių verslą. Įsivažiavau, patiko, taigi ir toliau dirbu.
– Kartais žmonės sako – bepigu, kai viešbutis yra Druskininkuose...
– Geriausia, kai tas viešbutis
Druskininkuose yra tavo... Ir gerai, kad jis ne kur nors pajūryje,
todėl nejaučiame sezoniškumo.
Druskininkuose svečių sulaukiame visus metus. Žinoma, būna ir
geresnių, ir prastesnių mėnesių.
Mūsų viešbutis – mažas, todėl

Paulius džiaugiasi, dirbdamas kartu su žmona Akvile, jausdamas jos pagalbą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Šeima brangina kartu praleistą laiką/Asmeninio archyvo nuotrauka

dviračiais. Su mažuoju Sauliumi
aplankome vaikų žaidimų aikšteles, vyresnysis Tomas vakarus
leidžia – JUC.
Aš tikrai manau, kad mieste
pirmiausia viskas yra padaryta
mums, druskininkiečiams.
Jaunėlį sudominau motosportu,
todėl su juo važiuojame pasivažinėti motociklais.
Dar labai mėgstame keliauti. Kol
buvo galima. Dabar lauksime, kol
vėl galėsime išsiruošti į kokią tolimesnę kelionę.

Bent kartą per metus šeima išsiruošia į tolimesnes keliones/Asmeninio archyvo nuotrauka

orientuojamės į individualius turistus. Šiemet viešbutį atnaujinome, todėl, kai jį vėl atidarysime,
pasiūlysime daugiau paslaugų.
Druskininkuose verslą vystyti sąlygos yra tikrai geros. Pradedant statybomis. Kai teko imtis
viešbučio statybų, drąsiai konsultavausi su savivaldybės specialistais, sulaukdavai jų patarimų, pagalbos. Net dokumentus užpildyti
geranoriškai padėdavo. Savivaldybėje dirba tikrai kompetentingų žmonių komanda, savo srities
specialistai.
O viešbučiui Druskininkai yra
ideali vieta – čia puiki gamta, kurortą garsinantys mineralinio vandens šaltiniai, sukurta gera infrastruktūra, sutvarkytos ir tvarkomos
gatvės, šaligatviai, viskas pritaikyta neįgaliesiems. Miesto veidą
puošia renovuoti namai, turistus
traukia ir išskirtiniai miesto objektai – vandens parkas, sniego arena, lynų kelias.
– Kas Jums svarbiausia, sukantis viešbučių versle?
– Taip jau atsitiko, kad 2013 m.
sausio 12 d., per mano gimtadienį, netekau tėčio ir man teko perimti jo verslą.
Pirmiausia aš stengiuosi atkreipti dėmesį į darbuotojus, kurie
pas mus dirba. Jeigu darbuotojas
jausis įvertintas, tuomet tikrai pagerės ir jo rezultatai, svečių aptarnavimo kokybė. Džiaugiuosi, kad
darbuotojų kaita pas mus, palyginti, nedidelė. Tiesa, kaip ir ki-

tose įstaigose, dažniausiai trūksta virėjų.
Viešbučių versle esame nuo
2000-ųjų metų, jo pakylėjimą, po
2008 m. ištikusios krizės, pajautėme apie 2014-uosius.
Gerai, kad dirbame abu su žmona Akvile, jaučiu jos svarią pagalbą, vasaromis padeda vyresnėlis
sūnus Tomas. Patys dar daug ko
mokomės, tobulėjame, taikomės
prie laikmečio diktuojamų sąlygų.
Kol kas daugiausia dėmesio skiriame viešbučiui, tačiau turiu ir
daugiau planų. Reikia naujam gyvenimui prikelti buvusį „Gulbės“
parduotuvės pastatą.
Pirmaisiais metais dalyvaudavome turizmo parodose su Druskininkų TVIC, vėliau, įsitraukus į
viešbučio rekonstrukcijos sūkurį,
laiko parodoms liko mažai, teko
pradėti daugiau naudotis interneto erdve, socialiniais tinklais. Keitėsi klientai ir jų poreikiai.
– Ką paprastai Druskininkuose veikiate su šeima? Kaip leidžiate laisvą laiką? Kartais tenka išgirsti, kad Druskininkai
daugiau pritaikyti atvykstantiems...
– Mūsų šeima tai tikrai naudojasi Druskininkų privalumais. Vyresnysis sūnus iki studijų VGTU
čia lankė krepšinio treniruotes
Sporto centre, ir jam neblogai sekėsi.
Mums patinka tiesiog pasivaikščioti po miestą, nes akį džiugina
išpuoselėta aplinka. Važinėjamės

– Jums tenka gana aktyviai
dalyvauti ir Druskininkų visuomeniniame gyvenime.
– Man svarbu žinoti, kas vyksta mieste, kas planuojama, kokie
projektai rengiami. Norisi sužinoti viską iš pirmų lūpų. Vertingi būdavo susitikimai su Savivaldybės
vadovais per mero pietus.
Aišku, man svarbu žinoti, kuo
pats galiu prisidėti, kuo galiu būti
naudingas miestui. Kartais gal
vienas ko nors negali padaryti,
bet visi, surėmę pečius, tikrai galime daug nuveikti.
Džiaugiuosi, galėdamas prisidėti prie bažnyčios atnaujinimo
projekto.
Paramos prašančių irgi dažnai
pasitaiko. Paremiu, pavyzdžiui,

knygų leidybą, kultūros renginius. Pinigų į rankas stengiuosi neduoti, nes patirtis rodo, kad
žmonės kartais gerumu ir papiktnaudžiauja.
Man priimtinas tas požiūris, kad
žmogui reikia duoti meškerę, o ne
sugautą žuvį...
Ir smagu, kai žmonės, kuriems
padėjai, jaučiasi laimingi, pasako
gerą žodį. Man svarbus grįžtamasis ryšys.
– Didžiausia Jūsų svajonė?
Man visada sektinas pavyzdys
buvo šviesaus atminimo tėtis. Ir
pačiam norėjosi būti geru, perspektyviu verslininku, siesiančiu ir
pasieksiančiu užsibrėžtų tikslų.
Kalbant apie šeimą, žinoma, norisi, kad būtų sveiki ir laimingi vaikai. Kad jie teisingai pasirinktų gyvenimo kelius. Kol supras, ko nori,
ko gero, jiems teks daug ką išmėginti. Sūnūs patys turės nuspęsti, ką jie nori veikti ir kuo būti. Vyresnysis Tomas studijuoja VGTU,
bet kartu jis išbando ir krašto apsaugos savanorio tarnybą. Gal
save realizuos ten?
Ir norisi, kad po karantino Druskininkai kuo greičiau atsigautų.
Kad laimingi ir patenkinti būtų čia
gyvenantys žmonės bei atvykstantys svečiai.

