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Bus teikiamos paraiškos dėl svarbių projektų finansavimo
Gegužės mėnesį įvairios
institucijos paskelbė nemažai kvietimų savivaldybėms
pateikti paraiškas dėl įvairių
sričių projektų finansavimo.
Šią savaitę Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai diskutavo ir sprendė,
kuriuos Druskininkams svarbius projektus galima pateikti
Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną ir Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų
finansavimui pagal naujus
kvietimus.
Išanalizavus abiejų programų
prioritetines kryptis dėl dviejų
projektų jau apsispręsta, o galutinį sąrašą kartu su biudžetinėmis
ir viešosiomis įstaigomis Taryba
tvirtins birželio mėnesį.
Lietuvos-Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programai kartu su partneriu Sokulkos savivaldybe (Lenkija) Savivaldybės
administracija teiks paraišką pagal prioritetą „Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu
ir diskriminacija“. Įgyvendinant
projektą, bus pagerinta vaikų ir
jaunimo užimtumo infrastruktūra, įrengtos kūrybos laboratorijos
Druskininkų savivaldybės mokyklose bei unikalios pramogų trasos (paspirtukų, riedlenčių, kalnų
ir BMX dviračių), skirtos aktyviam
laisvalaikiui Druskininkuose JUC
teritorijoje.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programai Savivaldybės administracija
teiks prie Švietimo centro esančio skvero rekonstrukcijos projektą. Įgyvendinant projektą, būtų
įrengtas modernus ir funkcionalus grindinio fontanas, patogūs
suoliukai, sutvarkytas apšvietimas, harmoningai išnaudotos žaliosios erdvės, išsaugant istorinę
vertę turinčius Kauno kolegijos
absolventų pasodintus ąžuoliukus. Skveras bus pritaikytas bendruomenės kultūrinio verslumo
iniciatyvoms: organizuojami mokymai ir kitokios bendradarbiavimo veiklos.
Buvo aptartos ir galimybės pateikti paraiškas gatvių apšvietimo

Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai svarstė, kuriuos Druskininkams svarbius projektus galima pateikti Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų finansavimui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programai Savivaldybės administracija teiks prie Švietimo centro esančio skvero rekonstrukcijos projektą/Vizualizacija

modernizavimui bei saulės baterijų įrengimui ant Savivaldybės įstaigų pastatų, taip sutaupant nemažai lėšų elektros energijai.

Paraiškas savivaldybės administracija ir kitos įstaigos turės pateikti ne vėliau, kaip iki rugsėjo 1
dienos.

Į Nemuną išpiltas biologinis preparatas upinių
mašalų lervoms naikinti
Praėjusį penktadienį, gegužės 15 dieną, į Nemuną ties
Varviškės kaimu buvo išpiltas
biologinis preparatas „VectoBac 12AS“ kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms naikinti.
Iš viso į Nemuną išpilta 4, 5
tūkst. litrų šio preparato. Praėjus
4 paroms, Gamtos tyrimų centro
specialistai atliko tyrimus, kurie
parodė, kad preparatas šiemet
suveikė, išnaikindamas 96 procentus upinių mašalų lervų Nemune ties Merkine ir 99 procentus mašalų lervų Nemune ties
Druskininkais.
Dar 2 tūkst. litrų biologinio preparato planuojama į Nemuną išpilti kiek vėliau, siekiant sumažinti pasroviui upe iš biologiniu
preparatu neapdorotos Nemuno
atkarpos atplaukusių lervučių
gausumą. Laikas, kai preparatas turės būti naudojamas, bus
rekomenduotas, atlikus papildomus tyrimus Nemune.

KARANTINO metu asmenims,
grįžusiems iš užsienio, privaloma
14 dienų izoliacija!
Apgyvendinimo koordinatorė
Eglė Sadauskaitė
Birželio mėnesį suaktyvėjantys upiniai mašalai – visą Pietų Lietuvos regioną kamuojanti problema/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Birželio mėnesį suaktyvėjantys upiniai mašalai – visą Pietų Lietuvos regioną kamuojanti
problema. Nuo 2010-ųjų, panaikinus apskritis, upinių mašalų
naikinimo programos finansa-

vimas buvo nutrauktas. Druskininkų savivaldybės vadovų ir
specialistų dėka visą Pietų Lietuvos regioną kamuojanti problema vėl pradėta spręsti nuo
2016 metų.

Tel. 8 629 97794,
el. paštas – egle.sadauskaite@druskininkai.lt
Jei pastebėjote asmenis, grįžusius iš
užsienio, kurie nesilaiko privalomos
saviizoliacijos, praneškite apie tai tel. 112
Druskininkų savivaldybės informacija
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Kalbiname merą
Po dviejų mėnesių griežtų karantino apribojimų Vyriausybė jau ėmėsi jo švelninimo priemonių, o Sveikatos
apsaugos ministerijos duomenys rodo, jog koronaviruso infekcijos plitimas Lietuvoje sulėtėjo. Pamažu duris
atveria parduotuvės, kavinės,
darželiai, muziejai ir bibliotekos. Tačiau tai – tik pirmi
žingsniai link mums įprasto
gyvenimo ritmo.
Kovo viduryje ištuštėjusios Druskininkų miesto gatvės pamažu prisipildo žmonių šurmulio, užsukti kviečia
kavinių terasos, savaitgaliais
netikėčiausiose vietose galima pasiklausyti gyvos muzikos koncertų. Apie tai, kaip
karantino laikotarpiu laikosi
Druskininkai ir kokie kurorto
vasaros planai – pokalbis su
Savivaldybės meru Ričardu
Malinausku.
– Mere, pandemija pakeitė
visą įprastą kurorto gyvenimo ritmą. Kokie buvo pastarieji keli mėnesiai?
– Nors kurorto gatvės buvo
tuščios ir atrodė, kad viskas sustojo, bet mums su komanda šis
laikas buvo tikrai intensyvus.
Dėl viruso privalėjome sustabdyti įprastą gyvenimo tempą, o
staiga sustoti nėra taip paprasta, kaip galbūt galėtų atrodyti.
Pirmiausia turėjome užtikrinti medikų aprūpinimą asmens
apsaugos priemonėmis ir nuolat rūpintis tų priemonių rezervo
papildymu. Tai darome iki šiol.
Reikėjo pasirūpinti mūsų įstaigų
darbuotojų, kurie turi kontaktų
su žmonėmis, saugumu. Pavyko specialiu draudimu nuo koronaviruso pusmečiui apdrausti ir finansines garantijas ligos
atveju suteikti 60-čiai kontaktų
su žmonėmis turinčių mūsų socialinių darbuotojų ir savanorių.
Gaila, bet dėl per didelės rizikos
kol kas Lietuvos draudikai atsisako apdrausti medikus.
Visą šį laiką darbai keitė vienas
kitą: reikėjo sudėlioti sistemą,
kaip nuotoliniu būdu aptarnausime žmones, užtikrinti, kad nuotolinis ugdymas būtų vykdomas
sklandžiai, atšaukti renginius.
Sulaukiau daug klausimų dėl
sprendimo laikinai uždrausti
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Meras R. Malinauskas: „Karantinas padėjo atrasti dar daugiau
Druskininkų privalumų – juos išnaudosime ir ateityje“

R. Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

apgyvendinimo sektoriaus veiklą. Suprantama, kad savivaldybės, kuriose yra vos keletas
viešbučių, tokių sprendimų nepriiminėjo. Tačiau mūsų atveju,
kai svečius skaičiuojame šimtais tūkstančių, kitaip pasielgti negalėjome. Džiaugiuosi, kad
verslas šį draudimą priėmė supratingai.
Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus skaičiuojame
šimtais, o karantinas dar nesibaigė, dar galioja nemažai apribojimų ir reikalavimų, kuriuos
turime įgyvendinti.
Sprendėme ne tik karantino
diktuojamus klausimus, rūpinomės ir įprastais kasdieniais darbais. Vien į kelių infrastruktūrą šiais metais investuosime ne
mažiau kaip 4 mln. eurų.
– Kam bus skirtos šios lėšos, kokie konkrečiai planuojami darbai?
– Dalį šių lėšų skirsime atsiskaitymui už ilgalaikį gatvių projektą. Dar 2009 metais, daugiau
nei 60 proc. atpigus kelių darbų
įkainiams, nesiskolindami, o sudarę sutartį su verslu, sutvarkėme dalį miesto ir kaimiškųjų teritorijų kelių. O už visus atliktus
darbus atsiskaityti turime per 15
metų. Taip sutaupėme apie 5
mln. eurų.
Už likusias lėšas atliksime
daug svarbių darbų mieste ir seniūnijose. Mieste rekonstruosime pėsčiųjų-dviračių taką šalia
Ratnyčios upės ir dalį „Žilvino
tako“, atliksime kapitalinį Klonio,
Šlaito, Rūtų, Rasos gatvių re-

montą, rekonstruosime Antakalnio, Kalnų, Panemunės gatves,
suremontuosime Liepų gatvės
šaligatvius, tęsime daugiabučių
namų kiemų tvarkymo darbus.
Taip pat baigiamas projektuoti
taip vadinamas lenktas tiltukas
per Ratnyčėlę. Labai tikimės
dar šiemet pradėti jo atnaujinimo darbus.
Leipalingio seniūnijoje rekonstruosime dalį Alėjos gatvės, bus
atliktas kelio Leipalingis-Dulgininkai kapitalinis remontas.
Viečiūnų seniūnijoje atliksime kapitalinį Senųjų Viečiūnų ir
Sodžiaus gatvių bei dalies kelio
Naujasodė-Jaskonys remontą.
Vyriausybė ir LR Susisiekimo
ministerija, siekdama skatinti
ekonomiką ir mažinti COVID-19
sukeltas pasekmes, savivaldybėms numatė papildomų lėšų
keliams.
Turiu informacijos, kad Druskininkų savivaldybei skirta daugiau kaip 600 tūkst. eurų. Už
šią sumą planuojame atnaujinti Gardino gatvės atkarpą nuo
„Raigardo“ sodų iki Gardino pagrindinio kelio bei atlikti dalies
pėsčiųjų-dviračių tako „Žvaigždžių orbita“ rekonstrukciją.
– Druskininkuose kultūrinis gyvenimas itin aktyvus,
visi įpratę prie nesibaigiančių
pramogų – tik spėk jas rinktis. Dėl pandemijos visi renginiai buvo skubiai atšaukti iki
pat birželio 1 dienos. O kas
laukia vasarą? Ar bus organizuojama taip mylima ir laukiama Kurorto švente?

