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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

R. Barkauskienė: „Grįžti į Druskininkus
buvo geriausias mano sprendimas“
nusikalstama keliskart iš eilės?
Ir, nors šeima į mano pasirinkimą žiūrėjo keistai, magistrantūros
studijoms pasirinkau būtent kriminologiją. Taigi dvejus nuostabius
studijų metus gilinausi į tai, kas
man tuo metu buvo labai įdomu.
Su įvairiais žmonėmis tuomet
teko pabendrauti ir klausytis jų istorijų. Man įdomu buvo sužinoti,
kaip jie save mato iš šalies. Beje,
dažniausiai tokie žmonės niekada
nepripažįsta savo kaltės – dažniausiai dėl to, kad patenka į įkalinimo įstaigą, kaltina aplinką, draugus, artimuosius, bet tik ne save.
Po magistrantūros studijų norėjau dirbti kalėjimų departamente,
sėkmingai dalyvavau konkurse, tačiau tašką padėjo medicininė apžiūra. Netikau, ir man buvo pasiūlyta ieškoti darbo civiliam gyvenime.
Taigi padirbau sociologinių tyrimų srityje, su savo dėstytoja
įgyvendinome įvairius projektus,
darėme įvairiausias apklausas.
Pavyzdžiui, apie tai, kodėl į laisvę
išėję žmonės dažniausiai vis tiek
grįžta į įkalinimo įstaigas, nors ten
ir nėra labai patogu gyventi? Ir
apie baudžiamąją teisę teko imti
interviu iš įvairiausias pareigas
užimančių žmonių.
– Iš kur pas, regis, meniškos
sielos merginą atsirado tas polinkis į analitiką?
– Gal tai lėmė politologijos studijos? Tai buvo abstraktus mokslas apie labai daug visko, bet nieko
konkretaus ir apčiuopiamo. Nors
man dėstytojas patarė baigiamąjį
darbą parengti, remiantis jau atliktomis analizėmis, bet man norėjosi viską ištyrinėti pačiai. Nenorėjau
praleisti galimybės pati gyvai pakalbinti man įdomius žmones, o ne
skaityti kažkieno atliktas analizes?
Studijuodama kriminologiją, nemažai bendravau su nuteistaisiais. Tie žmonės, nors ir linkę
„kabinti makaronus ant ausų“, bet
labai įdomių dalykų pripasakojo,
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Nors R. Barkauskienė į gimtąjį miestą sugrįžti neplanavo, dabar ji su šeima gyvena Druskininkuose ir čia jaučiasi labai laiminga/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Druskininkų savivaldybės Turizmo, komunikacijos ir kultūros
skyriaus
vyriausioji
specialistė kultūrai Rūta Barkauskienė juokauja, kad visus
jos gyvenimo planus koreguoja likimas. Nuo penkerių metų ji
svajojo apie profesionalios pianistės kelią, tačiau dėl sveikatos šios svajonės teko atsisakyti. Bakalauro studijoms
pasirinkusi politologiją, magistrantūrai pasirinko kriminologiją. Tačiau po studijų pagal
specialybę dirbti neteko.
Rūta išmėgino jėgas beveik
visuose šalies televizijų muzikiniuose projektuose, o dabar

scenoje pasirodo su solo programomis.
Išvykusi studijuoti į sostinę,
mergina dievagojosi niekada
negrįšianti į Druskininkus, tačiau dabar su šeima gyvena,
dirba šiame kurorte ir sako,
kad sugrįžti į gimtąjį miestą ir čia save realizuoti buvo
bene geriausias jos gyvenimo
sprendimas.
– Nuo mažens gyvenai muzikų apsuptyje, dalyvaudavai
renginiuose, kuriuos organizuodavo Tavo tėtis. Bet, atėjus
laikui rinktis profesiją, pasukai
į politologiją, o vėliau studijavai dar netikėtesnę sritį – kriminologiją. Kodėl?

– Daugelis manęs klausia, kaip
patekau į kriminologiją? Kai studijavau politologiją Vilniaus Universitete, ilgai svarsčiau, kaip galėčiau nustebinti savo dėstytojus,
kurie buvo skaitę įvairiausių darbų apie politines sistemas, valdymą. Radau straipsnį apie nuteistųjų resocializaciją, pradėjau
domėtis, kas tai yra. Taip atsiradau kalėjimų departamente –
man reikėjo rasti būdą, kaip iš
nuteistųjų paimti interviu, juos apklausti, parašyti mokslinį darbą.
Ir šis darbas man pasirodė visai
įdomus. Nežinau, kodėl mane patraukė tas žmonių užribis.
Man visada buvo įdomu, kodėl
žmonės tampa nusikaltėliais? Kokios priežastys tai lemia? Kodėl

Kurortų saugumo
užtikrinimui
vasarą – dar
daugiau dėmesio
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Druskininkų
ligoninė atnaujina
planinių
ambulatorinių
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimą
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Paskutinis
skambutis
nuskambėjo
45-ajai abiturientų
laidai
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Kurortų saugumo užtikrinimui vasarą –
dar daugiau dėmesio

Paramą gaus daugiau
nepasiturinčių gyventojų
Siekiant sušvelninti dėl COVID-19 pandemijos kilusias socialines pasekmes, priimtos
Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
įstatymo ir Išmokų vaikams
įstatymo pataisos.

Tikimasi, kad dėl COVID-19 keliamų grėsmių šiais metais žmonės rinksis ne užsienio, o Lietuvos kurortus, todėl saugumo užtikrinimui
būtina skirti ypatingą dėmesį/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Policijos departamentas organizavo nuotolinį pasitarimą dėl
kurortų saugumo užtikrinimo
vasaros sezono metu. Pasitarime dalyvavo kurortų merai,
vidaus reikalų ministrė Rita
Tamašunienė, apskričių policijos komisariatų pareigūnai, prokuratūros, teismų atstovai.
Tradicinis pasitarimas, šiais
metais turėjęs vykti Druskininkuose, dėl pandemijos buvo
perkeltas į virtualią erdvę.
Generalinis policijos komisaras Renatas Požėla prognozavo,
kad dėl COVID-19 keliamų grėsmių šiais metais žmonės rinksis
ne užsienio, o Lietuvos kurortus,

todėl saugumo užtikrinimui būtina skirti ypatingą dėmesį.
Kurortų asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas pažymėjo, kad pandemijos tendencijos dar nėra aiškios, o
būtent nuo jų priklausys vasaros renginiai kurortuose, verslininkų darbo ypatumai, o kartu –
ir turistų srautai.
„Nuo gegužės 8 dienos atnaujinus apgyvendinimo paslaugų
teikimą, Druskininkuose matome visai neblogas tendencijas.
Praėjusių metų statistikos duomenys rodo, kad Druskininkai
pagal užimtumą yra kurortas
lyderis ir lenkia pajūrį, o mūsų
svečiai teisėsaugai problemų
kelia žymiai mažiau“, – sakė R.

Malinauskas.
Pasitarimo metu meras atkreipė dėmesį, kad būtų laikas atnaujinti Druskininkų savivaldybėje esančias vaizdo stebėjimo
kameras ir taip užtikrinti dar didesnį kurorto svečių ir vietinių
gyventojų saugumą.
Pasitarime kalbėta apie pastaruoju metu dažnai keliamą klausimą – elektrinių paspirtukų saugaus eismo prevenciją. Taip pat
aptartas pėsčiųjų saugumo užtikrinimas, viešosios tvarkos palaikymas, karantino apribojimų laikymasis ir kiti aktualūs klausimai,
atkreiptas dėmesys į tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos
posėdyje – pirmininko rinkimai ir
savanorystės aktualijos
Gegužės 21-ąją posėdžiavo Druskininkų savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba. Posėdyje buvo išrinktas tarybos pirmininkas
ir pirmininko pavaduotojas.
Pirmininku tapo Druskininkų
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas, pirmininko pavaduotoja – asociacijos „Padėkime
vaikams“ vadovė Laura Gardziulevičienė.
Posėdyje buvo aptarti svarbūs
klausimai apie savanorystę ir jos
vaidmenį pandemijos laikotarpiu,
pristatyta jaunimo savanoriškos
tarybos (JST) programa ir jos vaidmuo nevyriausybinių organizacijų veiklos kontekste.
Nevyriausybinių organizacijų taryba yra patariamoji institucija,
užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant
NVO plėtros politiką.
Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro 10 narių: 5 Druskininkų
savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų atstovai ir 5 ne-

Daugiau žmonių gaus socialines pašalpas ir kompensacijas
Iki šiol teisę į socialinę pašalpą ir būsto šildymo kompensaciją turėjo gyventojai, kurių pajamos vienam šeimos nariui
neviršijo 1 valstybės remiamų
pajamų dydžio (125 eurų). Nuo
birželio 1 d. teisė į piniginę socialinę paramą atsiras, kai vidutinės mėnesio pajamos asmeniui neviršys 1,1 valstybės
remiamų pajamų dydžio (137,5
eurų), neįskaičiuojant vaiko pinigų, taip pat 20-40 proc. darbo
užmokesčio bei tiek pat procentų nedarbo socialinio draudimo
ar darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo vaikų skaičiaus
ir šeimos sudėties.
Dabar maksimali socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui yra 125 eurai. Nuo birželio 1 d. ši pašalpa bus didesnė
– 175 eurai. Norint išvengti ilgalaikės priklausomybės nuo socialinės paramos sistemos, dydis bus
diferencijuojamas pagal gavimo
trukmę: vienišam asmeniui maksimali socialinė pašalpa bus mokama tik pirmus pusę metų, mokant toliau, jos dydis mažės.
Šeimai socialinė pašalpa ir toliau bus mokama, atsižvelgiant į
šeimos narių skaičių, pašalpos
dydis taip pat bus didesnis: pirmam šeimos nariui maksimali pašalpa padidės iki 137,5 euro, antram – iki 123,75 eurų, trečiam
ir paskesniems šeimos nariams
– iki 96,25 eurų. Iš viso trijų asmenų šeimai maksimali socialinė pašalpa padidės 45 eurais per
mėnesį ir bus 357,5 euro.
Padidintas papildomai skiriamos
pašalpos dydis pašalpos gavėjui
įsidarbinus, pašalpa diferencijuojama pagal mokėjimo trukmę, supaprastinti pašalpos gavimo kriterijai ir sudarytos palankesnės