Ugniagesiai paminėjo profesinę
šventę

Šv. Florijono dieną buvo pašventinti gaisriniai automobiliai/Druskininkų PGT archyvo

Gegužės 4 d. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Druskininkų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje buvo minima Šv. Florijono, gaisrų sergėtojų diena. Šiemet dėl šalyje įvesto karantino
bei paslaptingojo viruso profesinė diena buvo kitokia. Negalėjome susirinkti visi aptarti nuveiktų darbų ir laukiančių iššūkių. Malonia staigmena tapo Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios kunigo V. Vaišvilo apsilankymas tarnyboje, jo
sveikinimai ir palinkėjimai profesinės dienos proga. Po sveikinimų klebonas pašventino gaisrinius automobilius. Gaila, bet su
kunigu dėl karantino galėjo pabendrauti tik tą dieną dirbę pareigūnai ir darbuotojai. Tikėkimės, kad kitais metais profesinę dieną
paminėsime, visi kartu susirinkę maldai bažnyčioje.
Druskininkų PGT informacija
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Druskininkai 2015-2019 metais: atgaivintas Sveikatingumo parkas,

2015-2019 m. kadencijos savivaldybės taryba/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

2015 metais Lietuvoje pirmą
kartą kartu su savivaldos rinkimais organizuoti tiesioginiai
merų rinkimai.
Druskininkuose Savivaldybės
tarybos rinkimuose dalyvavo 9
partijos, tiesioginiuose mero rinkimuose varžėsi 6 kandidatai.
Daugelis druskininkiečių iki šiol
kalba, kad šie rinkimai buvo pažymėti itin ryškiomis politinėmis liberalų ir konservatorių intrigomis.
Liberalai su Valdu Trinkūnu priešakyje tikriausiai buvo tokie užtikrinti savo pergale, kad, dar neįvykus rinkimams, jau garsiai
prakalbo apie Vandens parko privatizavimą. Mero kėdę matavosi
ir konservatorius V. Semeška, pagarsėjęs tuo, kad iki šiol taip ir nesugebėjo niekam parodyti viduri-

nės mokyklos baigimo atestato.
Kas galėtų paneigti, kad liberalai planavo pasipelnyti? Kaip ne
kartą buvo skelbta, viešai, K. Kaklys ir J. Šarkus apskundė prieš
rinkimus surengtą miesto tvarkymo konkursą Vyriausiajai pirkimų
tarnybai ir sustabdė sutarties pasirašymą su mažiausią kainą pasiūliusia bendrove.
Tai padarė, galimai, tikėdamiesi, kad, laimėję rinkimus, galės
pasipelnyti ir pasirašyti sutartį su
antroje vietoje likusiu paslaugos
teikėju. Pirmoje vietoje buvusi
bendrovė septyneriems metams
pasiūlė 5,2 mln. kainą, antroje vietoje – net 16,1 mln. – net
10 mln. 900 tūks. eurų daugiau.
Kovo 1 dieną, liberalams pralaimėjus savivaldos ir tiesioginius

mero rinkimus, jau kovo 3 dieną
minėtas skundas buvo atsiimtas,
visi teisminiai procesai nutraukti.
2015 metų tiesioginiuose merų
rinkimuose druskininkiečiai dar
pirmame rinkimų ture daugiau
nei 70 proc. savo balsų atidavė Ričardui Malinauskui, kuris
Druskininkų savivaldybės meru
išrinktas penktą kartą. Antras
liko liberalas V. Trinkūnas, surinkęs kiek daugiau nei 16 proc.
balsų, trečias – konservatorius
V. Semeška, gavęs vos 7 proc.
rinkėjų balsų. Kaip rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys, už konservatorių, kaip
merą, iš viso balsavo 890 rinkėjų, tuo tarpu už konservatorių
partiją – 1092. Negi konservatorius neturėjo visiško bendražy-

Antanas Česnulis, 20152019 m. kadencijos Tarybos
narys: „2015 m. pradėjęs eiti
Tarybos nario pareigas, džiaugiausi, matydamas aplink save
stiprią, motyvuotą, energingą, veržlią komandą, kuri turėjo
daug minčių, stiprios motyvacijos ir siekių mūsų kurortą paversti prestižiniu bei vienu geriausių.
Jau atlikti šios valdžios darbai
man labai imponavo, todėl visomis jėgomis prie Tarybos veiklos
norėjau prisidėti ir aš.
Patyriau pačias geriausias
emocijas – tai, ką planavome,
kūrėme, viskas buvo tikslingai
realizuota: vietiniai gyventojai
ir iš viso pasaulio atvykstantys
turistai grožisi žydinčiais narcizais, išpuoselėtais gėlynais,
miesto aplinka, pritaikyta įvairaus amžiaus žmonėms, pramogų ir sveikatinimo objektais,

renesansą išgyvenusiomis sanatorijomis, viešbučiais, gydyklomis, atidarytais moderniais
SPA centrais. Daugeliui neįtikimai atrodė ir žiemos pramogų
komplekso „Snow Arena“ statybos, o šią dieną mes jau turime išskirtinį ir miestui tiek pridėtinės vertės teikiantį objektą.
Taip pat pradėjo veikti biokuro
katilinė, kad miesto oras būtų
kuo švaresnis, išvalyti tvenkiniai, kad aplinka būtų saugi ir
švari, atitiktų aukščiausius standartus. Ypatingai džiaugiuosi
puikiu kultūriniu gyvenimu kurorte, Druskininkus savo renginiams renkasi daugybė garsių
menininkų, solistų, kūrybininkų, kurie kaskart negaili pagiriamųjų žodžių. Galime didžiuotis
ir nauju kultūros židiniu, amatų centru „Menų kalvė“, kurioje
vyksta pažintinės ekskursijos,
edukacijos, atviros dirbtuvės,
visi norintys iš arti gali pamatyti menininkų bei tautodailininkų
veiklą, gali įsigyti jų darbų. Namuose, mažesnėse dirbtuvėlėse kūrę menininkai jau turi kūrybai pritaikytas erdves.
Opozicijos kritikos strėlės,
kirčiai ir nuolatinis pagalių kišimas į puikiai riedančius ratus,
žinoma, sukėlė daug nereikalingo chaoso, kai kurių darbų vilkinimo procesus, tačiau mes
atsilaikėme ir įgyvendinome,
ką buvome užsibrėžę vardan
miesto gerovės ir vystymosi.
Šiandien matome tokius Druskininkus, kuriais didžiuojasi kiekvienas druskininkietis.“
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pradėjo veikti unikalusis Lynų kelias, pradėtas statyti modernus Kultūros centras
Gražutė Kuneikienė, 20152019 m. kadencijos Tarybos
narė: „2015 m. kovo 1 d. trečią kartą buvau išrinkta Druskininkų savivaldybės tarybos
nare. Politikoje dalyvavau daugiau, nei dvidešimt metų, kaip
dešiniųjų jėgų atstovė, kol staiga neįtikau bendrapartiečiams,
pareiškusi savo nuomonę dėl
kandidatų į Kontrolės komitetą. Visuomet stengiausi ieškoti
kompromiso, kad Savivaldybės
taryba galėtų normaliai dirbti, o
ne ginčytis ir rašyti skundus.
Per visus mano darbo metus
Savivaldybės taryboje labiausiai įsiminė Druskininkų vandens parko statybos ir 2006
m. objekto atidarymas, nes tai
buvo tų metų Tarybos narių kūdikis. Su šiuo objektu ir tos kadencijos Tarybos nariais buvo
patys šilčiausi prisiminimai ir
produktyviausi darbai.
Visi išvien dirbome miesto
labui. 2015-2019 m. laikotarpiu buvo renovuojama miesto
infrastruktūra, kurortas pildėsi
parkais, įvairių pramogų erdvėmis, naujomis kavinėmis ir viešbučiais. 2015 m. pradėjo veikti