– Taip, atšaukėme daug suplanuotų pavasario renginių.
Įspūdinga Narcizų jūra šiemet
kvietėme grožėtis tik virtualiai.
Negalėjome susitikti ir su mūsų
medikais, nors tai iki šiol visada
tradiciškai darydavome Medikų
dienos proga.
Teko atšaukti dešimtis kovo,
balandžio, gegužės mėnesiais
turėjusių vykti renginių, o kur
dar privataus verslo organizuoti koncertai, spektakliai.
Druskininkuose renginiai planuojami į priekį metams ir daugiau. Deja, karantinas pakoregavo planus: vasaros renginius
teko perplanuoti, kad užtikrintume saugumą, nes panašu, kad
būriuotis masiniuose renginiuose galėsime dar negreitai.
Būtent šis apribojimų laikotarpis padėjo atrasti Druskininkų
privalumus iš naujo: sporto veiklas iš salių perkėlėme į gamtą,
nusprendėme organizuoti mini
koncertus miesto parkuose ir kitose netradicinėse erdvėse, kad
išvengtume žmonių būriavimosi.
Šio principo laikysimės ir toliau. Visą vasarą Druskininkuose bus organizuojami nauji ir
jau tradiciniai renginiai, tačiau jų
formatas keisis.
Žinau, kad Kurorto šventė yra
bene laukiamiausias metų įvykis. Nors pandemija ir neleidžia
pasitikti vasaros taip įspūdingai,
kaip esame įpratę, tačiau šventė tikrai bus. Kai tik turėsime galutinę renginio programą, iš karto ja pasidalinsiu.
– Vyriausybė, skatindama
ekonomiką, skyrė papildomų
lėšų įvairiems projektams.
Druskininkų kultūros centro įrengimui skirta 10 mln.
eurų. Kaip einasi šiuo metu
didžiausio ir svarbiausio projekto darbai?
– Iš aštuonių Vyriausybei pateiktų projektų, finansavimas
skirtas keturiems projektams.
Už gautas lėšas įgyvendinsime
paskutinį K. Dineikos sveikatingumo parko atnaujinimo etapą,
Viečiūnuose, buvusio baseino
patalpose, įrengsime edukacinį
centrą, rekonstruosime biblioteką. Žinoma, pats svarbiausias
projektas – mūsų Kultūros centro statybos.
Kultūros centro projekto įgy-

vendinimas einasi sklandžiai
– kaip tik šią savaitę buvome
susitikę su išorės ekspertais,
su kuriais dar kartą aptarėme
akustikos, įgarsinimo, vaizdo ir
apšvietimo įrengimo klausimus.
Norime detaliai išanalizuoti net
ir smulkiausius sprendinius –
kokybės kartelė šiam projektui
ypač aukšta.
Džiaugiuosi, kad prieš metus
pradėtas statyti modernus Kultūros centras jau dabar duoda
pridėtinę vertę ir skatina investuotojus domėtis Druskininkais.
Neseniai buvo organizuotas
nuotolinis susitikimas su tarptautinio prancūzų tinklo „Accor
Hotels“ atstovais, kurie domėjosi ne tik galimybe tapti Kultūros centro operatoriumi, bet ir
investuoti į buvusios sanatorijos
„Nemunas“ pastatą.
Labai norėtųsi, kad šis pastatas-vaiduoklis vėl atgimtų naujam gyvenimui. Iki šiol 6 kartus
organizavome aukcioną, gaila, bet investuotojų neatsirado.
Viliuosi, kad iki Kultūros centro
statybų pabaigos rasime investuotoją ir buvusios „Nemuno“
sanatorijos pastatui.
– Druskininkiečiai domisi kurorto plėtros planais: ar
bus tvarkoma Druskininkų
autobusų stotis, kada ir kur
Druskininkuose duris atvers
parduotuvė „Lidl“?
– Dabartinė autobusų stotis tikrai nepuošia kurorto veido. Ne
kartą kreipėmės į jos savininkus
su prašymais atnaujinti stotį ir
sutvarkyti jos aplinką.
Bendrajame plane yra numatyta vieta naujai autobusų stočiai, tačiau konkrečių planų dar
neturime. Šiuo metu ieškome
galimybių, kalbamės su investuotojais dėl naujos autobusų
stoties.
Druskininkuose tikrai planuojama atidaryti „Lidl“ parduotuvę.
Tai – verslo investicijos, o Savivaldybės uždavinys yra jas palaikyti, padėti ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas. Džiaugiuosi,
kad apie 20 metų nenaudojamas
buvusio viešbučio „Sakalas“
pastatas pagaliau bus atnaujintas – būtent jame planuojama
įkurti „Lidl“ parduotuvę. Mano žiniomis, parduotuvė duris turėtų
atverti kitų metų pavasarį.
Druskininkų savivaldybės informacija

Komentaras
„Žodis – ne žvirblis, išskrido – nesugausi“, – sako lietuvių liaudies patarlė. Kad
piktavališkai viešai negalima švaistytis kaltinimais
neseniai įsitikino ir konservatorius A. Balkė, kai jo teiginius viešai paneigė portalas „Delfi“.
Balandžio mėnesį, po to, kai
Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino Bendrąjį planą,
portale „Delfi“ pasirodė V. Danauskienės parengtas straipsnis, kaip dabar jau aišku, su
nepatikrinta ir tikrovės neatitinkančia informacija. Dėl tikrovės neatitinkančių teiginių, įžeidinėjimų, visuomenės
klaidinimo ir neteisingos viešosios nuomonės formavimo

Ar konservatorius jau ima skęsti savo melo liūne?
buvo kreiptasi į teisininkus.
Gegužės 18 dieną portalas
„Delfi“ paskelbė, kad V. Danauskienės straipsnyje išsakyti A. Balkės teiginiai neatitinka tikrovės ir žemina
Druskininkų
savivaldybės
mero Ričardo Malinausko garbę ir orumą.
„Delfi“ portale komentuodamas žurnalistams Bendrojo plano patvirtinimą, konservatorius A. Balkė nepagrįstai
bandė apkaltinti merą R. Malinauską neva užgrobus valstybinę žemę, o Savivaldybės
administracijos darbuotojus –
piktnaudžiavimu.
Dėl šios situacijos kalbintas
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas teigė, kad

tokiam nuolatiniam nepagrįstam šmeižtui kelią užkirsti gali
tik teisinės priemonės: „Man
tikrai įgriso nuolatiniai puldinėjimai ir melagingi išvedžiojimai viešoje erdvėje iš, mano
nuomone, moralės ir atsakomybės neturinčių veikėjų. Tai
dar vienas kartas, kai tam tikri žurnalistai nepatikrina informacijos prieš ją publikuodami. O galbūt ir nenori jos
tikrinti, nes ieško sensacijų
arba dirba pagal politinius užsakymus? Todėl nuo šiol visada dėl bet kokio viešo šmeižto
kreipsimės į teisininkus“.
„Portalas „Delfi“ išspausdino paneigimą, kuriame pripažįstama, kad jūsų teiginiai ne-

atitinka tikrovės. Kokia jūsų
pozicija?“, – susisiekę telefonu, klausėme Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos
narį Antaną Balkę, kuris atsakė nežinąs, kodėl „Delfi“ paskelbė paneigimą – esą gal ko
nors išsigando – ir sakė, jog
portalas su juo nesusisiekė ir
jo komentarų neprašė. Neilgai trukus sulaukėme konservatoriaus laiško, kuriame jis,
kaip įprasta, prašo paskelbti
jo „nuomonę dėl DELFI paneigimo pateikti pilna apimtimi“.
Cituojame pažodžiui: „Manau,
kad Delfi redakcija paprasčiausiai siekė išvengti ilgo bylinėjimosi su mero valdžios ir
propagandos sistema, kurios
resursai dideli ir paremti mo-

kesčių mokėtojų pinigais. Aš
nežinau kitų argumentų, kodėl buvo pasirinktas šis (Delfi
paneigimo) kelias. Manęs niekas neprašė pagrįsti mano išsakyto vertinimo, kuris buvo
pateiktas kaip mano komentaras.“
Tiesa, ko gero, norėdamas
pasinaudoti galimybe pasireklamuoti, politikas bandė rašyti ir su užduotu klausimu nesusijusią informaciją.
Ar nebus taip, kad konservatorius, desperatiškai bandydamas apginti savo teiginius, savo
melo liūne ims skęsti?

Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Politiko pozicija

Darbas taryboje – ne scena. Vaidinti nereikia

Aivaras Kadziauskas,
Druskininkų savivaldybės tarybos narys

Praėjo vieneri metai nuo
šios kadencijos savivaldos
rinkimų. Pirmieji mano, kaip
Druskininkų
savivaldybės
tarybos nario, darbo metai.
365 dienos ir daugybė sprendimų, reikalingų Druskininkams ir mums visiems. Kurie
būtini tam, kad būtų įgyvendinami projektai, rengiami
planai – vyktų gyvenimas.

Savivaldybės biudžetas, Savivaldybės teritorijos bendrasis
planas, kiti strateginiai sprendimai reikalauja kruopštaus parengimo, atsakingo svarstymo ir
operatyvaus priėmimo.
Neabejoju, kad tų sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas būtų daug spartesnis, jei
ne nuolatinis kai kurių Tarybos
narių, pasivadinusių „opozicija“,
trukdymas, skundų rašymas, re-

gis, tapęs pagrindiniu jų užsiėmimu ir vienintele veiklos strategija.
Turiu prisipažinti – nors darbo patirties Savivaldybės taryboje neturėjau, pernai druskininkiečių valia į ją išrinktas,
„žalias“ nesijaučiau. Iki tol penkiolika metų dirbdamas Druskininkų savivaldybės administracijoje, buvau puikiai susipažinęs
su sprendimų projektų rengimo
„virtuve“, žinojau, koks ilgas ir
sudėtingas yra šis procesas ir
kiek pastangų turi įdėti sprendimų rengėjai, kol parengia projektą, kuris teikiamas svarstyti Tarybai.
Nesileisdamas į smulkias detales, paminėsiu, kad kiekvienas
sprendimo projektas yra derinamas mažiausiai su penkiais ar
šešiais už jo kokybę atsakingais
žmonėmis. Kiekvienas sprendimo projektas turi būti pagrįstas
ekonomiškai, specialistų įvertintas teisiniu ir antikorupciniu
požiūriu. Tik po to jis teikiamas
svarstyti Tarybos komitetams. Ir
tik jiems pritarus, jau keliauja į
pačią Tarybą.
Atrodytų, visai suprantama,
kad specialistų ruoštų ir komi-

tetuose apsvarstytų sprendimų
priėmimas čia turėtų vykti greitai ir sklandžiai. Bet ne – kone
kiekvieną sprendimą, labiau nei
koronavirusas rizikos grupės
asmenis, Druskininkų savivaldybės taryboje puola jos opozicija.
Kritikuoti valdančiuosius, žinoma, yra opozicijos priedermė.
Bet, prisipažinsiu, per šiuos visus metus kritikos, paremtos argumentais, kodėl vienas ar kitas
sprendimas yra blogas, ir siūlymų, kaip jį padaryti geresniu, aš
neišgirdau.
Manau, kad tai, ką pati opozicija vadina kritika, iš tiesų yra tik
išsidirbinėjimas, atviras tyčiojimasis ir iš sprendimus rengiančių administracijos specialistų,
ir iš komitetuose juos nagrinėjančių Tarybos narių (patys opozicijos atstovai komitetų posėdžiuose – labai reti svečiai), ir iš
visų druskininkiečių, investuotojų, kurie be Tarybos sprendimų
negali įgyvendinti verslo sumanymų, vykdyti kitokių veiklų.
Šios kadencijos Savivaldybės taryba dirbs dar trejus metus. Per juos galima tikrai daug
nuveikti, kad Druskininkai ir jų

žmonės turėtų kuo džiaugtis ir
didžiuotis, kad visiems gyventi
būtų geriau ir gražiau, kad būtų
toliau einama į priekį. Juk stovinčius visi aplenkia.
Aš dirbu Tarybos Finansų komitete, kuriam tenka svarstyti ir
teikti išvadas tokiais svarbiais
klausimais, kaip biudžetas, jo
lėšų paskirstymas bei naudojimas, mokestiniai ir rinkliavų
klausimai, sąlygos verslo plėtrai, investicijos, strateginiai planai ir kiti.
Puikiai suprantu, kad be to,
kas jau spėta padaryti Druskininkuose, laukia daug sunkaus
ir atsakingo darbo.
Man labai norėtųsi, kad visi
Tarybos nariai, kurie ateina į
posėdžius, ateitų būtent to darbo dirbti, o ne pademonstruoti,
kaip labai jie moka pakenkti ir
vaidinti, kad tokiu savo elgesiu
kažko gero siekia. Darbas Taryboje – ne scena, vaidinti čia
nereikia.
Čia reikia dirbti. Džiaugiuosi,
kad druskininkiečiai, mane išrinkdami, suteikė progą dirbti su profesionalia Savivaldybės
administracijos ir Tarybos daugumos komanda. Ačiū!

