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Druskininkų gimtadienio nesugebėjo sugadinti net 
ir gamtos stichijos

„Mes pasiilgome vieni kitų, 
mes norime, kad miestas būtų 
gyvas, pulsuotų gera energija, 
trauktų žmones iš visos Lietu-
vos ir užsienio“, – toks buvo 
praėjusį savaitgalį nuvilniju-
sio Druskininkų gimtadienio 
leitmotyvas. Po pusketvirto 
mėnesio pertraukos Druski-
ninkuose vėl ošė šventė. Tai 
buvo ne tradicinis kurorto se-
zono atidarymas, bet Druski-
ninkų gimtadienis „KurortIN 
2020“. Visas tris dienas drus-
kininkiečiai ir kurorto sve-
čiai be išbandymų po karan-
tino išlaisvėjusiu bendravimu 
dar turėjo išlaikyti ir gamtos 
stichijos testą – nuo alinan-
čios kaitros iki iš koto verčian-
čio škvalo. Bet noras švęsti 
džiaugsmą buvo stipresnis už 
gamtos stichijas – šventė pa-
vyko, sutraukė gausybę sve-
čių ir žinomų žmonių iš visos 
Lietuvos bei užsienio. 

Įvairiose miesto erdvėse galė-
jai išgirsti ne tik pokalbius mūsų 
gimtąja kalba, bet ir lenkų, rusų, 
vokiečių, anglų, prancūzų, ven-
grų, latvių ir kitomis pasaulio kal-
bomis klegančius kurorto sve-
čius.

Vietoj eisenos – orkestro 
maršai

Nuo pat penktadienio ryto Vil-
niaus alėjoje ir erdvėse aplink 
bažnyčią šurmuliavo amatinin-
kai, tautinio paveldo prekeiviai, o 

įvairios miesto erdvės užsipildė 
gausybe renginių – kiekvienam 
pagal skonį ir pageidavimą. 

Šventės pradžią paskelbė Kau-
no „Ąžuolyno“ pučiamųjų orkes-
tras, trankiai ir spalvingai pra-
žygiavęs M. K. Čiurlionio gatve 
ir pradėjęs muzikinį gimtadienio 
kelią. K. Dineikos sveikatingu-
mo parke į gyvo garso koncer-
tą pakvietė druskininkietis akto-
rius ir režisierius Justas Tertelis, 
Druskonio ežero amfiteatre kon-
certavo Gintarė Juknaitė su gru-
pe. 

Vėlai vakare gimtadienio daly-
viai buvo pakviesti į unikalų lauko 
kino seansą Pramogų aikštėje. 
Vilniečių eksperimentinio džiazo 
grupė „Sheep Got Waxed“ pri-
statė įdomų ir patrauklų garso 
ir vaizdo projektą: trys muzikan-
tai gyvai kūrė garso takelį 1930 
metais sukurtai Siodmak ir Ed-
gar G. Ulmer nebylaus kino ko-
medijai „Sekmadienio žmonės“. 
Pasak  muzikantų, šis projektas 
buvo parodytas Paryžiuje ir ten 
sulaukė didelio pasisekimo. 

Muzikinį gimtadienio kelią šeš-
tadienį pratęsė Justino Lapa-
tinsko ir grupės koncertas prie 
Druskonio ežero. Pasiklausyti 
savo žemiečio kūrybos susirinko 
gausus būrys žiūrovų. 

Skambėjo dūdos, armonikos 
ir fortepijonas

Prie M. K. Čiurlionio paminklo 
pučiamųjų muzikos gerbėjų lau-

kė jaunieji orkestro „Mikutis“ mu-
zikantai, jų pasirodymas paly-
dėtas audringais susirinkusiųjų 
plojimais ir širdučių gausa tiesio-
ginėje „Facebook“ transliacijoje.

Tautinės muzikos mėgėjai 
skverelyje prie Nemuno galė-
jo pasiklausyti Neveronių folklo-
ro ansamblio „Viešia“ grojimo, o 
restorano „Kolonada“ lankytojai 
buvo maloniai nustebinti, kai ne-
tikėtai restorano terasoje įsitaisę 
diksilendo grupės „Vilniaus šyp-
sena“ muzikantai surengė sma-
gų koncertą.