Lynų kelias per Nemuną. Taip
pat buvo paruoštas naujo Kultūros centro projektas, bet dėl
nuolatinių skundų ir nesutarimų
tarp vienos iš opozicijų grupės
su dauguma viskas užsitęsė.
Tačiau džiugu, kad šio objekto statybos pagaliau prasidėjo.
Linkiu dabartinei Tarybai sutarimo, miestui – naudingų darbų
ir naujų planų sėkmingam mūsų
kurorto gyvavimui.
O šiuo sunkiu laikotarpiu visiems mums sveikatos ir rūpinimosi vieni kitais“.

gių pasitikėjimo, kad net ne visi
konservatoriai norėjo matyti jį
mero poste?
Savivaldybės Tarybos rinkimuose druskininkiečiai savo pasitikėjimą atidavė mero R. Malinausko komandai (18 mandatų iš 25).
Mero pavaduotojas – Linas Urmanavičius.
2015-2019 metų kadencija pažymėta ryškiais darbais ir išskirtiniais projektais.
2015 metais vartus lankytojams atvėrė atnaujintas istorinis
Karolio Dineikos sveikatingumo
parkas. Parengus rekonstrukcijos projektą, parko atnaujinimas
buvo suskirstytas etapais. 2013
metais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir Druskininkų savivaldybės lėšomis pradėti pirmieji atnaujinimo darbai,
kurių vertė – 2,3 mln. eurų.
2015 metais garsusis istorinis
parkas atvėrė vartus ir lankytojus pakvietė mėgautis unikaliomis senosiomis dar gydytojos
E. Levickos išpopuliarintomis,
o vėliau Lietuvos kūno kultūros
sistemos kūrėjo, gydomosios
kūno kultūros specialisto ir pedagogo Karolio Dineikos puoselėtomis saulės, oro ir mankštos procedūromis. Atgaivintos
procedūros – maudymasis kaskadinėse maudyklose ir pirtyje, jonoterapija ir kitos. Atnaujinti pasivaikščiojimų takai, įrengta
vaikų žaidimo aikštelė, gimnastikos ir sporto aikštelės bei mechaniniai treniruokliai. Mėgautis
saule ir ramybe galima meditacijos ir jogos terasose klausant
raminančio Ratnyčėlės upelio
vandens čiurlenimo. Parko rožynai, chromoterapijos gėlynas ir
kadagynas-apynynas skleidžia
atpalaiduojančius, gydomuosius
aromatus.
2015 metais atidaryta dalis rekonstruoto istorinio Leipalingio dvaro, sutvarkyta jo aplinka.
Tai – kultūros paveldo objektas,
rašytiniuose šaltiniuose pirmą
kartą paminėtas XVI amžiaus
pradžioje. Neabejojama, kad iš
stambaus dvaro išaugo ir pats
Leipalingio miestelis. Leipalingio dvaras – istorinė miestelio
širdis – po atnaujinimo vėl ėmė
plakti iš naujo. Dvare įsikūrė

Leipalingio seniūnija, bendruomenės namai, biblioteka, Leipalingio mokyklos kraštotyros
muziejus. Bendruomenė dvare
rengia svarbius renginius, šventes, edukacines programas.
2015 metais baigti Ilgio ežero pakrantės tvarkymo darbai –
druskininkiečių pamėgtas pliažas
pritaikytas ir judėjimo negalią turintiems žmonėms.
2015 metų pabaigoje pradėjo veikti analogų Lietuvoje neturintis Lynų kelias, sujungęs du
lankomiausius kurorto objektus
– miesto centre esantį Vandens
parką ir „Snow Areną“. Į 45 metrų aukštį kylantis Lynų kelias leidžia pasigrožėti įspūdinga Druskininkų panorama. Prie projekto
įgyvendinimo prisidėjo Lietuvos,
Šveicarijos, Italijos specialistai –
buvo pasirinkti patys moderniausi
saugos, technologiniai bei inžineriniai sprendimai. Bendra projekto vertė – 3,9 mln. eurų. Projektas
realizuotas Klimato kaitos specialiosios programos, privataus operatoriaus ir Druskininkų savivaldybės lėšomis.
2016 metais Druskininkų dėka
visą pietų Lietuvos regioną kamuojanti kraujasiurbių mašalų
problema vėl imta spręsti – į Nemuną ties Varviškės kaimu buvo
išpiltas biologinis preparatas
kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms naikinti.
2017 metais Druskininkų savivaldybės vadovų ir specialistų intensyvios pastangos, kad
Druskininkams būtų užtikrintas
nenutrūkstamas gamtinių dujų
tiekimas davė rezultatus – Druskininkuose pradėjo veikti laikina
suskystintų gamtinių dujų (SGD)
stotelė.
2018 metais rugpjūtį atidengtas naujas Druskininkų miesto ženklas. 31 metro skersmens
žiede įkomponuotos iškilios 12
metrų aukščio karūnuotos pušys – Druskininkų miesto herbo
pagrindinis motyvas. Įspūdingo
aukščio pušys lėtai sukasi aplink
savo ašį – kiekvieną kartą keliaujantieji ženklą gali pamatyti vis
kitu kampu.
2018 metais Druskininkų savivaldybė jau penktą kartą buvo
įvertinta „Auksinių krivūlių“ ap-