Druskininkų PSPC etapais atnaujinamos planinės sveikatos priežiūros paslaugos
Prioritetas Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centre (PSPC)
teikiamas NUOTOLINĖMS paslaugoms: vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių išrašymui, elektroninių
nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo,
slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui.
TIESIOGINIO
KONTAKTO
būdu teikiama ambulatorinė pagalba bei paslaugos, kurių nesuteikus, pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai
arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė ir dėl asmens paslaugos specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (sprendžia
gydantis gydytojas).
Vizitai pas gydytojus planuojami
taip, kad pacientui paskirti tyrimai
ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno
apsilankymo metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos.
Nuo gegužės 18 d. atnaujintos
planinės odontologijos paslaugos. Pacientai dėl planinių odontologinių paslaugų turi susisiekti
nuotoliniu būdu (telefonu).
Nėščiųjų priežiūra vykdoma
įprastine tvarka, srautus organizuojant tam tikromis įstaigos valandomis (kiekvieną dieną nuo 8
val. iki 10 val.).
Planiniai skiepijimai vykdomi,
numatant pacientų srautų valdymą: planiniams skiepijimams paskirtos atskiros patalpos ir konkretus laikas, užtikrinant, kad
nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams ir
kitų pacientų srautai. Mažiesiems
pacientams paskirtas individualus laikas, kada atvykti į įstaigą.
Profilaktiniai patikrinimai ir prevencinės programos organizuojamos, numatant pacientų srautų
valdymą. Už pacientų registravimą tiesioginio kontakto paslaugai, jų pasitikimą, išlydėjimą iš įstaigos, temperatūros matavimą
atsakinga atitinkamos apylinkės
šeimos gydytojo slaugytoja, arba
gydytojo specialisto slaugytoja.
Išlieka paslaugų namuose tei-

kimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios
pagalbos paslaugas namuose,
kurių nesuteikus, pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos
pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento sveikatos būklė
(sprendžia gydantis gydytojas).
REGISTRACIJA
Registracija vykdoma tik telefonu. Laikinai pacientų registracija
internetu sustabdyta.
Skambinkite į registratūrą ir registruokitės nuotolinei šeimos gydytojo/slaugytojo konsultacijai.
Jeigu nuotolinės konsultacijos
metu ŠEIMOS GYDYTOJAS ar
SLAUGYTOJAS nusprendžia, kad
Jums reikalinga tiesioginio kontakto su šeimos gydytoju konsultacija,
tada pats gydytojas arba slaugytojas Jus užregistruos vizitui.
ĮĖJIMAI Į POLIKLINIKĄ
Siekiant apsaugoti COVID-19 rizikos grupei priskiriamus 60 metų

ir vyresnius, taip pat turinčius lėtinių ligų pacientus bei nėščiąsias,
jiems skirti atskiri įėjimai nuo Vytauto gatvės pusės.
Pacientai, kurių kūno temperatūra yra 37,0 ir aukštesnė, apžiūrimi specialiai tam skirtame
kabinete, apžiūrai įleidžiami per
atskirą įėjimą iš kiemo pusės.
Visi kiti pacientai naudojasi bendru CENTRINIU įėjimu nuo M. K.
Čiurlionio g. pusės.
Atvykus į polikliniką, prašome
atidžiai sekti nuorodas ir vadovautis darbuotojų nurodymais.
SVARBU!
Į polikliniką atvykti, likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo),
būtinai su apsaugine veido kauke
ir, pageidautina, su pirštinėmis.
Laukdami patekimo į polikliniką
ir būdami poliklinikos viduje, vienas nuo kito laikykitės saugaus 2

m atstumo.
Prie poliklinikos įėjimo Jums
bus pamatuojama temperatūra.
Karščiuojantys pacientai (nustačius daugiau kaip 37 laipsnių Celsijaus temperatūrą) į poliklinikos
patalpas neįleidžiami. Pacientams nurodoma kreiptis nuotoli-

niu būdu į šeimos gydytoją dėl tolimesnių rekomendacijų.
Įėjus į polikliniką, būtina dezinfekuoti rankas.
Dėkojame už supratimą ir linkime išlikti sveikiems bei saugiems!
Druskininkų PSPC informacija
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„Lietuvos balso“ žiūrovų širdis pavergė druskininkietė Evita Cololo
ma, kad savo pasirodymą skyrei
šviesaus atminimo savo tėčiui...
– Taip, pasirodymas buvo skirtas
jam. Tėtis norėjo, jog eičiau muzikiniu keliu.
Miela ir graudu, bet tėtis, atostogaudamas Ispanijoje, nupirko man
„The Voice“ auksinį mikrofonąkvepalus... Mama, grįžusi namo,
man jį perdavė. Kažkoks lemtingas ženklas... Skiriu pergalę visiems, tačiau labiausiai – savo mylimam tėčiui... Man labai jo trūksta,
bet jaučiu, kad jis mane saugo.
– Kas labiausiai Tave palaiko
per pasirodymus? Kas tie ištikimiausi fanai?
– Nemėgstu žodžio fanai. Palaikančiųjų ir prijaučiančių mano
muzikai žmonių auditorija vis dar
formuojasi. Tikslaus atsakymo neturiu. Žinoma, mane labai palaiko
draugai ir artimieji. Tikriausiai jie ir
džiaugiasi už mane labiausiai.
Esu labai nuoširdžiai dėkinga
mylimiausiai ir brangiausiai mamai, močiutėms, seneliams, dėdėms, tetoms ir visai šeimai. Ačiū
tėčiui... Už viską, ką man gyvenime davė ir ko išmokė...
– Viena tavo svajonė išsipildė,
tapai projekto „Lietuvos balsas“ nugalėtoja. Kokius tikslus
dabar sau keli?

5-ojo ir 7-ojo „Lietuvos Balso“ sezonų nugalėtojos – Evita ir Monika Marija/Asmeninio
archyvo nuotrauka

Laima Rekevičienė
Sekmadienio vakarą tiesioginio balsavimo metu išrinkta
populiaraus muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ superfinalo nugalėtoja – atlikusi dainą
„American Boy“ ir pelniusi daugiausia žiūrovų balsų, ja tapo
druskininkietė Evita Cololo. Dėl
geriausiojo titulo varžėsi dvylika stipriausių projekto dalyvių, tačiau pergalę, pavergusi
televizijos žiūrovų širdis, šįkart
šventė Evita. Ji laimėjo ir LNK
įsteigtą piniginį prizą – 15 tūkstančių eurų.
– Koks jausmas apėmė, kai tapai „Lietuvos balso“ nugalėtoja?
– Kažkaip kitaip nesijaučiu. Esu
laiminga, sulaukusi didelio palaikymo ir laimėjusi šį projektą. Dabar krūvis – didesnis, sulaukiu ir
daugiau žiniasklaidos dėmesio,
taip pat ir iš žmonių socialiniuose
tinkluose.
Užsiregistravau į „Lietuvos balsą“
ekspromtu. Galima sakyti, privertė
mano mama Inga ir nuostabiausia
mokytoja Ronata Balkaitienė. Net
nemaniau, kad nueisiu taip toli.
Mano kelias projekte buvo visoks, ir per tą laiko visko nutiko
mano gyvenime. Tačiau gyvenimas atima ir duoda. Taip buvo ir
bus... Pirmuosiuose trijuose etapuose viskas priklausė nuo mokytojų pasirinkimų, tačiau nesitikėjau, kad tiek daug jūsų palaikymo
sulauksiu balsavimo metu.
– Ką jautei, žinodama, kad
Tave tikrai labai aktyviai palaiko druskininkiečiai? Net meras
pakvietė už Tave balsuoti.
– Aš esu labai dėkinga visiems
druskininkiečiams ir, žinoma, merui Ričardui Malinauskui už labai
stiprų palaikymą.
Iš tiesų tų palaikančiųjų buvo tiek
daug! Tikrai nuostabus jausmas

apima, kai palaiko kraštiečiai.
Ačiū visiems balsavusiems ir prisidėjusiems prie šios mano pergalės. Ačiū mokytojai ir draugei
Ronatai, kuri niekados manęs nepaleido.
– Kokios patirties įgijai projekte? Ar sutikai naujų draugų?
– Projekte įgijau muzikinių žinių,
susipažinau su puikiais mokytojais, susibendravau su kitais dalyviais. Su kai kuriais ir dabar palaikome artimus ryšius.
– Kas buvo sunkiausia ir kas
teikė daugiausia džiaugsmo?
– Sunkiausia man buvo gana ilgoka pertrauka tarp projekto etapų. Dėl karantino viskas šiek tiek
užsitęsė, buvau „iššokusi iš vėžių“. Bet pavyko grįžti atgal. Buvo
smagu vėl susitikti su visa komanda ir atlikti tą ilgai lauktą pasirodymą. Tikrai labai džiugu yra sulaukti
didelio palaikymo iš aplinkinių viso
projekto metu.
– Kaip renkiesi repertuarą?
Susidaro įspūdis, kad gali padainuoti beveik viską... Ir tau tai
puikiai pavyksta!
– Mano repertuaras laviruoja.
Esu išbandžiusi save skirtingose stilistikose. Tačiau ateityje, ko
gero, pasirinksiu kurią nors vieną,
pagrindinę.
– Koks atlikėjas yra Tavo mylimiausias?
– Neturiu mylimiausio atlikėjo.
Mane įkvepia daugybė skirtingų
dainininkų. Iš kiekvieno gaunu vis
ką nors naujo ir skirtingo.
– Kas rūpinasi tavo sceniniu
įvaizdžiu?
– Savo sceniniu įvaizdžiu dažniausiai rūpinuosi pati, tačiau projekto metu prie to prisidėjo ir stilistė Milda Metlovaitė.
– Žiniasklaidoje buvo skelbia-

Tiesioginę televizijos transliaciją stebėję druskininkiečiai kartu su Evita džiaugėsi jos
pergale

– Dabar toliau eisiu muzikos keliu. Leisiu savo muziką. Labai toli į
ateitį dar nežiūriu. Pirmiausia reikia pabaigti mokyklą.
– Ar lieka laiko ruoštis egzaminams?
– Muzikos egzaminas jau išlaikytas. Beliko lietuvių bei anglų kalbos egzaminai. Nemanau, kad repeticijos labai pakišo koją, jiems
besiruošiant.
– Ką dar mėgsti veikti, kai nedainuoji?
– Aš labai mėgstu būti gamtoje, žvejoti, siūti. Myliu Druskininkų
miškus ir ežerus.

– Ar jau žinai, kur išleisi laimėtą piniginį prizą?
– Esu susiplanavusi, kur bus išleisti laimėti pinigai – jiems visada yra kur būti panaudotiems...
Kraustysiuosi į Vilnių. Taigi kainuos buto nuoma, pragyvenimas,
muzikos įranga...
– Dabar būsi dar labiau žinoma ir atpažįstama. Ar tai nebaugina?
– Aš savęs nesureikšminu. Suprantu, kad dabar daugiau būsiu
viešumoje. Bet reikės išmokti su
tuo susigyventi ir stengtis išlikti savimi.
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„Saulės“ mokykloje – ypatingas dėmesys specialiojo ugdymo klases lankantiems vaikams
Nors šie mokslo metai dar nesibaigė, Druskininkuose jau
ruošiamasi ateinančiam rugsėjui – Savivaldybės taryba
patvirtino planuojamą klasių
komplektų ir mokinių juose
skaičių, į pabaigą eina prašymų mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo
programas
priėmimo laikas.
Priešmokyklinio ugdymo grupė – specialiųjų poreikių vaikams
Nors visuose Lietuvos švietimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei dokumentuose įtvirtinta nuostata dėl visiems vaikams
vienodų ugdymo galimybių, praktiškai mokyklose, organizuojant
specialių poreikių ugdymą, susiduriama su daug iššūkių.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius informavo, kad tik 10 proc.
Lietuvos mokyklų yra pritaikytos
neįgaliesiems: „Nors ši statistika
stebina, realybė yra tokia. Džiaugiamės, kad Druskininkų švietimo įstaigos kiekvienais mokslo
metais yra vis labiau pritaikomos
įvairių poreikių vaikams. Todėl,
formuodami kitų mokslo metų klasių komplektus, norime priminti tėvams apie alternatyvųjį specialiųjų poreikių mokinių ugdymą
Druskininkų „Saulės“ mokyklos
specialiose klasėse. Savivaldybės
biudžeto lėšomis 2019 m. įrengta
klasė yra ne tik jauki, patogi, pritaikyta pirmiausia vaikų, kurie joje
mokosi, poreikiams, ji yra aprūpinta moderniausia įranga. Didelis
dėmesys skiriamas ir klasėje dirbančių specialistų profesiniam tobulėjimui, kad būtų užtikrinta kuo
aukštesnė ugdymo kokybė“.
„Saulės“ pagrindinė mokykla: nuo mokyklos visiems,
prie mokyklos kiekvienam
Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown patvirtino, kad Druskininkų
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje 2019-2020 mokslo metais veikia 2 specialiosios lavinamosios
klasės, skirtos vaikams, turintiems individualių poreikių. Jose
mokosi 11 mokinukų. 2019 metų
rugsėjį mokykloje buvo atidaryta priešmokyklinė specialioji grupė vaikams, turintiems autizmo
spektro sutrikimų, kurioje mokosi 3 vaikučiai.
Mokykloje ir konkrečiai specialiosiose klasėse dirba puiki profesionalių pagalbos specialistų
komanda: dvi socialinės pedagogės, psichologo asistentė, logopedė, judesio korekcijos pedagogas, specialiosios pedagogės,
mokytojo padėjėjai.
„Tam, kad įsitikintumėme, su kokia meile dirba šie žmonės, užtenka vieną kartą pamatyti jų elgesį – globoja, rūpinasi, kaip
savais vaikais, dainuoja, juokauja. Didžiausia padėka mokytojoms Redai Galčienei, Aušrai
Kryžiokienei, Rūtai Virkutienei,
Jurgitai Senkutei bei mokytojo
padėjėjoms Astai Česnulevičienei, Aušrinei Lazauskienei, Jolantai Vaitiekūnienei, Žavitai Jakštienei ir Stanislavai Mezencevai“,
– sakė D. Brown.
Planuojama, kad specialiojo ugdymo klasė priešmokyklinio amžiaus vaikams bus ir 2020-2021
mokslo metais. „Nors įvestas karantinas ir pakoregavo mūsų planus išsamiau pristatyti individualių poreikių mokinių ugdymą,
vykdomą Druskininkų „Saulės“