sąlygos ją gauti.
Taip pat, nustatant teisę į piniginę paramą, nuo šiol laikinai nevertinamas turtas, tai reiškia, kad
asmens nuosavybės teise turimas turtas neturės įtakos piniginės paramos skyrimui. Ši nuostata galios karantino laikotarpiu ir
6 mėnesius, jam pasibaigus. Vėliau į turtą bus neatsižvelgiama
tik 3 mėnesius, kai dėl piniginės
paramos kreipiamasi pirmą kartą
arba, praėjus 24 mėnesiams po
paramos gavimo.
Vieniši gyventojai sulauks ir didesnių būsto šildymo išlaidų kompensacijų – vienam gyvenančiam
asmeniui bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis, nei iki šiol. Anksčiau buvo kompensuojama būsto šildymo išlaidų
dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp asmens pajamų ir 1 valstybės remiamų pajamų dydžio
(125 eurų), nuo birželio 1 d. bus
kompensuojama dalis, viršijanti
10 procentų skirtumo tarp asmens
pajamų ir 1,5 valstybės remiamų
pajamų dydžio (187,5 euro). Šeimai kompensacijų dydis nesikeis.
Daugiau vaikų gaus didesnę
išmoką vaikui
Šiuo metu 100 eurų dydžio vaiko
pinigai su papildoma išmoka mokami neįgaliems vaikams, taip pat
vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų. Vertinant nepasiturinčios šeimos pajamas papildomai
išmokai vaikui, nuo šiol bus atsižvelgiama ne į 12 praėjusių mėnesių pajamas, o į pajamas, gautas nuo 2020 m. balandžio 1 d.
Nuo liepos 1 d. bus atsižvelgiama
į 3 praėjusių mėnesių pajamas.
Tokiu būdu gyventojai, kurių pajamos per karantiną sumažėjo, įgis
teisę į didesnes išmokas vaikams.
Įstatymo pakeitimas galios dar 6
mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos.
Socialines pašalpas, kompensacijas ir išmokas vaikams moka
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrius. Kontaktai pasiteirauti:
tel.: (8 313) 52543, (8 313)55744,
el. p. parama@druskininkai.lt

Daugiau žmonių gaus socialines pašalpas ir kompensacijas/Asociatyvi nuotrauka

Nevyriausybinių organizacijų tarybos Pirmininku tapo Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius J. Kazlauskas, jo pavaduotoja – asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė L. Gardziulevičienė/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

vyriausybinių organizacijų, veikiančių Druskininkų savivaldybės
teritorijoje, atstovai.
Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms
dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir atlikti kitas jos nuostatuose numatytas

funkcijas.
Druskininkų savivaldybės nevyriausybinės organizacijos gali
kreiptis rūpimais klausimais į
NVO tarybos pirmininką el. p.
juozas.kazlauskas@druskininkai.lt arba pavaduotoją el. p.
laura.gardziuleviciene@gmail.
com

KARANTINO metu asmenims, grįžusiems
iš užsienio, privaloma 14 dienų izoliacija!
Apgyvendinimo koordinatorė
Eglė Sadauskaitė
Tel. 8 629 97794,
el. paštas – egle.sadauskaite@druskininkai.lt
Jei pastebėjote asmenis, grįžusius iš užsienio, kurie
nesilaiko privalomos saviizoliacijos,
praneškite apie tai tel. 112
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Druskininkuose plečiama sporto infrastruktūra: kitąmet duris atvers
modernūs teniso kortai
Pirmadienį Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė ir
bendrovės „Druskininkų Hermis“ generalinis direktorius
Robertas Beržinskas pasirašė
žemės nuomos sutartį, kurioje
numatyta atvirų ir uždarų teniso kortų įrengimas Mizarų gatvėje, šalia aerodromo.
Modernius, tarptautinius reikalavimus atitinkančius atvirus ir uždarus teniso kortus su sintetinės
žolės ir kvarcinio smėlio danga
kurorte numatyta įrengti dviem
etapais.
Pirmuoju etapu planuojama
įrengti keturis Tarptautinės teniso
federacijos (ITF) reikalavimus atitinkančius atvirus teniso kortus,
sutvarkyti aplinką, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir kita.
Pirmame etape bus investuota ne
mažiau kaip 100 tūkst. eurų.
Atviri teniso kortai teniso profesionalams ir mėgėjams vartus turėtų atverti jau kitų metų birželio
mėnesį.
Antrame etape numatytas dviejų Tarptautinės teniso federacijos

Pirmadienį pasirašyta žemės nuomos sutartis, kurioje numatyta atvirų ir uždarų teniso kortų įrengimas Mizarų gatvėje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

reikalavimus atitinkančių uždarų teniso kortų ir administracinio
oro uosto pastato su komercinėmis paskirties patalpomis įrengi-

mas. Antrasis etapas turėtų būti
baigtas iki 2024 metų birželio 1
dienos.
Sutarties pasirašyme dalyvavo

Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
VšĮ Vilniaus teniso klubas vado-

vas, teniso ekspertas Liutauras
Radzevičius.
„Sporto infrastruktūros vystymas visada buvo viena iš prioritetinių sričių Druskininkuose. Stipri
sportinė bazė padės pritraukti profesionalius sportininkus, galėsime
rengti mūsų vietinių vaikų ir jaunimo mokymus, organizuoti sporto
stovyklas visos Lietuvos vaikams“,
– sakė Druskininkų savivaldybės
meras R. Malinauskas.
Teniso ekspertas L. Radzevičius taip pat akcentavo vaikų ir
paauglių mokymo svarbą – jauniesiems talentams būtina suteikti tvirtus teniso pagrindus, o
vėliau juos galima ruošti ir profesionaliai karjerai.
Druskininkuose puoslėjamos ilgametės teniso žaidimo tradicijos
– šiais metais sukanka 35-eri metai nuo Druskininkų teniso klubo
įkūrimo. Druskininkų teniso klubas organizuoja tradicinius renginius – Dzūkijos taurės ir Druskininkų savivaldybės mero taurės
turnyrus, tarpmiestinius turnyrus:
Kaunas-Druskininkai, GargždaiDruskininkai ir kitus.

Su vaiko teisių apsaugos specialistais aptartas efektyvios pagalbos vaikui ir
šeimai teikimas

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su
Savivaldybės vadovais bei
specialistais susitiko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos Alytaus
apskrities vaiko teisių skyriaus vedėja Žaneta Abromaitienė, vyresnioji patarėja Renata Kruk ir patarėja Laimutė
Bakšienė.
Susitikimo tikslas – aptarti dar
glaudesnį Savivaldybės ir Vaiko
teisių apsaugos tarnybos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti vaiko gerovę, efektyviai teikti
pagalbą vaikui ir šeimai, operatyviai užkirsti kelią vaiko teisių ir
teisėtų interesų pažeidimams.
„Vaiko teisių apsaugos sistemai tapus centralizuota, glaudus bendradarbiavimas tarp

Susitikime kalbėta apie dar glaudesnį Savivaldybės ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti vaiko gerovę, efektyviai teikti pagalbą vaikui ir šeimai, operatyviai užkirsti kelią vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

šios tarnybos ir Savivaldybės
tapo dar svarbesnis. Mus vienija bendras tikslas – padėti mūsų
bendruomenės vaikams. Tam
pasitelkiame ir kitas institucijas,
nevyriausybines organizacijas.
Jau beveik dvejus metus Socialinių paslaugų centre sėkmingai veikia Globos centras, kuriame dirba kvalifikuoti specialistai,
yra budintys globotojai, pasirengę padėti vaikui iš karto, kai pagalbos prireikia“, – po susitikimo
sakė Savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Susitikimo metu aptarti teisės
aktų pokyčiai vaiko gerovės srityje, akcentuota, kad visos institucijos kartu privalo užtikrinti
reikalingą pagalbą ir kokybiškas
socialines paslaugas vaikui ir
šeimai.

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“
kviečia mažinti atliekas bendruomeniškai
Kartu su vasara nuo birželio 1 d. pradedamas aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“, kuris
aktyviai kvies Lietuvos bendruomenes rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir laimėti projekto rėmėjų prizus. Jo
organizatoriai tikisi, kad projektas, kurio metu bus
renkamos buitinės elektronikos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, stiprins bendruomeniškumo jausmą kartu mažinti aplinkos taršą.
„Jau šeštus metus siekiame suburti visos Lietuvos bendruomenes kurti atsakingą, aplinką tausojančią visuomenę. Didelis bendruomenių aktyvumas rodo jų norą gyventi
gražesnėje ir švaresnėje aplinkoje bei kartu augantį gyventojų sąmoningumą, kad nerūšiuojamos elektronikos
atliekos ne tik teršia aplinką, bet ir kelia pavojų gamtai ir
žmonių sveikatai“, – sako Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO), Gamintojų ir importuotojų
asociacijos (GIA) vadovė Veronika Masalienė.
Šalies bendruomenių, dalyvaujančių šiame projekte,
skaičius kasmet auga. Šiuo metu jų yra daugiau kaip 800.
Nuo projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ pradžios bendruomenės jau surinko 574 tonas elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių.
Projekto organizatoriai EGIO ir GIA pasirūpina, kad visiems atidedantiems ar nerandantiems laiko išgabenti iš
namų neveikiančių buitinių prietaisų, elektronikos, baterijų
ir akumuliatorių būtų sudarytos visos sąlygos šias atliekas
priduoti. Su bendruomene sutartu laiku ir sutartoje vietoje
atliekos bus surenkamos visai šalia namų.