dovanojimuose. Nominaciją „Už
proveržį energetikoje“ įsteigė
LR Energetikos ministerija. Nominacija skirta už ilgalaikes pastangas, sprendžiant visiems
druskininkiečiams ypač svarbų
energetinės nepriklausomybės
klausimą, siekiant užtikrinti konkurencingą gamtinių dujų kainą.
2019 metų pradžioje duris atvėrė naujas kurorto kultūros židinys – amatų centras „Menų kalvė“, kur po vienu stogu susibūrė
nemaža dalis Druskininkų krašto menininkų – čia organizuojami
įvairūs renginiai, edukacinės programos.
2019 metais atidarytas atnaujintas ligoninės Vaikų ligų skyrius.
„Už galimybę sveikti linksmiau!“ –
tokiu šūkiu VšĮ „Druskininkų ligoninė“ ir judėjimas „Už Druskininkus“ pakvietė visą druskininkiečių
bendruomenę telktis bendram
tikslui ir prisidėti prie Druskininkų
ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo. Rekonstrukcijos metu
buvo įrengtas stilingas ir jaukus
priėmimo kambarys, iš pagrindų
atnaujintos palatos, įrengta nedidelė virtuvėlė, atnaujintame slaugytojų poste įrengta mini bibliotekėlė, atsirado „žaislų fondas“.
Atnaujintas patalpas puošia M. K.
Čiurlionio meno mokyklos mokinių piešiniai.
2019 metais įkasta naujojo Druskininkų Kultūros centro statybos
pradžią žyminti kapsulė ir pradėtos valstybinės reikšmės objekto
statybos. Modernus Kultūros centras, pasižymintis ypatingomis
techninėmis naujovėmis, svarbus
ne tik Druskininkams, bet ir visai
Lietuvai. Įgyvendinus projektą, ilgametes kultūrines tradicijas turintis Druskininkų kurortas galės
kultūrinį turizmą intensyviai vystyti tarptautiniu lygiu.
Kas įvyko Druskininkuose
2015-2019 metais?
2015 m. Duris atvėrė UAB
„Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centrui AQUA“ priklausantis išskirtinio interjero viešbutis FLORES. Visas centro
AQUA kompleksas ir Gydyklos
buvo sujungtas stiklinėmis galerijomis
2015 m. Atnaujintame Jaskonių malūne įsikūrusi bendrovė „Romnesa“ surengė rekordinio šakočio, patekusio net į
Gineso rekordų knygą, šventę.
Šventės metu atidarytas ir Šakočių muziejus
2016 m. Viečiūnams suteiktas
miestelio statusas
2016 m. Duris atvėrė reabilitacijos centras „Upa“
2017 m. Minint Lietuvos 100metį organizuota akcija „Druskininkai sveikina Lietuvą“, kitaip – „100 tortų Lietuvai“
2018 m. Druskininkai minėjo
Karolio Dineikos 120-as gimimo metines
2018 m. Sveikatingumo ir poilsio kompleksas „Grand SPA
Lietuva“ atidarė šeimos pramogų parką „O kas čia?“
2018 m. Atidarytas diagnostikos centras „Afidea“
2019 m . Druskininkietis Karolis Mieliauskas per 40 dienų
motociklu apvažiavo aplink pasaulį garsindamas 2021 metais Druskininkuose vyksiančias Pasaulio lietuvių sporto
žaidynes
2019 m. Atidaryta mineralinio
vandens „UNIQA“ gamykla

Laimos Rekevičienės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Rinkis mokslus Druskininkuose
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas (toliau – PMCŽ) yra sėkmingai veikianti ir nuolat auganti organizacija, kuri prisitaiko
prie rinkos pokyčių švietimo
sistemoje, gilinasi į darbo rinkos poreikius ir kasmet papildo siūlomų mokytis programų
sąrašą naujomis, aktualiomis
programomis.
Šiuo metu suteikiama galimybė rinktis pirminį arba tęstinį
mokymą. Pirminis profesinis
mokymas skirtas asmenims,
siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, tokiu atveju mokslas
yra nemokamas.
Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją
arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją. Asmenims,
siekiantiems įgyti antrąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.

Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą,
gali stoti į aukštąsias mokyklas.
Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.
Šiais metais jau galime pasiūlyti ir programų, kurias gali rinktis
pagrindinį išsilavinimą įgiję žmonės: virėjo, padavėjo ir barmeno ir
staliaus-dailidės programos. Šias
programas gali rinktis ir asmenys,
jau turintys specialybę.

• Siuvėjo programa (2 m.)
• Svečių aptarnavimo darbuotojo programa (1,5 m.)
• Automobilių elektros įrengimų
remontininko programa (2 m.)
Tęstinis mokymas, baigus 10
klasių:
• Virėjo programa (1 m.)
• Padavėjo ir barmeno programa (1 m.)
• Staliaus-dailidės programa (2 m.)

Baigus 10 klasių:
• Virėjo programa (1 m.)
• Padavėjo ir barmeno programa (1 m.)
• Staliaus-dailidės programa (2 m.)
Baigus 12 klasių:
• Masažuotojo programa (2 m.)
• Slaugytojo padėjėjo programa
(1 m.)
• Socialinio darbuotojo padėjėjo
programa (2 m.)

Tęstinis mokymas, baigus 12
klasių:
• Masažuotojo programa (1,5
m.)
• Slaugytojo padėjėjo programa
(1 m.)
• Socialinio darbuotojo padėjėjo
programa (1,5 m.)
• Siuvėjo programa (1,5 m.)
• Svečių aptarnavimo darbuotojo programa (1,2 m.)
• Automobilių elektros įrengimų
remontininko programa (1,5 m.)

Džiugina profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo mokinių pasiekimai/
PMCŽ archyvo nuotrauka

Neįkainojamos praktinės patirties besimokantieji įgis viešbučių ir restoranų sektoriniame mokymo centre, kuriame įkurta
mokomoji kavinė, aprūpinta modernia restoranų įranga/PMCŽ archyvo nuotrauka

Naujausia mūsų programa – socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo (1,5 –
2 m.), skirta asmenims, turintiems
vidurinį išsilavinimą ir vieną kvalifikaciją.
Mokiniai, pasirinkę padavėjo ir
barmeno ar virėjo profesijas, įgis
neįkainojamos praktinės patirties viešbučių ir restoranų sektoriniame mokymo centre, kuriame

įkurta mokomoji kavinė, aprūpinta
modernia restoranų įranga. Tokio
pobūdžio sektorinis centras yra
vienintelis regione.
Kiekviena profesija yra savita ir
patraukli. Atraskite savąją mūsų
Centre!
Visus, norinčius mokytis, kviečiame registruotis profesinis.lamabpo.lt nuo gegužės 20 d. iki
rugpjūčio 8 d.!

Susidomėjusius prašome kreiptis: Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas,
Vilniaus al. 30, Druskininkai, 2 a.
www.mcdruskininkufilialas.lt,
tel. 8 679 70 770, el. paštas druskininkai@mczirmunai.lt
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialo
informacija

Reikalingi virėjai, virtuvės
pagalbiniai darbuotojai
Vasaros restoranas „Elingas“
ieško virėjų ir indų plovėjų.
Prašome kreiptis tel.
+370 658 52420
Mieli „Medea klinika“ klientai, informuojame, kad 2020
m. kovo 24 dieną UAB „Medea klinika“ į pavadinimas
pakeistas į UAB „Druskininkų Pušyno klinika“.
Nuo gegužės 11 dienos atnaujinamos gydytojų konsultacijos ir procedūros.
Pagarbiai klinikos administracija
Tel. (8 313) 45969, 8 693 55611, www.pusyno.lt

Išnuomojame dvejas patalpas
grožio paslaugoms teikti
grožio ir sveikatingumo centre
„Dorama“.
M. K. Čiurlionio g. 55.
Tel. +37062430043

Reikalingas darbuotojas dirbti kebabų kioske,
atlyginimas nuo 450 Eur į rankas.