Rimtosios muzikos ir įtaigaus 
žodžio mėgėjų laukė maloni stai-
gmena M. K. Čiurlionio memori-
aliniame muziejuje, kuriame kon-
certą surengė pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai. 

Pro atvertą langą muzika pasie-
kė kiekvieno iš kiemelyje susirin-
kusių klausytojų širdį. Pianistams 
talkino aktorius Ridas Jasiulio-
nis, muzikinę kompoziciją papil-
dęs dokumentiniais tekstais apie 
M. K. Čiurlionį. 

Aerodrome pasitiko liūtis
Muzikinio kelio finalas vedė į 

Druskininkų aerodromą, kuriame 
buvo surengtas visus saugaus 
renginio standartus atitinkantis 
koncertas, jo klausant automo-
biliuose. 

Į aerodromo pievelę suvažiavo 
daugiau kaip šimtas automobi-
lių, tarp jų – ir Druskininkų meras 
Ričardas Malinauskas su savo 

kemperiu, kiti Savivaldybės va-
dovai, politikai, miesto bendruo-
menės atstovai, svečiai iš kitų 
miestų.

Kadangi automobiliui buvo skir-
ti 25 kv. m., daugelis žiūrovų pie-
velėje prieš sceną išsidėliojo 
piknikui skirtą atributiką ir, lauk-
dami koncerto, iškylavo ir ben-
dravo. Tačiau gamta nuspren-
dė išbandyti susirinkusiųjų norą 
švęsti – iš apniukusio dangaus 
pasipylė ypatingo stiprumo lie-
tus, lydimas audringo vėjo. 

Nors mėsos kepimui paruoš-
ti griliai buvo akimirksniu užge-
sinti, koncertas vyko, nepaisant 
audros, o automobiliuose įsitai-
sę žiūrovai, pritardami atlikėjams 
ir koncerto vedėjo replikoms bei 
raginimams, signalizavo automo-
bilių garsiniais signalais ir prita-
riamai mirksėjo automobilių ži-
bintais. 

Koncerte pasirodė Tomas Sax 
ir Indraya, Evita ir grupė, „Anti-
kvariniai Kašpirovskio dantys“ 
bei „Baltic Balkan“.

Gamta, supratusi, jog savo sti-
chija neišvaikys susirinkusiųjų, į 
vėlyvo vakaro pusę nusiramino ir 
leido be didesnių stresų nuotai-
kingai užbaigti antrąją Druskinin-
kų gimtadienio dieną. 

O vyšnią ant miesto gimtadie-
nio torto uždėjo „Bliko“ meistrai, 
išraižę darganotą dangų spalvin-
gais fejerverkais.

Į Čiurlionio miestą 
grįžta festivalis 

„Druskininkų 
vasara su 

M. K. Čiurlioniu“

9 psl.

Po pusketvirto mėnesio pertraukos Druskininkuose vėl ošė šventė – Druskininkų gimtadienis „KurortIN 2020“/Justino Kygos nuotrauka

4-5 psl.
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Vienu metu bus galima mokytis ir mokykloje, ir įgyti profesiją: Druskininkai 

planuoja sudaryti sutartį su Alytaus profesiniu rengimo centru

Druskininkų savivaldybės va-
dovai ir švietimo srities atsto-
vai, praėjusią savaitę apsilan-
kę Alytaus profesinio rengimo 
centre, su šio centro atstovais 
aptarė jų siūlomas mokymosi 
programas ir modulius, apžiū-
rėjo turimą mokslo bazę, kal-
bėjo apie galimybes sudaryti 
bendradarbiavimo sutartį.

Kaip pažymėjo susitikime daly-
vavęs Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, pasikeitus įstatymams, 
nuo šių mokslo metų mokiniams 
yra sudaryta galimybė mokytis 
ir mokyklose, ir profesijų rengi-
mo centruose tuo pat metu, todėl 
ieškoma galimybių druskininkie-

čiams pasiūlyti kuo platesnį pro-
fesijų pasirinkimą.