Maža to, už surinktas atliekas visoms bendruomenėms
bus skiriami taškai, kuriuos jos galės iškeisti į projekto rėmėjų įsteigtus prizus – prekes ar paslaugas. Aktyviausiai,
daugiausiai atliekų projekto metu tarp savo etapo dalyvių
surinkusiai bendruomenei, bus papildomai skiriami 200
eurų vertės kuponai prekėms ar paslaugoms įsigyti.
Projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ partneriai – bendrovės „Atliekų tvarkymo centras“, „Forum Cinemas“ (www.
forumcinemas.lt), „Ogmina“ (www.ogmina.lt), „Office System“ (www.officesystem.lt), „O‘pen Lietuva“ (www.biuroreikmenys.lt). „Skorpiono takas“ (www.skorpionas.lt) ir
„Strategija“ (www.gocrazy.lt).
Projektas vyks trimis etapais. Pirmajame etape (birželio 1 d. – liepos 1 d.) atliekos bus surenkamos Klaipėdos,
Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse, antrajame etape
(liepos 1 d. – rugpjūčio 1 d.) – Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse, o trečiajame etape (liepos 15 d.– rugpjūčio 15 d.) – Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskrityse.
Bendruomenes, organizacijas ir visus norinčius projekte dalyvauti gyventojus kviečiame registruotis tel. 8 (5)
206 0901 arba mob. tel. 8 684 03849, elektroniniu paštu
info@mesrusiuojam.lt
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: www.
mesrusiuojam.lt arba „Facebook“ paskyroje „MesRūšiuojam“.
Elektros ir elektroninės įrangos bei baterijos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius.
Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atlie-

kos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis
(gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu) ir pridaryti daug žalos gamtai, pakenkti žmonių sveikatai. Perdirbant atliekas
gaunamos antrinės žaliavos, kurios ne tik neteršia aplinkos ir nekenkia žmonių sveikatai, bet ir leidžia sumažinti
įvairių naujų gaminių savikainą.
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų ligoninė atnaujina planinių ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą

Informuojame, kad Druskininkų ligoninė parengė planinių ambulatorinių asmens
sveikatos paslaugų etapinio
atnaujinimo ir teikimo planą
bei atnaujino gydymo paslaugų teikimą.
VšĮ Druskininkų ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Jurgita Matuliauskienė atkreipė dėmesį, kad šiuo
metu ligoninė priima mažiau
pacientų, nei iki karantino –
per dieną kontaktines gydytojų konsultacijos suteikiamos iki
40 pacientų, joms yra skirta 12
kabinetų
„Suprantame žmonių lūkesčius ir norą kuo greičiau patekti pas gydytojus, tačiau
turime laikytis saugumo reikalavimų, todėl paslaugos teikiamos pirmiausia nuotoliniu
būdu. Kontaktinei konsultacijai pacientas registruojamas,
atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Labai prašau visų, atvykstančių į ligoninę, laikytis numatytos tvarkos: dėvėti
kaukę, dezinfekuoti rankas,
atvykti paskirtu laiku, nevėluoti – juk konsultacijų skaičius ribotas, o laukiančiųjų –
eilė. Gerbkime vieni kitų laiką,
saugokime sveikatą“, – sakė
J. Matuliauskienė.
REGISTRACIJA. Užsiregistruoti nuotolinei gydytojo konsultacijai galima, paskambinus konsultacinės poliklinikos
registratūros telefonais: +370
(313) 59144, mob. tel. +370
645 10431.
Internetu registracija kol kas
nevykdoma.
Kontaktinei konsultacijai pacientą užregistruoja nuotoliniu

būdu jį konsultavęs gydytojas
ar slaugytojas.
Prioritetas vis dar teikiamas
nuotolinėms paslaugoms –
vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui,
šeimos gydytojo, gydytojo
specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio
konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui.
ATVYKIMAS. Pacientams
paslaugos ligoninėje teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku, į ligoninę pacientai
įleidžiami, likus ne daugiau nei
10 min. iki paskirto vizito laiko.
Atvykęs į gydytojo konsultaciją, pacientas privalo dėvėti
kaukę, prie įėjimo dezinfekuoti
rankas. Esant būtinybei, į įstaigą su pacientu įleidžiamas ne
daugiau kaip 1 lydintis asmuo.
Pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 metrų
atstumo.
SAUGUMO
UŽTIKRINIMAS. Prie įėjimo matuojama
temperatūra – karščiuojantys
(37° C ir daugiau) pacientai
neįleidžiami.
RIZIKOS GRUPĖS PACIENTŲ APTARNAVIMAS. Vyresni, nei 60 metų asmenys, pacientai, sergantys lėtinėmis
ligomis, bei nėščiosios registruojami pirmosiomis gydytojo
darbo valandomis.
Poliklinikos
procedūriniame kabinete kraujo paėmimui
jiems nustatytas atskiras laikas – nuo 7:00 iki 10:00 val.
Tačiau taip pat reikia registruotis ir sužinoti paskirto vizito laiką.
Druskininkų ligoninės
informacija

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
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R. Barkauskienė: „Grįžti į Druskininkus buvo geriausias mano sprendimas“

galėjau pati susikurti jų psichologinius portretus.
Patikėkite, jie taip pat iš karto
„perkanda“ žmogų, žino, kaip bendrauti ir patys puikiai išmano žmonių psichologiją. Studijuodama
turėjau galimybę susipažinti su
Lietuvoje dar netaikoma balso šifravimo sistema, kuri, mano manymu, veikia geriau už melo detektorių. Balsas geriausiai parodo, ar
žmogus meluoja, ar sako tiesą.
Mokydamasi kriminologijos, įgijau labai įdomios patirties. Ir visiškai nesigailiu. Džiaugiuosi,
kad ir šioje srityje yra pokyčių.
Pavyzdžiui, šiandien vis garsiau
kalbama apie mediaciją, bandymą susitaikyti iki teismo. Juk iki
tol beveik visos bylos pasiekdavo teismą. Gal mano išsimokslinimas leistų dirbti mediatore, bet
dabar tikrai nebegalvoju apie jokius kriminalus – mano galvoje
sukasi mintys apie kultūrą.
– Kaip taip atsitiko, kad vieną
gražią dieną nusprendei kardinaliai pakeisti gyvenimą ir iš
politologijos ir kriminologijos
pasukti į kultūrą?
– Manau, kad tai likimas. Jis
daug kartų gyvenime mane yra
apsaugojęs nuo netinkamų pasirinkimų. O kai kada, tarsi vaiką,
tarsi paima už rankos ir atveda
ten, kur turiu būti.
Su savo antrąja puse susipažinau taip pat visai netikėtai – mano
bendrakursė vakarėlio metu pasakė: „Man atrodo, mano vienas
draugas tau tiktų.“ Iš Žemaitijos
kilęs Kęstutis tada gyveno Vokietijoje, todėl bendravome ilgais
gražiais laiškais. Vieną dieną jis
grįžo į Lietuvą. Ir liko.
Taip išėjo, kad su šeima į Druskininkus visai spontaniškai grįžome. Nors iki tol apie tai tarsi
ir svajojome, vaikščiodami „Saulės taku“... Pati ne kartą esu pareiškusi, kad negrįšiu į Druskininkus. Maniau, kad jaunam žmogui
tai reikštų ne progresą, o regresą... Gyvenome sostinėje, ir viskas gerai sekėsi. Bet, kaip sakoma, niekada nesakyk niekada.
Vyras įkalbinėjo važiuoti į Druskininkus. O kai sugrįžau, supratau,
kad geresnio sprendimo gyvenime dar nebuvau priėmusi. Smagu, kad mūsų mažoji Ugnė augo,
galima sakyti, ant Nemuno kranto, kvėpavo tyru pušynų oru.
– Kaip sugalvojai dirbti Savivaldybėje, kurioje rūpiniesi
kultūros sritimi?
– Kai grįžome į Druskininkus,
buvau motinystės atostogose ir
auginau dukrytę. Kartais kas nors
pakviesdavo padainuoti. Apie
darbus iš pradžių negalvojau.
Bet vieną dieną, matyt, pabodo
suktis tarp puodų, todėl, pamačiusi darbo pasiūlymą Savivaldybėje, nusiunčiau savo CV. Tiesa, ne į šią poziciją, kurioje dabar
dirbu. Bet viskas taip susiklostė.
Esu labai dėkinga žmonėms, kurie, mane pažinodami, žinodami
mano būdą, nukreipė būtent čia.
Dabar esu labai laiminga, susiejusi gyvenimą su kultūra. Turiu ir
nuostabų darbą, ir puikų hobį, kurie man teikia malonumą.
– Kokių galimybių tau suteikia šitas darbas?
– Jis man atvėrė kelius kūrybai.
Darbai, kuriuos dirbau iki tol, tokių galimybių nesuteikė – buvo
daugiau analitinio pobūdžio. O
čia labai daug dinamikos. Galvoje
nuolat sukasi idėjos. Niekas nesi-

Rūta ir Kęstutis – kelionių entuziastai, viena iš aplankytų salų – Maljorka/Asmeninio archyvo nuotrauka

Saksofonas – nuolatinis Rūtos koncertų palydovas/Asmeninio archyvo nuotrauka

kartoja. Stengiamės būti originalūs, nuolat pasiūlyti naujovių. Netrūksta ir iššūkių.
Vartome kalendorių, žiūrime,
kokios datos galėtų virsti originaliomis šventėmis. Tarkime, sugalvojome, kad Druskininkuose reikia organizuoti Kinų Naujųjų metų
šventę ir paleisti į dangų degančius žibintus. Pabandėme. Ir visai
buvo smagu!
Įsiminė praėjusių metų šventė „Rokenrolo ritmu“. Šią temą aš
ir pasiūliau. Nors iš pradžių buvo
ir skeptiškai nusiteikusių žmonių,
smagu, kad daugumai ji pasirodė
priimtina. Todėl ir šventinė eisena
buvo itin smagi – aš ir pati visą kelią Čiurlionio gatve prašokau rokenrolą! Eisenoje dalyvavę mano
kolegos, Savivaldybės darbuotojai, prieš šventę repetavo, mokėsi šokti rokenrolą. Pasirodo, jie turi
tiek daug potencialo! Ir smagiausia, kad tas rokenrolas patiko ir eiseną mačiusiems žmonėms.
– Rokenrolas tavo gyvenime,
regis, tikrai neatsitiktinai atsirado. Juk nuo vaikystės augai muzikos apsuptyje. Abu tėvai – muzikantai, pati esi dalyvavusi ne
viename muzikiniame projekte...
– Dalyvavau tikrai beveik visuose muzikiniuose projektuose, net
„Eurovizijos“ konkurse. Mane susirado ispanas muzikos kūrėjas,
kompozitorius, parašęs, jo manymu, gerą ir mano balsui tinkančią