Tel. 8 681 17854

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

REIKIA PINIGŲ?

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

Nuo gegužės 1 d. atnaujinome veiklą – taksi iškvietimo paslaugą
teikiame visą parą!
Visų saugumui, vairuotojas ir keleiviai turi dėvėti apsaugines kaukes ir vienkar tines pirštines. Keleivių pageidavimu, vairuotojas gali
dezinfekuoti automobilio saloną.
Ačiū už Jūsų esamus ir būsimus taksi iškvietimus!
Saugokime vieni kitų sveikatą!
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Projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros
plėtra“ įgyvendinimas
Įgyvendinant projektą „Naujos
kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“, Alytaus apskrityje prie šviesolaidinio tinklo prijungta 17 esamų ryšio objektų
paklojus daugiau nei 72 kilometrus
šviesolaidinių linijų. Linijų tiesimo
darbai vykdyti Alytaus, Varėnos ir
Lazdijų rajonuose.
„Jau paklota didelė dalis visų projekto metu suplanuotų šviesolaidinių
linijų visoje Lietuvoje, vykdomas tolesnis linijų projektavimas ir įrengimas, – teigė projekto vadovas Dr. Vytautas Tvaronavičius, – Džiaugiamės,
kad šio itin sudėtingo projekto įgyvendinamas vyksta sklandžiai.“
Bendras projektu nutiestų šviesolaidinių linijų, prijungusių 165 esamus
ryšio objektus, ilgis visoje Lietuvoje siekia daugiau nei 468 kilometrus.
Šviesolaidinių linijų klojimo, ryšio
bokštų projektavimo ir įrengimo, elektros generatorių diegimo ir kiti projektu numatyti darbai vykdomi visoje Lietuvoje. Sukurtu tinklu ryšio paslaugų
teikėjai galės teikti kokybiškas ir sparčias interneto, televizijos bei kitas
paslaugas galutiniams vartotojams.
Projekto metu teritorijose, kuriose namų ūkiai neturi galimybės naudotis naujos kartos interneto prieiga,
planuojama pastatyti apie 180 ryšio
bokštų bei nutiesti apie 1465 kilome-

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame gydytojai Laimutei Stankevičienei, visoms skyriaus slaugytojoims ir jų padėjėjoms už
vyro ir tėvelio Adolfo Lukšio rūpestingą gydymą, širdies
jautrumą ir pagalbą slaugant.
Žmona, dukra ir sūnus

Druskininkų miesto muziejus
ieško darbuotojo
Druskininkų miesto muziejus – Druskininkų savivaldybės

trus šviesolaidinių linijų, prijungiant
pastatytus ryšio bokštus bei apie 430
esamų ryšio objektų. Sukurtas tinklas praplės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ valdomą šviesolaidinį tinklą bei užtikrins galimybes
operatoriams teikti sparčias naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams vartotojams. Projektą
planuojama įgyvendinti 2021 m. spalį.
Planuojama, kad projektas turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui,
konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai, švietimui.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo mi-

nisterijos 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 2 prioriteto „Informacinės
visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521
„Naujos kartos prieigos plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).
Projektą įgyvendina viešoji įstaiga
„Plačiajuostis internetas“.

Užsakymo Nr. MDR-253-01

Seni daiktai – naujos galimybės. Atraskime jas kartu!

biudžetinė įstaiga, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1999 m. gegužės 26 d. Muziejus kaupia, tyrinėja,
saugo bei pristato visuomenei istorinę medžiagą apie Druskininkus ir apylinkes, ruošia edukacines programas, rengia nuolatines
ir laikinas ekspozicijas bei parodas, organizuoja istorines paskaitas ir konferencijas, bendrauja su panašaus profilio muziejais Lietuvoje ir užsienyje.
Muziejininkas (-ė):
Veiklos sritis – lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas,
edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas.
Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2
straipsnio 1 punktas).
Funkcijos: lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas, supažindinimas su ekspozicija; lankytojų statistikos vedimas; parodų, kultūros ir kitų renginių kūrimas, rengimas bei jų viešinimas;
projektų paraiškų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas; edukacinių programų ir jų temų parengimas, atnaujinimas ir užsiėmimų
vedimas; informacinės medžiagos, susijusios su vykdoma parodine ir edukacine veikla rengimas; bendradarbiavimas su švietimo
įstaigomis ir atminties institucijomis.
Minimalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas; lietuvių kalbos, anglų (vokiečių, prancūzų)
kalbos ir kitos (rusų, lenkų) užsienio kalbos mokėjimas; kūrybiškumas, domėjimasis kultūros sritimi; komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo įgūdžiai; gebėjimas savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį; projektų
valdymo patirtis – privalumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
(darbas Microsoft Office ar analogiškos programos paketu).
Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direktoriui.
Darbo krūvis – 1,0 etatas.
Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus,
siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Muziejininkas“
el. paštu muziejus@druskininkai.lt iki 2020 m. gegužės 15 d.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Daugiau informacijos:
el. paštu muziejus@druskininkai.lt, tel. (8 313) 51024

„TikoTiks“ – erdvė ir galimybė veikloms, susijusioms su daiktų pakartotiniu naudojimu/ARATC nuotraukos

Gyvename daugybės daiktų
apsuptyje – vienus išmetame,
kitus perkame. Tačiau visame pasaulyje vis labiau populiarėja įvairi veikla, susijusi su
naudotų daiktų pakartotiniu
naudojimu, juos taisant, atnaujinant, kuriant naujus produktus ir atrandant naujas verslo
galimybes.
Tokių galimybių toli ieškoti nereikia – jų yra ir pas mus. Ne
vieną gali pasiūlyti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
(ARATC), jau sukūręs daiktų
mainų infrastruktūrą – regione
veikia 19 daiktų mainų punktų „Mainukas“ bei pakartotinio
naudojimo centras „TikoTiks“ –

ir ieškantis tolesnio jų panaudojimo modelio.
„Norime sukurti veiklos modelį,
kuris būtų patrauklus, priimtinas
ir naudingas tiek verslu užsiimantiems asmenims, tiek ir ne pelno
siekiančioms organizacijoms, norinčioms kurti ir gaminti iš naudotų daiktų“, – sakė ARATC direktorius Algirdas Reipas.
Anot jo, aukštą atliekų tvarkymo
kultūrą turinčiose šalyse yra įkurti prekybos centrai, kuriuose prekiaujama tik iš naudotų daiktų,
nereikalingų medžiagų sukurtais
gaminiais. Tokiuose centruose
vyksta mokymai ir edukacijos, organizuojamos konferencijos specialiai tam įrengtose salėse. Čia