pagrindinėje mokykloje, susitikti su mokinių tėvais, atsakyti į
jiems rūpimus klausimus. Norėčiau pakviesti visus, kurie abejoja ir dar svarsto, kurią ugdymo
įstaigą rinktis, kreiptis į Švietimo
skyrių ar tiesiogiai į mokyklą, aptarti rūpimus dalykus. Laikantis
visų galiojančių saugumo reikalavimų, bus sudarytos galimybės
apžiūrėti patalpas, pabendrauti su dirbančiais specialistais“, –
pasakojo Švietimo skyriaus vedėja.
Druskininkų „Saulės“ mokyklos
direktorės pavaduotoja ugdymui
Lina Vanagaitienė sakė, kad šalia klasės yra įrengtas sensorinis kambarys, kuriame mokymasis, žaidimai, atsipalaidavimas
vyksta, naudojant šviesas, įvairius garsus, vaizdus bei muziką.
Šiame kambaryje, įsitaisę ant patogių pufų, vaikai patys lengvai
gali valdyti sensorinę technologiją. Mažieji mokinukai turi galimybę pasirinkti projekcijų atspalvius
ir garsus, įvardinti vaizduojamų
objektų formas, spalvas, muzikos instrumentus, stebėti nepakartojamus gamtos vaizdus, žiūrėti mokomuosius filmukus ir net
mokytis anglų kalbos žodžių. Tokių sensorinių kambarių Lietuvoje
kol kas yra tik keletas. Šioje klasėje vyksta integruoti pasaulio
pažinimo, muzikos ar kitų dalykų
užsiėmimai. Sensorinio kambario technologijos ypatingai gelbėja, ugdant raidos sutrikimų turinčių vaikų socialinius ir emocinius
įgūdžius.
Priešmokyklinėje grupėje dirba jauna, nuoširdi mokyta Rūta
Virkutienė: „Prisimenu praėjusių
metų rugsėjo pirmąją, kai pirkdama spalvotus balionus savo būsimiems mokinukams, truputį nerimavau, nes viskas buvo nauja.
Šiemet jaučiamės daug tvirčiau.
Noriu patikinti tėvelius, kad vaikai
noriai lanko mūsų mokyklą. Svarbiausia yra tai, kad čia jie gauna individualų mokymą ir yra pagrindiniai mokiniai klasėje – jiems
skiriamas visas dėmesys, o ne
atvirkščiai, kaip yra įprastose klasėse, kurios yra didelės, ir mokytojams ne visada užtenka laiko kiekvienam, o ypač – specialių
poreikių vaikui. Šioje klasėje vaikai turi atskiras darbo vietas, lentynėles asmeniniams daiktams,
klasėje gausu modernios įrangos
– šviečiantis stalas žaidimams/
poilsiui su patogiu atsisėdimu,
taip pat yra nusiraminimo kampelis. Net neišėjus iš klasės, galima
patekti į sensorinį kambarį, kuriame vyksta mokymosi užsiėmimai,
pramogaujama ir atsipalaiduojama“.
Tačiau svarbiausia, kad specialiojo ugdymo klases lankantys
mokiniai yra mokyklos bendruomenės nariai, jie dalyvauja pa-

Dienos centro „Padėkime vaikams“ užimtumo specialistės Ieva ir Monika/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Jaukiai įrengtose specialiosiose klasėse su vaikais dirba puiki profesionalių pagalbos
specialistų komanda/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos

mokose, bendruose renginiuose,
projektuose, įvairiose programose. Kadangi šiemet mokykloje pradėjo veikti modernus liftas,
atsirado galimybė vaikams, turintiems judėjimo sunkumų, lengvai
judėti mokyklos patalpose, patekti ir į sporto bei aktų sales, biblioteką, įvairius kabinetus, valgyklą.
Mokiniams, pagal poreikį, pagalbą teikia mokykloje dirbantis
specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas, psichologas, judesio korekcijos pedagogas.
Svarbu pažymėti, kad po pamokų ar kitos ugdomųjų užsiėmimų
mokykloje veikia pailginta dienos
grupė, kurioje vaikai užimami iki
17.30 val.
Savivaldybės biudžeto lėšomis
taip pat organizuojamas mokinių
pavėžėjimas – kai kurie po mokyklos keliauja tiesiai į namus, kiti –
į dienos užimtumo centrą „Viltis“.
Mokyklos patalpose įsikūręs
vaikų dienos užimtumo centras
„Padėkime vaikams“, kurį lankyti gali visi vaikai. Centro darbuotojos drąsiai sako: „Mūsų centro
vaikai yra patys laimingiausi!“.

vaikus, turinčius individualių poreikių. Dienos centrą lankantys
vaikai džiaugiasi ir labai myli savo
mokytojas – profesionalias užimtumo specialistes Ievą ir Moniką,
kurios randa kelią į kiekvieno vaiko širdį, todėl gyvenimas mūsų
centre virte verda“.

Dienos užimtumo centras –
laimingiems vaikams
Laura Gardziulevičienė, dienos centro „Padėkime vaikams“ vadovė: „Dienos centro
idėja atsirado neatsitiktinai. Aš
esu Kajaus, kuriam diagnozuotas visų galūnių cerebrinis paralyžius, mama. Jam dabar 9-eri
metai. Stebėdama vaikus su individualiais poreikiais, supratau,
kad jie labiau už visus nori draugystės, artumo ir besąlygiško priėmimo.
Dienos centras „Padėkime vaikams“ yra atviras visiems. Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su Druskininkų savivaldybės
administracija bei Druskininkų
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomene. Mūsų centre rengiami meniniai, sporto, muzikos
užsiėmimai.
Dirbant, labai svarbus žmogiškasis faktorius ir pats požiūris į

Monika Mažonaitė, dienos
centro „Padėkime vaikams“
užimtumo specialistė: „Dienos centras „Padėkime vaikams“ mano gyvenime atsirado pačiu laiku. Dirbdama jame,
galiu būti savimi ir pritaikyti savo, kaip teatro pedagogės,
įgūdžius, kiekvieną dieną patirti begalę teigiamų emocijų. Manau, kad pagrindinis mūsų centro tikslas – sukurti emociškai
saugią ir įtraukią aplinką kiekvienam, drauge tapti bendruomene. Mūsų vaikai yra bendruomenė, jie turi draugus, todėl čia
yra patenkinamas svarbus žmogaus poreikis – priklausyti grupei, jaustis grupės dalimi. Mes
kiekvieną dieną mokomės bendrauti, džiaugiamės vienas kitu,
garsiai juokiamės, rimtai aiškinamės santykius, kuriame taisykles, kurių ne visada noriai laikomės. Viskas tikra.“
Ieva Dovidauskienė, dienos
centro „Padėkime vaikams“
užimtumo specialistė: „Niekas
gyvenime nevyksta be priežasties. Neieškojau, bet mane surado. Vienas didžiausių mano gyvenimo džiaugsmų – darbas centre.
Laiką darbe priimu, kaip tarnystę
ir galimybę dalintis savo talentais.
Organizuojame įvairias veiklas,
bet ypatingą dėmesį skiriu muzikai. Gražūs vaikai, kurie moka
klausyti. Ir dar gražesni tie, kurie
dainuoja. Mūsų centre dainuoja
visi, todėl dienos centras „Padėkime vaikams“ tikrai laimėtų laimingiausio vaikų dienos centro
titulą. Surasti muziką, kuri jungtų mūsų visą bendruomenę, nėra
lengvas uždavinys. Bet panašu,
kad judame kryptingai, o labiausiai jaudina genialios vaikų impro-

vizacijos. Čia susirenka vaikai,
skirtingi ne tik savo išore, gyvenimo istorija, bet ir charakteriu, gabumais, pasiekimais. Ir tai yra visai nesvarbu, nes jie šypsosi. Jie
laimingi, tikri. Ir tuomet aš atrandu, kokia galinga jėga yra gebėjimas sukurti santykį, grįstą pasitikėjimu. Džiaugiuosi, kad galiu
tobulėti kartu su didžiausiais gyvenimo mokytojais – vaikais.“
Personalizuotas ugdymas –
kiekvienos ugdymo įstaigos
kasdienė praktika
„Džiaugiuosi „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenės pastangomis ir manau, kad mums,
švietimo specialistams, reikia labiau taikyti individualizuoto ugdymo principus praktikoje. Tuomet
galėsime teigti, kad kiekvienas
vaikas padarė individualią pažangą, ir ji buvo pastebėta,– kalbėjo Švietimo skyriaus vedėja D.
Brown, apibendrindama šioje mokykloje vykdomą specialųjį ugdymą. – Lietuvoje mes dažnai kalbame apie dėmesį kiekvienam
vaikui, ir apie tai, kad mokyklos
efektyvumas turi būti matuojamas kiekvieno vaiko pažanga, tačiau iš tiesų link to dar tik einame.
Galiu nuoširdžiai pripažinti, kad
pernai pradėjome pirmus, tačiau
labai stiprius žingsnius link specialiųjų poreikių mokinių ugdymo
kokybės gerinimo, tariamės, ką ir
kaip konkrečiai darysime, kad šie
vaikai mokytųsi ir tobulėtų, darytų pažangą. Kalbėdama apie dėmesį kiekvienam vaikui ir ugdymo
diferencijavimą, visada prisimenu M. Hunter mintį: „Tikėtis, kad
to paties amžiaus vaikai mokysis
vienu būdu, ta yra tas pats, kaip
tikėtis, kad visi to paties amžiaus
vaikai dėvės to paties dydžio drabužius“. Cituodama šį posakį, turiu mintyje ne tik mokytojus, dirbančius su vaikais pamokoje
tiesiogiai, bet pirmiausia nacionalinės švietimo politikos formavimo
institucijas“.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Druskininkų policijos bylinėjimasis su Druskininkų kapelionu,
kunigu Boleslovu Voleika
Valerijus Voroninas
Lietuvos valstybės istorijos
archyve saugoma įdomi Vilniaus Romos katalikų Dvasinės Konsistorijos byla, kurioje
be kitos istorinės medžiagos
yra penki susiję dokumentai,
pasakojantys apie 1914 metais įvykusį Druskininkų policijos bylinėjimąsi su Druskininkų kapelionu, kunigu
Boleslovu Voleika. Toje byloje ieškovai buvo policijos pareigūnai, o atsakovas – Druskininkų kapelionas. Iš kelių
išsamių dokumentų, siųstų į
Vilniaus Dvasinę Konsistoriją,
galima susidaryti bemaž pilną
įvykių vaizdą. Tai – 1914 m. balandžio 15 dienos Druskininkų
kapeliono, kunigo B. Voleikos
Raportas, kuriame jis išsako
savo poziciją ir 1914 balandžio
25 dienos Gardino apskrities
teismo prokuroro Pranešimas,
kuriame palaikoma policijos
pareigūnų pozicija. Bet apie
viską nuo pradžių.
Druskininkuose gyveno 65erių bajoras Ivanas Galickis, kuris, nors ir buvo katalikų tikėjimo,
bažnyčios apeigose nedalyvavo. Ir kiekvienam miesto gyventojui buvo žinoma, kad jis – netikintis. Nepaisant to fakto, kai I.
Galickis sunkiai susirgo, kunigas
B. Voleiko nusprendė, kad reikalinga įvykdyti krikščionišką pareigą, pas jį apsilankant, priimti
išpažintį, suteikti paskutinį patepimą. Bet I. Galickis kunigo paslaugų kategoriškai atsisakė. Apie
tai galėjo paliudyti namo, kuriame gyveno bajoras, šeimininko
duktė Kamila Melcer.
1914 m. sausio 23 d. bajoras I. Galickis numirė nuo tuberkuliozės ir senatvės, o kitą
dieną kunigas B. Voleiko raštelyje, skirtame velionio našlei
Elenai Galickai, atsisakė jį laidoti. Aukščiau minėtame Raporte
savo sprendimą kunigas B. Voleiko grindė bažnytine Romos
katalikų Kanonų teise.
Tvarkos palaikymas Druskininkų kapinėse buvo neatskiriama
bažnyčios dalis. Kunigas savo

