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Druskininkų savivaldybėje žmones, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, aplanko Socialinių paslaugų centro pagalbos į namus skyriaus darbuotojai: E. Remeikienė, J. Čepanauskienė, M. Jarašienė, vairuotojas-lankomosios priežiūros darbuotojas K. Kaupinis, S. Brazinskienė, J. Otkolienė, D. Četrauskienė, o pirmiausia su jais bendrauja socialinė darbuotoja B. Salickienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kartais vienintelis aplankantis žmogus būna lankomosios priežiūros darbuotojas
Būna, gyvenimas taip susiklosto, kad, sulaukę senatvės ar ištikti įvairių negan-

dų, žmonės nebegali patys
pasirūpinti savimi ir gyventi
orų gyvenimą. Kartais, nutikus nelaimei, išgyvenant krizes, susidūrus su įvairiomis
problemomis, pagalbos jie
sulaukia ne iš šeimos narių

ar artimiausios bendruomenės, kaip, regis, buvo įprasta per amžius, o iš socialinių darbuotojų. Jie kartais ir
būna tie vieninteliai, kurie užsuka, atneša maisto ar vaistų,
išklauso ir atjaučia. Šie žmo-

nės kasdien dirba daug ištvermės ir atsakomybės reikalaujantį sunkų darbą, kuris
ne visuomet yra visuomenės
pastebimas.

5 psl.

40 metų medike
dirbanti
N. Lukevičiūtė:
„Didžiausia laimė –
padaryti gera
vardan kito“

16 psl.
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Mašalų naikinimas tęsiamas: tyrimai rodo
kraujasiurbių mažėjimą
Pirmadienį į Nemuno upę ties
Varviškės kaimu jau antrą kartą šiemet buvo išpiltas biologinis preparatas „VectoBac
12AS“ kraujasiurbių upinių
mašalų lervutėms naikinti. Pirmą kartą mašalų lervutės naikintos gegužės 15 dieną. Per
abu kartus į Nemuną išpilta 6,5
tūkst. litrų preparato.
Gamtos tyrimų centro mokslininkai pažymi, kad jau po pirmojo preparato panaudojimo išnaikinta daugiau kaip 95 proc.
upinių mašalų lervų. Antruoju preparato pylimu tikimasi išnaikinti pasroviui migravusias ir
iš kiaušinių besiritančias naujas
mašalų lervas.
Sistemingas upinių mašalų naikinimas duoda pastebimų rezultatų. Tyrimai rodo, kad šiuo metu
yra pasiekti 2009 m.-2010 m. rezultatai – mašalų pastebimai sumažėjo.
Birželio mėnesį suaktyvėjantys upiniai mašalai – visą Pietų Lietuvos regioną kamuojanti
problema. Dar 1999 metais Vyriausybė patvirtino upinių mašalų reguliavimo programą, tačiau
2010-aisiais, panaikinus apskri-

Pirmadienį į Nemuno upę jau antrą kartą šiemet buvo išpiltas biologinis preparatas
„VectoBac 12AS“ kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms naikinti/Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka

tis, buvo nutrauktas ir programos
finansavimas. Nuo to laiko Druskininkų savivaldybės Taryba kasmet po keletą kartų kreipdavosi į
Vyriausybę, Aplinkos ir Finansų
ministerijas. Taip pat 2012 metais
Druskininkų savivaldybės mero
R. Malinausko iniciatyva Alytaus
regiono plėtros taryboje buvo
svarstytas upinių mašalų naikinimo klausimas ir Tarybos vardu

dėl šio klausimo kreiptasi į Finansų ir Aplinkos apsaugos ministerijas. Tuo metu prašymai liko neišgirsti, finansavimas upinių mašalų
naikinimui nebuvo skirtas.
2016-aisiais, po šešerių metų
intensyvių Druskininkų savivaldybės vadovų ir specialistų pastangų, visą Pietų Lietuvos regioną
kamuojanti problema vėl pradėta spręsti.

Europos reabilitacijos platforma: Druskininkų
socialinių paslaugų centro paslaugos atitinka
aukščiausius kokybės standartus
Europos reabilitacijos platforma,
įvertinusi Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro dokumentus, veiklos rezultatus ir atlikusi išorinį auditą, centrui
įteikė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS)
sertifikatą. Šis dokumentas įrodo, kad įstaigoje teikiamos kokybiškos socialinių įgūdžių ugdymo,
palaikymo ir atkūrimo paslaugos
šeimoms.
Siekiant gauti sertifikatą, Socialinių paslaugų centras keletą
metų nuosekliai stiprino paslaugas teikiančių specialistų kompetencijas, gerino paslaugų kokybę
ir vykdė ekspertų rekomendacijas.
Dabar paslaugos šeimoms teikiamos lyderystės, etikos, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į
asmenį, kompleksiškumo, nuolatinio socialinių paslaugų gerinimo
ir kitais kokybės principais.
EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkantis Socialinių paslaugų centras bus vertinamas trejus
metus. Šių metų pavasarį buvo
pateikta pirmoji metinė pažangos
ataskaita. Socialinių paslaugų
centro direktorė Žaneta Liutikienė informavo apie gautą puikią žinutę iš Briuselio – pirmoji įstaigos
pažangos ataskaita buvo peržiū-

Ką privalu žinoti grįžusiems iš
užsienio dėl saviizoliacijos ir
koronaviruso tyrimo?
Nuo birželio 1 d. Lietuvoje
ne visiems iš užsienio grįžusiems asmenims bus taikoma
privaloma 14 dienų izoliacija. Kiekvieną pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) skelbs sąrašus valstybių, iš kurių atvykti leidžiama,
ir kurių piliečiai atvykę privalo
izoliuotis.
Šią savaitę ministerija paskelbė
sąrašą šalių, iš kurių leidžiama atvykti užsieniečiams – į jį įtrauktos
27 valstybės. Atvykus iš 24 iš jų,
nebus būtina dviejų savaičių saviizoliacija. Kiekvieną pirmadienį atnaujintą sąrašą galima rasti
Sveikatos apsaugos ministerijos
tinklalpyje www.sam.lt
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja ir apie švelninamos privalomos
saviizoliacijos sąlygas. Iš užsienio grįžę ir saviizoliuotis turintys
asmenys į izoliacijos vietą galės
vykti savo transportu.
Jie taip pat gali išeiti pasivaikščioti į lauką, nutolstant ne toliau
kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir
dėvint nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir kitas priemones). Tačiau jiems draudžiama
lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse,
muziejuose, viešo maitinimo vietose ir panašiai).
Įvertinus Lietuvos epidemiologinę situaciją, nuo birželio 1-osios
tyrimai koronavirusinei infekcijai nustatyti atliekami pagal naują tvarką:
Profilaktinis testavimas vykdomas, atsižvelgus į savivaldybės
epidemiologinius rodiklius – įver-

tinus riziką konkrečioje savivaldybėje. Druskininkai šiuo metu
priskiriami prie mažos rizikos savivaldybių, kadangi nėra patvirtintų koronaviruso atvejų.
Tikslingai ir toliau bus testuojami visi žmonės, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo
takų infekcijos simptomas: temperatūra, kosulys, dusulys ir kita.
Kaip ir iki šiol, bus tiriami visi naujai į ligonines planiniam gydymui –
operacijoms, planinėms procedūroms – guldomi pacientai, taip
pat žmonės, kuriuos ištirti nurodys
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, dirbantys infekcijos židiniuose.
Ir toliau bus atliekami pakartotiniai tyrimai, siekiant patvirtinti,
kad žmogus jau pasveiko.
Tai reiškia, kad privalomai nebetestuojami visi be išimties iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys
keliautojai. Jie bus tikrinami tuo
atveju, jei jaus koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.
Pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir kita), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju
konsultacijai nuotoliniu būdu.
Jeigu grįžus iš užsienio druskininkiečiams privaloma saviizoliacija, tačiau jie neturi galimybės
izoliuotis namuose ar kitose patalpose, jie turi kreiptis į apgyvendinimo koordinatorę, Savivaldybės
gydytoją Eglę Sadauskaitę tel. 8
629 97 794, el. paštas egle.sadauskaite@druskininkai.lt

Socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos šeimoms jau atitinka aukščiausius Europos kokybės standartus/Asociatyvi nuotrauka

rėta ir patvirtinta.
Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė akcentavo, kad socialinės paslaugos turi suteikti pagalbą žmogui, o šių paslaugų
kokybės priežiūra ir gerinimas
yra vienas iš pagrindinių socialinių paslaugų teikimo tikslų.
„Džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybės biudžetinės įstaigos teikiamos paslaugos šeimoms jau
atitinka aukščiausius Europos
kokybės standartus. Bendradarbiaudami su socialines paslau-

gas teikiančiomis asociacijomis
ir bendruomenėmis, nuosekliai
plečiame ir tobuliname socialines paslaugas gyventojams“, –
sakė V. Grigorienė.
Socialinių paslaugų centro motyvuoti, kompetentingi ir atsakingi
darbuotojai žada ir toliau tobulėti,
profesionaliai bei kokybiškai teikti paslaugas druskininkiečių šeimoms ir savo darbe vadovaujasi
Friedrich Adrer posakiu – „Šeima
yra miniatiūrinė visuomenė, nuo
kurios vientisumo priklauso visos
didelės visuomenės saugumas.“

Kiekvieną savaitę SAM sąrašus atnaujins

Nuo birželio 8 dienos viešasis transportas važiuos pagal
savaitgalio tvarkaraštį
Informuojame, kad nuo birželio 8 dienos viešasis transportas Druskininkų savivaldybėje važiuos pagal savaitgalio tvarkaraštį.
Pirmadienį-šeštadienį autobusai važiuos šeštadienio tvarkaraščiu, sekmadienį – sekmadienio tvarkaraščiu.
Viešojo transporto tvarkaraščius rasite tinklapyje https://www.stops.lt/druskininkai/
Išsamią informaciją apie Druskininkų savivaldybės viešąjį transportą, jo tvarkaraščius, elektroninį bilietą ir kitą
aktualią informaciją galite rasti savivaldybės tinklapio www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje Komunalinis
ūkis/Transportas.
Druskininkų savivaldybės informacija
Druskininkų savivaldybės informacija
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Vyriausybė pritarė nesaugių dujų
balionų likvidavimui

POLITIKO POZICIJA

Atsakyti už savo žodžius privalo
visi: ir ministrai, ir vietiniai veikėjai

Modestas Vitkauskas,
Druskininkų savivaldybės tarybos narys
Praėjusią savaitę Seimo Etikos ir procedūrų komisija pradėjo tyrimą dėl aplinkos ministro K. Mažeikos viešai
pasisakytų teiginių Druskininkų atžvilgiu.
Druskininkų savivaldybės Tarybos narių dauguma dar balandžio pabaigoje kreipėsi ir į patį
K. Mažeiką dėl jo išsakytų subjektyvių, melagingų, nepagrįstų
ir Savivaldybės garbę bei orumą
žeminančių teiginių apie Druskininkų savivaldybės bendrojo plano sprendinius.
Tuomet tendencingai mūsų
miestą dergiančiai žurnalistei K.
Mažeika, neįsigilinęs į situaciją, puolė šmeižti Druskininkus,
interpretuodamas bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, tarsi
šokdamas kadrilį pagal politinius
užsakymus.