sudaromos galimybės dirbti asmenims iš socialiai pažeidžiamų
visuomenės grupių, kuriami verslo startuoliai, telkiantys gamintojus ir kūrėjus iš atliekų.
„Pavyzdžių yra įvairių. Pasinaudodami jų patirtimi, įvertindami
savo galimybes turime sukurti tai,
kas atitiktų mūsų regiono žmonių
ir verslo įmonių lūkesčius“, – sakė
A. Reipas.
Tai išsiaiškinti padės ir ARATC
atliekamas tyrimas „Pakartotinio
naudojimo veiklos modelis Alytaus regione“, kuriame kviečiami vis regiono gyventojai ir verslo įmonės – jiems tereikia atsakyti
į apklausos klausimus.
„Atsakymai į pateiktus klausi-

mus padės suprasti, koks yra
gamyba iš naudotų daiktų užsiimančių ar norinčių užsiimti verslo įmonių požiūris į tokią veiklą,
kuo galime būti naudingi, kokios bendradarbiavimo galimybės ir formos jiems būtų priimtinos. Taip pat svarbu išsiaiškinti,
kuo šia veikla galime būti naudingi gyventojams ir ne pelno
siekiančioms organizacijoms“, –
sakė tyrimo koordinatorė, ARATC
aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė Agnė Jučienė.
Anot jos, vykdant tyrimą, bus
siekiama išsiaiškinti, kokia pakartotinio naudojimo veikla žmonės užsiima arba norėtų užsiimti,
iš kur gauna daiktų pakartotiniam
naudojimui, kokie veiksniai, jų
manymu, stabdo pakartotinio
naudojimo vystymąsi šalyje bei
regione ir kas skatintų šį procesą,
kokia ekonominė bendradarbiavimo su ARATC forma jiems būtų
priimtina ir kita.
Pirmosios bendradarbiavimo su
verslo įmonėmis ir su socialinių
paslaugų bei neįgaliųjų organizacijomis užuomazgos Alytaus regione jau yra.
ARATC vykdoma veikla pakartotinio naudojimo srityje sudomino senų baldų atnaujinimu užsiimančius verslininkus, dėl mainų
punktuose surinktų daiktų tolesnio naudojimo tariamasi su nakvynės namais, su Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centru
bendradarbiauta
iš
užuolai-

dų atraižų, siuvant daugkartinio
naudojimo maišelius vaisiams ir
daržovėms.
Tačiau tikslas yra išvystyti daug
platesnę pakartotinio naudojimo
veiklą ir po „TikoTiks“ ženklu sutelkti kuo daugiau ja užsiimančių
žmonių, kurie pakartotiniam naudojimui ruoštų ir naudotų elektros ir elektroninę įrangą, baldus,
namų apyvokos ir interjero daiktus, statybinių ir remonto medžiagų likučius, audinių atraižas, vaikų priežiūros reikmenis, žaislus,
drabužius, avalynę, dviračius, laikrodžius ir kitus nereikalingus bei
nepavojingus daiktus.
„Esame pradiniame naujos veiklos kūrimo etape. Žmonių nuomonė, pastebėjimai ir patirtis yra
labai svarbi, atrandant visoms pusėms naudingą, suprantamą ir
priimtiną bendradarbiavimo formą“, – kalbėjo A. Jučienė, kviesdama dalyvauti apklausoje. Tą
padaryti galite, atsidarę vieną iš
žemiau esančių nuorodų.
Klausimai verslo veikla užsiimančioms organizacijoms ir asmenims:
https://forms.gle/
RjyAh3SBo4BmLodk7
Klausimai ne pelno siekiančioms organizacijoms (viešoji įstaiga, asociacija, visuomeninė
organizacija, paramos fondas, iniciatyvos ir pan.): https://forms.
gle/CbH5gzNk4nUHUeZX9
Klausimai gyventojams: https://
forms.gle/URt4y1L4XaTtqv9H8
ARATC informacija
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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

Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051

Tel. (8-620)65577

Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkis parduoda įvairias
skaldytas malkas.
Daugiau informacijos tel.
(8 313) 58024
Brangiai perka senus gintaro karolius
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus.

Tel. 8 674 61 640

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

Parduoda skaldytas
beržines ir alksnines
malkas.
Tel. 8 673 56110
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
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567

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

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

Tel. 8 687 18489

Automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas.
Paruošime Jūsų automobilį Techninei apžiūrai.
Gardino g. 90, Druskininkai. Tel. 8 650 23988
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

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
UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
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SVARBI ŽINIA! Nuo gegužės 4 d. panaikinti ribojimai
Lietuvos piliečiams išvykti į užsienį

Užuojautos
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
bet norėtume padėti savo buvimu.
Dėl bendradarbio Vyto Krivonio mirties
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų...
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Kapų tyla amžinam poilsiui priglaudė mylimą
Janinos Lukšienės vyrą.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą
ir artimuosius.
Trečiojo Amžiaus universiteto klausytojai

Nuo gegužės 4 d. panaikinti ribojimai Lietuvos piliečiams
išvykti į užsienį, tad įrodymų
apie nuolatinę gyvenamąją ar
darbo vietą pateikti nereikės.
Tačiau mes raginame itin atidžiai planuoti keliones, nes:
- Lenkija neįsileidžia užsieniečių ir dėl galimų išimčių patariame kreiptis į Lenkijos diplomatinę
atstovybę Lietuvoje. Jei tokia išimtis bus suteikta, išvykti galėsite
per Kalvarijos ar Lazdijų punktus,
tačiau grįžti privalėsite tik per Kalvarijos punktą.

- Rusija neįsileidžia užsieniečių, tad dėl išimčių kreipkitės į
šios šalies diplomatinę atstovybę Lietuvoje. Jei tokia išimtis bus
suteikta, išvykti galėsite per Kybartų ar Panemunės punktus, tačiau grįžti per juos atgal galimybės nebus.
- Latvija užsieniečius įsileidžia
ir išvykti į ją galėsite per Būtingės, Saločių ar Smėlynės punktus. Grįžti reikia tik per Saločių
punktą.
- Baltarusija užsieniečius taip
pat įsileidžia. Išvykti galėsite per

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

Medininkų, Raigardo ar Šalčininkų punktus, tačiau atminkite, jog
atgal į Lietuvą per šiuos punktus
neįvažiuosite.
- Primename, kad grįžtantieji į
Lietuvą jos piliečiai medikams turės pateikti savo duomenis ir saviizoliuotis 14 dienų.
- Tarptautiniai krovinių ir prekių
pervežimai toliau vykdomi be apribojimų.
Pasidalinkite šia žinia ir būkit
sveiki!
VSAT informacija

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

Amžiams užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių ir prisiminimas –
lyg negyjanti žaizda.
Mirus Anelei Šoliūnienei, nuoširdžiai užjaučiame Jos šeimą.
Buvę sanatorijos „Vilnius“ bendradarbiai
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, dovanoję gyvybę,
šviesą, meilę...
Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
Romutei Šoliūnaitei dėl mylimos Mamytės netekties.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Druskininkų lopšelio-darželio
„Žibutė“ kolektyvas