dainą...
Dalyvavau ir „Lietuvos balse“,
„X faktoriuje“, ir „Chorų karuose“.
Iš visų konkursų man labiausiai
vertingas pasirodė „Lietuvos balsas“, kuriame turėjau galimybę
dainuoti, pritariant gyvai instrumentinei grupei. Ji pasirodymui
suteikia originalumo, tavo pasirinktam kūriniui suteikia naujų
spalvų. Dainininkui tai labai svarbu.
– Tave gana dažnai galima pamatyti dainuojančią įvairiose
Druskininkų scenose. Scenoje
Tu – Rūta Kotryna. O ir repertuaras – labai įvairus.
– Rūta Kotryna todėl, kad Kotryna – mano krikšto vardas. Kai ištekėjusi pakeičiau pavardę, kad
būtų mažiau painiavos, prisistatinėju tik vardais.
Dainuoti pradėjau, kai laukiausi
dukrytės. Mano viena pažįstama
paprašė padainuoti per jos vestuves. Pagalvojau, kad mano visos dainos – lyrinės, netinka tokiai šventei. O draugė sako – turi
du mėnesius išmokti linksmesnių.
Iš štai – dar vienas iššūkis įveiktas. Išmokau!
Aš renkuosi kūrinius, kurie man
pačiai patinka. O patinka man labai įvairi muzika – nuo sunkaus
roko iki labai lyrinių baladžių. Jas
labai mėgstame dainuoti kartu su
Ronata Balkaitiene. Rinkdama repertuarą, visada stengiuosi sudėti jį taip, kad per koncertus žmo-

nėms būtų smagu ir pašokti, todėl
įtraukiu ir trankių dainų. Smagu,
kai tavo dainos žmones „užveda“.
Man gal paprasčiau – aš ir dainuoju, ir pati groju saksofonu.
– Saksofonas – Tavo slaptasis ginklas?
– Beje, saksofonas mano gyvenime irgi atsirado atsitiktinai. Paskatino tėtis, kuris yra saksofono
muzikos mokytojas, pats puikiai
groja. Pabaigusi Druskininkų M.
K. Čiurlionio muzikos mokykloje fortepijono specialybę, pasigedau veiklos – buvau įpratusi repetuoti, groti, po mokyklos eiti į
muzikos pamokas. Taigi tėtis paragino mokytis toliau – šįkart saksofono muzikos paslapčių. Šis
pasirinkimas tikrai buvo geras ir
teisingas.
– Tavo mama – akordeono
mokytoja. Ar groji ir akordeonu?
– Nespėjau išmokti groti šiuo
instrumentu. Tiesa, senelis buvo
išmokęs pagroti vieną dainą –
„Balandėle mana“. Bet tuo mano
pasiekimai šioje srityje ir baigėsi.
– Ar niekada nebuvo minčių
tapti profesionalia muzikante?
– Žinoma, buvo. Aš nuo penkerių metų žinojau, kad mokysiuosi M. K. Čiurlionio menų
gimnazijoje. Bet prieš pat stojamuosius egzaminus pertempiau rankas, ir šio sumanymo
teko atsisakyti. Bet muzika vis
tiek liko mano gyvenime. Ir ji
mane visur lydi.
Kaskart džiaugiuosi, kai galiu išeiti į sceną padainuoti ar pagroti.
Sakoma, kad tie, kurie eina į sceną,

R. Barkauskienei įsiminė praėjusių metų šventė „Rokenrolo ritmu“ – visą kelią Čiurlionio gatve ji šoko rokenrolą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

yra adrenalino fanatikai – juk kaskart, išeidama, patiri jaudulį. Bet,
matyt, tai man suteikia energijos.
– Gal teko ir kitur adrenalino
paieškoti? Pavyzdžiui, šokti su
parašiutu?
– Gal ir būčiau šokusi, nes labai norėjau, bet sveikata neleido. Tačiau esu išmėginusi
parasparnius, sklandytuvus, malūnsparnius. Tiesa, dabar jie jau
nebetraukia. Dabar esu atsakinga moteris ir mama.
– Jau kurį laiką gyvenate
Druskininkuose. Ar spėjote
įvertinti kurorto privalumus?
– Smagu, kad mano vyras – statybų inžinierius, ketinantis tapti šios srities mokslų daktaru, –
rado darbą Druskininkuose, čia
gali save realizuoti. Nors, žinoma, kai važiavome į Druskininkus, buvo skeptikų, kurie sakė,
kad jam geriausiu atveju teks ieškoti masažuotojo darbo... O, pasirodo, Druskininkuose yra įmonė,
kuri turi ką pasiūlyti tokiems specialistams.
Savo gimtajame mieste matau
vien privalumus. Pradedant atstumais, kurie yra juokingi, lyginant
su sostine, baigiant visa infrastruktūra. Viskas čia išpuoselėta,
sutvarkyta, gražu, patogu. Ypač
tai įvertinau, kai pati čia apsigyvenau su šeima. Druskininkuose
tikrai gera auginti vaikus!
– Ką laisvalaikiu čia dažniausiai veikiate?
– Pirmiausia – mėgaujamės
gamta. Išminti ir išvažinėti visi
pėsčiųjų ir dviračių takeliai, išvaikščiotas K. Dineikos parkas.
Judame ir pėsčiomis, ir dviračiais, ir riedlentėmis. Mažoji jau
išmėgino visas šias priemones,
nenustygsta vietoje. Tik spėk
paskui ją...
Žiemą ar rudenį mėgstame aplankyti baseiną ar pirtis. Pati gal
kada ir patingėčiau, bet vyras labai mėgsta. O dukrytei tik pasakyk, kad eisim į baseiną, akimirksniu stovi pasirengusi...
Mums pasisekė, kad čia turime
visą palaikymo komandą – mano
mamą, močiutę ir tetą, kurios padeda prižiūrėti mažąją. Gal mums
dėl to ir lengviau, kad mano šaknys čia, draugai, giminės.
– Didžiausia Tavo svajonė
Druskininkuose?
– Noriu ir toliau arti tą kultūros
vagą. Ir nuarti ją į platesnius vandenis. Norėčiau, kad ir toliau turėčiau galimybę „pakrauti baterijas“
scenoje. Dabar esu labai patenkinta, būdama čia.
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Druskininkų kardiologijos centras atveria duris
pacientams!
Užtikrindami pacientų ir darbuotojų saugumą, Druskininkų
kardiologijos centras pradeda
teikti ilgai lauktas kardiologines paslaugas.
Profesionali kardiologų komanda – gydytoja kardiologė
Jovita Samauskienė, gydytoja kardiologė Svetlana Solovjova ir gydytoja kardiologė Jelizaveta Burca, dirbančios Vilniaus
universitetinės ligoninės Santaros klinikose, PMC „Kardivita“,
– konsultuoja ir atlieka tyrimus
nauja pažangia vokiška įranga.
Kardiologiniame centre atliekami šie tyrimai:
- širdies echoskopija;
- kaklo kraujagyslių echoskopija;
- kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas ir kulkšnies-žasto indekso nustatymas;
- dozuoto fizinio krūvio mėginys
(veloergometrija);
- bioimpedanso tyrimas;
- 24 val. ir 48 val. kraujo spaudimo ir holterio monitoravimas;

Profesionali kardiologų komanda – gydytojos kardiologės J. Samauskienė, S. Solovjova ir J. Burca/Druskininkų kardiologijos centro archyvo nuotrauka

- kraujo ir šlapimo tyrimai.
Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologinis
ištyrimas bei kardiologo konsultacija trunka 1-1,5 valandos.
Centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galėtų

saugiai ir be eilių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.
Mielai laukiame Jūsų Druskininkų kardiologijos centre!
Registruotis galite jau šiandien!
Registracija tel.:
+370 623 49997, Sveikatos g.
30B, Druskininkai.

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

Karantinas – ne kliūtis kūrybiškumui ir iniciatyvoms
Rita Rimkevičiūtė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Karantino laikotarpis pakoregavo ugdymo procesą – jis
buvo vykdomas nuotoliniu
būdų per įvairias bendravimo platformas. Džiaugiamės
šeimų aktyvumu ir nuoširdžiu
bendravimu nuotolinio ugdymo laikotarpiu. Mamos ir kiti
šeimos nariai aktyviai įsijungė į atžalų ugdymo procesą,
kruopščiai atliko užduotis ir
noriai jomis dalijosi su grupės mokytojomis. Mes suprantame, kad šeimoms buvo
nelengva. Tėveliams teko patiems dirbti ir nuotoliniu
būdu, ir ugdyti savo vaikučius. Todėl nuoširdžiai dėkojame už situacijos supratimą
ir bendradarbiavimą.
Šiuo laikotarpiu vykdėme ne
tik nuotolinį vaikų ugdymą, bet
ruošėmės vaikų sugrįžimui į
darželį – atnaujinome edukacines erdves.
Norime pasidžiaugti, kad karantino laikotarpiu „Ąžuoliuko“
grupės mokytoja metodininkė
Asta Buragienė paskatino ugdytinio tėtį Arvydą Lipnicką vienoje iš darželio teritorijos erdvių
pastatyti daugiafunkcį namelį,
skirtą įvairioms vaikų veikloms.
Iniciatyvus ir kūrybingas tėvelis sukūrė namelio bei jo priedų projektą, pasirūpino visomis
medžiagomis, skirtomis namelio
statybai, o karantino metu, kol
darželis neveikė, jį pastatė.
Namelio viduje įrengta kompaktiška ir funkcionali mini virtuvėlė su darbastaliu bei keliomis lentynėlėmis, staliukas su
suoliukais. Namelio aplinkoje
yra keletas judriai veiklai skirtų priemonių: komplektas žiedų mėtymui, priemonės taiklumą lavinančiam žaidimui „Mėtau
kamuolius“, lenktynių trasa žaisliniams automobiliams. Ant namelio išorinės sienos A. Lipnickas pritvirtino piešimo lentą