Tarybos dauguma atkreipė dėmesį, kad ministras, galimai, tarnauja siauriems politiniams konservatorių interesams, politikuoja
ir savo pareigas naudoja asmeniniam žinomumui. Manome, kad
toks elgesys nesuderinamas su
ministro pareigomis ir rodo jo nekorektišką elgesį. Juo labiau, kad
bendrasis planas yra tik savivaldybės kompetencijos dokumentas, ministerija su juo niekaip
nėra susijusi.
Visuomenėje
skandalingais
sprendimais ir pasisakymais pagarsėjęs ministras druskininkiečių kreipimąsi ignoravo ir savo teiginių iki šiol nepaneigė.
Tačiau panašu, kad ministro
norą pasikelti politinius reitingus
Druskininkų sąskaita įvertins etikos sargai ir atsakyti už savo žodžius visgi gali tekti, nes atsakomybę už viešai drabstomą purvą
– kaltinimus, išvedžiojimus, įžeidinėjimus – turi nešti ir ministrai, ir
vietiniai veikėjai.
Prieš keletą savaičių „Mano
Druskininkai“ jau rašė, kad portalui „Delfi“ teko paneigti konservatoriaus A. Balkės mero R. Malinausko atžvilgiu viešai išsakytus
nepagrįstus kaltinimus. Tuomet
savo skaitytojų redakcija retoriškai
klausė: „Ar konservatorius jau ima
skęsti melo liūne?“
Nors A. Balkė atkakliai laikosi savo melagingų teiginių, pastaruosius paneigti buvo priverstas ir
propagandiniu konservatorių ruporu dažnai pavadinimas „Druskonis“, tokiu būdu pripažindamas
viešą A. Balkės melą.
Panašu, kad nei aukšti politiniai
postai, nei bendri konservatoriški
interesai negali apsaugoti nuo atsakomybės už savo žodžius.

Druskininkų savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo iniciatyvą, likviduojant dujų balionus
daugiabučiuose namuose, nors tai ir nėra
tiesioginė savivaldybės funkcija/Asociatyvi
nuotrauka

Gegužės pabaigoje Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos veiksmų, skirtų likviduoti
naftos dujų balionus daugiabučiuose namuose, plano priemonėms ir tam tikslui skyrė 15
mln. eurų 2020 metams.
Taip pat vyksta diskusijos dėl
papildomų 10 mln. eurų skyrimo
2021 metams.
Šios lėšos bus skirtos daugiabučių namų skirstymo sistemų
įrengimui, daugiabučių bendrojo naudojimo sistemų ir vartotojų
sistemos pertvarkymo darbams,
galingumų didinimui. Energetikos reguliavimo tarybos specialistai dar diskutuoja ir svarsto,
derasi su energetikais.
Šiuo metu dar svarstomas klausimas dėl finansavimo proporcijų bei galimybės 100 proc. valstybės lėšomis paremti socialiai
jautriausius gyventojų sluoksnius.
Druskininkų savivaldybė dar
2017 metų pabaigoje pirmoji šalyje pradėjo iniciatyvą, likviduojant dujų balionus daugiabučiuose namuose, nors tai ir nėra
tiesioginė savivaldybės funkcija. Tuo metu, kai visa Lietuva dar
tik pradeda atsisakyti dujų balionų, Druskininkų savivaldybė šioje srityje – jau keliais žingsniais
priekyje.

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo vaikų
švietimo programų vasaros atostogų metu
finansavimui gauti
Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti Paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui gauti.
Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kiti), fiziniai asmenys (laisvieji mokytojai), turintys teisę vykdyti švietimo veiklą.
Konkursui pateiktos Programos bus vertinamos, atsižvelgiant į prioriteto tvarka išdėstytus kriterijus:
1. numatančioms užimti daugiau vaikų;
2. turinčioms papildomų finansavimo šaltinių;
3. turinčioms socialinius partnerius;
4. numatančioms veiklos tęstinumą;
5. numatančioms užimti mokinius:
5.1. turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;
5.2. gaunančius socialinę paramą;
6. programoms, kurių vykdytojai yra Švietimo teikėjai, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė (laisvieji mokytojai).
Vaikų vasaros poilsio veiklas prašome planuoti nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31
d. Programos turi būti organizuojamos, vadovaujantis galiojančiais, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimais, Švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis rekomendacijomis.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. birželio 16 d. imtinai Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai)
arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos,
dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant
kurio turi būti užrašyta „Paraiška Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros
atostogų metu finansavimui gauti“ ir nurodytas Programos pareiškėjo pavadinimas.
Druskininkų savivaldybė numato skirti kiekvienam Druskininkų savivaldybės
vaikui, dalyvaujančiam atrinktose vasaros poilsio programose, 50 eurų dydžio
krepšelį.
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vasaros atostogų metu finansavimui
gauti paraiškų teikimo konsultuojame telefonu (8 313) 53 372.
Programos paraiškos, išlaidų sąmatos formos, bei programų vertinimo kriterijai
skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt
Laukiame Jūsų paraiškų.

Vilma Jurgelevičienė,
Druskininkų
savivaldybės administracijos direktorė: „Rezultatai tikrai
džiugina. Mūsų skaičiavimais, Druskininkų savivaldybėje iš viso buvo beveik 1
400 daugiabučių namų gyventojų, naudojusių pavojų
keliančius dujų balionus, o
šiuo metu beveik 600 jų jau
pasirinko saugų gamtinių
dujų tinklą ar elektrines virykles.
Druskininkų savivaldybė
ir toliau sprendžia likusių
dujų balionų likvidavimo
klausimą – šiuo metu aktualiausia yra seniūnijų bei miesto teritorijų, kuriose nėra gamtinių dujų dujotiekio situacija. Elektros įvadų į
daugiabučius namus įrengimo kaštai yra dideli, juos turėtų prisiimti
energetikai arba valstybė. Savivaldybė neturi galimybių skirti tokių lėšų, gyventojai taip pat nėra pajėgūs jas padengti. Todėl labai
džiaugiuosi, kad Vyriausybė įvertino šią problemą ir skyrė lėšų jai
spręsti.
Tikiuosi, kad valstybės numatytas finansavimas padės išspręsti
naftos dujų balionų likvidavimo klausimą ne tik mieste, bet ir seniūnijose. Kviečiu bendruomenę pasinaudoti suteikiama kompensacija ir
pakeisti grėsmę keliančius naftos dujų balionus saugiomis alternatyvomis. Išsamesnė informacija apie finansavimo sąlygas bus pateikta
ateityje, kai bus priimti galutiniai sprendimai valstybės lygiu.“
Druskininkų daugiabučių namų
gyventojai jau daugiau kaip du
metus gali atsisakyti nuo blokados laikų užsilikusių, grėsmę keliančių naftos dujų balionų ir jungtis prie gamtinių dujų
sistemos arba pasirinkti kitą alternatyvą – elektrines virykles.
Druskininkiečiai tai gali padaryti, gaudami su 50 proc. kompensaciją – vietoj 150 eurų, kurią suskaičiavo ESO, jie moka tik
75 eurus, kitą dalį sumos dengia
Savivaldybė.
Pirmiausia dujų balionai buvo
panaikinti Savivaldybei priklausiančiuose socialiniuose būstuo-

se, vėliau į procesą įsijungė daugiabučių namų bendrijos.
Nuo 2017 metų pabaigos Druskininkų mieste net 590 daugiabučių namų gyventojų atsisakė
suskystintų naftos dujų balionų
naudojimo ir pasirinko saugią alternatyvą. Daugiau nei 200 daugiabučių namų gyventojų šiuo
metu jau pasirašė sutartis ir šiuo
metu laukia galimybės prisijungti
prie gamtinių dujų sistemos. Tam
sudaryta eilė.
Gyventojai, norintys atsisakyti grėsmę keliančių dujų balionų,
turi kreiptis į savo namo administratorių.

Druskininkuose – tradicinis teniso
turnyras ir bliuzo skambesys

Vilniaus teniso klubas Druskininkuose organizavo ilgametes tradicijas turintį dvejetų teniso turnyrą „Druskininkai
Jazz Tennis Cup 2020“/Organizatorių nuotrauka

Vilniaus teniso klubas Druskininkuose organizavo ilgametes tradicijas turintį dvejetų teniso turnyrą „Druskininkai Jazz Tennis Cup 2020“. Kasmet
kurorte rengiamame turnyre dalyvauja
verslo atstovai iš visos Lietuvos.
Šio renginio išskirtinumas – teniso ir muzikos vienybė. Po varžybų dalyviai klausydavosi džiazo, o šiais metais visi susirinko į
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią klausyti bliuzo grupės „Blues Makers“
koncerto.
Vilniaus teniso klubo direktorius, Lietuvos teniso sąjungos viceprezidentas Liutauras Radzevičius ne kartą yra pažymėjęs, kad Druskininkai teniso entuziastus
pasitinka labai svetingai: „Nuoširdžiai dėkojame jums už reikšmingą paramą organizuojant „Druskininkai Tennis Cup 2020“.

Džiaugiamės, kad galėsime tęsti bendradarbiavimą organizuojant kitų metų turnyrą Druskininkuose.“
„Druskininkai yra atviri visiems – labai
smagu matyti, kad renginiai tampa tradiciniais, o žmonės nori čia sugrįžti. Sporto infrastruktūrai ir sporto turizmui skiriame
daug dėmesio. Norime užtikrinti kokybę
ir profesionaliems sportininkams, ir mėgėjams. Tenisas – Druskininkuose labai
populiari sporto šaka. Praėjusią savaitę
pasirašėme sutartį dėl šio sporto bendruomenei svarbaus objekto – modernių, tarptautinius reikalavimus atitinkančių atvirų ir
uždarų teniso kortų statybos. Tikiuosi, kad
kitąmet šis gražus tradicinis teniso turnyras jau galės vykti naujuose, moderniuose
teniso kortuose“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Druskininkų savivaldybės informacija
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„Hydra epic III“ kalnų dviračių
varžybų startas – Druskininkuose

Tarp kalnų dviračių varžybų dalyvių – ir druskininkietis V. Trimailovas, pasiryžęs dviračiu įveikti 1300 kilometrų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šįryt K. Dineikos sveikatingumo parke startavo „Hydra epic
III“ kalnų dviračių varžybų dalyviai. Maršrutas, prasidėjęs
Druskininkuose, nusidrieks per
tris Baltijos šalis ir pasibaigs
Estijos Parnu mieste. Jis sudarytas taip, kad būtų įmanoma
atkartoti upių – Nemuno, Neries, Žeimenos ir kitų – vingius
ir pamatyti gražiausias Baltijos
šalių vietas. Varžybų dalyviai
gali važiuoti visą – 1250-1300 ki-

lometrų – arba pusę – 700 kilometrų – maršrutą.
Visų trijų Baltijos šalių atstovai
– estai, latviai ir lietuviai – į Druskininkus atvyko iš vakaro, o antradienio rytą leidosi į žygį dviračiais.
Tarp kalnų dviračių varžybų dalyvių – ir druskininkietis Valerijus
Trimailovas, pasiryžęs dviračiu
įveikti 1300 kilometrų. „Tai bus
gyvenimo iššūkis“, – prieš startą
sakė dviračių sporto entuziastas.