Pirmoji komunija. Tarpukaris.

parapijiečiams leisdavo arba paskirdavo vietą laidoti vienoje ar
kitoje vietoje. Vėliau, jau policijos įstaigoje, kunigas B. Voleiko
oficialiai patikino, kad bajorui I.
Galickiui buvo išskirta vieta „už
tvoros“, kur nuo seniausių iki šių
dienų, su policijos žinia, buvo laidojami mirusieji, dėl vienokių ar
kitokių priežasčių praradę teisę
būti palaidoti „pašventintoje“ kapinių dalyje: netikintys, savižudžiai, nekrikštyti vaikai. Anot kunigo, ir tuo metu ten buvo išlikę
pora kapų.
Tačiau 1914 m. sausio 25 d.,
praėjus dviem dienoms po bajoro I. Galickio mirties, kunigas B.
Voleiko, nuėjęs į kapines, surado
iškastą duobę, paruoštą gal Galickiui ar kam nors kitam laidoti.
Kaip aiškina pats kunigas, tai pamatęs, nusprendė kitą dieną važiuoti į Vilnių ir savo vadovams
pranešti apie tai, kas įvyko. O
tam, kad be jo žinios nebūtų neteisėtų laidotuvių, policijos patrulio Leonardo Statkevičiaus ir liudininkų Mykolo Janeikos, Jurgio
Germano, Jurgio Miliausko, Vla-

dislavo Voleikos akivaizdoje, asmeniškai užrakino kapinių duris
ir užantspaudavo bažnytiniu anspaudu. Be to, kaip rašoma Gardino apskrities prokuroro Pranešime, dar pastatė sargą, kad
nebūtų leista laidoti bajoro I. Galickio kūną. Kunigas B. Voleika
savo Raporte prieštaravo šiam
prokuroro teiginiui ir rašė, kad ne
jis pastatė sargybą, o patys policijos pareigūnai ir esą tai gali patvirtinti jo parapijiečiai: Benediktas ir Pranas Suraučiai, Juozas
Mankelevičius, Mykolas Janeika
ir Vladislovas Gražulis.
Tą pačią dieną Druskininkų
miesto Policijos valdyboje visų
aukščiau išvardintų liudininkų, o
taip pat policininko Kienos, Mykolo Stankevičiaus ir Vladislovo
Gražulio akivaizdoje, kunigas B.
Voleiko surašė aktą apie įvykį,
pažymėdamas, kad mirusio Galickio kūnui skirta vieta „už tvoros“.
Kitą dieną, 1914 m sausio 26
d. kunigas B. Voleiko išvažiavo į Vilnių, ten savo dvasiniams
vadovams pateikė Raportą apie

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla laukia
priešmokyklinio/pradinio ugdymo pedagogo, dirbsiančio
nuo rugsėjo mėnesio
Darbo vieta: Vytauto g. 24A, Druskininkai, LT-66145
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis universitetinis išsilavinimas
– priešmokyklinio/pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija, atitikimas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytiems reikalavimams
Darbo užmokestis: nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17
d. įstatymu Nr. XIII-198
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus: gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą,
pavardę, kontaktinius duomenis, išsilavinimą, darbo patirtį, privalumų sąrašą
Dokumentų pateikimo būdas: el. p. danute.casiene@atgimimomokykla.lt
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 53955
Skelbimas galioja: iki 2020 m. birželio 18 d.
Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta,
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355

Generatorių, starterių, siurblių remontas
Tel. 8 650 66517

įvykius. O sausio 27 d., kai kunigas dar buvo Vilniuje, dalyvaujant vietinei policijai, kažkas
atidarė kapinių vartus ir duobėje, kuri buvo iškasta iš anksto,
palaidojo bajorą I. Galickį. Vėliau, ko gero, Druskininkų policijos valdininkas (nenurodyta),
surašęs šio įvykio aplinkybes,
Raportą perdavė Gardino valsčiaus policijos vadovui. Šis apskundė Druskininkų kapelioną, kunigą B. Voleiką apskrities
prokurorui, reikalaudamas jį nubausti už „neteisėtus veiksmus“.
Prokuroro Pranešime aiškėja
policijos pozicija šiuo klausimu.
Teigiama, kad mirusieji turi būti
laidojami per tris dienas, kad nekiltų infekcijos grėsmė. Ketvirtą
dieną mirusio Galickio kūnas jau
buvo pradėjęs irti. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta velionį
palaidoti ir, kaip pabrėžiama dokumente, „jokio kito šio klausimo
sprendimo nėra“. Pripažįstama,
kad dvasininkas galėjo atsisakyti laidoti pagal Romos katalikų bažnyčios tvarką, tačiau pagal tam tikrus valstybinių įstatų

straipsnius, vis dėlto tai daryti įpareigoti dvasininkai. Visi kiti
kunigo veiksmai buvo vertinami, kaip „vengimas, draudimas,
neteisėtas valdžios panaudojimas“. Anot prokuroro, dvasininkas turi būti nubaustas, atsakyti
pagal įstatymą.
Konsistorija, peržiūrėjusi Prokuroro Pranešimą, pridėjo savo
išvadas, kurias išvardijo papunkčiui: 1. Druskininkų bažnyčios vadovas turėjo teisę atsisakyti E. Galickai laidoti jos mirusį
vyrą I. Galickį „pašventintoje vietoje“, kurioje laidojami tikintieji
ir nurodyti kitą vietą Druskininkų kapinėse, dėl to, kad kapinės yra neatskiriama Bažnyčios
dalis. 2. Kapinės yra dvasinėje
priežiūroje, kad nesusilpnėtų laidojimo tvarka. Dėl šios priežasties našlė E. Galicka ir policijos
pareigūnai, kuriems buvo duotas bažnyčios valdytojo B. Voleikos nurodymas jį užprotestuoti
Dvasinei Konsistorijai. 3. Kai dėl
Gardino valsčiaus policijos vadovo sprendinio, kuris leido pasielgti prieš bažnyčios valdytojo
valią, dėl to, atseit, lavonas iro.
Juk valdytojas Voleiko nurodė
laidojimo vietą, kurioje turi būti
palaidotas Galickis, laiku. Dėl
šios priežasties, Konsistorija
nusprendžia, kad Gardino valsčiaus policijos vadovas ir policijos pareigūnai būtų nubausti.
Kaip baigėsi ši istorija, neaišku,
nes nėra vėlesnių dokumentų.
Iš informacijos byloje matome,
kaip skirtingai tuomet valdžios
atstovai ir dvasininkai suprato,
kas yra kapinės, kokia turėtų būti
laidojimo tvarka, pareigos. Tačiau nereikėtų daryti skubotų išvadų ir vertinti viską iš šių laikų
pozicijos. Įdomu ir tai, kad sužinome dviejų tuomečių Druskininkų policininkų vardus, pavardes,
pareigas ir tai, kad mieste buvo
Policijos įstaiga. Byla atskleidžia
ir ilgamečio Druskininkų Romos
katalikų bažnyčios klebono B.
Voleikos supratimą apie pareigą
ir būdo bruožus.
Naudotas šaltinis – Lietuvos
valstybės istorijos archyvas

Nuomoju arba parduodu komercinės paskirties 63 kv.
m. patalpas Liškiavos g. 11, atskiras įėjimas nuo gatvės,
dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197
Skubiai 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

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416
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Svetimų vaikų nėra
Druskininkai jau turi budintį
globotoją. Visuomenei šis žodžių junginys gali pasirodyti
nereikšmingas, bet, patikėkit,
juo vadinamas žmogus – labai
reikšmingas mūsų bendruomenės gyvenime. Ne tik vaikams,
kurie negali pasilikti savo šeimoje, bet ir mums visiems. Juk
svetimų vaikų nėra...
Apie budinčio globotojo
kasdienybę kalbamės Giedre
(tikroji tapatybė redakcijai žinoma).
– Kaip Jums kilo mintis tapti
budinčia globotoja?
– Mes su vyru jau senokai
svarstėme, kad norėtume padėti be tėvų globos likusiems vaikams. Iš pradžių negalvojome,
kokiais globėjais norėtume tapti (yra daug vaiko globos formų:
nuolatinė ir laikinoji globa šeimoje, įvaikinimas, globa šeimynoje).
Bet abu sutarėme – mes tikrai
tapsime globėjais. Kartu su vyru
baigėme mokymus pagal globėjų/įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), gavome
teigiamą išvadą, kad galime globoti vaikus. Kadangi mūsų savivaldybėje nebuvo budinčiųjų globotojų, sutikome jais tapti. Kalbu
daugiskaita, nors oficialiai budinčiojo globotojo paslaugą teikiu
tik aš. Bet, sutikit, ir mano vyras,
ir mūsų vaikai taip pat dalyvauja šiame procese. Juk, sulaukusi vaiko, kuriam reikia pagalbos,
aš neišsikraustau gyventi su juo
kitur.