„Galimybė vienu metu mokytis 
9-12 klasėse ir profesinėje moky-
kloje yra labai naudinga ir reika-
linga. Vyresnių klasių mokiniams 
profesijų pasiūla Alytuje – tikrai 
plati, tačiau būtina papildyti pro-
fesinio ugdymo programas mo-
duliais, skirtais 9-10 klasių moki-
niams, kad jie, dar mokydamiesi 
mokykloje, kartu galėtų susipa-
žinti ir išbandyti juos dominan-
čias profesijas, gauti pirmuosius 
įgūdžius“, – po susitikimo sakė L. 
Urmanavičius.

Švietimo skyriaus vedėja Dia-
na Brown atkreipė dėmesį į labai 
svarbų dalyką – jau šiemet, nuo 

rugsėjo mėnesio, mokiniams, ku-
rie nuspręs mokytis Druskinin-
kų švietimo centre, bus sudary-
ta galimybė mokytis ir Alytaus 
profesinio rengimo arba Druski-
ninkų Žirmūnų mokymo centruo-
se. Jiems bus sudarytas patogus 
tvarkaraštis, taip pat bus užti-
krintas nuvežimas į Alytuje vyk-
siančias praktines pamokas.

„Yra vyresniųjų klasių mokinių, 
kurie, besimokydami mokykloje, 
jau nori susipažinti su mėgstamo-
mis profesijomis, nori jas išbandy-
ti, pasitikrinti savo gebėjimus, ta-
čiau tėvai tokio amžiaus vaikų dar 
nenori išleisti į kitus miestus mo-
kytis profesijos, gyventi bendrabu-
čiuose savarankiškai. Suprasdami 

tokį tėvų norą ir vertindami profe-
sinių įgūdžių svarbą jaunam žmo-
gui, planuojame, kad abi mokslo 
įstaigos suderins tvarkaraščius, o 
Švietimo centras pasirūpins moki-
nių nuvežimu į praktines pamokas 
Alytuje. Todėl dabar yra būtent 
tas laikas, kai galima teikti prašy-
mus mokytis Druskininkų švieti-
mo centre ir pildyti prašymus mo-
kytis norimų profesijos modulių. 
Labai kviečiu tuos, kurie svarsto, 
bet nežino, ką, kur ir kaip užpildy-
ti, kreiptis tiesiai į Švietimo centrą 
tel. (8 313) 51853, susitarti dėl as-
meninės konsultacijos bei pagal-
bos, pildant dokumentus“, – sakė 
D. Brown.

Alytaus profesinio rengimo 

centro vadovas Vytautas Zu-
bras pažymėjo, kad centre sie-
kiama užtikrinti kokybišką mo-
kymą – sukurta stipri mokymo 
bazė, mokytojai – savo srities 
profesionalai: „Mokantis, einama 
nuo paprasto iki sudėtingo. Nori-
me užtikrinti labai kokybišką mo-
kymą. 9-10 klasėms reikia ben-
dresnių modulių, o, jau turėdami 
vidurinį išsilavinimą, mūsų moki-
niai gali rinktis iš daugiau moky-
mo programų. Mums svarbu, kad 
mokiniui ugdymas būtų naudin-
gas, įdomus, kokybiškas, nova-
toriškas. Turime gerus partnerius 
Suomijoje, Tenerifėje, Lenkijo-
je – mokiniai važiuoja stažuotis, 
įgyti patirties“.

Druskininkų  savivaldybės informacija

Susitikime su miesto sanatorijų, SPA ir 
sveikatingumo centrų atstovais aptarti aktualūs 

komunikacijos ir turizmo skatinimo klausimai

Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centre Druskinin-
kų savivaldybės iniciatyva orga-
nizuotas susitikimas su miesto 
sanatorijų, SPA ir sveikatingu-
mo centrų atstovais. Tai – vie-
nas iš ciklo susitikimų, kurių 
metu pristatomos naujos Drus-
kininkų savivaldybės komuni-
kacijos iniciatyvos, aptariamas 
bendradarbiavimas, pritrau-
kiant turistus, vieningo komuni-
kavimo sąlyčiai tarp Druskinin-
kų savivaldybės ir miesto verslo 
atstovų, bendros miesto gimta-
dienio šventės iniciatyvos.