Naujovės profesinio mokymo sistemoje
Lietuvos profesinės mokyklos
nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos pradės įgyvendinti permainas profesinio mokymo sistemoje. Ir tai
naujienos, liečiančios ne tik profesinį mokymą, bet ir visą švietimo sistemą. Kokios tai permainos
ir kodėl mes apie jas kalbame?
Europos Sąjungos valstybėse
apie 60-70 procentų bendrojo ugdymo mokyklas baigusių mokinių
įgyja profesinį išsilavinimą. Lietuvoje skaičiai priešingi. Toks procentas mokinių siekia aukštojo išsilavinimo. Tačiau... Ar Lietuvoje visi
gyventojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, tikrai dirba pagal turimą kvalifikaciją? Visi žinome, kad ne. Dažnai
pasitaiko, kad aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo dirba
nekvalifikuotą darbą arba vyksta į
užsienį, kaip sakant, laimės ieškoti... Tačiau sugrįžkime prie profesinio ugdymo ir pakalbėkime apie tai,
kokias permainas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja įgyvendinti, kad situacija Lietuvoje pasikeistų.
Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio
26 d. vyksiančiame priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo
programą. Pateikti dokumentus
mokytis profesijos gali ir I–IV gimnazijos klasių, o taip pat ir 9–10
klasių bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniai, norintys mokytis pagal
atskirus profesinio mokymo modulius. „Sudarydami sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų
ir gimnazijų mokiniams atveriame daug įvairesnes pasirinkimo
galimybes: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus
profesinėje mokykloje ar stoti į
universitetą ar kolegiją. Jam taip
pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją,
galbūt susikurti sau darbo vietą,
o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo
pasaulį ir gerai apsisprendus dėl
specialybės, į aukštąją mokyklą
nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, in-

žinerinėse specialybėse“, – sako
švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.
Kuo gi šiame kontekste gyvena
vienintelė profesinio mokymo įstaiga Lazdijų rajone Veisiejų technologijos ir verslo mokykla?
Mokykla, kaip ir ankščiau, laukia
norinčių mokytis. Kaip ir kiekvienais
metais, mokykla įgyvendina bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas. Ši naujovė visai nereiškia, kad mokiniai, norėdami įgyti
profesinę kvalifikaciją, bendrojo ugdymo dalykų turės mokytis tik savo
mokykloje. Veisiejų technologijos
ir verslo mokykla taip pat užtikrina ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą.
Atsivėrusios naujos galimybės
džiugina ir tuo atžvilgiu, kad nebelieka konkurencijos tarp mokyklų. Mokiniai vienu metu galės mokytis dvejose mokyklose. Brandos
atestatą išduos gimnazija o profesinio mokymo diplomą – profesinė
mokykla. Labai svarbu, kad rajono
mokyklų vadovai ir mokytojai mokiniams, jų tėvams teiktų informaciją
apie pasirinkimo galimybes, įsidarbinimo ir karjeros perspektyvą pasirinkus vienokią ar kitokią mokyklą.
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos vadovai šiuo klausimu aktyviai diskutuoja su rajono mokyklų
vadovais, tariasi su konkrečiomis
mokyklomis dėl mokinių pasirinkimo, dėl bendradarbiavimo sutarčių
sudarymo, numato kaip teikti informaciją mokiniams apie jų pasirinkimo galimybes mokytis dviejose mokyklose vienu metu.
Veisiejų technologijos ir verslo
mokykla jau priima norinčius mokytis ir įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija. Taip pat kviečiami mokytis
ir suaugę asmenys, turintys vidurinį
išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją. Suaugusieji gali mokytis pirminio arba
tęstinio mokymo grupėse ir įgyti tik
profesinę kvalifikaciją.
Vasara – pasirinkimų metas. Linkime apsvarsčius visus „už“ ir „prieš“
pasirinkti Jums tinkamiausią kelią.
Laimutė Vaitiekūnienė

Jis ne kartą dalyvavo dviračių
maratonuose, tačiau tokį ilgą atstumą žada įveikti pirmą kartą.
„Jaunystėje teko nemažai keliauti, nemažai tenka minti dviračio pedalus, plaukioti baidarėmis. Ir dabar prieš žygi jaučiuosi
tvirtai, niekas nebaugina. Manau, kad esu tinkamai pasiruošęs“, – kalbėjo V. Trimailovas.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Kartais vienintelis aplankantis žmogus būna lankomosios priežiūros darbuotojas

Druskininkų savivaldybėje žmones, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, aplanko Socialinių paslaugų centro pagalbos į
namus skyriaus darbuotojai: Danutė Četrauskienė, Snieguolė Brazinskienė, Julija Otkolienė,
Janina Čepanauskienė, Milda Jarašienė, Edita Remeikienė ir vairuotojas-lankomosios priežiūros
darbuotojas Kęstutis Kaupinis.
Socialinių paslaugų gavėjų pastaraisiais metais šiek tiek padaugėjo ir dabar yra apie 85.
Matydamas, kad dėl ligos ar senatvės nebesugeba vienas susitvarkyti savo buities ir jam reikia
pagalbos, prašymą dėl socialinių paslaugų teikimo gali parašyti pats žmogus, jo artimieji ar net
kaimynai. Pagalbos į namus skyriaus socialinė darbuotoja Birutė Salickienė nuvyksta pas žmogų, įvertina situaciją ir paslaugų
poreikį. Ji informuoja, kad lankomosios priežiūros darbuotojai suteiks tik būtinąsias asmens higienos ir priežiūros, pagalbos buityje
paslaugas, aprūpins produktais ir
vaistais, pagelbės, ruošiant maistą ar atliekant kitus kasdienius
darbus.
Nors socialinės srities darbuotojai pirmiausia turi pasirūpinti, kad lankomas žmogus gautų
maisto, laiku sulauktų vaistų, būtų
bent jau nuvalytos dulkės, pasitaiko žmonių, kurie įsivaizduoja,
kad šie darbuotojai turėtų atlikti
visus namų ruošos darbus, kokių
tik jie pageidautų, tarkime, preciziškai sutvarkyti namus, išblizginti langus ar nuplauti buto sienas.
Kaip sakė socialinė darbuotoja
B. Salickienė, kartais lankomosios priežiūros darbuotojai padaro daugiau, nei jiems priklauso.

jai tampa tarsi šeimos nariais?
– Šie darbuotojai tikrai jais rūpinasi tarsi šeimos nariais, išgyvena dėl jų bėdų, rūpinasi sveikata.
Kartais būtent jie įvertina lankomo žmogaus fizinę būklę ir pataria, kad jiems reikėtų daugiau
valandų priežiūrai, kad galėtų padėti susitvarkyti namų ruošoje.
Tarp žmonių, kuriems suteikiamos socialinės paslaugos, yra ir
labai šviesių, geranoriškų žmonių. Ir jie patys, ir jų artimieji supranta ir įvertina, koks sunkus ir
atsakingas yra socialinės srities
darbuotojų darbas.

Pagalbos į namus skyriaus socialinė darbuotoja B. Salickienė, nuvykusi pas žmogų,
įvertina situaciją ir jam būtinų paslaugų poreikį/Laimos Rekevičienės nuotrauka

– Kokios lankomosios priežiūros darbuotojo funkcijos?
Ko iš jo žmonės galėtų tikėtis?
– Kiekvienas žmogus skirtingas. O kai sulaukia senatvės ar
jį užpuola ligos ar negalia, sunku
būna susigyventi su įprasto socialinio statuso pasikeitimu. Todėl
socialinės srities darbuotojams
pirmiausia reikia stengtis tokius
žmones suprasti ir jiems pagelbėti ne tik susitvarkyti buityje, bet ir
išklausyti, pabendrauti. Seni ir ligoti žmonės reikalauja dėmesio.
O lankomosios priežiūros darbuotojai dažnukart būna tie vieninteliai, kurie juos aplanko.
– O kokios yra pagalbos į namus paslaugos?
– Lankomosios priežiūros darbuotojai gali nupirkti maisto produktų– iki 7 kilogramų – ar vaistų artimiausioje parduotuvėje
ir vaistinėje. Jie pagelbės, ruošiant maistą – pašildys ir patieks
pusgaminius ar pagamintą maistą, suteps sumuštinių, išvirs sriubos, košių ar kiaušinių, iškeps
blynų ar kiaušinienės, atneš
karšto maisto.
Socialinės srities darbuotojai
pagelbės buityje ir namų ruošoje – nupirks asmens naudojimo
ar pramoninių prekių, paklos
lovą, pakeis patalynę, sutvarkys patalpas. Jeigu žmogus gyvena vienas, jį lankantis darbuotojas gali dalinai sutvarkyti
butą – nuvalys dulkes nuo baldų ir palangių, iššluos ir išplaus
grindis, dulkių siurbliu išvalys
kilimą ir kita.
Lankomosios priežiūros darbuotojai nupirks medikamentų,
pakvies gydytoją, palydės lankomą žmogų į sveikatos priežiūros

Šios lankomosios priežiūros darbuotojos paslaugas žmonėms, kuriems pagalba buvo
gyvybiškai būtina, teikė ir karantino metu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

įstaigą Druskininkų mieste. Jeigu žmogus negali ten nuvykti dėl
sveikatos būklės, darbuotojas tarpininkaus, įsigyjant vaistų.
Šie darbuotojai pagelbės, nudirbant ūkio darbus, organizuojant prietaisų remontą, avalynės
ir drabužių taisymą. Taip pat jie
gali organizuoti – bet ne dirbti patys – malkų pirkimą ir supjovimą,
kito kuro įsigijimą, atnešti malkų
ar kito kuro – iki 7 kilogramų vienu kartu, iškūrenti krosnį, išnešti
pelenus. Jeigu nėra vandentiekio,
vienu kartu gali atnešti iki 7 litrų
vandens, nukasti sniegą nuo tako
malkoms ir vandeniui atsinešti.
Esant reikalui, lankomosios
priežiūros darbuotojai atstovaus
žmonėms, tvarkant dokumentus
ir pažymas įstaigose, užpildys
knygeles, paskaičiuos ir sumokės
mokesčius.
Pagrindinis šių darbuotojų tikslas – padėti išgyventi žmogui, kad
nenukentėtų jo sveikata ir jis pats

galėtų kuo ilgiau savarankiškai
gyventi savo įprastoje aplinkoje.
Ir iš tiesų, padedami lankomosios
priežiūros darbuotojų, didžioji
dauguma žmonių dar ilgai gali gyventi vieni.
Kita užduotis – įgalinti žmones
išlaikyti socialinius įgūdžius. Tai
tikrai sunki užduotis, nes dažnas
senolis aptingsta ir pats nenori
daryti vieno ar kito dalyko, žinodamas, kad tai už jį bus padaryta.
Bet yra ir tokių, kurie namų ruošos darbus dirba kartu su darbuotojais, vieni kitiems padėdami.
Žmonės skirtingi. Vieni reikalauja ir to, kas net nepriklauso, o yra
tokių, kurie tarsi ir varžosi paprašyti, nežino, kad gali sulaukti pagalbos. Yra ir tokių, kurie stengiasi taupyti, paslaugų atsisako arba
jas sumažina, nors patys nesugeba savimi pasirūpinti.
– Bet daugumai žmonių lankomosios priežiūros darbuoto-