Vaikas priimamas mūsų šeimoje, mūsų namuose.
– Papasakokite apie savo veiklos specifiką ir kasdienybę.
– Specifiką nusako pats pavadinimas – budintis globotojas. Budintis reiškia, kad turi būti pasirengęs bet kuriuo paros metu
priimti vaikus (mes galime priimti 1-3 bet kokio amžiaus ir lyties
vaikus). Globotojas – tai, kad vaikus mes globojame ir rūpinamės
jais, suteikiame saugius namus.
Tikriausiai suprantate, kad priimame vaikus, patekusius į pačias
kritiškiausias situacijas: kai jiems
gresia realus pavojus, jie patiria
smurtą arba tėvai tampa nepajėgūs rūpintis savo vaikais. Budintis
globotojas turi užtikrinti vaikams
saugią,
stabilią
gyvenamąją
aplinką, nuraminti, paaiškinti kas
įvyko, kas bus toliau. Vėliau pasirūpinti reikiama specialistų pagalba, užtikrinti kitus vaiko poreikius.
Mums dar neteko priimti vaikų nakties metu (nors esame
tam pasirengę), bet kaskart, kai
sulaukiu skambučio dėl vaiko,
trumpam apima savotiškas nerimas, įtampa. Koks vaikas, kiek
jis pažeistas, ar mums pavyks
užmegzti su juo kontaktą? Šie
klausimai sukasi galvoje, kol nepamatau jo, o tada ateina nusiraminimas, pasitikėjimas, kad
mums visiems pavyks.
Labai padeda mūsų vaikai. Taigi globotoja esu ne tik aš. Vaikai
padeda greičiau apsiprasti, savo
elgesiu rodo pavyzdį, paaiškina,

pamoko atėjusius vaikus. Esu labai jiems dėkinga už tai.
Dar vienas sunkesnių šio daro
aspektų – tai, kad per laiką, praleistą su vaiku, mes prisirišame
prie jo. Labiausiai palaiko ir džiugina tai, kad jis vėl grįš į savo šeimą, kurioje buvusios problemos
išspręstos, įvyko teigiami pokyčiai ir sudarytos palankios vaikui
toliau augti sąlygos. Žinoma, gali
nutikti ir kitaip...
– Veiklą vykdote dar tik keturis mėnesius, kiek vaikų teko
priimti ir jiems padėti?
– Per šį laikotarpį pas mus gyveno du panašaus amžiaus, bet labai skirtingų patirčių, charakterių,
įpročių vaikai. Dėkoju savo šeimai, mane rengusiems GIMK mokytojams, kad pavyko padėti šiems
vaikams užmegzti ryšį ir parodyti
– kad ir kokia situacija nutiktų, yra
žmonių, kuriems jie rūpi.
– Ką galėtumėte pasakyti
druskininkiečiams, kurie bent
kartą susimąstė apie galimybę
globoti vaikus?
– Norėtųsi, kad visuomenė –
kiekvienas iš mūsų – permąstytų
savo prioritetus, galimybes. Juk
padėti vaikams užaugti, neneigsiu, – sunkus kasdienis darbas.
Bet ramus, spindintis pasitikėjimu ir tikėjimu žmonėmis bei pasauliu vaiko žvilgsnis – didžiausias atlygis.
Druskininkų globos centro
informacija

Jeigu Jums rūpi be tėvų globos likusių vaikų likimas, jei bent kartą susimąstėte apie galimybę tapti globėju ir padėti šiems vaikams,
susisiekite su mumis.
Druskininkų globos centro tel.: 8 659 83969, 8 655 15504.
„Facebook“ paskyra – „Druskininkų globos centras“
Druskininkų „Ryto“ gimnazijai reikalingas
raštinės darbuotojas (-a)
Pareigybė: raštvedys-sekretorius.
Reikalavimai/darbo pobūdis:
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ir raštvedybos žinios,
• dokumentų rengimas ir tvarkymas,
• užsienio kalbų mokėjimas (būtų privalumas).
CV siųsti el. paštu rastine@rytogimnazija.lt iki 2020 m. gegužės 28 d.
Telefonas pasiteirauti (8 313) 45462.
Kokybiškai atliekame buto remontus, restauruojame vonias,
santechnikos darbai. Tel. 8 607 38627

IĮ „Virgilė“ stabdo veiklą.
Parduodame prekybinę
įrangą ir visus gaminius už
prekių savikainą.
Tel. 8 620 85181
V. Kudirkos g. 10-5a, šalia
Vilniaus alėjos

Išnuomoju butą miesto centre Taikos g. dviems žmonėms –
200 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116

Kokybiškai
atliekame drabužių
taisymo paslaugą,

tel. 8 600 12325

REIKIA PINIGŲ?

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas
UAB „LSV Intergroup“

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!

9

2020 m. gegužės 21 d. .

PADĖKA
Nuošidžiai dėkojame Druskininkų „Rotary“ klubui už
vienkartines apsaugos priemones ir Druskininkų Caritas už pasiūtas veido apsaugines kaukes pacientams.
Druskininkų Všį PSPC Medicininės slaugos
ir palaikomojo gydymo skyrius

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Restoranui „Sicilia“ reikalingi: picų kepėjai (-jos);
virėjai (-jos). Tel. +370 618 28614
Parduodamas geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur, tel. 8 604 65850

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

Savaitraščio Nr. 255

Svetlana virėjos kelią atrado Druskininkuose
Prieš septynetą metų į Druskininkus iš Rusijos atsikraustė Svetlana Kalinina su šeima.
Aukštąjį universitetinį išsilavinimą Rusijoje įgijusi moteris atsisakė ten jai atsivėrusių
karjeros galimybių ir Druskininkuose pradėjo naują savo
gyvenimo etapą, kupiną mėgstamų užsiėmimų, bendravimo,
pažinimo.
Svetlana sako, kad jos pomėgius dar vaikystėje suformavo kaime gyvenę seneliai. Senelis, apylinkėse žinomas bitininkas, mokė
anūkę atskirti subtiliausius medaus skonius, poskonius, aromatą, o išradingoji senelė su ja tradicinėje rusiškoje krosnyje net
eklerus kepė.
Turbūt dėl to ir gausiose vėlesnėse kelionėse po užsienio šalis
Svetlanai pirmiausia rūpėjo susipažinti su tradiciniais tos šalies
patiekalais, jų gamybai naudojamomis žaliavomis, gamybos subtilybėmis.
Apsigyvenusi Druskininkuose,
Svetlana panoro kelionėse patirtus skonius pakartoti savo virtuvėje. Taip jos šeima ir draugai
paragavo tradicinių vokiškų troškinių, vengriškų sriubų, ispaniškų
kepsnių, totoriškų pyragėlių...
Tačiau pradėjusi daugiau gaminti, Svetlana suprato, kad jai trūksta žinių ir įgūdžių, kurių nestokojo
jos ragautus patiekalus užsienio
šalyse ruošę virėjai. Kulinarijos
knygos, televizijos šou ir interneto vaizdo įrašai mažai tepadėjo –
moteris suvokė, kad jai reikia sistemingo, nuoseklaus mokymo(si).
Taip Svetlanai kilo mintis stoti į
profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialą, kuriame virėjai rengiami pagal modulinę dvejus metus trunkančią virėjo
mokymo programą.
Vis tik kartu su tokia idėja atsirado ir abejonių. Ar rusakalbė
mokinė sugebės mokytis lietuvių
kalba? Kaip į vyresnio amžiaus
bendramokslę reaguos grupės
draugai? Kiek tokie mokymai kainuos?
Svetlana svarstė ne vienerius
metus, tačiau pernai noras tobulėti nugalėjo jos nuogąstavimus,
ir moteris pateikė dokumentus į
LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociaciją bendram priėmimui organizuoti).
Svetlanos džiaugsmui, ji įstojo į
valstybės finansuojamą vietą profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filiale. Pradėjusi lankyti užsiėmimus, ji pamatė,
kad daugelis mokytojų moka rusų
kalbą, tarp bendramokslių yra ir
daugiau jau antrąjį išsilavinimą
ketinančių įgyti grupės draugų,
mokyklos administracija gilinasi į
kiekvieno mokinio situaciją. Ir visi
linkę geranoriškai padėti!
Mokymo įstaiga aprūpino Svetlaną virėjo darbo rūbais, privalo200 arų sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško.
Kaina – 26 000 Eur.

Tel. 8 674 61 640

Tel. +3702987015

Darbui restorane „Romnesa“ Druskininkuose reikalingi
virėjai. Darbas pamaininis. Kreiptis tel. 8 614 44445

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

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

Svetlana Druskininkuose pradėjo naują savo gyvenimo etapą, kupiną mėgstamų užsiėmimų, bendravimo, pažinimo/Asmeninio archyvo nuotrauka

mais dėvėti per praktinio mokymo
užsiėmimus viešbučių ir restoranų praktinio mokymo sektoriniame centre. Moteris sužinojo, kad,
esant poreikiui, galėtų gyventi ir
mokyklos bendrabutyje.
Svetlana sako nesitikėjusi, kad
jau pirmame kurse su profesijos
mokytoja gamins patiekalus mokymo centre veikiančios kavinės
lankytojams, galės stažuotis Italijoje ir, dar net neįpusėjus mokslams, sulauks vieno didžiausių
maitinimo paslaugą Druskininkuose teikiančių darbdavių pasiūlymo dirbti pas juos virėja.
Moteris neslepia, jog yra patyrusi įvairių likimo išbandymų, tačiau
mokslai sugrąžino jai pasitikėjimą savimi, atvėrė naujų pažinčių ir galimybių: „Dabar pagaliau
užsiimu tuo, kas man pačiai nuoširdžiai rūpi. Mano gaminami patiekalai žavi aplinkinius, tad jaučiuosi tarsi naujai gimusi. Dukra ir
draugės tik ir laukia, kokio patiekalo nuotrauką joms atsiųsiu, nes
gaminu ir per karantiną. Visi nori
sužinoti mano receptus ir gamybos paslaptis“, – pasakoja Svetlana.
Kilusi pandemija įnešė savų korekcijų, tačiau net ir per karantiną
Svetlanos ryšys su mokykla išliko
toks pat stiprus – mokymo įstaiga parūpino mokinei nešiojamąjį kompiuterį ir, juo naudodamasi, ji gali mokytis nuotoliniu būdu
bei dalyvauti tiesioginėse transliacijose.
„Visi mano, kad mokymasis reiš-

Svetlanos kepti „Karantino sausainiai“/
Asmeninio archyvo nuotrauka

kia niūrų sėdėjimą prie atverstų
vadovėlių, bet mano atveju taip
nėra, – paaiškina Svetlana. – Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“
aš mokausi daugiausia per patyrimus ir praktiką. Esu jau studijavusi universitete ir žinau, kad teorinės žinios gyvenime kuria menką
praktinę naudą arba visai jos neatneša. Man reikia kurti ir veikti, gaminti, bandyti, o dabartinėje
mokymo įstagoje tai pagaliau išsipildo su kaupu“.
Kiekviena profesija yra kažkuo
savita ir patraukli. Atraskite savąją profesiją Profesinio mokymo
centro „Žirmūnai“ Druskininkų filiale. Visus, norinčius mokytis,
kviečiame registruotis profesinis.lamabpo.lt
Susidomėjusius prašome kreiptis tel. 8 679 70770.
Taip pat galima mokytis savo lėšomis arba Užimtumo tarnybos
siuntimu, detali informacija tel.
+370 664 23145, el. p. druskininkai@mczirmunai.lt /www.mcdruskininkufilialas.lt

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

Tel. 8 686 80106
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Savaitraščio Nr. 255
Skubiai parduodu namą su
7,13 arų sklypu Leipalingio
miestelyje. Kaina – 14 000 Eur.

Tel. 8 616 48116

MK Įtempiamos
Lubos

# Įtempiamos lubos Jūsų
mieste
# Baltos, matinės, satino
# Didelė spalvų paletė
# Greitai ir kokybiškai
# Matavimas ir konsultacija nemokama
FB/MK Įtempiamos lubos
+37062279518

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

Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkis parduoda įvairias
skaldytas malkas.
Daugiau informacijos tel.
(8 313) 58024
Reikalingas darbuotojas dirbti kebabų kioske.
Atlyginimas – nuo 450 Eur į rankas.

Tel. 8 681 17854

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

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

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

Tel. (8-620)65577
GRINDŲ
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84
Liejame gręžtinius
pamatus.

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

Reikalingi virėjai, virtuvės
pagalbiniai darbuotojai
Vasaros restoranas „Elingas“
ieško virėjų ir indų plovėjų.
Prašome kreiptis tel.
+370 658 52420

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

Tel. 8 698 40430 , el. p. adaksas@gmail.com

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

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

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

Tel. 8 687 18489

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

UAB siūlo daugiabučių namų valymo, dezinfekavimo
paslaugas. Geros kainos!