Daugiafunkcinio namelio autorius A. Lipnickas ir grupės mama G. Juodienė/Lopšeliodarželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

vaikų meninei raiškai lauke.
Namelio palangės lovelyje jau
žydi gėlės. Prie šios erdvės
įrengimo prisidėjo „Ąžuoliuko“,
„Bitelės“, „Meškiuko“, „Saulutės“, „Aguonėlės“ ir „Voveraitės“ grupių tėveliai – nuoširdžiai
jiems dėkojame.
Sušvelninus karantiną ir daliai
vaikų sugrįžus į įstaigą, mūsų
lopšelyje-darželyje
atidaryta
respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda „Rieda saulė per pasaulį“. Ją
organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida
Kvaraciejūtė, specialioji pedagogė metodininkė Natalja Bulotienė ir kūno kultūros mokytoja
metodininkė Edita Kibirkštytė.
Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinių įstaigų bendruomenes
aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms inovacijoms, padėti vaikams tenkinti socialinius emocinius, pažintinius poreikius bei
meninę patirtį. Uždaviniai – plėtoti vaikų emocijas ir jų raišką
kūrybiniame darbelyje „Saulė“,
lavinti estetinį skonį ir meninius gebėjimus, skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.
Parodoje eksponuojami Jašiūnų (Šalčininkų raj.) lopšelio-dar-

želio „Žilvitis“, Kauno Martyno
Mažvydo progimnazijos, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“, Pociūnėlių (Radviliškio raj.)
pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“, Švenčionių lopšelio-darželio
„Gandriukas“, Vilniaus ugdymo
įstaigos VŠĮ „Mamos delne“ vaikų darbeliai.
eTwinning projektas „Pavasario žiedeliai“, kurį organizavo
mokytojos Sandra Nalevaikienė,
Virginija Žarnauskienė, Odeta
Lemkienė, Asta Vaitiekūnienė,
sulaukė ypač didelio susidomėjimo. Balandžio-gegužės mėnesiais pradėtas projektas buvo
skirtas pažinti pavasario gėles:
žibutę, pienę, tulpę, narcizą, pastebėti jų grožį, spalvas, augimo
sąlygas. Respublikinis projektas
sulaukė didelio susidomėjimo,
prie jo prisijungė net 54 pedagogai iš visos Lietuvos. Dalyviai
aktyviai dalijasi savo gražiausiomis akimirkomis – fotografijomis
iš pasivaikščiojimo gamtoje, ieškant žydinčių gėlių ir jas tyrinėjant, nuotraukų koliažais, kartu
su tėveliais kuriamomis pasakomis ir eilėraščiais. Pasibaigiant
projektui, bus sukurtas filmukas,

Projektų „Pavasario žiedeliai“ ir „Pavasario takeliu“ akimirkos/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

kuriame atsispindės visos projekte dalyvavusių pedagogų atsiustos veiklos.
Taip susiklostė situacija, kad
šiais metais mūsų vaikai pavasario ženklų ieškojo su tėveliais.
Kelius jiems stengėsi parodyti mokytojos – kiekvieną savaitę
siuntė užduotėles veiklai ir patarė, kaip patyriminį ugdymą geriau išnaudoti vaikų lavinimui.
Mažieji „žibuokliukai“ džiaugėsi žydinčiais sodais, pynė pienių
vainikus, grožėjosi žibutėmis,
narcizais ir tulpėmis, mokėsi pažinti, sėti ir auginti daržoves. Visus mažųjų darbelius sunku ir
išvardinti. Jų veiklos rezultatai
atsispindės virtualioje parodo-

Respublikinės parodos „Rieda saulė per
pasaulį“ kūrybinis darbelis/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

je „Pavasario takeliu“, kurią organizavo mokytoja-metodininkė
Virginija Žarnauskienė. Dėkojame „Saulutės“, „Meškiuko“, „Voveraitės“ grupių vaikams, tėveliams ir mokytojoms.
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Paskutinis skambutis nuskambėjo 45-ajai abiturientų laidai
Egidija Vilkienė,
„Ryto“ gimnazijos direktorė
Gegužės pabaiga – puikus
metas: žydintis, kvepiantis, alsuojantis pavasario gaiva, klegantis įvairiausiais paukščių
balsais... Taip ir norisi išsivaduoti iš ilgo buvimo tarp keturių sienų – keliauti, stebėti,
klausyti ir svajoti. Šiuo gražiu
laiku gimnazijoje kasmet rengiama Paskutinio skambučio
šventė. Tik šiemet 45-ajai abiturientų laidai ji kiek kitokia –
tradicijas koreguoja karantinas.
Paskutinę pamoką klasių auklėtojai vedė neįprastai – nuotoliniu būdu, jaunesnieji mokiniai
ir direktorė paruošė vaizdo sveikinimus. Tačiau abiturientai, drąsūs,, išradingi jauni žmonės, surado būdų, kaip gyvai pasveikinti
savo auklėtojus. Staigmena – gėlės ir linkėjimai tiesiai į namus –
pavyko! Klasių atstovai nepraleido progos užsukti ir į mokyklos
kiemą. Gyvai skambantis mokyklinis skambutis buvo sutiktas
ovacijomis.
Šių metų abiturientams teko nelengvas išbandymas – ne tik pabaigti mokslo metus nuotoliniu
būdu, bet ir, apsišarvavus kantrybe, valia ir užsispyrimu, pasiruošti į vasaros vidurį nukeltai brandos
egzaminų sesijai.
Ekstremalios sąlygos geriausiai
atskleidžia žmogaus asmenybę,
jos brandą: gebėjimą savarankiškai mąstyti, veikti, prisiimti atsakomybę už save ir savo pasirinkimą,
suteikti teigiamą prasmę savo patyrimui. Svarbiausia tampa mokėjimo
mokytis kompetencija – gebėjimas
kelti mokymosi tikslus, numatyti
strategijas tiems tikslams pasiekti, pasirinkti mokymosi būdus, tinkamai organizuoti mokymąsi (laiko
vadyba, tinkamas mokymosi vietos
parengimas, reikalingų mokymosi
šaltinių paieška, veiksmingų strategijų taikymas), apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus. Norisi tikėti, kad dauguma abiturientų puikiai
susidoros su iškilusiais sunkumais.
Pradžia daug žadanti. Visi 124
abiturientai išlaikė lietuvių kalbos
ir literatūros įskaitą – buvo patikrinti ir įvertinti mokinių sakytinės
komunikacijos (viešojo kalbėjimo)
įgūdžiai. Drąsiausios merginos –
Evija Buraitė, Eivilė Čakaitė, Aistė
Dagytė, Rusnė Kuliešiūtė, Vikto-

Abiturientai surado būdų, kaip gyvai pasveikinti savo auklėtojus, taigi staigmena – gėlės ir linkėjimai tiesiai į namus – pavyko/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

rija Pravednaja, Ieva Sutkutė, Livija Šeputytė, Giedrė Karlonaitė
– pasirinko kalbėti viešojoje įskaitoje-konferencijoje. Ir joms puikiai
pavyko! Balandžio mėnesį pirmą
kartą gimnazijos istorijoje nuotoliniu būdu savo brandos darbus pristatė abiturientės – Giedrė

Karlonaitė (tema „Sąjūdis Druskininkuose 1988-1990 m. Žmonės, veikla, įvykiai“, darbo vadovas – istorijos mokytojas Juozas
Dailydė) ir Karolina Matekonytė
(tema „Pasirinktų vietų Druskininkų mieste oro užterštumo tyrimas
skirtingais sezonais“, darbo vado-

vė – biologijos mokytoja Danutė
Šlajuvienė).
Gegužės pradžioje organizuotas menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų baigiamasis etapas – kūrybinių darbų
pristatymas nuotoliniu būdu. Stebino mokinių dailės, grafinio di-

zaino, fotografijos, kino, medžio
darbai, kulinarijos šedevrai, talentingai atliekamos dainos ir kiti muzikiniai kūriniai. Džiaugiamės pirmaisiais rezultatais.
Belieka visiems abiturientams
palinkėti sėkmės pagrindinėje
brandos egzaminų sesijoje!

Restoranui „Sicilia“ reikalingi: picų kepėjai (-jos); virėjai (-jos). Tel. +370 618 28614
DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI REIKALINGI
PRADINIO UGDYMO IR MUZIKOS MOKYTOJAI
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, atitinkama (pradinio ugdymo mokytojo/muzikos mokytojo) kvalifikacija, atitikimas Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, numatytiems reikalavimams mokytojų dalykiniam pasirengimui ir kompetencijoms.
Pretendentai el. p. saulemok@gmail.com turi pateikti šiuos dokumentus:
- gyvenimo aprašymą;
- išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos.
Darbo pradžia: nuo 2020 m. rugsėjo mėn.
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 59209
Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

UAB „Litvala“ kviečia prie laiptinių valymo komandos
stabilioje ir augančioje įmonėje prisijungti atsakingą ir
norintį dirbti žmogų, turintį vairuotojo pažymėjimą.
Atlyginimas – nuo 640 Eur iki mokesčių.
Daugiau informacijos tel. 8 641 27721
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Renginiai
Birželio 1 d. 17 val. Druskininkų pramogų aikštėje – akcijos „Ačiū, Lietuva“ koncertas –
gražiausių lietuviškų melodijų
pynė Lietuvai su DJ Paula. Trukmė – 15 min. Tiesioginė koncerto transliacija – Druskininkų kultūros centro „Facebook“
puslapyje. Žiūrovams būtina laikytis saugaus atstumo!
Gegužės 30 d. 15-17 val.
miesto gatvėmis ir parkais važinės muzikuojantis autobusiukas su pašėlusiu duetu R&R
(Ronata ir Rūta Kotryna) ir DJ
Paula
17 val. Druskininkų miesto
muziejaus terasoje (M. K. Čiurlionio g. 59) išskirtinis dviejų skirtingų krypčių atlikėjų –
Tomas Sax ir DJ Awesome J
– bendras muzikinis projektas prie Druskonio ežero. Būtina išankstinė rezervacija tel. 8
620 25160. Vietų skaičius ribotas, rezervacija galios iki 16.50
val. Būtina laikytis saugaus
atstumo!