– Pagalbos į namus skyriaus
darbuotojai, ko gero, patiria
įvairių iššūkių?
– Socialiniams darbuotojams
tenka dirbti su pažeidžiamais
asmenimis, turinčiais neigiamų
patirčių, ne visada geranoriškai
priimančiais pagalbą. Nuo socialinės srities darbuotojo sugebėjimo užmegzti kontaktą ir
pelnyti žmogaus pasitikėjimą
priklauso jo teikiamos pagalbos
efektyvumas.
Pasitaiko įvairių atvejų ir gana
pavojingų situacijų. Ypač, kai seni
žmonės gyvena su žalingų įpročių turinčiais vaikais. Šie, pasitaiko, terorizuoja tėvus lankančius darbuotojus, o šie vis tiek turi
dirbti savo darbą, nes senukams
padėti reikia.
Kartais pas žmones, kurie nesugeba patys susitvarkyti buityje,
darbuotojai randa labai nešvarius
namus, kuriuos tenka aptvarkyti.
Pasitaiko, kad tenka ir ugniagesiams, ir policininkams skambinti,
jei senolis durų neatsidaro. Sunkiausia, kai randame savo globojamus žmones jau mirusius.
Nors darbuotojai turėtų produktus ir vaistus pirkti arčiausiai namų esančioje vaistinėje
ar parduotuvėje, prisirinkę reklaminių bukletų, senoliai kartais
mėgina reikalauti, kad darbuotojai eitų ten, kur tuo metu siūloma kokia nors akcija... Kartais
lankomi žmonės piktnaudžiauja
darbuotojų gerumu.
Mūsų teikiama pagalba – labai skirtinga. Vienam užtenka tik
maisto nupirkti, pats pasigamina.
Kitam reikia ir pagaminti. Trečiam
reikia padėti išsimaudyti, nes
pats to nepajėgia padaryti.
Šis darbas reikalauja daug psichologinių jėgų. Reikia mokėti
sveikai sureaguoti į neadekvačius
priekaištus, kaltinimus vagyste,
skundus ir panašiai. Bet visada
mūsų darbuotojai parodo atjautą
ir žmogiškumą, įdeda labai daug
širdies, kad tik jų lankomiems
žmonėms būtų geriau. Juk kiekvienas iš jų – gerbiamas ir mylimas žmonių, sugeba dirbti ir komandoje, ir vieni.
Lankomosios priežiūros darbuotojai daug bendrauja ir tarpusavyje, dalijasi patirtimi. Kartą
per mėnesį, jau aštuntus metus
dirbančios vadovės Birutės iniciatyva, organizuojami ir savęs stiprinimo susitikimai. Stengiamės
pažinti paslaugų gavėjus, įvertinti
jų poreikius ir norus, pretenzijas.
Socialinį darbą dirbti, ko gero,
gali tik labai jautrūs, geranoriški ir
labai atsakingi žmonės. Pas mus
atėjo būtent tokie, kurie tam labai
tinkami. Maža ir darbuotojų kaita.
Žmonės myli ir vertina darbuotojus, o darbuotojai – savo lankomus žmones. O smagiausia, kai
sulaukiame padėkos žodžių, šiltų
įvertinimų.
Man atrodo, kad kartais mūsų

lankomosios priežiūros darbuotojai būna ir tie vieninteliai žmonės,
su kuriais jie gali išsikalbėti ar net
vieninteliai juos lankantys. Kartais ir vietoje gyvenantys artimieji, paskendę darbų verpetuose,
turintys savo šeimas, nespėja aplankyti. Būna ir tokių, kurie tiesiog
neranda laikos seniems tėvams...
– Nuo pat karantino pradžios
paslaugos, tiesa, kitu tempu,
bet buvo teikiamos?
– Vos išgirdę apie karantiną, viską pasiruošėme labai operatyviai.
Paslaugos tuo metu, suderinus
su artimaisiais, buvo tiekiamos 45
žmonėms, kuriems pagalba buvo
gyvybiškai būtina. Ne visi darbuotojai ir patys galėjo dirbti.
Žaneta Liutikienė, Druskininkų savivaldybės Socialinių
paslaugų centro direktorė:
„Kadangi paslaugos teikiamos
socialiai pažeistiems žmonėms,
kurie yra netekę tam tikrų gebėjimų, gyvenimo įgūdžių, socialinės srities darbuotojai kitiems
sunkiu metu tampa atraminiu
tašku ir suteikia galimybę gyventi visavertį gyvenimą. Labai daug prisideda Savivaldybė. Kaip žinia, pats žmogus už
paslaugas moka minimaliai, visa
kita kompensuoja Savivaldybė ir
suteikia jam galimybę gyventi
oriai ir garbingai. Socialinių paslaugų gavėjai turėtų žinoti, kad
socialinės srities darbuotojai –
tai ne namų tvarkytojai, valytojai, jie yra pagalbininkai.“
M. Jarašienė: „Būna labai malonu, kai pajunti, kad esi laukiama. Žmonės per karantiną labai mūsų pasiilgo. Kai ateinu,
džiaugiasi, apsikabina. O ir pati
pasiilgstu gyvo bendravimo su
lankomais žmonėmis. Juk per karantiną tik maistą ar vaistus atnešdavome ir palikdavome prie
durų. Daugelis lankomų žmonių
man tampa labai artimi, tarsi šeimos nariai.
J. Čepanauskienė: „Labai širdį
paglosto, kai žmonės pasiilgsta,
padėkoja. Geras jausmas apima,
kai gera jiems padarau. Manau,
kad šis darbas – mano pašaukimas. Padėti žmogui, kuris pats
jau nesugeba save prižiūrėti, tikrai nebūna sunku. O jausmas,
kai jam padedi, nenusakomas.“
S. Brazinskienė: „Labai myliu savo darbą ir jį dirbdama jaučiu didelį malonumą. Kai pradidėjo karantinas, buvo kiek baisu,
bet kartu ir žinojau, kad nuo manęs priklauso žmogus. Kai veždavau jiems maistą, pati jaučiau
tikrą euforiją, galėdama padėti.
Posakis – „į darbą, kaip į šventę“
– tikrai man tinka, nes aš kasdien
taip einu dirbti. Ir žmonės pasitinka kaip šeimos narį, nori bendrauti. Kai ateini pas vienišą senelį, jis tau išsikalba apie viską.
Jie yra lengvai pažeidžiami, jais
reikia rūpintis.“
E. Remeikienė: „Žinoma, prisirišu prie savo lankomų žmonių. Visko darbe pasitaiko, bet seną žmogų visą laiką reikia priimti tokį,
koks jis yra. Juk mes visi būsime
seni, ir niekas nežino, kaip mums
susiklostys gyvenimas. Jeigu dabar senų žmonių neprižiūri ar neturi galimybės to padaryti vaikai,
tai mes galime jiems padėti.“
Parengė Laima Rekevičienė
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Konkurse „Muzika-@“ sėkmė šypsojosi
jauniesiems Druskininkų muzikantams

mokytoja – Greta Gelžinytė).
Pirmųjų vietų laimėtojais tapo ir
smuikininkų ansamblis – L. Dainauskaitė, Vėjūnė Petrauskaitė,
Milana Deksnytė, Miglė Čijunskytė, Guoda Sofija Mataitė, Nida
Galčiūtė, F. Pauliukas, Aušrinė
Amšiejūtė, Skaistė Žilvytė, Emilija Juškevičiūtė, Gabija Raškauskaitė (mokytoja – E. Sakavičienė) bei išplėstinio ugdymo
kanklių ir fortepijono duetas
Gaudenė Dumskytė (VII kl.) ir
Evija Buraitė (mokytojos – Greta Gelžinytė, Ilona Bieliukienė).
Pastarasis duetas ne tik laimėjo
I-ąją vietą, bet ir buvo pakviestas spalio-lapkričio mėnesiais
įrašyti konkurso laureatų CD.
II-ąsias vietas iškovojo kanklių
mokytojos G. Gelžinytės mokinės Liepa Maskalenkaitė (2 kl.)
ir Emilija Večkytė (4 kl.) bei fortepijono mokytojos Ilonos Bieliukienės mokinė Austėja Katčenkaitė (6 kl.).
III-ąją vietą iškovojo fortepijono mokytojos Nonos Kalvaitienės

Druskininkų savivaldybės turto nuomos viešuose aukcionuose
komisija skelbia Nemuno vandens turizmo stacionarios prieplaukos Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-1020-5268, plotas – 230 kv.
m) viešą nuomos aukcioną.
Pagrindinės nuomos sąlygos:
Nuomos terminas – 12 mėnesių su galimybe nuomos sutartį pratęsti 2
kartus po 12 mėnesių (1 pratęsimas – 12 mėnesių laikotarpiui, 2 pratęsimas – 12 mėnesių laikotarpiui), jeigu nuomininkas tinkamai vykdo visus
sutartinius įsipareigojimus ir jeigu Savivaldybės taryba nenusprendžia
kitaip. Bendras nuomos terminas, įskaitant numatytas pratęsimo galimybes, negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai.
Pradinis nuompinigių dydis – 276,00 Eur per mėnesį be PVM (nuompinigiai mokami septynis navigacijos Nemune mėnesius).
Nuompinigių skaičiavimo ir mokėjimo sąlygos: nuompinigiai skaičiuojami už laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. ir mokami Nuomotojui kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki po ataskaitinio einančio mėnesio
15 (penkioliktos) dienos visą turto nuomos laikotarpį, pagal Nuomotojo pateiktas sąskaitas-faktūras į jose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą
Privalomi nuomininko įsipareigojimai:
1. Naudoti prieplauką pagal paskirtį nuomininko laivui švartuotis ir
laikyti.
2. Parengti prieplauką metų sezonams, atlikti prieplaukos paprastąjį remontą.
3. Drausti prieplauką nuo draudiminių įvykių, galinčių atsirasti dėl nuomininko, trečiųjų asmenų veiksmų, gaisro, gamtinių stichijų jėgų, prižiūrėti prieplaukai priskirtą teritoriją.
4. Užtikrinti keleivių plukdymą maršrutu Druskininkai-Liškiava-Druskininkai ne mažesniu kaip 50 vietų laivu.
Nuomininkas, suderinęs su nuomotoju, turi teisę įrengti prieplaukoje
lauko kavinę, teikti kitas kurorto paslaugas, subnuomoti prieplauką tretiesiems asmenims.
Sankcijos už sutarties nevykdymą – sutartis gali būti nutraukta, nesikreipiant į teismą vienašališka nuomotojo iniciatyva, raštu pranešus nuomininkui prieš 10 dienų, negrąžinant sumokėtų nuompinigių, nekompensuojant nuomininko turėtų išlaidų ar patirtų nuostolių, jeigu:
1. nuomininkas neužtikrina keleivių plukdymo maršrutu DruskininkaiLiškiava-Druskininkai ne mažesniu kaip 50 vietų laivu;
2. nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį ar pažeidinėja darbų
saugos, sanitarijos ir higienos, priešgaisrinės saugos ir kitas taisykles
bei reikalavimus;
3. nuomininko skola nuomotojui viršija dviejų mėnesių nuompinigių dydį.
Pradinis įnašas – 828,00 Eur sumokamas pavedimu iki vokų atplėšimo procedūros į Druskininkų savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188776264) sąskaitą Nr. LT05 7300 0100 0222 5631 AB „Swedbank“.
Konkurso sąlygos paskelbtos Savivaldybės interneto svetainės www.
druskininkai.lt skiltyje Investicijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai.
Aukciono dalyvių registracija: 2020 m. birželio 10 d. nuo 10.00 iki
10.30 val. Druskininkų savivaldybės administracijos 103 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Aukciono data ir laikas: 2020 m. birželio 10 d. 10.30 val. Druskininkų
savivaldybės administracijos 104 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Papildomos informacijos galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijoje Vilniaus al. 18, Druskininkai, arba tel. (8 313) 59 158.
Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai konkurse „Muzika-@“ sudalyvavo
labai sėkmingai/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Nuotolinis ugdymas, rodos,
turėjo sugriauti visus planus,
tačiau noras muzikuoti, tobulėti, nesustoti vietoje buvo
stipresnis!
Gegužės mėnesį Kauno I-oji
muzikos mokykla organizavo nuotolinį jaunųjų atlikėjų
konkursą „Muzika-@“. Konkursas sulaukė milžiniškos
sėkmės – jame varžėsi 606
jaunieji muzikantai, surengta daugiau kaip 540 pasirodymų. Gegužės 18 dieną buvo
paskelbti rezultatai rodo, kad
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos mokiniai šiame konkurse sudalyvavo labai sėkmingai.
I-ąsias vietas savo kategorijose laimėjo: Neila Matulevičiūtė 1 kl. (fortepijonas, mokytoja
– Nona Kalvaitienė), Liepa Dainauskaitė 2 kl. (smuikas, mokytoja – Eglė Sakavičienė), Faustas Pauliukas 4 kl. (smuikas,
mokytoja – E. Sakavičienė),
Emilija Krušaitė 4 kl. (kanklės,

IŠNUOMOJAMA PRIEPLAUKA NEMUNE

mokinė Jorūnė Katauskaitė (4 kl.).
Sveikiname pirmojo Lietuvoje nuotolinio jaunųjų muzikantų
konkurso „Muzika-@“ dalyvius,
juos ruošusius mokytojus bei
konkurso dalyvių tėvelius!
Parengė Eglė Sakavičienė,
smuiko mokytoja ekspertė

Restoranui „Sicilia“ reikalingi:
picų kepėjai (-jos); virėjai (-jos).