Tel. 8 620 53447

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
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Mūsų gyvenimo vaizdai. Ką kaimynai pagalvos?!
Juras Zinkus
Gintui patinka žiūrėti pro langą. O kai atšyla oras, jis mėgsta ir į kiemą išėjęs pasižvalgyti. Ne tik savo valdas apžiūri
– ir tai, kas už tvoros, kaimyno kieme dedasi, mato. Susitikę ir vienu kitu žodžiu persimeta – artimai nesibičiuliauja, bet
ir nesipyksta. Tokia kaimynystė – pati geriausia.
Šnektelėjo Gintas su kaimynu ir aną šeštadienį. Prieš gerą
mėnesį tai buvo. Vėlyvą rytmetį, kaip įprastai savaitgaliais, iš
namo šiukšles išnešė. Jo ir kaimyno konteineriai beveik toje pačioje vietoje, tik skirtingose tvoros
pusėse išrikiuoti – kiekvieno savam kieme.
„Galėtų dažniau tas atliekas išvežti – konteineris jau pilnas“,
– vos spėjęs pasisveikinti su
kaimynu, burbtelėjo Gintas, atidarydamas savo mišrių atliekų konteinerio dangtį.
„Tai kaip tu čia tiek prisišiukšlinti spėjai?“, – nusistebėjo kaimynas. Ir net pasistiebė, norėdamas
per tvorą įsitikinti, ar tikrai Ginto
konteineris toks pilnas. Mat jo paties konteineryje tų mišrių atliekų
buvo tik ant dugno.
„Žinai, pavasaris. Visur visko pilna: rūsį pravalėm, žmona gėles
persodino, išdžiūvusių pririnko,
lauke gėlyną paravėjo – konteineris ir pilnas“, – paaiškino Gintas, į
tą jau pilną konteinerį grūsdamas
maišelį, kuriame matėsi bananų,
apelsinų žievės.
„Tai kad čia maisto atliekos – jas
pirmadienį jau veš“, – nuramino
kaimynas. Bet Gintą jo žodžiai tik
papiktino.
Kokios dar maisto atliekos! Iš
pat pradžių, kai jam tik tą rudą
konteinerį atvežė, jis sakė, kad
jokių maisto atliekų neturi, ir to
konteinerio jam nereikia. „Viską, kas valgoma, aš suvalgau,
– aiškino Gintas. – O dėl padžiūvusios duonos riekelės ar
papelijusio sūrio gabaliuko su
atskiru konteineriu nesiterliosiu“.
Ir nesiterliojo. Rudas maisto
atliekų konteineris jo kieme stovėjo tuščias.
Kitas atliekas Gintas rūšiavo. Visokias popierines dėžutes, plastikinius indelius ir skardines, kurių
taromatai nepriėmė, jis mesdavo
į pakuočių atliekų konteinerį, stiklainius ir butelius – į stiklo.
Nors, pamena, iš pradžių ir

Užuojautos
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau...
Mirus Lietuviškos numizmatikos patriarchui
Domininkui Kaubriui,
reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.
Tegul lydi Jus stiprybė ir dvasios paguoda šią
skaudžią netekties valandą.
Druskininkų savivaldybė ir Taryba

O jūs ar jau įpratote rūšiuoti maisto atliekas?/ARATC archyvo nuotrauka

šitų konteinerių nenorėjo naudoti. Bet pažiūrėjo, kad visi kaimynai rūšiuoja, pabandė ir pamatė,
kad visai gerai: nieko sudėtingo.
Net gražu pasidarė, kai visi kaimynai tą pačią dieną prie gatvės
konteinerius ištraukia. Su kai
kuriais tik tomis dienomis ir pasimatydavo.
Bet jau maisto atliekų tai jis tikrai neturi ir į jų konteinerį nieko
nemes! Taip tą šeštadienį ir pasakė kaimynui, kuris užsiminė, kad
į maisto atliekų konteinerį meta ir
išdžiūvusias gėles, ir vaisių žieves, ir bulvių lupenas – mat žmona per karantiną namuose sėdėjo, tai ir cepelinus virė, ir kugelį
šutino.
„Šutinkit jūs ką norit“, – pagalvojo Gintas. Bet garsiai nieko nepasakė. Tylėjo jis ir pirmadienį,
matydamas, kaip kaimynas savo
maisto atliekų konteinerį už kiemo
vartų prie gatvės velka. O paskui
patyliukais nuėjo pažiūrėti, ar dar
kas nors be kaimyno tų maisto
atliekų turi.
Žvilgtelėjo ir nustėro – visas
šaligatvis konteineriais rudavo.
„Ar jie visi pasiuto?“, – susinervino Gintas. O parėjęs namo,
dar labiau susinervino, kai pamatė, kad šiukšliadėžė su visokiausiomis atliekomis virtuvėje
jau vėl pilna, o konteineryje vietos nėra. Ir išveš jį pagal grafiką
tik vėliau nei po savaitės.
Nuėjo Gintas sandėliukan, paėmė nedidelį kibiriuką, patiesė į jį
šiukšlių maišelį ir pastatė virtuvėje po kriaukle šalia tos šiukšliadėžės, kur visas atliekas iki šiol dėdavo.
„Čia bus maisto atliekoms“, –
paaiškino nustebusiai žmonai.
„Tai, kad mes jų neturim“, – bandė prieštarauti ji. „Visi kaimynai
turi, o mes ne? Visų tie rudi konteineriai prie gatvės stovi – tuš-

čių tai netrauktų. Ką jie apie mus
pagalvos, jei ir toliau neištrauksim?“, – nukirto Gintas, į ką tik
pastatytą kibiriuką supildamas
kavos tirščius.
O kitą dieną ir jo žmona virė cepelinus. Bulvių lupenų daug buvo.
O dar po dienos kelios ievų šakos, kurias po mišką bevaikščiodamas žmonai nuskynė, nuvyto
– tas kibiriukas taip greit visko prisipildė!
Bet užtat senoji šiukšliadėžė
stovėjo pustuštė. Jonas nustojo nervintis, kad tą mišrių atliekų konteinerį dar negreit išveš,
o maisto atliekų išvežimo dienos
jau laukė. Ir jai atėjus savo rudą
konteinerį pirmą kartą už vartų
išvilko.
Daugiau maisto atliekų su kitomis jis jau nemaišė – atskirai jas
rinko. Pasirodo, kad tai visai nesunku. Gintui net ėmė patikti. O
jūs jau rūšiuojat maisto atliekas?
Maisto atliekos
Vaisių bei daržovių likučiai,
pavyzdžiui, bulvių lupenos, bananų, apelsinų žievės, arbatos
tirščiai bei pakeliai, kavos tirščiai ir jų filtrai, riebalais ir kitais
maisto produktais suteptas popierius, išskyrus pakuotes, popieriniai rankšluosčiai, popierinės servetėlės, kambariniai
augalai ir jų dalys, sodo ir daržo
atliekos, piktžolės. Ir visų naudojimui netinkamų maisto produktų likučiai.
Visas maisto atliekas į jų konteinerį reikia mesti su plastikiniais maišeliais, kuriuos, prieš
išmetant, reikia sandariai užrišti!
Rūšiuoti ne tik gražu, bet ir
sveika – išrūšiuotose atliekose
virusai neplinta!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras

Čia būta mano lūpų ir akių,
čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugęs aš prie Jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu.
					
(Just. Marcinkevičius)
Išėjus į Amžinybę unikalaus Numizmatikos kabineto įkūrėjui
Domininkui Kaubriui, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą
ir artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“
Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties.
				
(G. Elbertas)
Nuoširdžiai užjaučiame Kaubrių šeimą
dėl Domininko Kaubrio mirties.
Ansamblio „Rasa“ kolektyvas
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Birutę Surovec.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Stiprybės ir dvasios ramybės!
Tegul Jūsų skausmą palydi malda.
Už tą, kuris išėjo link sosto Dievybės.
Ir tuos, kurie liko šioje maldoje...
Mirus broliui, nuoširdžiai užjaučiame Antaną Nevulį.
DNSB „Šermukšnis“ gyventojai
Amžiams užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
ir prisiminimas – negyjanti žaizda.
Dėl mylimo Tėvelio mirties Danguolę Tamulevičienę
nuoširdžiai užjaučia Druskininkų ligoninės
Chirurgijos skyriaus kolektyvas

Parduodame juodžemį ir
smėlį, galime pristatyti
į vietą.

Tel. +37068793693

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734
Statybos įmonei
reikalingi apdailininkai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

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

Tel. 8 605 81979

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

Cvirkos g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363
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2020.05.22 d.
Penktadienis
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 Visi kalba. Pokalbių šou.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Negarbingi šunsnukiai.
01:20 Tarp mūsų.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 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“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Kung Fu Panda 3“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Divergentė“.
00:05 „Amitivilio siaubas. Pabudimas“.
01:45 „Londono apgultis“.
03:20 „Peržengta riba“.
05:00 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
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 Hju Glaso
legenda.
00:00 Išvarymas 2.
02:15 Troja.
04:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:35 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 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. 2020.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Nauja diena.
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.

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. Sugrįžimas“.
04.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Rokis 3.
23:35 Mirties angelas.
01:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01:50 Programos pabaiga.

2020.05.23 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:30 Po pamokų. Apie mus supantį pasaulį – suprantamai ir žaismingai.
07:40 Mokytojas Keisas stovyklauja.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Audros katės.
12:45 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.
13:30 Klausimėlis.
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 Aukšta klasė 2.
00:45 Negarbingi šunsnukiai.
03:15 Pasaulio dokumentika. Audros katės.
04:00 Žmogus su laiko žyme.
04:40 Mokytojas Keisas stovyklauja.
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 „Magiškoji nosis“.
13:25 „Paveldėtojai“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Marsietis“.
23:55 PREMJERA „Riba“.
02:00 „Ledas“.
06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:30 „Bunikula“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Voverių
maištas.
11:35 Šnipų vaikučiai.
13:20 Prezidento duktė.
15:30 Pasivaikščiojimas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.

18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis.
21:15 Pasodinsiu savo EKS.
23:30 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
01:20 Hju Glaso legenda.
03:50 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 Pinigų karta.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Ginkluota meilė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Ginkluota meilė“.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.55 Gyvenimas.
04.35 Pinigų karta.
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 Kuprotieji banginiai.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:35 „Reali mistika“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Amžiaus nusikaltimai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 MANO HEROJUS Šioje šalyje nėra vietos senukams.
00:10 AŠTRUS KINAS Nekviesti
svečiai.
01:45 Rokis 3.
03:25 Programos pabaiga.

2020.05.24 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimo spalvos
(subtitruota, kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
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 Savaitė.
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 Aš, tu ir Diupri.
00:20 Aš nesu ponia Bovari.
02:35 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.

03:30 Šoka Lietuva (kart.).
03:40 Šventadienio mintys.
04:05 Aukšta klasė 2.
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 „Sindbadas. Septynių audrų
piratai“.
13:30 „Karalius Strazdabarzdis“.
15:40 „Meilės lažybos“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Angelo apgultis“.
00:30 „Divergentė“.
02:55 „Marsietis“.
07:10 „Tomas ir Džeris“.
07:40 „Saugokis meškinų“.
08:10 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:55 „Tomo ir Džerio šou“.
09:20 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:50 „Bunikula“.
10:15 KINO PUSRYČIAI Burbuliai.
Dežavu.
12:00 Meškiukas Jogis.
13:40 Agentas Kodis Benksas.
15:45 Tikras vyras.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Smurfai. Pamirštas kaimelis.
21:20 Šalta dienos šviesa.
23:10 Trise valtimi. Gamtos
šauksmas.
00:55 Pasodinsiu savo EKS.
02:45 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Baltijos kelias.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Pinigų karta.
11.20 Mažos Mūsų Pergalės.
11.30 „Jūreivio keliai…Krepšinio
uoste”.
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.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
19.00 „Ginkluota meilė“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Ginkluota meilė“.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.35 Kaimo akademija.
06:30 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo čempionatas.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“.
10:00 „Varom!“.
10:30 „Bero Grilso kelionės po Britaniją“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:35 „Reali mistika“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 „Amžiaus nusikaltimai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Tai galėjo nutikti ir tau.
21:35 „Narkotikų prekeiviai“.
22:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:40 Šioje šalyje nėra vietos senukams.
01:55 Nekviesti svečiai.
03:25 Programos pabaiga.

2020.05.25 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.
15:00 Žinios. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
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 Kostiumuotieji.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Optimistinė laida „#IšNamų“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Pašalintieji“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „APB“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Pasitikėjimas“.
03:25 „Kaulai“ .
04:15 „Grainderis“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „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 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Žaibiškas kerštas.
00:30 „Antrininkas“.
01:35 Šalta dienos šviesa.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Rosenheimo policija“.
05:20 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Bušido ringas.
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.
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10.00 Pinigų karta.
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. Sugrįžimas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „24/7“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „24/7“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
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 Didysis meistras.
23:25 Tai galėjo nutikti ir tau.
01:20 „Narkotikų prekeiviai“.
02:15 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:50 Programos pabaiga.