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

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

Parodos
Iki birželio 28 d. V. K. Jonyno galerijoje eksponuojama
Gerardo Raito Šatūno paroda
„Ezoterika“ (Turistų g. 9, Druskininkai)
Iki liepos 1 d. V. K. Jonyno
galerijoje eksponuojama Aido ir
Leono Striogų paroda „Dviese“
(Turistų g. 9, Druskininkai)
Iki liepos 1 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje eksponuojama Ričardo Dailidės paroda
,,Čiurlionio namų trauka“ (M. K.
Čiurlionio g. 35, Druskininkai)
Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje eksponuojama paroda „Menas ir
meno edukacija Japonijoje“ (M.
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)
Druskininkų miesto muziejuje
veikia paroda „Stanislavas Moniuška – aštuoniolika kūrybos
ir meilės metų Vilniuje“, skirta
kompozitoriaus S. Moniuškos
200-osioms gimimo metinėms
(M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai)
Gegužės 20-liepos 4 d. Amatų centre „Menų kalvė“ veikia
Onutės Zakarienės jubiliejinė
kūrybos darbų paroda „...aš taip
noriu...“ (M. K. Čiurlionio g. 27)
Viešojoje bibliotekoje iki birželio 22 d. veiks spaudinių paroda „Lietuvos žydų kelias“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos
žydų istorijos metams
Viešojoje bibliotekoje iki birželio 6 d. – spaudinių paroda
„Smagiau kurti vaikams“, skirta rašytojos Renatos Šerelytės
50-mečiui

Klijuoju plyteles.
Tel. 8 610 66734

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
Š. m. birželio 17 d. (trečiadienis), 17:30 val. prie garažų bendrijos administracinio namuko kviečiamas visuotinis garažų bendrijos
„Vairas“ narių susirinkimas. Informacija apie susirinkime svarstomus
klausimus yra paskelbta bendrijos skelbimų lentoje. Prašome visus
narius dalyvauti!

Išankstinė registracija pas gydomojo,
sportinio masažo
specialistą, masažuotoją
Audrių Buzą
tel. 8 654 87748
(skambinti po 17 val.)
„Facebook“ paskyra
„Gydomieji Sportiniai Masažai Druskininkuose“
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Druskininkų sporto centre – nauja tinklinio įranga

Įsigijus dvi mobilias tinklinio aikšteles ir įrangą, pagerintos Druskininkų sporto centro mokinių treniruočių sąlygas, užtikrinamas geras
ir kokybiškas treniruočių procesas/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Druskininkų sporto centras
iki 2020 metų lapkričio 30 dienos vykdo sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0077
„Tinklinio inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Projekto veikloms organizuoti įsigijome

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

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

Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su
52 arais žemės. Tel. 8 673 77414
Nuomoju arba parduodu komercinės paskirties 63 kv.
m. patalpas Liškiavos g. 11, atskiras įėjimas nuo gatvės,
dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

Žemėtvarkos ir
geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai
ir kita.)
Tel. 8 685 05537

REIKIA PINIGŲ?

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas
UAB „LSV Intergroup“
200 arų sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško.
Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

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

Druskininkų sporto centro
informacija

Pjaunu žolę, tvarkau apleistus sklypus.
Tel. 8 608 70658

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

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

Nuo projekto pradžios įranga ir
inventorių naudojome Druskininkų sporto centro tinklinio treniruotėms ir Lietuvos mokinių
tinklinio čempionato turų organizavimui. Įsigytas inventorius
ir įranga neatlygintinai bus naudojamas Druskininkų savivaldybės sporto bendruomenės renginiuose.

Atliekame apdailos ir statybos darbus.
Tel. 8 662 54809

Tel. 8 686 80106

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!

tinklinio sporto šakos inventorių – dvi mobilias tinklinio aikšteles ir įrangą.
Įsigiję minėtas priemones, pagerinome Druskininkų sporto
centro mokinių treniruočių sąlygas, užtikrinome gerą ir kokybišką treniruočių procesą.
Projektui finansuoti sporto rėmimo fondas skyrė 6324 eurus, Druskininkų sporto centras
savomis lėšomis prie projekto vykdymo prisideda 480 eurų.

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

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

Vidaus statybos ir apdailos darbai, plytelių
klijavimas, glaistymas. Tel. 8 622 33034

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas,
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830
Kokybiškai atliekame buto remontus, restauruojame vonias,
santechnikos darbai. Tel. 8 607 38627

Druskininkuose parduotuvėje Cvirkos g. 19
ieškomas pardavėjas (-a). Atlyginimas nuo
600, 00 Eur. Tel. 8 687 12363
Parduodamos laminuotos baldinės plokštės (įvairių spalvų, likučiai, atraižos). Kaina – sutartinė. Tel. 8 626 90550

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 685 04034
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
Perku tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir kitus automobilius,
motociklus „Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8 673 77521
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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
+370 622 79518

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

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

Parduodamas geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur, tel. 8 604 65850

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 su traktoriumi. Tik su patirtimi.
Kreiptis tel. 8 601 00292

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

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
Statybos įmonei
reikalingi apdailininkai, plytelių klojėjai.
Tel 8 687 41202

Parduodame juodžemį ir
smėlį, galime pristatyti į
vietą.

Tel. +37068793693

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

Cvirkos g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

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

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

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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Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Algirdą Kaubrį.
UAB „Draugystės sanatorija“
darbuotojai
Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome.
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai seseriai Benitai,
nuoširdžiai užjaučiame Vitą Žūkienę.
Buvusio meno kolektyvo „Suktinis“
nariai ir vadovė
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Nuoširdžiai užjaučiame Vitą Žūkienę
dėl mylimos sesers mirties.
Sodo kaimynai V. ir O. Kraučeliai,
R. ir L. Joniai, A. ir R. Javarauskai

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
UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Turi problemų ir nori išsipasakoti? Galbūt tiesiog nori pasikalbėti ?
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais pas mus gali pabendrauti su dviem
kompetentingais psichologais Tomu ir Kamile!
Registruotis gali telefonu +370 606 49625
Projektas „Be streso“ finansuojamas Druskininkų savivaldybės lėšomis

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
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2020.05.29 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 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.
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.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Šindlerio sąrašas.
02:00 Dangus.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva (kart.).
05:15 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 „Lilo ir Stičas“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Insurgentė“.
23:35 „Kryžminė ugnis“.
01:20 „Pragare“.
03:00 „Pašalintieji“.
04:30 „X mutantai“.
05:15 „APB“.
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 Paramos koncertas “Gelbėkit vaikus“.
22:30 Aviatorius.
01:45 Nežinomas.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 „Rosenheimo policija“.
05:50 Programos pabaiga.
06.00 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Skyrybos.
08.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
09.30 Vyriausybės spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
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.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Skyrybos.
02.30 Bušido ringas.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Laisva
valia“.
04.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
05.15 Protų kovos su R. Petrausku.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06.20 „Pone prezidente”.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
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 4.
23:20 Bėgimas džiunglėse.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Iš visų jėgų“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 Programos pabaiga.

2020.05.30 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:25 Po pamokų. Apie mus supantį pasaulį – suprantamai ir žaismingai.
07:40 Mokytojas Keisas stato spektaklį.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų kačių žaidynės.
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 Toks gyvenimas!
00:50 Šindlerio sąrašas.
04:00 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų kačių žaidynės.
04:45 Mokytojas Keisas stato spektaklį.
06:00 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Tėvų darželis“.
10:00 „Būk sveikas!“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Alfa ir Omega“.
12:45 „Veiverlio pilies burtininkai“.
14:40 „Aš ir Erlas, ir mirštančioji“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Mančesteris prie jūros“.
23:55 PREMJERA „Fanatikė“.
01:45 „Devintojo legiono erelis“
03:40 „Ginkluotas atsakas“
05:15 „Paskutinis žmogus Žemėje“
06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Obuolys ir Svogūnas“.

09:25 KINO PUSRYČIAI Avelės ir
vilkai.
11:05 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų
svajonių sala.
13:15 Kas aš esu?
15:45 Tai kur po velnių tie Morganai?
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Žvėrelių maištas.
21:20 PREMJERA Vagių karalius.
23:30 Traukinys į Holivudą.
01:25 Aviatorius.
04:15 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
03.55 Gyvenimas.
04.35 Pinigų karta.
04.55 Bušido ringas.
05.15 Skyrybos.
06.00 „Gluchariovas“.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
Laida apie sveikatą.
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 Lietuvos balsas.
21:50 MANO HEROJUS Tamsioji banga.
00:05 AŠTRUS KINAS Bijok jo vardo.
01:45 Rokis 4.
03:15 Programos pabaiga.

2020.05.31 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Gyvenimo spalvos.
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 Šventadienio mintys.
12:30 Sekminės iš Vilniaus Kalvarijų.
13:50 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 Premjera. Meilė be pavadėlio.
24:00 Nesaugus prieglobstis.
01:50 Šoka Lietuva (kart.).
02:05 Vieno buto istorija.
03:35 Šventadienio mintys.
04:05 Toks gyvenimas!

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 „Netikras princas“.
13:55 „Ponia Dautfajė“.
16:25 „Havajai 5.0“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Žudikas“.
00:15 „Insurgentė“.
02:20 „Kryžminė ugnis“. TV3 06:25
06:55 „Tomas ir Džeris“.
07:25 „Saugokis meškinų“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.
08:15 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:40 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Obuolys ir Svogūnas“.
09:35 „Bunikula“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Sniego karalienė 2.
11:35 Agentas Kodis Benksas. Užduotis Londone.
13:40 Bukas ir bukesnis. Kai Haris
sutiko Loidą.
15:25 Moteris-Katė.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas.
21:45 Slaptas keleivis.
23:55 Laukinės aistros.
01:50 Vagių karalius.
03:40 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „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 Protų kovos su Robertu Petrausku.
19.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Protų kovos su Robertu Petrausku.
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 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas Classic“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
finalas. Šilalė.
10:05 „Varom!“.
10:35 „Bero Grilso kelionės po Britaniją“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:55 „Reali mistika“.
14:55 „Ekstrasensų mūšis“.
17:15 „Amžiaus nusikaltimai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Trumano šou.
21:35 „Narkotikų prekeiviai“.
22:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:40 Tamsioji banga.
01:40 Bijok jo vardo.
03:10 Programos pabaiga.

2020.06.01 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 Stilius.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Šokolado pramonė.
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.). Šokolado pramonė. (kart.).
05:15 Ponių rojus.
„Keršytojų komanda“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
09:00 „Šviesoforas“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS „Gyvenimo išdaigos“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Gerumo stebuklas“.
00:15 „Kalėjimo bėgliai“.
01:15 „X mutantai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Tėvynė“.
03:50 „Kalėjimo bėgliai“.
04:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:25 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „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 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Pradink.
00:40 „Antrininkas“.
01:40 Slaptas keleivis.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Rosenheimo policija“.
05:35 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 4 kampai.
06.00 Šiandien kimba.
07.00 „24/7“.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
09.00 „Ginkluota meilė“.
11.00 Pinigų karta.
11.30 Pagaliau savaitgalis.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „24/7“.
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19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
02.30 Alfa taškas.
02.50 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia”.
03.35 „24/7“.
04.20 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 Alfa taškas.
06:40 „Mano virtuvė geriausia“.
08:00 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:00 „Pėdsakas“.
10:00 „Įteisintas faras“.
11:00 „Reali mistika“.
12:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
12:55 „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 Rūkstantys tūzai.
23:10 Trumano šou.
01:10 „Narkotikų prekeiviai“.
02:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:00 „Kobra 11“.
03:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:30 Programos pabaiga.