Tel. +370 618 28614
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Judėjimo entuziastams –
VSB siūlomos aktyvaus
laisvalaikio galimybės

Druskininkų savivaldybės VSB siūlo laisvalaikį praleisti aktyviai ir organizuoja įvairius
renginius/VSB archyvo nuotraukos

Tiems, kas pasiilgo judėjimo, Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
(VSB) siūlo laisvalaikį praleisti aktyviai ir K. Dineikos sveikatingumo parke organizuoja
įvairius renginius: Tabata treniruotes, jogos užsiėmimus ir
šiaurietiško ėjimo žygius.
Fizinis aktyvumas – tai skeleto
bei raumenų sukeliami kūno judesiai, kuriems atlikti sunaudojama
daugiau energijos, nei ramybės
būsenoje. Reguliarus fizinis krūvis yra tiesiogiai siejamas su sveikesniu ir ilgesniu gyvenimu.
Teigiamą fizinio aktyvumo poveikį žmogaus sveikatai galima
suskirstyti į 3 sferas:
fizinis poveikis – mažėja širdies ligų, cukrinio diabeto, nutukimo, aukšto kraujo spaudimo,
osteoporozės ir kitų susirgimų rizika;
emocinis poveikis – mažėja
neigiamų emocijų, gerėja nuotaika ir miegas, sumažėja depresijos bei nerimo apraiškos;
finansinis poveikis – galima išvengti išlaidų, susijusių su ilgalaikėmis fizinio pasyvumo sukeliamomis sveikatos problemomis.
Visi vaikai (nuo 6 iki 11 metų) ir
paaugliai (nuo 12 iki 17 metų) kasdien mažiausiai 60 minučių turėtų
užsiimti vidutinio ar didelio intensyvumo fizine veikla.

Didžioji dalis kasdienės fizinės
veiklos turėtų būti ilgai trunkanti ir ištvermę lavinanti (aerobinė).
Kad didėtų raumenų jėga ir kaulų
tvirtumas bei jų tankis, didelio intensyvumo fizine veikla reikia užsiimti ne rečiau, kaip 2 kartus per
savaitę.
Visi suaugusieji nuo 18 iki 64
metų amžiaus turėtų kasdien mažiausiai 30 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo fizine veikla.
Didžioji jos dalis turi trukti ilgai ir
lavinti ištvermę. Taip pat bent 2
kartus per savaitę ar dažniau patartina stiprinti stambiųjų raumenų grupių jėgą įvairiais jėgos pratimais.
Visi asmenys vyresni nei 65 metai turėtų kasdien bent po 30 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo ištvermę lavinančia fizine
veikla – ne trumpesniais kaip 10
minučių intervalais, nes kitaip nebus pakankamo teigiamo poveikio sveikatai.
Asmenys, dėl pablogėjusios
sveikatos ar įvairių kitų priežasčių
negalintys įgyvendinti šių fizinio
aktyvumo rekomendacijų, turėtų
išlikti fiziškai aktyvūs, atsižvelgdami į realias gyvenimo aplinkybes, sveikatos būklę ir savo asmeninius gebėjimus.

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

Parduodame juodžemį ir
smėlį, galime pristatyti į
vietą.

Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Tel. +37068793693

Klijuoju plyteles. Tel. 8 610 66734
Neaiškiomis aplinkybėmis Gardino gatvėje dingo juodas
motoroleris LONGJIA. Jeigu turite naudingos informacijos,
skambinkite, bus atlyginta. Tel. 8 621 48062

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI REIKALINGI
PRADINIO UGDYMO, FIZINIO 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.

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

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

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

Tel. 8 620 53447

Automobilių žibintų ir kėbulų poliravimas.
Tel. +37061066734
200 arų sklypas Lipliūnuose.
Elektra sklype, geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas miško.
Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +3702987015

Parduoda skaldytas
beržines ir
alksnines malkas.

Tel. 8 673 56110
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Druskininkų vardas skambėjo ir tarp
Respublikinio filmų festivalio laureatų
Tarp Respublikiniame mokinių filmų festivalyje-konkurse „Įjunk šviesą“ bei Tarptautiniame FAI piešinių konkurso
„Skrydžio vakardiena ir rytojus“ laureatų – Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos,
V. K. Jonyno dailės skyriaus
mokinys Vincentas Akstinas.
Dar praėjusių metų gruodžio 19ąją Šiaulių Dainų progimnazijoje
surengtame septintajame respublikiniame mokinių filmų festivalyje-konkurse „Įjunk šviesą“ dalyvavo 95 kūrėjai ne tik iš didžiųjų
Lietuvos miestų – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, bet ir mažesnėse
vietovėse veikiančių įstaigų ugdytiniai. Iš viso buvo pristatyti 38
įvairaus žanro filmai.
Pirmąją festivalio nominaciją „Už tradicinį vizualinės išraiškos priemonių panaudojimą“ laimėjo Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinys Vincentas
Akstinas, sukūręs filmą „Lenktynių diena“ (mokytoja – Alė Kalėdienė).
Daugkartinis konkursų dalyvis ir
nugalėtojas, aistringai besidomintis automobilių modeliais, jų istorija, techninėmis savybėmis ir
dabar yra susitelkęs ties baigiamuoju dailės mokyklos darbu, kuris tarsi tęsia automobilių temą.
Puikus jaunojo animatoriaus pasirodymas Respublikiniame mokinių filmų festivalyje-konkurse
„Įjunk šviesą“ džiugina mokyklos
bendruomenę bei garsina mūsų
mokyklos vardą. Animacinis filmas „Lenktynių diena“ buvo sukurtas per pusmetį trafaretine technika, reikalaujančia daug
kantrybės ir kruopštumo.
Šių metų kovo 7-ąją Kėdainių
rajono savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešojoje bibliotekoje Lietuvos neformaliojo švietimo
centras ir Lietuvos aeronautikos
klubas organizavo tarptautinį FAI
piešinių konkurso „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ nacionalinio
turo darbų parodą, pristatymą ir
laureatų pagerbimo šventę.
Konkurse dalyvavo 784 mokiniai
iš įvairiausių Lietuvos vietovių:
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Šila-

Labai nuoširdžiai dėkojame visam Druskininkų „Lions“
klubui, jo prezidentei Linai Viselgienei, Laimai Stankevičienei ir Almai Matulevičienei už inicijuotą finansinę paramą, perkant klausos aparatus.
Luknės mama ir močiutė

Vilkės golfo aikštynas (Kamorūnų kaimas)
priimtų į darbą klubo administratorių (-ę)
Darbas – slenkančiu grafiku, atlyginimas – valandinis.
Į darbuotojo funkcijas įeina klientų aptarnavimas,
darbas prie baro ir kita

Tel. 8 655 44649

Mokytojos A. Kalėdienė ir N. Akstinienė džiaugiasi mokinio V. Akstino pasiekimais/M. K.
Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos

lės, Kelmės Alytaus ir kitų. Iš visų
dalyvavusiųjų kiekvienoje amžiaus grupėje buvo atrinkti 25 laureatai. Tarp jų – ir mūsų mokyklos
mokinys V. Akstinas, nupiešęs
„Praeities ir ateities susitikimą“
(mokytoja – Neringa Akstinienė).
Šventės dalyviai namo parsivežė ne tik šaunių prizų, bet ir nuos-

tabių prisiminimų. Labai džiaugiamės visais V. Akstino pasiekimais
ir norime jam palinkėti didelės kūrybinės sėkmės tolimesniuose
ateities planuose.
Parengė dailės vyr. mokytoja
Alė Kalėdienė ir mokytoja
Neringa Akstinienė

Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita)
Tel. 8 685 05537
Perku tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir kitus automobilius,
motociklus „Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8 673 77521

Kur dėti maisto atliekas, jei neturi jų konteinerio?
Juras Zinkus
Vieni lengviau, kiti sunkiau, bet visi
pratinamės naudotis maisto atliekų
konteineriais. Iš pradžių nedraugiškai
sutikti, jie tampa vis labiau naudojami: tie, kas bent sykį pabando rūšiuoti
maisto atliekas, to daryti jau nesiliauja – nauji įpročiai atsiranda pakankamai greitai. Juolab, pamačius, kad ir
aplinkiniai rūšiuoja.
Pagiriamojo žodžio už maisto atliekų rūšiavimą nusipelno Alytaus miesto individualių namų gyventojai – nuo praėjusių metų
vidurio jie maisto atliekas rūšiuoja, kaip tikri europiečiai, ištuštinimui ištraukdami po
2500-2600 konteinerių.
Iš viso Alytaus miesto gyventojams yra išdalinti 3369 individualūs konteineriai maisto atliekoms.
„Alytaus miesto individualių namų gyventojai parodė, kad galima gyventi vakarietiškai ir atsakingai rūšiuojant mažinti savivaldybės atliekų tvarkymo kaštus“, – sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) direktorius Algirdas Reipas.
Kitų regiono savivaldybių gyventojai
maisto atliekas rūšiuoja gerokai prasčiau
– kai kur ištuštinimui ištraukiama mažiau

Visas biologiškai suyrančias atliekas jiems reikia
kompostuoti – mažesnių miestelių ir gyvenviečių žmonėms jau prieš keletą metų buvo išdalinti kompostavimo konteineriai/ARATC archyvo nuotrauka

nei 10 proc. išdalintų konteinerių. Tačiau
atliekų tvarkytojai pastebi, kad situacija,
nors ir lėtai, bet keičiasi į gerąją pusę.
„Maisto atliekų rūšiavimas yra naujovė,
prie kurios reikia priprasti“, – sako ARATC vadovas A. Reipas.
Atskiri maisto atliekų konteineriai yra išdalinti regiono miestų ir didesnių miestelių
gyventojams. Jų neturintys kaimų ir mažesnių miestelių gyventojai dažnai teiraujasi: o kur jiems dėti maisto atliekas?
Visas biologiškai suyrančias atliekas jiems reikia kompostuoti – mažesnių miestelių ir gyvenviečių žmonėms jau
prieš keletą metų buvo išdalinti kompostavimo konteineriai, bioskaidžias atliekas
galima kompostuoti ir pačių įrengtose dėžėse ar duobėse.
Kompostavimui tinka:
nupjauta žolė, kambariniai augalai, medžių lapai, žievės, drožlės, smulkios šakos, šaknys, jaunos piktžolės, velėna,
vaisių ir daržovių lupenos, kevalai, kiaušinių lukštai, arbatos pakeliai, kavos tirščiai bei jų filtrai, suplėšytas popierius.
Kompostavimui nenaudojama:
mėsos, žuvies, pieno produktų likučiai,
riebalai, kaulai, sergantys augalai ir jų liekanos, kačių ir šunų fekalijos, piktžolės,

turinčios subrendusių sėklų.
Neturint maisto atliekų konteinerio,
kompostavimui netinkamus maisto produktų likučius, jeigu jų susidaro, reikia
mesti į mišrių atliekų konteinerį.
Bet visuomet prisiminkite, kad į mišrių
atliekų konteinerį išmestų atliekų tvarkymas yra pats brangiausias.
Šiuo metu visos neišrūšiuotos atliekos
yra vežamos deginti į Kauno kogeneracinę jėgainę. Vienos tonos atliekų deginimas
joje kainuoja 35 eurus. Prie šios kainos dar
prisideda transportavimo išlaidos. O kasdien į Kauną išvežama apie 100 tonų Alytaus regione surinktų mišrių atliekų.
Už jų vežimą ir deginimą tenka mokėti
mūsų regiono gyventojams, o naudą gauna kauniečiai – deginant mūsų brangias
atliekas jiems gaminama pigi šiluma.
Kuo daugiau atliekų išrūšiuojame, atskirdami ne tik pakuotes, bet ir biologiškai suyrančias bei maisto ir virtuvės atliekas, tuo
mažiau jų reikia vežti deginti ir už tai mokėti. Tad prieš išmesdami atliekas priminkime sau, kad jų rūšiavimas mums nieko nekainuoja. O nerūšiavimas – labai brangus.
Pasirinkime protingai.
ARATC informacija
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Renginiai
Birželio 10 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje – naujų knygų
pristatymas „Skaitau, svajoju,
gyvenu”.
Birželio 19 d. 16 val. Literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras „Prieš išskrendant man
ir tau...“, skirta poetams Vytautui Bložei ir Nijolei Miliauskaitei atminti (V. Bložės 90-mečiui
ir N. Miliauskaitės-Bložienės
70-mečiui)