2020.05.26 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 Premjera. Dangus.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 Optimistinė laida „#IšNamų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
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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
„Ginkluotas atsakas“.
23:50 „Kalėjimo bėgliai“.
00:50 „X mutantai“.
01:40 „Rouzvudas”.
02:30 „Tėvynė“.
03:25 „Kalėjimo bėgliai“.
04:15 „Grainderis“.
04:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
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 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Bušvikas.
00:25 „Antrininkas“.
01:30 Žaibiškas kerštas.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Rosenheimo policija“.
05:20 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. Sugrįžimas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė”.
18.00 Reporteris.
18.30 Protų kovos su Robertu Petrausku. Protrmūšis.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 Protų kovos su Robertu Petrausku.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė”.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
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 Adjutantas.
22:50 Didysis meistras.
01:10 „Iš visų jėgų“.
02:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:45 Programos pabaiga.

2020.05.27 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. Orai.
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. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda. Programa apie
aplinkos estetiką.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda”.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Devintojo legiono erelis“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Devintojo legiono erelis“.
00:20 „Kalėjimo bėgliai”.
01:15 „X mutantai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Tėvynė“.
03:50 „Kalėjimo bėgliai“.
04:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
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 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Teisingumo ieškotojas.
00:40 „Antrininkas“.
01:45 Bušvikas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Rosenheimo policija“.
05:30 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.

15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
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 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
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 Mirties apsuptyje 2.
22:50 Adjutantas.
00:40 „Iš visų jėgų“.
01:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02:15 Programos pabaiga.

2020.05.28 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.
15:00 Žinios. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Proto džiunglės.
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 Kostiumuotieji.
04:45 Proto džiunglės.
05:15 Ponių rojus.
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
„Pragare“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:20 „Grainderis“.
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 „Meilė gydo“.
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 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nežinomas.
00:50 „Antrininkas“.
01:45 Teisingumo ieškotojas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija XVI. Mada yra menas.
05:25 RETROSPEKTYVA. Dokumentinis filmas iš ciklo „Menininkų
portretai“.
05:55 Programos pabaiga.
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Gyvenimas.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
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. Laisva valia”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
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“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Bėgimas džiunglėse.
23:05 Mirties apsuptyje 2.
00:55 „Kobra 11“.
02:35 „Iš visų jėgų“.
03:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:10 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
Valome geriamojo vandens šulinius.
Tel. 8 692 52051

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

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

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

BALDAI

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

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

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

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.+370 68793693

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

Išsinuomotų

Ilgam laikui moteris be žalingų
įpročių nebrangiai išsinuomotų 1
kambario butą Druskininkuose.
Tel.8 698 15121

Perka
Gręžimo stakles ir kompresorių,
tel. 8 624 77146

Garažas Neravų g. 1A name, tel.
8 606 84490
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 a
mūrinis namas arba keičia į butą
Vilniuje, tel.: 8 602 10802, 8 675
57201
Skubiai namas Ricielių kaime,
gera vieta, 28 arų namų valda,
kaina – 12 000 Eur. Tel. 8 670
99567

3-4 kamb. butą Druskininkuose.
Tel. 8 601 48935

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

Medžio obliavimo/reismusavimo
stakles. Tel. 8 616 93931

Parduodamas sodas Druskininkų
miesto ribose, „Eglės“ soduose.

Pirkčiau žemės sklypą Druskininkuose, Baltašiškės rajone arba
butą miesto centre. Agentūrų
siūlomi variantai nedomina. Tel.
8 695 59213

Namas yra pritaikytas gyvenimui
visus metus, dviejų aukštų, su
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu.

Tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir
kitus automobilius, motociklus
„Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8
673 77521
Žemės sklypą tinkamą namo
statybai. Žemės sklypo paskirtis
ir vieta nesvarbi. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 609 86656
Perkame sodybą, žemės sklypą
ar mišką prie ežero ar upės, žinantys siūlykite – atsilyginsime.
Tel. 8 611 01110

Žemės ūkio produkcija
Parduodu ž. kviečius ir ž. kvietrugį. Tel. 8 699 18639
Parduodu kviečius. Tel. 8 698
14440

Nekilnojamas turtas

Gera kaimynystė, šalia – miškelis. Tel. 8 685 57045
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
1 kambarys 2 kambarių bute
Gardino g. 33. Antrame kambaryje gyvena kiti nuomininkai. 90
Eur plius mokesčiai. Tel. 8 650
27321
Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su 52 arais žemės.
Tel. 8 673 77414
Parduodamas 19 arų sklypas su
nebaigtos statybos namu (118 kv.
m, mūrinis, apdengtas, įstatyti
langai, 2a paruoštos grindys su
grindiniu šildymu, nuotekų valymo įrenginys, elektra). Didžiasalio k. Kaina – 43 500 Eur. Tel. 8
671 02973

cinės paskirties 63 kv. m. patalpas, liškivos g. 11, atskiras įėjimas nuo gatvės, dideli elektros
pajėgumai, tel. 8 612 12197
Išnuomoju arba parduodu 16 kv.
m. butelį su visais patogumais,
Šiltnamių g. 2 a iš 2. Tel. 8 609
28835
1 kamb. 2-jų kambarių bute ir
3-jų kamb. bute, yra balkonas,
rami vieta, kaina – 150 Eur. Tel. 8
607 38627
Nuomojamas 34 kv. m butas
renovuotame name prie M. K.
Čiurlionio muziejaus (balkonas,
internetas, baldai). Kaina – 150
Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 679 57867

Automobiliai ir jų dalys
Parduodamas „Nissan X-Trail“,
2003 m., dyzelis 2,2, tech. apžiūra iki 21-07. Priekaba „Ziubrionok“. Tel. 8 614 06001
„Mercedes Benz“ 124 kėbulas,
3,0 l variklis, TA apžiūra, naujas
akumuliatorius, nauji ratai, yra
šiek tiek rūdelių ant kėbulo, galiojanti TA. Tel. 8 615 58278

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968,
TA iki 2024 m. „Toyota Corolla“,
2001 m. TA, dyzelis, „Toyota Corolla“, automatas, benzinas, TA
iki 2021 m. Metaliniai stulpai –
260 cm ilgis. Tel. 8 682 98506
1997 m. pab. „AUDI A6”, dyzelinas, 1.9, 81 kW, sedanas. TA iki
2021-10 mėn. Kaina – 1200 Eur.
GAZ53 detalės. Tel. 8 614 01382

Žemės ūkio produkcija

Sodų bendrijoje „Raigardas“ parduodamas sodo sklypas su žieminiu nameliu, tel. 8 6 13 71749

Išnuomoju garažą Ratnyčioje su
duobe. Tel. 8 672 98540
Nuomoju arba parduodu komer-

Dviratis, šaldytuvas, trimeris
benzininis žolei, spinta, sekcija,
dvigulė lova po 20 Eur, viengulės
lovos po 10 Eur, langai ir medinės
durys nuo 5 Eur, virtuvinės spintelės, tel. 8 616 48116

50 m. moteris ieško darbo, tel. 8
677 86431
Galiu prižiūrėti sodybas 2-3 kartus per savaitę ar mėn. Tel. 8 692
44465

Dovanoja
Dovanoju dviejų mėn. mielus
kačiukus. Tel. 8 638 70199

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Sausa.
Tel. 8 682 58164

Parduodamas 6 arų sodo sklypas su nameliu Viečiūnuose Paparčio g. 27-19, tel. 8 615 51873

Miesto centre, Taikos g. butas
1 aukšte (baldai, indai, buitinė
technika). Dviems žmonėms –
200 Eur. Tel. 8 616 48116

Perdengimo plokštės, mat. 6.01,5 m, po 150 Eur, tel. 8 685
10884

52 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 625 97648

Geros būklės, ekonomiškas automobilis „Citroen Xara“, universalas, 2004 m. 1, 4 l dyzelis, rida
– 146 000 km. Kaina – 800 Eur.
Tel. 8 686 54618

Kiti daiktai

Butas miesto centre Taikos g.
dviems žmonėms – 200 Eur/
mėn. Tel. 8 616 48116

Naujas lauko tualetas, tel. 8 623
20014

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

Naudotą 190x140 cm lovą. Tel. 8
615 34634

Parduodamas arba išnuomojamas 3 kamb. butas Merkinės g.
Tel. 8 620 48386

Dviejų kambarių butas su baldais
Merkinės g. Kaina 100 Eur + paslaugos. Tel. 8 698 19464

Parduodu 70, 100 šulinio žiedus,
M12, M14, MU18, MU20 sąramas. Tel. 8686 63015

Parduodu supjautas malkas. Tel.
8 622 94035

Parduodamas dviejų kamb. butas, Viečiūnuose, Jaunystės g. 2,
tel.: 8 625 29382, 8 625 93924

Kaina – 300 Eur plius mokesčiai
(renovuotas namas). Tel.+370
620 63909

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

Moteris ieško slaugės darbo, turi
med. išsilavinimą, gali tvarkyti ir
namus, tel. 8 626 48705

„Volkswagen Sharan“ 2003 m.
dalimis. Tel. 8 650 25245

Skubiai parduodu namą su 7,13
arų sklypu Leipalingio miestelyje.
Kaina – 14 000 Eur. Tel. 8 616
48116

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

Naujos uosio taburetės. Tel. 8
618 20125

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

4 mielus, gražius katinėlius. Tel.
8 628 11440

Sėklinės bulvės, tel. 8 618 73522

Išnuomojamas 4 kambarių 100
kv. m. butas Druskininkų m. M.
K. Čiurlionio g.

Geros kokybės moteriškas dviratis, tel. 8 627 82951

Vyras ieško darbo sukapoti malkas. Tel. 8 622 20977

Miškas, mediena, malkos

Sodas Jaskonyse, sodų bendrijoje „Smiltelė“. 6, 75 aro žemės
sklypas, sodo pastatas 31, 18 kv.
m. Gera vieta, patogus privažiavimas. Tel. 8 672 77324

Nuoma

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

Ožka, trys ožiukai, viena ožkytė.
Tel. 8 672 79678

Parduodu beržines ir drebulines
malkas Tel. +37064892746
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Ieško darbo
Sąžiningas, atsakingas vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo.
Tel. 8 622 52291

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

Žemėtvarkos ir
geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai
ir kita.)
Tel. 8 685 05537
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Druskininkuose parduotuvėje Cvirkos g. 19
ieškomas pardavėjas (-a). Atlyginimas nuo
600, 00 Eur. Tel. 8 687 12363
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

Geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur, tel.
8 604 65850
Pianinas „Petrov“. Tel. 8 620
48386

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

Parduodu mažai naudotą dujinę
su el. orkaite, „Hansa“ viryklė.
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 604
44238

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

Vaikišką vežimėlį, televizorių, apvalų staliuką, mikrobangų krosnelę, gartraukį, narvelį paukščiui.
Tel. 8 675 57873

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

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) – 12 Eur,
kineskopinių TV distanciniai
pulteliai ir Scart laidai nuo 2 Eur,
naudotos medžio drožlių ir BVP
plokštės nuo 1, 5 Eur už kv. m.
Skaldelė trinkelių klojimui 1 maišas – 4 Eur, pakabinami šviestuvai nuo 5 Eur, tel. 8 686 43600
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, dvigulė lova – 20 eur, spinta
ir stalai, naudota sekcija, viengulės lovos – 10 Eur, virtuvinės
spintelės nuo 5 Eur, duris ir dvigubus langus, plastiko langai, 2
vnt. 143x90 po 35 Eur, boileris ir

Išnuomojamos 28 kv. m. patalpos I-jame aukšte adresu
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +370 644 40333

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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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
Perku tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir kitus automobilius,
motociklus „Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8 673 77521

Parduodamas 40 arų namų valdos sklypas
miške 5 km nuo miesto ribos netoli Nemuno.
Ne vienkiemis, elektra šalia sklypo, geras privažiavimas. Kaina – 10 500 Eur.
Tel. 8 602 28830
Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