Kaip minėjo naujai kuriamos ko-

munikacijos strategijos gaires pri-
statęs Druskininkų savivaldybės 
mero patarėjas Simonas Kaza-
kevičius, dabar peržvelgiamos 
turizmo skatinimo iniciatyvos, in-
formacijos kanalai ir sklaidos 
priemonės: „Karantino laikotar-
pis parodė vieningos komunikaci-
jos svarbą. Ji ypač aktuali dabar, 
švelnėjant apribojimams ir į mies-
tą vėl sugrįžtant turistams.“

Susitikimų metu dėl pandemijos 
situacijos poveikio savivaldybės 
verslams, gyventojų pajamoms, 
iškelta glaudaus bendradarbiavi-
mo būtinybė. „Turime dėti visas 
pastangas dėl turistų pritraukimo, 

ieškoti kūrybiškų, nestandartinių 
sprendimų, – sakė Simonas Ka-
zakevičius. – Siekiame, kad visa 
bendruomenė ir verslas suremtų 
pečius ir bendradarbiautų. Vieni 
kitiems padėdami ir vienas kitą iš-
klausydami, galime pasiekti gerų 
rezultatų“.

Jau buvo organizuotas komuni-
kacijos klausimų ir bendros turiz-
mo strategijos aptarimas su kavi-
nių ir didžiųjų viešbučių atstovais. 
Planuojami susitikimai su smul-
kiaisiais verslininkais, apgyvendi-
nimo įstaigomis, artimiausiu metu 
bus šaukiamas Turizmo tarybos 
posėdis.

Komunikacijos specialistų susitikimas su miesto sanatorijų, SPA ir sveikatingumo centrų atstovais/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Žemės sklypų savininkai 
kviečiami sutvarkyti jiems 
priklausančias teritorijas

Druskininkų savivaldybės 
administracija dėkoja žemių 
sklypų savininkams, tvarkan-
tiems jiems priklausančias že-
mės valdas. Atsižvelgiant į tai, 
kad kurortui itin svarbus es-
tetinis aplinkos vaizdas, sie-
kiama užtikrinti, kad visos te-
ritorijos, taip pat ir privačios, 
esančios Druskininkuose ir 
kaimiškosiose savivaldybės 
vietovėse, atrodytų tvarkingai.

Pastebima, kad Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje dar yra ap-
leistų, be priežiūros paliktų že-
mės sklypų.

Druskininkų savivaldybė kvie-
čia visus žemės sklypų savi-
ninkus būti pilietiškiems ir su-
tvarkyti jiems priklausančias 
teritorijas: surinkti šiukšles, nu-
šienauti vejas, sutvarkyti želdi-
nius, surinkti nupjautas ar nukri-
tusias šakas.

Savivaldybė kviečia visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškiems ir sutvarkyti jiems 
priklausančias teritorijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės vadovai ir švietimo srities atstovai su Alytaus profesinio rengimo centro darbuotojais aptarė jų siūlomas mokymosi programas ir modulius, apžiūrėjo turimą mokslo bazę, kalbėjo apie galimybes sudary-
ti bendradarbiavimo sutartį/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas
Druskininkų savivaldybė in-

formuoja, kad, vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos že-
mės ūkio ministro 2020 m. 
birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D-
426 patvirtintomis Laikino-
sios valstybės pagalbos gal-
vijų laikytojams mokėjimo 
taisyklėmis, galvijų laikyto-
jai kviečiami teikti paraiškas 
dėl laikinosios valstybės pa-
galbos.

Paraiškos teikiamos rajono, 
kuriame registruota pareiškė-
jo valda, savivaldybės adminis-
tracijai:

1. nuo 2020 m. birželio 11 d. 
iki liepos 15 d. (įskaitytinai) – 
už galvijus, parduotus per pir-
mąjį pagalbos teikimo etapą;

2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 
spalio 15 d. (įskaitytinai) – už 
galvijus, parduotus per antrąjį 
pagalbos teikimo etapą;

3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. 
iki gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – 
už galvijus, parduotus per tre-
čiąjį pagalbos teikimo etapą;

4. teikdamas paraišką už pir-
mąjį ar antrąjį pagalbos teikimo 
etapą, galvijų laikytojas gali vie-
noje paraiškoje pažymėti, kad 
prašo pagalbos ir už kitus bū-
simus pagalbos teikimo etapus, 
jeigu galvijų laikytojas tais eta-
pais planuoja parduoti galvijus.