2020.06.02 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 Daiktų istorijos.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu
į gestų k.).
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 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
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. Humoro programa. (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 „Gyvenimo išdaigos“.
09:00 „Šviesoforas“.
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 „Gyvenimo išdaigos“.
20:30 „Prakeikti II“.

21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Apgaulinga aistra“.
00:05 „Kalėjimo bėgliai“.
01:05 „X mutantai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:25 „Grainderis“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:35 „Rouzvudas“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „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 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Amerikos gangsteris.
01:30 Pradink.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Rosenheimo policija“.
05:35 Programos pabaiga.
05.29 Programa
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia”.
09.00 „Ginkluota meilė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 Oponentai.
02.30 Alfa taškas.
02.50 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
03.35 Protų kovos su Robertu Petrausku.
04.20 „Kelrodė žvaigždė”.
05.00 Alfa taškas.
06:40 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:30 „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 Misija „Neįmanoma“.
23:15 Rūkstantys tūzai.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Iš visų jėgų“.
03:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:45 Programos pabaiga.

2020.06.03 d.
Trečiadienis
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 (Ne)emigrantai.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesio-
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giai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu
į gestų k.).
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 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Veranda.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda”.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gyvenimo išdaigos“.
09:00 „Šviesoforas“.
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 „Gyvenimo išdaigos“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Nokautas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Nokautas“.
00:00 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas”.
02:35 „Tėvynė“.
03:30 „Kalėjimo bėgliai“.
04:20 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 „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 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Juodoji aušra.
00:25 „Antrininkas“.
01:25 Amerikos gangsteris.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:25 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia”.
09.00 „Ginkluota meilė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
15.00 Filmas apie Kazimierą Motieką.
15.30 Filmas apie Valerijoną
Šadreiką.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Kelrodė žvaigždė”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.

20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvigubas gyvenimas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.30 Alfa taškas.
02.50 Filmas apie Kazimierą Motieką.
03.20 Filmas apie Valerijoną Šadreiką.
03.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 Alfa taškas.
06:15 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
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 Misija „Neįmanoma“ 2.
01:25 „Kobra 11“.
02:15 „Iš visų jėgų“.
03:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:50 Programos pabaiga.

2020.06.04 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 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.).
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 Pasaulio teisuoliai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Proto džiunglės.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. Programa
apie sveikatą.
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 Plačiakelnis“.
07:55 „Gyvenimo išdaigos“.
09:00 „Šviesoforas“.
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 „Gyvenimo išdaigos“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Nesunaikinami 2“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Tėvynė”.
03:30 „Kalėjimo bėgliai“.
04:20 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 „Turtuolė varguolė“.
21:00 „Atsargiai - moterys!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Paranoja.
00:40 „Antrininkas“.
01:45 Juodoji aušra.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija XVI.
05:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:55 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 Filmas apie Kazimierą Motieką.
08.30 Filmas apie Valerijoną Šadreiką.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Kelrodė žvaigždė”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvigubas gyvenimas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.30 Alfa taškas.
02.50 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
03.35 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.20 „Kelrodė žvaigždė”.
05.00 Alfa taškas.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
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 Misija „Neįmanoma“ 3.
01:35 „Kobra 11“.
02:25 „Iš visų jėgų“.
03:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:55 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
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

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. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Perka

Pirkčiau sodą „Raigardo“ sodų
bendrijoje. Tel. 8 619 73799
Medžio obliavimo/reismusavimo stakles. Tel. +370 616
93931
Perkame sodybą, žemės sklypą ar mišką prie ežero ar upės,
žinantys siūlykite – atsilyginsime. Tel. 8 611 01110
Pirkčiau žemės sklypą Druskininkuose, Baltašiškės rajone
arba butą miesto centre. Agentūrų siūlomi variantai nedomina. Tel. 8 695 59213
Žemės sklypą tinkamą namo
statybai. Žemės sklypo paskirtis ir vieta nesvarbi. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 609 86656

34 kv. m. butas renovuotame
name prie M. K. Čiurlionio muziejaus (balkonas, internetas,
baldai). Kaina – 150 Eur + komunaliniai). Tel. 8 679 57867
4 kambarių 100 kv. m. butą
Druskininkų m. M. K. Čiurlionio
g. Kaina – 300 Eur plius mokesčiai (renovuotas namas).
Kreiptis tel. +370 620 63909
1 kambarys 2 kambarių bute
Gardino g. 33. Antrame kambaryje gyvena kiti nuomininkai.
90 Eur plius mokesčiai. Tel. 8
650 27321

Nekilnojamas turtas

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

Suremontuotas ir paruoštas
trumpalaikei nuomai 2 kambariai. 50,97 kv. m. butas 5 aukšte
iš 5 Vytauto g. Kaina – 59 900
Eur. Tel. 8 687 37575

Žemės sklypą tinkamą namo
statybai. Žemės sklypo paskirtis ir vieta nesvarbi. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 609 86656

2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte
iš 5 aukšte name Liškiavos g.
Kaina – 32 900 Eur. Tel. 8 687
37575

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

Parduodamas 16 arų namų
valdos sklypas Gailiūnuose,
Nemuno pusėje. Yra atvesta
elektra, parengtas 1 aukšto
namo projektas, komunikacijų
projektai, sutvarkytas statybos
leidimas. Kaina – 16 tūkst. Eur.
Tel. 8 672 04984

Sodybą su žeme ar mišku nuo
3 ha. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 680 84444
Pirkčiau žemės ūkio paskirties
žemę Didžiasalio kaime. Tel. 8
602 72341

Nuoma
1 kamb. 2-jų kambarių bute ir
3-jų kamb. bute, yra balkonas,
rami vieta, kaina – 150 Eur. Tel.
8 607 38627
Nuomojamas mažas butelis su
patogumais, Šiltnamių g. (16
m2). Mediniai paketiniai langai,
uosio parketas, 2 aukštas iš 2.
 Tel. 8 673 75337
Miesto centre, Taikos g. butas
1 aukšte (baldai, indai, buitinė
technika). Dviems žmonėms –
200 Eur. Tel. 8 616 48116
Garažą Ratnyčioje su duobe.
Tel. 8 672 98540

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

Parduodamas 2 kamb. (49, 84
kv.m) butas Vytauto g. 22. Namas renovuotas, 4 aukštas iš 5.
Kaina – 60 000 Eur (kaina yra
derinama). Tel.: 8 658 88832, 8
677 71265
Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su 52 arais
žemės. Tel. 8 673 77414
Snaigupės kaime parduodama
sodyba su ūkiniais pastatais,
yra tvenkinys. Tel.: 8 678
81654, 8 684 72883
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2
a mūrinis namas arba keičia į
butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802,
8 675 57201
Parduodamas 19 arų sklypas
su nebaigtos statybos namu
(118 kv. m. mūrinis, apdengtas,
įstatyti langai, 2 aukšte paruoštos grindys su grindiniu šildymu, nuotekų valymo įrenginys,
elektra). Didžiasalio k. Kaina –
43 500 Eur. Tel. 8 671 02973
Sodas Jaskonyse, sodų bendrojoje „Smiltelė“: 6.75 aro žemės sklypas, sodo pastatas 31,
18 kv. m. Gera vieta, patogus
privažiavimas. Tel. 8 672 77324
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Dviejų kamb. butas Viečiūnuose, Jaunystės g. 2. Tel.: 8 625
29382, 8 625 93924
Skubiai parduodu namą su 7,13
arų sklypu Leipalingio miestelyje. Kaina – 14 000 Eur. Tel. 8
616 48116
Sodų bendrijoje „Raigardas“
parduodamas sodo sklypas su
žieminiu nameliu. Tel. 8 613
71749
Įvairių dydžių namų valdos
sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120,
šalia miško. Atlikti geodeziniai
matavimai, yra elektra, miesto komunikacijos. Tel. 8 602
10802
Pigiai parduodu 10 arų namų
valdos sklypą M. K. Čiurlionio
g. Tel. 8 602 10802
Parduodamas 6 arų sodo sklypas su nameliu Viečiūnuose
Paparčio g. 27-19. Tel. 8 615
51873
Dviejų kambarių butas Antakalnio g. 18, 48, 50 kv. m. Tel. 8
621 92956
Parduodamas sodas Druskininkų miesto ribose, „Eglės“
soduose. Namas yra pritaikytas
gyvenimui visus metus, dviejų
aukštų, su garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. 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
Garažas prie senos katilinės,
Ligoninės g. 8. Tel. 8 673
31822
Garažas Neravų g. 2A name.
Tel. 8 606 84490
Parduodamas arba išnuomojamas 3 kamb. butas Merkinės g.
Tel. 8 620 48386

Kiti daiktai
Mažai naudota keturių durų
spinta. Kaina – 85 Eur. Tel. 8
686 91162
Tvirtą savadarbį statybinį dviratį-karutį už 35 Eur. Tel. 8 686
08504
Naudota dujinė viryklė – 30
Eur, sekcija – 150 Eur, naudotas masažo stalas – 20 Eur.
Tel. 8 682 40545
Kaminų elektromechaninį valytuvą „Tornado“, galintį valyti iki
13 metrų kaminus už 140 Eur su
dokumentais. Tel. 8 686 08504
Centrinio šildymo katilas –
190 Eur, dvigulė lova – 20
Eur, spinta ir stalai, naudota
sekcija, viengulės lovos – 10
Eur, virtuvinės spintelės nuo
5 Eur, duris ir dvigubus langus, plastiko langai, 2 vnt.
143x90 po 35 Eur, boileris ir
dušo kabina po 45 Eur, dviratis su bėgiais – 70 Eur.
Tel. 8 616 48116
Naudota dujinė viryklė – 30
Eur, sekcija – 150 Eur. Tel. 8
682 40545
Naujos uosio taburetės. Tel. 8
618 20125