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)
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)
Iki liepos 4 d. Amatų centre „Menų kalvė“ veiks Onutės
Zakarienės jubiliejinė kūrybos
darbų paroda „...aš taip noriu...“
(M. K. Čiurlionio g. 27). Birželio 19 d. 17 val. numatomas susitikimas su autore
Viešojoje bibliotekoje iki birželio 6 d. veiks spaudinių paroda „Smagiau kurti vaikams“,
skirta rašytojos Renatos Šerelytės 50-mečiui
Viešojoje bibliotekoje iki birželio 22 d. veiks spaudinių paroda „Lietuvos žydų kelias“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos
žydų istorijos metams

REIKIA PINIGŲ?

Suteikiame paskolas,
skoliname papildomai,
refinansuojame turimas.

8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas
UAB „LSV Intergroup“

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. Tel.
+370 687 93693
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

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

Tel. 8 686 80106

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!
Informuoju, kad 2020- 06-15 d. 10:00 val. bus atliekamas žemės sklypo kad. Nr. 5935/0002:336; 5935/0002:337 esančio Cimaniūnų kaimas, Leipalingio sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimas. Kviečiame atvykti gretimo sklypo kad. Nr. 5935/0002:97
A.S. arba jo įgalio 13:00 val. bus atliekamas žemės sklypo kad. Nr.
5935/0002:334 esančio Cimaniūnų kaimas, Leipalingio sen., Druskininkų sav. ribų ženklinimas. Kviečiame atvykti gretimo sklypo kad.
Nr. 5935/0002:247savininkus, bei mirusių savininkų O.N.; A.S.;P.S.
turtinių teisių paveldėtojus. Paveldėtojai kviečiami dėl žemės sklypų
ribų suderinimo.
Matavimus atliks MB „Geometras“ matininkas Edmundas Mazėtis,
tel. 8 614 30409, el.p. mbgeometras@gmail.com

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

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Statybos įmonei reikalingi apdailininkai, plytelių klojėjai.
Tel. 8 687 41202
Žemėtvarkos ir geodezijos darbai
(kadastriniai matavimai ir kita). Tel. 8 656 94413

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

Birželio mėnesio akcija
„Pušyno“ restorane!
Visiems A La carte meniu patiekalams - 20 % nuolaida!
Nuolaida galioja nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Savaitgaliais kviečiame skanauti
GRILL patiekalų restorano terasoje!

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

Tel. 8 674 61 640

Atliekame apdailos ir statybos darbus.
Tel. 8 662 54809
Pjaunu žolę, tvarkau apleistus sklypus.
Tel. 8 608 70658
Lazdijų r. Gudelių kaime parduodama sodyba su
52 arais žemės. Tel. 8 673 77414
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

10

2020 m. birželio 4 d.

Savaitraščio Nr. 257
Skubiai parduodu namą su
7,13 arų sklypu Leipalingio
miestelyje. Kaina – 14 000 Eur.

Tel. 8 616 48116

MK Įtempiamos
Lubos

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

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

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6
Tel. 8 682 57295
Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Fasadų šiltinimas,
Poliestirolo
klijavimas
(armavimas, dekoratyvinis tinkas).
Tel. 8 657 50460
Skubiai parduodamas
namas Ricielių kaime, gera
vieta, 28 a namų valda,
kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 670 9 9567

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

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

Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas.
Tel. 8 636 27602
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IN MEMORIAM
Kovo 13 d. netekome ilgamečio Lietuvos muitinės
pareigūno Kęstučio Smaliuko. Gimęs 1962 metais,
jis didžiąją savo gyvenimo dalį – nuo 1990 iki 2013
m. – tarnavo Lietuvos muitinėje, buvo Lazdijų muitinės inspektorius vėliau –
Kauno teritorinės muitinės
pamainos viršininkas.
Ištraukos iš Aurelijos Arlauskienės knygos „Asmens kodas. Lietuvos muitinė“, 2008 m. Interviu su
ilgamečiu Lietuvos muitinės pareigūnu Kęstučiu
Smaliuku: „Gimiau 1962ųjų gegužės 14 d. Liškiavoje. Gyvenau ir mokiausi Lazdijuose, Druskininkuose ir
Panevėžio sporto mokyklos
Trakų filiale. Esu TSRS sporto meistras, Lietuvos akademinio irklavimo čempionas,
įvairių tarptautinių regatų nugalėtojas.
1990 m. pradėjau dirbti
Lazdijų kelio poste. Tada dar
veikė ir sovietų muitinė, kurią mes labai siutinome, pasistatę vagonėlį prieš jų nosis.
Laikai buvo nelengvi, mums
grasindavo, keikdavo ir į nosį
siūlydavo, ir įvairiais kitais
būdais paveikti bandydavo.
Važiuodavo kareiviai, rusų
muitininkai. Jų netikrindavome, nes mums buvo liepta
nekonfliktuoti.
Neturėjome jokių ginklų,
protokolus rašydavome ant
paprastų lapų, konfiskuodavome nemažai prekių. Įsirėžė į atmintį vienas baisokas
įvykis, kai bandant sustabdyti mašiną, jos vairuotojas
nepakluso ir vairavo tiesiai į
mus. Užšokau ant kapoto ir
laikiausi už valytuvų...
1991 metų balandį muitininės viršininko nurodymu
įsteigėme Kapčiamiesčio ke-

Kęstutis Smaliukas
(1962-2020)
lio postą, buvau paskirtas jo
viršininku. Aišku, tą postą iš
visų pusių buvo galima apvažiuoti – jis buvo raizgyte apraizgytas miško keliukais, bet
viskas – buomas, ženklai,
vagonėlis, pareigūnai – liudijo, kad čia įsikūręs Lietuvos
valstybės muitinės postas.
Po trijų mėnesių buvau grąžintas į Lazdijų kelio postą.
1991 metų vasaros pabaigoje, kai buvo patys neramumai (Medininkai, pučas),
skraidė virš galvų sovietų malūnsparniai, privažiavo tankečių, o mes, Lietuvos muitininkai, kartu su viršininku L.
Sinkevičiumi nusprendėme
nesitraukti. Dirbome ir tiek.
Lazdijų kelio poste dirbau
pamainos viršininku, vėliau
dirbau Šeštokų geležinkelio poste. Per reorganizacijas
teko dirbti Raigardo, Kalvarijų kelio postuose. Pastarajame dirbau ir stojimo į ES
dieną. Įspūdingai atrodė, kai
pakilo užkardos ir visi pradėjo laisvai važiuoti. Daug kas
nesuprato, kad jau galima
laisvai judėti.
Buvo situacijų, kai norėjosi viską mesti ir išeiti. Mūsų
darbas labai sunkus emociškai, nelengva dirbti naktimis.

Ne paslaptis, kad daugelis
žmonių muitininką linkę įtarti,
keikti, nuolat gąsdinti.
Yra, žinoma, ir juokingų
akimirkų. Kartą pasienyje susidarė labai didelė eilė, kurioje buvo ir mano mėgstama
grupė „Rondo“, susiruošusi į koncertą užsienyje. Visą
ilgą laukimą jie grojo ir dainavo. Buvo išties labai linksma,
laukiantieji nesikeikė, nepriekaištavo ir bene pirmą kartą
nenorėjo, kad trumpėtų eilė.
Džiaugiuosi, kad šiandienos muitinėje yra labai geros
darbo sąlygos, graži uniforma, o, svarbiausia, jog pasikeitė aplinkinių požiūris į šios
institucijos pareigūnus.
Darbo metu aš stoviu prie
vartų į Europą. Mane ir mano
kolegas matantys žmonės
susidaro įspūdį ne tik apie
Lietuvos muitinę, bet ir apie
mūsų valstybę. Todėl visada
būnu pasitempęs, atidus, nė
akimirkai neprarandantis budrumo. Prisipažinsiu, nelengvas ir labai atsakingas toks
atstovavimas Lietuvai. Būna,
jog kai kurie muitininkai to
nepakelia.“
Visų Lietuvos muitinės pareigūnų vardu nuoširdžiai užjaučiame Kęstučio Smaliuko
žmoną Audronę, sūnus Mantą ir Roką, kitus šeimos narius ir artimuosius.
Birželio 6 d., nuo 10 iki 14
val., velionis (urna) bus pašarvotas gedulo namuose
„Nutrūkusi styga“ Druskininkuose, Veisiejų g. 36.
Šv. Mišios už Mirusįjį – birželio 6 d. 14 val. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
bažnyčioje Vilniaus al. 1,
Druskininkai.
Laidotuvės – birželio 6 d.
15 val. Ratnyčios naujose kapinėse, Druskininkuose.
Artimieji prašo velionį pagerbti dviem baltomis rožėmis.

Užuojautos
Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai...
Tu sušukai esu - Mes esam,
o aidas atkartojo – kaip trumpai...
				
(J. Aistis)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,
mirus mylimam vyrui ir tėčiui Aurimui,
nuoširdžiai užjaučiame Ingą Gudavičienę, dukrytę Augustę,
artimuosius. Telydi jus stiprybė šiuo sunkiu metu.
Druskininkų savivaldybė
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį,
tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Skaudžią netekties valandą, mirus Jonui Rimšai,
nuoširdžiai užjaučiame Rimą ir Tadą.
Zinkevičių ir Hoey šeimos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Aušrą Lukoševičienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Mirus Danilai Kuzminui,
nuoširdžiai užjaučiame ir stiprybės linkime žmonai Tatjanai,
dukrai Lenai, sūnui Maksimui ir jų artimiesiems.
Namo kaimynai S. ir J, Narkevičiai,
O. Kurilova, M. ir J. Jurčiukoniai ir J. Jasinskienė
Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus nesugrąžins...
Tegul tą tuštumą nors menka dalele užpildo mūsų atjauta ir
palinkėjimas stiprybės.
Nuoširdžiai užjaučiame Ingą Gudavičienę ir jos šeimą
dėl vyro mirties.
DNSB „Šermukšnis“ gyventojai
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Algirdą Ruckį.
DNSB „Žiburėlis“ gyventojai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalinta,
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355

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

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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2020.06.05 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio teisuoliai.
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 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:40 Juros periodo parkas.
00:45 Ratas.
02:30 Klausimėlis.
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 Plačia-

kelnis“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Galingasis 6“.
21:45 VASAROS KINO TEATRAS
„Lojalioji“.
00:00 „Žiulio Verno Paslaptingoji sala“.
01:50 „Nesunaikinami 2“.
03:30 „Nokautas“.
05:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Meilė gydo“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Vagių irštva.
23:45 Projektas „Monstras“.
01:20 Šėtonas manyje.
02:40 Paranoja.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia”.
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. Netikėk
savo akimis”.
16.00 Reporteris.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.