Galvijų laikytojas, pavėlavęs 
pateikti paraišką dėl svarbios 
priežasties (nenugalima jėga, 
liga), gali ją pateikti:

1. iki 2020 m. spalio 30 d. 
(įskaitytinai) – už galvijus, par-
duotus per pirmuosius pagal-
bos teikimo etapus (nuo 2020 
m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 
d.);

2. iki 2020 m. gruodžio 7 d. 
(įskaitytinai) – už galvijus, par-
duotus per paskutinį pagalbos 
teikimo etapą (nuo 2020 m. 
spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.).

Paraiškos, pateiktos pavėluo-
tai po 1 ir 2 punkte nurodyto ga-
lutinio pagalbos paraiškų priė-
mimo termino, nepriimamos.

Pagalba mokama galvijų lai-
kytojams, kurie atitinka visus 
šiuos reikalavimus:

1. yra užregistruoti Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir kai-
mo verslo registre kaip žemės 
ūkio valdos (toliau – valda) val-
dytojai arba partneriai ne vėliau 
kaip iki 2020 m. birželio 1 d.;

2. išlaikė galvijus ne mažiau 
kaip 6 mėnesius ir pardavė juos 
nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 
2020 m. lapkričio 30 d. taisy-
klių nurodytais pagalbos teiki-
mo etapais (toliau – pagalbos 
teikimo etapai);

3. nėra paramos gavėjai pagal 
Kaimo plėtros 2004–2006 metų 
plano priemonę „Ankstyvo pasi-
traukimo iš prekinės žemės ūkio 
gamybos rėmimas“ ir Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų 
programos priemonę „Anksty-
vas pasitraukimas iš prekinės 
žemės ūkio gamybos“;

4. pateikė paraišką laikinajai 
pagalbai gauti;

5. 2019 m. gruodžio 31 d. jau 
nebuvo laikomi sunkumus pati-
riančia įmone (įskaitant ir su šiuo 
galvijų laikytoju Reglamento Nr. 
651/2014 1 priedo 3 straipsny-
je nurodytais ryšiais susijusius 
ūkio subjektus), kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 
straipsnio 18 punkte.

Jeigu 5 punkte nurodyta są-
lyga netenkinama – Savivaldy-
bės darbuotojas neįves duome-
nų į ŪGR elektroninę paraiškos 
formą ir nepriims paraiškos. Pa-
reiškėjas privalės pateikti bu-
halterinės apskaitos dokumen-
tus ir, esant poreikiui, juridinių 
asmenų registro duomenis. Pa-
sirašyta pagalbos paraiška lai-
koma pateikta.

Paraiškas priima ir išsamesnę 
informaciją teikia Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
Ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojas Alvydas Vengrauskas 
(Vasario 16–osios g. 7), tel. 8 
614  25 826, el. paštas alvydas.
vengrauskas@druskininkai.lt

Pavojaus varpai dėl COVID-19 Druskininkuose 
virto šnipštu

Kyla vis daugiau abejonių dėl 
COVID-19 testų patikimumo. 
Naujausias atvejis, dar labiau 
sustiprinęs tokias abejones, 
– praėjusią savaitę Druskinin-
kų ligoninėje su vaiku atsidū-
rusios druskininkietės testo is-
torija. Pradžioje buvo gautas 
teigiamas testo rezultatas, o 
vėliau atlikti dar du testai buvo 
neigiami. Tačiau Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras, 
nors ir gavęs du neigiamus re-
zultatus, suskubo įrašyti Drus-
kininkus į užsikrėstų savivaldy-
bių zoną ir privertė dvi dešimtis 
žmonių užsidaryti saviizoliaci-
joje. 

Du testai – neigiami
Druskininkų savivaldybės gydy-

toja Eglė Sadauskaitė pasakojo, 
kad praėjusį penktadienį į Druski-
ninkų ligoninę dėl vaiko negalavi-
mų kreipėsi moteris. 

„Pagal galiojančią tvarką, vaikui 
ir lydinčiam asmeniui, šiuo atveju 
mamai, prieš guldant į ligoninės 
stacionarą, iš nosiaryklės buvo 
paimti testai COVID-19 nustatyti. 
Po paros gauti testai parodė, kad 
vaiko testas – neigiamas, o ma-
mos – teigiamas. Po paros atliko-
me antrą testą, abiejų testų rezul-
tatai buvo neigiami. Tada atlikome 
trečią testą – mamai, vaikui ir tė-
čiui. Visų trijų testai vėl buvo nei-
giami“, – pasakojo E. Sadauskai-
tė.