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
Naujas lauko tualetas. Tel. 8
623 20014
Parduodu 70, 100 šulinio žiedus, M12, M14, MU18, MU20
sąramas. Tel. 8 686 63015
Perdengimo plokštės, mat. 6.01,5 m, po 150 Eur. Tel. 8 685
10884

Žemės ūkio produkcija
Sėklinės bulvės, tel. 8 618
73522
Ožka, trys ožiukai, viena ožkytė. Tel. 8 672 79678
Parduodu ž. kviečius ir ž. kvietrugį. Tel. 8 699 18639.
Parduodu kviečius. Tel. 8 698
14440

Miškas, mediena, malkos

Pianinas „Petrov“. Tel. 8 620
48386

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

Geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur.
Tel. 8 604 65850

Parduodu beržines ir drebulines malkas. Tel. +370 648
92746

Mažai naudota dujinė su el.
orkaite, „Hansa“ viryklė. Kaina –
200 Eur. Tel. 8 604 44238

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

Automobiliai ir jų dalys
Parduodami dalimis: 1997 m.
„VW Passat“ 1,8 turbo, 110
kW, 1998 m. 1.9 TDI, 81 kW,
1999 m. „Opel Astra“, 1,6 l
benzinas, 74 kW, 1999 m.
„Peugeot 406“, 2, 0 D, 66 kW,
2000 m. „VW Passat“, sedanas, 1, 9 TDI, 85 kW, 2003 m.
„Opel Astra“, 1.6 l benzinas,
2001 m. „Mazda Premacy“ 2,0
TDI, 66 kW, 2007 m. „Peugeot
307“, 1,6 HDI, 80 kW, 2001 m.
„VW Sharan“, 4 varomi ratai,
2,8 benzinas, 150 kW. Tel. 8
613 91192
Parduodami dalimis: 19881991 m. „Audi 80“, 1,8 benz.
2001 m. „Ford Focus“, 1,6
benzinas. 1995 m. „VW Passat“ 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m.
„VW Sharan“, 1,9 TDI, 81 kW,
1996 m. „Audi A6“, 2,5 TDI,
103 kW, 1994 m. „VW Golf“,
1,8 benz., universalas. 1997
m. „Renault Scenic“, 1,6 benz.
Tel. 8 613 91192
Geros būklės, ekonomiškas
automobilis „Citroen Xara“, universalas, 2004 m. 1, 4 l dyzelis,
rida – 146 000 km. Kaina – 800
Eur. Tel. 8 686 54618
„Žiguliai“, istoriniai numeriai,
TA iki 2024 m. „Zaporožietis“
968, TA iki 2024 m. „Toyota
Corolla“, 2001 m. TA, dyzelis.
Metaliniai stulpai – 260 cm ilgis.
Tel. 8 682 98506

Parduoda supjautas malkas.
Tel. 8 622 94035

Ieško darbo
Vyras ieško darbo sukapoti
malkas, tel. 8 622 20977
Sąžiningas, atsakingas vyras
ieško pagalbinio darbuotojo
darbo, tel. 8 622 52291
Atsakingas 25 m. jaunas
vyras iš Varėnos raj. dirbęs
lentpjūvėje pagal individualią
veiklą miško darbus ieško
darbo, be žalingų įpročių.
Tel.: 8 607 74522, 8 692
91315
Moteris ieško slaugės darbo,
turi med. išsilavinimą, gali tvarkyti ir namus. Tel. 8 626 48705
47 m. vyrui skubiai reikia bet
kokio darbo. Tel. 8 657 88639
52 m. vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 625 97648
50 m. moteris ieško darbo. Tel.
8 677 86431
Galiu prižiūrėti sodybas 2-3
kartus per savaitę ar mėnesį.
Tel. 8 692 44465
Jaunas vyras ieško pavienių
arba ilgalaikių darbų. Esu
kruopštus, atsakingas, be žalingų įpročių, galiu dirbti bet
kuriuo metu: darbo dienomis ar
savaitgaliais. Tel. 8 676 52360

„Volkswagen Sharan“ 2003
m.dalimis. Tel. 8 650 25245
1997 m. pabaigos „Audi A6”,
dyzelinas, 1.9 l, 81 kW, sedanas. TA iki 2021-10 mėn. Kaina
– 1200 Eur. GAZ 53 detalės.
Tel. 8 614 01382

Dovanoja
Sodo žemę netoli turgaus, išsivežti patiems. Tel. 8 674 51009
4 mielus katinėlius. Tel. 8 628
11440
2 mėn. 3 labai mielus, gražius,
margus kačiukus. Tel. 8 681
42788

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

1,5 mėn. rainas katinėlis baltom
letenėlėm ir marga katytė ieško
namų. Tel. 8 627 47380

Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

16

2020 m. gegužės 28 d.

Savaitraščio Nr. 256

Kaip druskininkiečiai ir miesto svečiai laiką leidžia karantino metu?
Jau keletą mėnesių besitęsiantis karantinas stipriai pakoregavo visų planus, norus ir galimybes.
Karantino pradžioje piliečiams buvo rekomenduojama likti namuose ir iš jų išeiti, tik esant būtinybei ar neatidėliotinoms situacijoms. Švelninant karantino sąlygas, vis daugiau žmonių renkasi pasivaikščiojimus miškuose ar parkuose. Tam idealiai tinka Druskininkų kurortas.
„Mano Druskininkai“ žurnalistai pasidomėjo, kaip karantino laiką leidžia Druskininkų savivaldybės gyventojai ir atvykę svečiai? Kalbinti žmonės atskleidė, kad džiaugsmo ir įkvėpimo net ir per karantiną jiems suteikė kurorto gamta, tyras oras, žydintys gėlynai bei miškų ir parkų gausa.

Laimos Rekevičienės nuotrauka

Vilma
Juonienė,
d r uskininkie tė: „Šiuo sunkiu
mūsų šaliai ir visam
pasauliui
metu kartu su
šeima laiką leidžiame sodyboje, šalia miško.
Šiandien pasaulis jau yra kitoks, kitokie esame ir mes. Visų
pirma – mažiau
skubantys, nes
skubėti nebeliko kur. Iš naujo atradome mus supančios gamtos teikiamą naudą ir privalumus,
poilsio ir pasivaikščiojimo zonas. Kvėpuojame
gaiviu oru, tyrinėjame aplinką: augalus, medžius,
paukščius, daug vaikštome, stipriname dukrelės
ir sūnaus imuninę sistemą. Drauge prisigalvojame įvairiausių žaidimų, darbų, skaitome knygas,
daug bendraujame, dalijamės patyrimais ir emocijomis, jaukiai vakarieniaujame.“

Dalė Večkienė, druskininkietė: „Besitęsiantis karantinas stipriai koreguoja visų planus. Manau, kad karantinas sulėtino greitą gyvenimo tempą. Mažiau skubėjimo – daugiau laiko sau, šeimai. Karantino metas iš tikrųjų tiesiogiai nepaveikė mano įpročių ar
dienos ritmo. Jau ilgą laiką negaliu pradėti dienos darbų be vaikščiojimo su šiaurietiško
ėjimo lazdomis ar pasivažinėjimo dviračiu.
Nuo pavasario pradžios ankstų rytą, stiprindama organizmą, minu dviračio pedalus.
Tai – mano kasdienė rutina, suteikianti daug energijos ir jėgų. Džiaugiuosi, kad visas
Druskininkų kurortas yra tarsi nesibaigiantis parkas. Iš namų kasryt prasuku atnaujintu dviračių taku, nuvažiuoju apie 10 kilometrų. Dabar, kai jau atšilo, išdrįsau kelis kartus
išsimaudyti Vijūnėlės tvenkinyje.
Pakeliui pamatyti vaizdai ir maloniausių kvapų gausa puikiai nuteikia visai dienai. Būkime ir išlikime sveiki, aktyvūs ir besidžiaugiantys gyvenimu.“
Daiva ir Andrius Juoniai, druskininkiečiai: „Visuose, net sunkiausiuose
momentuose, įžvelkime teigiamą pusę. Žinoma, buvimas namuose mums,
įpratusiems kasdien gyventi kitu ritmu, gali tapti savotišku iššūkiu. Tačiau kiek
yra veiklų ir įvairiausių dalykų, kuriems vis nerasdavome laiko, noro, galimybių, nedrįsome pradėti, bent pabandyti! O dabar visa tai galime realizuoti.
Mums karantino metas – laikas, skirtas šeimai, kai norisi, kad artimiausi žmonės būtų sveiki ir laimingi.
Kartu su šeima džiaugiamės išpuoselėta kurorto aplinka ir gydančiais vaizdais, pažintiniais takais, parkų zonomis, daug vaikštome, važinėjame dviračiais, vaikai – paspirtukais, riedlente, mokomės, daug skaitome. Atradome ir
stalo žaidimus, smagų laiką kartu su šeima namuose.“

Marija ir Gintaras, šeima iš Šilutės:
„Į Druskininkus atvykstame kasmet. Tai
– šventas reikalas. Džiaugiamės puikiai
išvystyta miesto aplinka, kuri yra puikiai
pritaikyta ir mums, senjorams. Kaskart
jaučiamės ypatingai ir pakylėtai, vaikštome, tyrinėjame aplinką, lankomės prie
Muzikinio fontano, K. Dineikos Sveikatingumo parke, miesto parkeliuose, esame
pamėgę pasisėdėjimus ir kavinių lauko
terasose. Gera čia tiesiog būti, įsikrauti
energetiškai.“

Algis, poilsiautojas iš Kauno: „Esu iš Kauno, tačiau su šeima turime butą ir Druskininkuose. Nors esu
padidintos rizikos grupėje, tačiau stiprinu organizmą,
puoselėju sveikatą natūraliais būdais, stengiuosi ramiai ir objektyviai reaguoti į COVID-19 viruso grėsmę. Karantino metu, su žmona atvykęs į kurortą, labai
mėgstu vaikščioti po apylinkes, grožėtis gamta, kvėpuoti tyru oru. Va sėdžiu tarp alyvų krūmų ir atsipalaiduoju, o žmona, vaikštinėdama toliau, grožisi apylinkėmis. Neužilgo turėsime grįžti į namus, nes mūsų laukia
mylimi gyvūnėliai, atsisveikinsime iki kitų kartų.“

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