20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvigubas gyvenimas”.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Protų kovos su Robertu Petrausku.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvigubas gyvenimas“.
02.30 Bušido ringas.
02.50 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis”.
03.35 „Vieno nusikaltimo istorija”.
04.20 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 Bušido ringas.
05.30 Nauja diena.
06.00 „Pone prezidente”.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Rokis 5.
23:35 Misija „Neįmanoma“ 3.
01:50 „Kobra 11“.
02:40 „Iš visų jėgų“.
03:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:15 Programos pabaiga.

2020.06.06 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Proto džiunglės.
07:30 Benis Stautas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Jaguarai. Ypatingos katės.
12:45 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės.
13:35 Bitlai. Pagaminta Mersisaide.
15:00 Klausimėlis.
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 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasaros festivaliai.
22:30 Įsibrovėlė.
00:10 Juros periodo parkas.
02:15 Šeimos šventė.
03:45 Pasaulio dokumentika. Jaguarai.
04:30 Benis Stautas.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
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 „Planeta 51“.
12:50 „Šuniški šokiai“.
14:40 „Urmu pigiau“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų
namai“.
22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Katvės karalienė“.
00:35 „Ir geri kartais žudo“.
02:10 „Žudikas“.
04:10 „Tėvynė“.
05:05 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
07:10 „Tomas ir Džeris“.
07:40 „Saugokis meškinų“.
08:10 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:55 „Tomo ir Džerio šou“.

09:20 „Nuotykių metas“.
09:45 „Bunikula“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Kria-kriakeriai.
11:55 Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga.
13:30 Spidas Reiseris.
16:10 Devyni gyvenimai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris
ir Išminties akmuo.
22:35 PREMJERA Operacija „Kas
tėvas?“.
00:45 Pabrolių nuoma.
02:25 Vagių irštva.
04:40 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.
09.30 4 kampai.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Grilio skanėstai.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
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 Grilio skanėstai.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.35 „Pasaulis iš viršaus“.
04.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
04.40 Gyvenimas.
05.20 Pinigų karta.
05.40 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
06.00 „Gluchariovas“.
06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Varom!“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
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 Lietuvos balsas.
23:00 MANO HEROJUS 13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.
01:35 AŠTRUS KINAS Gyvatės
lėktuve.
03:20 Rokis 5.
05:00 Programos pabaiga.

2020.06.07 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:35 Pasaulio puodai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Tėčio armija.
23:10 Premjera. Kvėpavimas į marmurą.

00:45 Tumo kodeksas.
02:15 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
03:10 Etnos.
03:35 Klausimėlis.
03:55 Šventadienio mintys.
04:20 Įsibrovėlė.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Nevykėlio dienoraštis: Ilga
kelionė“.
13:50 „Daktaras Dolitlis 2“.
15:35 „Urmu pigiau 2“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Kelionė į Raganų kalną“.
21:35 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Pirmas nužudymas“.
23:35 „Diatlovo perėja: dingusi ekspedicija“.
01:30 „Lojalioji“.
03:30 „Apgaulinga aistra“.
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 „Nuotykių metas“.
09:30 „Bunikula“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Dvi uodegos.
11:25 Rašalo širdis.
13:30 Klonuotas Adamas.
15:35 Mažieji genijai.
17:30 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Smokingas.
21:35 12 stipriausių.
00:00 Laukinės aistros 2.
01:45 Operacija „Kas tėvas?“.
03:35 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 Šarūnas Marčiulionis. Daina gyvenimo metafora.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 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 Šarūnas Marčiulionis. Daina gyvenimo metafora.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 Protų kovos su Robertu Petrausku.
03.35 „Pasaulio turgūs“.
04.00 „24/7“.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Giants Live“ pasaulio galiūnų
čempionatas.
10:00 „Varom!“.
10:35 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
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 Legenda apie Zoro.
22:10 „Narkotikų prekeiviai“.
23:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:10 13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.
02:45 Gyvatės lėktuve.
04:30 Programos pabaiga.

2020.06.08 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.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Farmacijos pramonė tarpukariu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
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“.
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 PREMJERA VASAROS KINO
TEATRAS „Angelas sargas“.
00:40 „Kalėjimo bėgliai“.
01:30 „X mutantai“.
02:20 „Rouzvudas“.
03:05 „Tėvynė“.
04:05 „Kalėjimo bėgliai“.
04:55 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Atsargiai - moterys!“.
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.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Naktinė
komanda.
00:20 „Rivjera“.
01:20 12 stipriausių.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Rosenheimo policija“.
05:50 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 „Dvigubas gyvenimas“.
10.00 Pinigų karta.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
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11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „24/7“.
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.
02.20 Alfa taškas.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
03.25 „24/7“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tamsos baikeris.
23:10 Legenda apie Zoro.
01:30 „Narkotikų prekeiviai“.
02:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
03:10 „Kobra 11“.
04:00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
04:45 Programos pabaiga.

2020.06.09 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.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.).
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą“.
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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
„Sučiupus nužudyti“.
00:00 „Kalėjimo bėgliai“.
01:00 „X mutantai“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:25 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 „Atsargiai - moterys!“.
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 Menas
vogti.
00:20 „Rivjera“.
01:20 Naktinė komanda.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Rosenheimo policija“.
05:20 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
09.00 „Dvigubas gyvenimas“.
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. Netikėk
savo akimis“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
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.
02.20 Alfa taškas.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
03.25 Protų kovos su R. Petrausku.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
15.15 Mažos mūsų pergalės.
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 Baudėjas.
23:25 Tamsos baikeris.
01:30 „Kobra 11“.
02:20 „Iš visų jėgų“.
03:10 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:55 Programos pabaiga.

2020.06.10 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 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 puodai.
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.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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
„Fenikso skrydis“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Fenikso skrydis“.
00:20 „Skubi pagalba“.
01:15 „X mutantai”.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Tėvynė“.
03:50 „Skubi pagalba“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.
06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Atsargiai - moterys!“.
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 Žmogus
šešėlis.
00:25 „Rivjera“.
01:25 Menas vogti.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Rosenheimo policija“.
05:20 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
09.00 „Dvigubas gyvenimas“.
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. Netikėk
savo akimis“.
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“.
02.20 Alfa taškas.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
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 Mirties traukinys.
23:05 Baudėjas.
01:20 „Kobra 11“.
02:15 „Iš visų jėgų“.
03:05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:50 Programos pabaiga.

2020.06.11 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 Pasaulio puodai.
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. Karinės paskirties architektūra.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Laikinosios sostinės fenomenas. Karinės paskirties architektūra.
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Žmogus voras“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
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 3“.
00:25 „Skubi pagalba“.
01:20 „X mutantai“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:00 „Tėvynė“.
04:00 „Skubi pagalba“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje”.
05:35 „Rouzvudas“.
06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Atsargiai - moterys!“.
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 „Varom!“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Baltųjų
rūmų šturmas.
01:10 Žmogus šešėlis.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 Alchemija XVI. Mada yra menas.
04:45 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
05:15 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.30 Alfa taškas.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
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. Netikėk
savo akimis“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
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“.
02.20 Alfa taškas.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 „Kelrodė žvaigždė“.
04.55 Alfa taškas.
05.15 Mažos mūsų pergalės.
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 Sukeisti žudikai.
22:50 Mirties traukinys.
00:45 „Kobra 11“.
01:40 „Iš visų jėgų“.
02:30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:15 Programos pabaiga.

Atliekame visus vidaus
apdailos, remonto ir
kitus statybos darbus.
Tel. 8 675 90775
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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
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidautina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.

Tel. 8 684 44444

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

Išsinuomotų

Nuo rudens išsinuomočiau 2-3
kambarius Druskininkų miesto centre arba netoli jo ilgam
laikotarpiui. Siūlyti tel. 8 686
63017
Nekilnojamas turtas
Suremontuotas ir paruoštas
trumpalaikei nuomai 2 k. 50,97
m2 butas 5 aukšte iš 5 Vytauto
g. Kaina – 59 900 Eur. Tel. 8
687 37575
2 k. 50,69 m2 butas 5 aukšte
iš 5 aukšte name Liškiavos g.
Kaina – 32 900 Eur. Tel. 8 687
37575
9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2
a mūrinis namas arba keičia į
butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802,
8 675 57201
3-4 kamb. butą Druskininkuose. Tel. 8 601 48935
Sodas Jaskonyse, sodų bendrijoje „Smiltelė“: 6, 75 aro žemės
sklypas, sodo pastatas 31, 18
kv.m. Gera vieta, patogus privažiavimas. Tel. 8 672 77324
Parduodamas 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
Parduodamas 6 arų sodo
sklypas su nameliu Viečiūnuose Paparčio g. 27-19.
Tel. 8 615 51873
Parduodamas 19 arų sklypas
su nebaigtos statybos namu
(118 kv. m., mūrinis, apdengtas,
įstatyti langai, 2a paruoštos
grindys su grindiniu šildymu,
nuotekų valymo įrenginys, elektra). Didžiasalio k. Kaina – 43
500 Eur. Tel. 8 671 02973
Sodo namas, sodų bendrijoje
„Papartis“ – 3000 Eur. Tel. 8
648 27631

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
Lazdijų r. Gudelių kaime nebrangiai parduodama sodyba
su 52 arais žemės. Tel. 8 673
77414
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
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
Viečiūnuose, Jaunystės g., parduodamas 1 kambario butas 30
kv. m. su balkonu, 3 aukštas
(iš 4). Kaina – 17 000 Eur. Tel.
8 683 65733
Nuoma
Išnuomoju apie 3 ha pievų šienavimui Vilkiautinyje. Tel. 8 620
47604
1 kamb. 2-jų kambarių bute ir
3-jų kamb. bute, yra balkonas,
rami vieta, kaina – 150 Eur. Tel.
8 607 38627
Garažas Ratnyčioje su duobe.
Tel. 8 672 98540
Mažas butas su patogumais,
Šiltnamių g. (16 kv. m.). Mediniai paketiniai langai, uosio
parketas, 2 aukštas iš 2.  Tel. 8
673 75337
4 kambarių 100 kv.m. butą M.
K. Čiurlionio g.