Nors dviejų testų rezultatai 
buvo neigiami, tačiau Naciona-
linis visuomenės sveikatos cen-
tras (NVSC) įtraukė Druskininkus 
į sergamumo COVID-19 žemėla-
pį ir privertė šeimą bei 15 Druski-
ninkų ligoninės medikų, turėjusių 
kontaktus su mama ir vaiku, sa-
viizoliuotis. 

E. Sadauskaitė pastebėjo, jog 
prieštaringų testų rezultatų būta ir 
daugiau: „Žinau vieną atvejį Aly-
tuje, kai žmogui du kartus buvo 
nustatytas neigiamas testas, o 
trečią kartą, Vilniuje, testas pa-
rodė, kad žmogus yra užsikrėtęs 
COVID-19. Manau, jog jei būtų 
iš naujo atlikti testai tiems, kurie 
buvo pripažinti infekuotais, paaiš-
kėtų, jog dalis iš jų tikrai neturi to 
viruso.“

Dar vienas atvejis buvo Druski-
ninkuose, kai pradžioje moteriai 
buvo nustatytas COVID-19, o an-
trasis testas parodė, jog moteris 
sveika. 

Savivaldybė rengiasi oficialiai 

Meras abejoja NVSC 
veiklos skaidrumu

Bekompromisinę poziciją 
dėl manipuliavimo informa-
cija apie COVID-19 Druski-
ninkuose pareiškė ir Drus-
kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas: „Ga-
vome trečio COVID-19 testo, 
atlikto druskininkietei, apie ku-
rią, kaip sergančią, pirmadienį 
visoje žiniasklaidoje kalbėjo 
Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras, rezultatus. Kaip ir 
antrasis, šis taip pat – NEIGIA-
MAS. Pirmadienį ištransliavę 
žinią apie neva sergančią mo-
terį Druskininkuose, antradienį 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro atstovai tyli ir atsa-
komybę stumdo vieni nuo kitų.

Kas atsakys už žmonėms pa-
darytą moralinę žalą? Ar klai-
dingas diagnozes viešinantys 
specialistai bent įsivaizduoja 
save tų neva sergančių žmonių 
vietoje, kai daugiabučio laipti-
nėse kabinami lapeliai su ragi-
nimais saugotis, o kaimynai ima 
bijoti ir šalintis?

Kodėl Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras, net žino-
damas, kad pakartotiniai testai 
neigiami, vis tiek viešai trans-
liuoja, kaip susirgimo atvejį? 
(...) Sveiku protu nesuvokiama, 
kad kažkoks pačių sugalvotas 
algoritmas jiems yra svarbes-
nis už jaunos mamos su kūdi-
kiu ant rankų sveikatą ir emo-
cinę būklę.

Nė vienas nesame apsaugoti 
nuo ligos. O jos atveju ypatingai 
reikia žmogiško supratimo ir pa-
laikymo.

Druskininkų atžvilgiu Nacio-
nalinio visuomenės sveikatos 
centro darbas yra aplaidus, 
COVID-19 susirgimų skaičiaus 
didinimas – fiktyvus, man kyla 
labai daug abejonių paties cen-
tro veiklos skaidrumu.

Kaip galima paaiškinti, kad 
jau dviem druskininkiečiams 
buvo atlikti klaidingi tyrimai, o jų 
rezultatų, paaiškėjus, kad žmo-
nės neserga, piktybiškai nenori-
ma išbraukti iš statistikos?

Lieka atviras klausimas – kiek 
patikima ir tikra visuomenei ro-
doma Nacionalinio visuomenės 
centro statistika? Kaip jie skai-
čiuoja susirgimus ir kodėl taip 
bijo ar nenori taisyti savo klai-
dų?

Jei Druskininkuose tikrai būtų 
diagnozuotas susirgimas CO-
VID-19, aš pirmas jums apie 
tai pranešiu – tikrai nesiruošiu 
slėpti blogų naujienų“.

kreiptis į Nacionalinį visuomenės 
sveikatos centrą, kad klaidinga in-
formacija apie neva COVID-19 su-
sirgimą Druskininkuose būtų pa-
šalinta iš visų informacinių sąvadų. 