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

Tel. 8 608 33221
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

Parduodamas naudotas minkštų baldų komplektas: sofa-lova, 2 foteliai, 2 pastatomos
spintelės, knygų spinta su stikliniu fasadu, vaikų kambario baldai: dviguba lova, patalynė,
integruotas darbo stalas. Tel. 8 687 81882
Dažome medinius namus, fasadus bei stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė! Tel. 8 636 94394

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

Tel. 8 605 81979
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2020.05.08 d.
Penktadienis
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. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx.
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa.
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 Šoka Lietuva (kart.).
23:00 Sikarijus: narkotikų karas.
01:00 Baigiamieji egzaminai.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
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 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „La troškinys“.
21:45 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Karibų piratai. Salazaro
kerštas“.
00:15 „Devynioliktasis stalas“.
01:55 „Taksi 3“.
03:20 „Pabėgimas į Galvestoną“.
04:55 „APB“.
05:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
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 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Agentų žaidimai.
23:15 Praradimas.
01:10 Artėjant prie nežinomybės.
02:35 Vaikinas iš gretimo namo.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:30 Programos pabaiga.
05.20 Programa.
06.00 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Skyrybos.
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 Baltijos kelias.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Nauja diena.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Skyrybos.
02.30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. “Sidabrinis durklas”.
04.30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu.
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 “Brangioji, aš perskambinsiu”.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Rokis (Rocky).
23:55 Taikdarys.
02:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:50 Programos pabaiga.

2020.05.09 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 Achnetuto
kapas.
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 3.
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 Be abejo, turbūt.
00:40 Sikarijus: narkotikų karas.
02:40 Europos kinas. Gyveno kartą Uvė.
04:35 Mumija Dumis ir Achnetuto
kapas.
06:05 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Tėvų darželis“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Kapitonas Trumpakelnis“.
12:45 „Gražuolė ir Sebastianas.
Nuotykiai tęsiasi“.
14:40 „Netikra vienuolė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO

VAKARAS „Povandeninis horizontas“.
23:05 „Pranašas“.
01:00 „Paskutinis raganų medžiotojas“.
02:50 „Povandeninis horizontas“.
04:40 „Pasitikėjimas“.
07:00 „Tomas ir Džeris“.
07:30 „Saugokis meškinų“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:20 „Riterių princesė

Nela“.
08:50 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:15 „Beprotiškos melodijos“.
09:40 „Bunikula“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Varlių karalystė.
11:55 Monte Karlas.
14:10 PREMJERA Delfinukas Bernis.
16:00 Kvailių apsauga.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečiasis.
21:15 Pikseliai.
23:25 Kaimynai.
01:15 Agentų žaidimai.
03:00 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 “Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 “Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.55 Gyvenimas.
04.35 Mokslo ritmu.
04.45 Mažos Mūsų Pergalės.
04.55 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
05.15 Skyrybos.
06.00 „Gluchariovas“.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!.
10:30 „Gyvūnai. Laukinė širdis“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Pragaro viešbutis“.
13:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Lietuvos balsas.
22:50 MANO HEROJUS Kaubojai ir
ateiviai.
01:05 AŠTRUS KINAS Banga.
02:45 Rokis.
04:40 Programos pabaiga.

2020.05.10 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimo spalvos.
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 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.

13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Pasaulio puodai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Rožinė pantera 2.
24:00 Svajonių komanda.
01:50 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.
02:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.
03:40 Šventadienio mintys.
04:10 Be abejo, turbūt.
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 „Tarzanas“.
13:45 „Gražuolė ir Sebastianas.
Draugai visam gyvenimui“.
15:35 „Jaunavedžiai“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Olimpo apgultis“.
23:50 PREMJERA „Persekiojama
daktaro. Pacientės kerštas“.
01:35 „Karibų piratai. Salazaro kerštas“.
03:45 „Prezidento medžioklė“.
05:15 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:45 „Tomas ir Džeris“.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Riterių princesė

Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Bunikula“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Srovės nublokšti.
11:30 Beprotiškiausios melodijos.
Nuotykiai tęsiasi.
13:20 PREMJERA Laukinių žmonių
medžioklė.
15:25 Laris Kraunas.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
22:00 Šaunioji septyniukė.
00:45 PREMJERA Nekviesti svečiai.
02:15 Pikseliai.
03:50 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Baltijos kelias.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos Mūsų Pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 “Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Tu esi mano“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi.
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija. TV žurnalas.
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas. Žagarė.

10:00 „Varom!“.
10:30 „Gyvūnai. Laukinė širdis“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Pragaro viešbutis“.
13:30 „Reali mistika“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Pasikeisti vietomis.
21:50 „Narkotikų prekeiviai“.
23:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:05 Kaubojai ir ateiviai.
02:00 Banga.
03:40 Programos pabaiga.

2020.05.11 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 (Imposters).
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
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 Plačia-

kelnis“.
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
„Sušalusi žemė“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „APB“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:40 „Pasitikėjimas“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Grainderis“.
04:55 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:40 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 KK2 penktadienis.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Monikai reikia meilės“.
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21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Skola.
00:45 „Antrininkas“.
01:45 Šaunioji septyniukė.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 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. 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 Laikykitės ten su A. Tapinu.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
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 sargybi-

nis“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
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 Saugotojas.
22:55 Pasikeisti vietomis.
01:00 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
02:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:35 Programos pabaiga.

2020.05.12 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 „Eurovizija“.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Apgavikai.
23:45 Klausimėlis.
24:00 Komisaras Reksas.
00:50 Kūrybingumo mokykla.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
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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.

21:00 Niekada nepasiduok 3.
23:05 Saugotojas.
00:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01:35 Programos pabaiga.

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
„Geras žmogus“.
00:10 „Kaulai“.
01:05 „APB“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Pasitikėjimas“.
03:45 „Kaulai“.
04:30 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:20 „Rouzvudas“.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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 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 Apgavikai (Imposters).
23:45 Šoka Lietuva (kart.).
24:00 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 Apgavikai.
04:45 Šoka Lietuva (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:00 „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 Apalūza.
00:50 „Antrininkas“.
01:50 Skola.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Rosenheimo policija“.
05:50 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. Sidabrinis durklas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Renovacija iš arčiau“.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
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“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.

2020.05.13 d.
Trečiadienis

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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
„Romo dienoraštis“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Romo dienoraštis“.
00:30 „Kaulai“.
01:25 „APB“.
02:15 „Rouzvudas“.
03:00 „Pasitikėjimas“.
03:55 „Kaulai“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:00 „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 Išrinktųjų medžioklė.
00:45 „Antrininkas“.
01:45 Apalūza.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Rosenheimo policija“.

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.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Gyvenimas.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 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“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Skiriamoji juosta.
23:00 Niekada nepasiduok 3.
00:50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01:35 Programos pabaiga.