Kiti daiktai
Lėtinis reduktorius, kuris
lėtina 20 kartų, kompresorius, du elektros varikliai,
1 – 2 kW, ir antras – 1,5 kW.
Tel. 8 627 23222
2-3 m. mergaitės dviratukas su
skėčiu – 20 Eur (naujas), vaikiški rūbeliai ir batukai 5-6 m.
mergaitei, labai pigiai, beveik
nauji. Elektrinė kojų vonelė – 10
Eur. Vaisių džiovintuvas (naujas) – 20 Eur. Viengulės lovos
– 10 Eur. Lauko antena „lėkštė“
– 20 Eur. Tel. 8 648 27631
Dviratį, šaldytuvą, trimeris benzininis žolei, spinta, sekcija,
dvigulė lova po 20 Eur, viengulės lovos po 10 Eur, langai
ir medinės durys nuo 5 Eur,
virtuvinės spintelės. Tel. 8 616
48116
Perdengimo plokštės, mat. 6.01,5 m, po 150 Eur. Tel. 8 685
10884
Geros būklės jaunuolio baldų
komplektas, kaina – 120 Eur.
Tel. 8 604 65850
Naujas lauko tualetas. Tel. 8
623 20014
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
Pianinas „Petrov“. Tel. 8 620
48386
Mažai naudota dujinė su el.
orkaite, „Hansa“ viryklė. Kaina
– 200 Eur. Tel. 8 604 44238
Naudota dujinė viryklė – 30
Eur, sekcija – 150 Eur, naudotas masažo stalas – 20 Eur.
Tel. 8 682 40545
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. 143 x 90 po 35
Eur, boileris ir dušo kabina po
45 Eur, dviratis su bėgiais – 70
Eur. Tel. 8 616 48116
Visi Tarybinės enciklopedijos
tomai. Tel. 8 606 63042

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

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

Sodų bendrijoje „Raigardas“
parduodamas sodo sklypas su
žieminiu nameliu. Tel.
86
13 71749

Nuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute Gardino g. 33.
Antrame kambaryje gyvena kiti
nuomininkai. 90 Eur plius mokesčiai. Tel. 8 650 27321

Mažai naudota keturių durų
spinta. Kaina – 85 Eur. Tel. 8
686 91162

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

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968,
TA iki 2024 m. „Toyota Corolla“,
automatas, 2001 m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai – 260 cm
ilgis. Tel. 8 682 98506

Garažas Neravų g. 2A name.
Tel. 8 606 84490
Snaigupės kaime parduodama
sodyba su ūkiniais pastatais,
yra tvenkinys. Tel.: 8 678
81654, 8 684 72883
Garažas prie senos katilinės,
Ligoninės g. 8. Tel. 8 673
31822

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

Ilgam laikui nuomojamas
1 kamb. butas Druskininkuose, Vytauto g. 2A su
baldais ir buitine technika.
Tel. 8 612 60519
Reikalinga
Reikalingos mokamos, patyrusio sodininko paslaugos,
konsultuojant sodo augalų priežiūros klausimais. Tel. 8 698
40430

4 medinius vežimo ratus. Tel. 8
610 27952

Automobiliai ir jų dalys

„Volkswagen Sharan“ 2003 m.
dalimis. Tel. 8 650 25245
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: 1988-1991
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

Perka
Perkame sodybą, žemės sklypą
ar mišką prie ežero ar upės, žinantys siūlykite – atsilyginsime.
Tel. 8 611 01110
Žemės sklypą tinkamą namo
statybai. Žemės sklypo paskirtis
ir vieta nesvarbi. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 609 86656
Tarybinius „Vaz“, „Gaz“, „Zaz“ ir
kitus automobilius, motociklus
„Jawa“, „Ural“, „Izh“ ir kt. Tel. 8
673 77521
Pirkčiau žemės sklypą tinkamą
namo statybai. Žemės sklypo
paskirtis ir vieta nesvarbi. Siūlyti įvairius varintus. Tel. 8 609
86656
Sodą „Raigardo“ sodų bendrijoje. Tel. 8 619 73799
Žemės ūkio paskirties žemę
Didžiasalio kaime. Tel. 8 602
72341
Sodybą su žeme ar mišku nuo
3 ha. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 680 84444
Žemės ūkio produkcija
Rudeniniai burokėliai, 1 kg kaina – 0, 30 ct. Tel. 8 620 18829
Parduodu ž. kviečius ir ž. kvietrugį. Tel. 869918639.
Parduodu kviečius. Tel. 8 698
14440

Miškas, mediena, malkos
Sausos pušinės malkos. Tel. 8
695 38319
Parduodu beržines ir drebulines malkas Tel. +37064892746
Įvairios medienos malkos:
rąsteliais, kaladėmis, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8
698 39795

Dovanoja
2 mėn. trispalviai kačiukai. Tel.
8 605 05177
1,5 mėn. rainas katinėlis baltom
letenėlėm ir marga katytė ieško
namų. Tel. 8 627 47380

Ieško darbo
58 m. moteris ieško slaugės ar
bet kokio kito darbo, turi patirtį.
Tel. 8 605 05177
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 mėn.
Tel. 8 692 44465
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40 metų medike dirbanti N. Lukevičiūtė:
„Didžiausia laimė – padaryti gera vardan kito“
Simona Dailydaitė
Karių reabilitacijos centre dirbančiai Nijolei Lukevičiūtei šie
metai išskirtiniai – medicinos
srityje dirbanti moteris mini
profesinės veiklos 40-metį. Medikė papasakojo apie kasdienio
darbo iššūkius, vyr. slaugytojos darbo specifiką, įvairius ir
reikšmingus slaugos atvejus.
„Nuo pat mažų dienų intuityviai
žinojau, kad būsiu medikė. Mano
mama turėjo sveikatos problemų,
vis reikėjo suleisti vaistų, slaugyti.
Tvarsčiau žaizdas, traukiau rakštis
– nebuvo jokios baimės. Dar vaikystėje gilinausi į medicinos teoriją, todėl rinkausi medicinos krypties studijas. Studijavau ir mokslus
baigiau Prano Mažylio medicinos
mokykloje“, – pasakojo N. Lukevičiūtė. Jos teigimu, slaugytojas,
dar studijuodamas, sužino ne tik
apie žmogaus gyvybines funkcijas, slaugą, kuri kiekvienu atveju
yra specifinė, bet ir mokosi farmacijos mokslų, reikalingos vadybos,
medicinos teisės, infekcinių, vaikų ligų, akušerijos žinios. Žmogus
tam turi turėti pašaukimą, intuityvų pajautimą ir mylėti žmogų. Ne
tik laimingą ir besišypsantį, bet ir
deformuotą ligos. „Turime priimti
žmogų su visomis jo problemomis
– dvasinėmis, psichologinėmis, fizinėmis, suteikti jam pagalbą, suprasti jį, būti kantrūs, atsakingi,
jautrūs. Svarbu ir nuolat kelti savo
kvalifikaciją, žinoti, kad nė akimirkai negalime sustoti. Norėdami,
kad šalia mūsų žmogus jaustųsi ramus, turime būti pakankamai
geros sveikatos, būti pajėgūs dirbti. Svarbios ir psichologinės žinios.
Slaugytojas turi turėti kantrybės
aruodų, kasdien tobulėti“, – apie
savo darbo specifiką kalbėjo N.
Lukevičiūtė.
Moteris prisiminė, kad prieš atvykdama dirbti ir gyventi į Druskininkus, dažnai čia atvažiuodavo, nes kurortas jai labai patiko:
„Grožėjausi gamta, vaikščiojau,
kvėpavau pušynų oru, sėmiausi geros energijos. Visa širdimi troškau, kad gaučiau paskyrimą ir profesinę kelionę galėčiau
tęsti Druskininkuose. Tuomet nebuvo ypatingos darbo vietų pasiūlos, tačiau mano pažymių vidurkis buvo aukštas, todėl darbo
vietą galėjau pasirinkti pati. Taigi
1980-ųjų rugpjūčio 1-ąją gavau
paskyrimą dirbti kurorte. Įgyvendinau vieną iš savo tuomečių svajonių – atvykau dirbti į Druskininkų fizioterapijos gydyklas, kurių
vietoje dabar veikia viešbutis „Europa Royale“. Po to dirbau slaugytoja naujose miesto gydyklose, vaikų sanatorijoje „Saulutė“,
VU ligoninės Santariškių ligų 15ame Nervų skyriuje, „Eglės sanatorijoje“. Tačiau, vykdant reorganizavimo procesus, skyrius buvo
uždarytas. O 1996-aisiais jau buvau pakviesta dirbti į Karių reabilitacijos centrą. Įstojau į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą,
tad ėjau medikės ir karės pareigas, o pastaruosius ketverius
metus – civilės darbuotojos. Kiekviena diena būna vis kitokia. Čia
nėra rutinos, supa puikus, motyvuotas kolektyvas, Administracija ir vadovybė visuomet palaikė, suteikė žinių, įkvėpimo, todėl
kasdien džiaugiuosi šia profesine
galimybe augti. Tai buvo visiškai
nauji iššūkiai, nauji darbiniai vėjai,
naujos patirtys ir greiti, koordinuo-

N. Lukevičiūtė džiaugiasi, kad profesinius iššūkius pavyko įgyvendinti Karių reabilitacijos centre/Simonos Dailydaitės nuotrauka

ti sprendimai“, – profesine patirtimi dalijosi medikė.
Pasak N. Lukevičiūtės, per daugybę darbo metų pamatyta įvairiausių ligų ir traumų atvejų. Moteris džiaugiasi, matydama savo
darbo rezultatus, kartu su kolegomis galėdama pastebimai prisidėti prie žmonių sveikatos ir
fizinių jėgų atstatymo: „Karių reabilitacijos centre kasdien matome karius, patyrusius traumas,
sužalotus, po operacijų, paūmėjus lėtiniams ar įsisenėjusiems
negalavimams. Pacientai atvyksta sveikatą grąžinančiam, antirecidyviniam gydymui, prevencinei reabilitacijai. Gydosi kaulų,
raumenų ir periferinės, centrinės
nervų sistemos, virškinimo, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo
ligas bei kitus susirgimus. Atliekame masažus, kineziterapijos,
vandens, krioterapijos procedūras. Kiekviena gydomoji procedūra pritaikoma individualiam paciento gydymui ir jėgų grąžinimui.
O kur dar kurorto teikiama nauda,
supanti gamta ir oras. Net ir pasivaikščiojimai mieste harmonizuoja organizmą, suteikia jėgų, atstato nervų sistemą, gerina nuotaiką
ir emociją. Viską darome vardan
karių, kovojančių už Tėvynę, dirbančių jos labui. Sveikatą reikia
saugoti tol, kol ji yra. Kad ji būtų,
žinoma, reikia kasdien įdėti svarų
indėlį. Kai jau susergame, reiškia
– pavėlavome, uždelsėme, kažko
nepastebėjome. Rūpinkimės savimi, artimu, patarkime neignoruoti skausmo, varginančių simptomų. Medicina – mano įkvėpėja
ir didžioji meilė, džiaugiuosi, kad
gyvenimo vingiai taip palankiai
susiklostė.“
Laisvalaikiu Nijolė mėgsta keliauti, pasisemti įspūdžių, naujų emocijų, jai patinka vaikščioti, būti gamtoje, tyrinėti aplinką,
skaityti ir megzti. Moteris sako,
kad stengiasi pasisemti visko po
truputį, kad jos kasdienybė būtų

Restoranas „Romnesa“ ir Sodyba „Ignė“ jau dirba.
Iki malonaus susitikimo 4 km nuo Druskininkų,
Vienkiemių g. 3, Jaskonys. Tel. +370 6060 0016

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

N. Lukevičiūtė, įstojusi į Savanoriškąją
krašto apsaugos tarnybą, kartu ėjo ir medikės, ir karės pareigas/Asmeninio archyvo nuotrauka

vis kitokia: įdomi, įkvepianti, turininga. „Laikas lekia pašėlusiu
greičiu, atrodo, tik vakar prasidėjo mano profesinis kelias, o šiais
metais jau skaičiuoju garbingą
veiklos 40-metį. Taip norisi visiems kolegoms padėkoti už ištikimybę profesijai ir kasdienį triūsą, kuris ne visuomet sulaukia
viešo pripažinimo. Reikšmingiausi darbai padaromi tyliai, įdėjus
daug širdies ir žinių. Visiems linkiu sveikatos, gyvenimo kasdienybėje patirti pažinimo džiaugsmą, ugdyti profesines vertybes,
išsaugoti drąsą naujovėms ir aktyviai siekti profesinių tikslų. Tegul slaugytojo profesija mus
vienija, buria drauge, įkvepia,
skatina kasdien tobulėti, dalytis
žiniomis, patirtimi, siekti pažangos. Pasaulį supurtęs COVID-19
virusas darkart visiems priminė,
kokia svarbi yra sveikata, rūpinimasis ja. Atkreipkime dėmesį į artimą, draugą, kolegą, pažįstamą,
rūpinkimės savimi ir savo aplinka, nes tik žmonių rūpestingumas
gali padėti visa tai suvaldyti. Juk
sveikata – mūsų varomoji jėga!“ –
sakė N. Lukevičiūtė.

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