2020.05.14 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 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.
14:20 Laba diena, Lietuva.
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. Istorinė publicistika.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 „Eurovizijos“ nugalėtojai.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1.
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. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės istorija.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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
„Žala“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „APB“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:50 „Pasitikėjimas“.
03:35 „Kaulai“.
04:25 „Grainderis“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:00 „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 Džona
Heksas.
00:10 „Antrininkas“.
01:10 Išrinktųjų medžioklė.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
Kulturine publicistika
04:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
04:25 Alchemija XVI. Mada yra menas.
05:20 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. 2020.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Operacija“ „Trojos arklys“.
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. Operacija“ „Trojos arklys“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Asmens sargybi-

nis“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Į saulę.
22:55 Skiriamoji juosta.
00:40 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01:30 Programos pabaiga.
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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

Reikalinga

Reikalingas žmogus išvalyti
15 arų sklypą, yra virš 200
vnt. pjaunamų medžių, išpjauti ir išsivežti patiems. Tel. 8
678 34492

Žemės ūkio produkcija
Parduodu bičių šeimas. Tel. 8
687 98911
Parduoda beržines šluotas,
perpuvusį avių mėšlą. Tel. 8
683 32507
Parduodu: kviečius, traiškytus
kviečius, rugius, kvietrugius,
avižas, vikius, grikius, šiaudus. Atvežu. Tel. 8 616 11588
Sėklinės bulvės, tel. 8 618
73522
Miškas, mediena, malkos

Eur, kineskopinių TV distanciniai pulteliai – 3 Eur, laminuota medžio plaušų plokštė
275x170 cm – 1 m2 – 2 Eur,
naudotos durų varčios po 3
Eur, skaldelė trinkelių klojimui
1 maišas – 3 Eur, pakabinami
šviestuvai nuo 5 Eur, tel. 8
686 43600

nystė, šalia – miškelis. Tel. 8
685 57045
Skubiai namas su 7,13 arų
sklypu Leipalingio miestelyje.
Kaina – 14 000 Eur. Tel. 8 616
48116
Parduodu tvarkingą 32 kv.
m. butą 2 aukšte, Gardino g.
arba keičiu į 1, 2 kamb. butą
Gardino g., Kalviškės rajone
nesiūlyti. Kaina – 25 000 Eur,
tel. 8 683 98529
Skubiai parduodamas butas,
renovuotame name Vytauto g.
10, 4 aukštas iš 5, 2 kambariai. Tel. 8 698 89772

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

Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su 52 arais
žemės, tel. 8 673 77414

Naujos uosio taburetės. Tel. 8
618 20125

Skubiai namas Ricielių kaime,
gera vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur. Tel. 8
670 99567

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

Parduoda supjautas malkas. 8
622 94035

Parduodama nenaudota viengulė lova, kaina – 80 Eur. Tel
8 698 19464

Nebrangiai parduodama eglinė ir pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8 612 54947

Tuščias dujų balionas, kaina
– 20 Eur, tel. 8 673 77414

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

Parduodu: vaikišką vežimėlį,
televizorių, apvalų staliuką,
mikrobangų krosnelę, gartraukį, narvelį paukščiui. Tel. 8
675 57873

37 arų namų valdos sklypas
Didžiasalyje. Įvesta elektra,
asfaltuotas privažiavimas, šalia 2-ų ežerų. Kaina - 16000 e.
Tel.: +37060228830

Knygos „Anastasija“ 2 tomai,
proginės tautinės juostos, užkandinės lėkštutės, dvi didelės pūkinės pagalvės, didelė
moteriška šilta pižama. Tel. 8
682 08399

40 arų namų valdos sklypas
miške 5 km nuo miesto ribos
netoli Nemuno. Nevienkiemis,
elektra šalia sklypo, geras
privažiavimas. Kaina - 10500
e. Tel.: 860228830

Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Sausa. Tel. 8 682 58164
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795

Automobiliai ir jų dalys
Parduodamas „Nissan XTrail“, 2003 m., dyzelis 2,2 l,
tech. apžiūra iki 21-07. Priekaba „Ziubrionok“. 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 Xara,
universalas, 2004 m. 1, 4 l
dyzelis, rida – 146 000 km,
kaina – 800 Eur, tel. 8 686
54618
„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

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

Perka
Pirkčiau medžio obliavimo/
reismusavimo stakles. Tel. 8
616 93931
Priekabą palapinę „Skif“, tel.8
673 56512
Perkame sodybą, žemės
sklypą ar mišką prie ežero ar
upės, žinantys siūlykite- atsilyginsime. Tel. 861101110
Pirkčiau žemės sklypą Druskininkuose, Baltašiškės rajone.
Agentūrų siūlomi variantai
nedomina. Tel. 8 695 59213

Nekilnojamas turtas
Kiti daiktai
Parduodu 70, 100 šulinio žiedus, M12, M14, MU18, MU20
sąramas. Tel.8686 63015
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) – 12

Parduodamas sodas Druskininkų miesto ribose, „Eglės“
soduose.
Namas yra pritaikytas gyvenimui visus metus, dviejų
aukštų, su garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. Gera kaimy-

200 a sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai
matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško. Kaina – 26 000 Eur. Tel.
+3702987015
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
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2,
2 a mūrinis namas arba keičia į butą Vilniuje, tel.: 8 602
10802, 8 675 57201
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

Nuoma
Išnuomojamos automobilių
serviso patalpos su dviem
pakėlikliais. Tel. 8 687 98911

Nuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute Gardino g. 33.
Be šeimininkų. 130 Eur plius
mokesčiai. Tel. 8 650 27321
Išnuomojamas dviejų kambarių butas su baldais Merkinės
g. (arba parduodamas). Nuomos kaina 100 Eur + paslaugos. Tel. 8 698 19464
Nuomojamas 34 kv. m butas
renovuotame name prie M. K.
Čiurlionio muziejaus (balkonas, internetas, baldai). Kaina
– 150 Eur + komunaliniai).
Tel. 8 679 57867
Išnuomojamas miesto centre,
Taikos g. butas 1 aukšte (baldai, indai, buitinė technika).
Dviems žmonėms – 200 Eur.
Tel. 8 616 48116
Išnuomoju arba parduodu 16
kv. m. butelį su visais patogumais, Šiltnamių g. 2 a iš 2.
Tel. 8 609 28835

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
47 m. vyrui skubiai reikia bet
kokio darbo, tel. 8 657 88639
52 m. vyras ieško bet kokio
darbo, tel. 8 625 97648

BALDAI

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

Perkame 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

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

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos laminuotos baldinės plokštės (įvairių spalvų, likučiai, atraižos). Kaina – sutartinė. Tel. 8 626 90550
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Parduodame ekologišką elnių danielių skerdieną –
5 Eur/1 kg, elnienos koldūnai – 6 Eur/1 kg.

Tel. +370 656 90000

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“
ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu
info@manodruskininkai.lt