Ligoninė dirba įprastu ritmu
Druskininkų ligoninės vado-

vės pareigas laikinai einanti Jur-
gita Matuliauskienė informavo, 
kad virusas buvo nustatytas vai-
ką į ligoninę lydėjusiam asmeniui, 
mamai. Tačiau du vėlesni testai 
parodė, jog mama, lydėjusi vai-
ką į ligoninę, nėra užsikrėtusi CO-
VID-19. 

„Įtarimai, kad ligoninės pacien-
tė užsikrėtusi koronavirusu nepa-
sitvirtino, ligoninės darbas vyks-
ta įprasta tvarka. Pagerėjus vaiko 
sveikatai, pacientai sekmadienį 
buvo išrašyti iš ligoninės – gydy-
mą jie tęsia namuose, saviizolia-

cijoje, prižiūrimi šeimos gydytojo. 
Šiuo metu ligoninėje nėra pacien-
tų, įtariamųjų ar sergančių CO-
VID-19 infekcija. Ligoninės dar-
bas, atlikus visus reikalingus 
dezinfekcijos etapus, vyksta 
įprastine tvarka: konsultuojame ir 
gydome ligonius, vadovaudamie-
si parengtu planinių stacionarinių 
ir ambulatorinių asmens sveika-
tos priežiūros paslaugų etapinio 
atnaujinimo ir teikimo įstaigoje 
planu. Jokio nerimo nėra“, – sakė 
J. Matuliauskienė.

Ligoninės vadovė patikino, kad 
15 medikų, ligoninės darbuotojų, 
turėjusių kontaktą, laikantis atsar-
gumo, šiuo metu yra saviizoliaci-
joje, bet ligoninės darbas yra per-
organizuotas ir sudėliotas taip, 
kad veikla nesutriktų.

Parengė Laimutis Genys

Birželio pradžioje Seimas pri-
ėmė LR vienkartinės išmokos 
vaikams, skirtos COVID-19 pan-
demijos padariniams mažinti, 
įstatymą. Teisės aktas numato, 
kad visi vaikai, gaunantys vaiko 
pinigus, gaus papildomą vien-
kartinę išmoką.

Vienkartinė išmokos dydis bus 
susietas su vaiko pinigais. Įpras-
tai vaiko pinigai siekia 60 eurų, ta-
čiau, jei vaikas turi negalią ar yra 
iš gausios ar nepasiturinčios šei-
mos, papildomai jam mokama 40 
eurų išmoka. Naujos vienkartinės 
išmokos dydis priklausys nuo to, 
kokio dydžio vaiko pinigai gauna-
mi: jei 60 eurų, vienkartinė išmoka 
sieks 120 eurų, jei 100 eurų, vien-
kartinė išmoka sieks 200 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad vaikų tė-

vai dažnai teiraujasi, kada bus 
išmokėtos šios vienkartinės iš-
mokos, informuojame, kad vien-
kartinė išmoka šeimas pasieks 
ne vėliau kaip iki šių metų liepos 
31 dienos.

Vienkartinė išmoka mokama be 
jokių papildomų prašymų. 

Teisę gauti vienkartinę išmoką 

turi visi vaikai iki 18 metų ir vaikai, 
gimsiantys iki šių metų gruodžio 
31 d. Kreiptis dėl šios išmokos tė-
vai turi ne vėliau kaip iki 2022 m. 
sausio 31 d. 

Kaip ir vaiko pinigus, vienkarti-
nę išmoką skirs ir išmokės Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos Socialinės paramos skyrius.

Jeigu šeima, gaunanti išmoką, 
patiria socialinę riziką, išmoka bus 
mokama tokiu pat būdu, kaip ir vai-
ko pinigai, pavyzdžiui, nuperkant 
maisto produktų, apmokant vaiko 
darželio išlaidas ar skiriant sociali-
nes korteles apsipirkti maisto.

Ši vienkartinė išmoka nebus 
įskaičiuojama į gautas pajamas ir 
dėlto neturės jokios įtakos kitoms 
gaunamoms išmokoms ar kom-
pensacijoms. 

Vienkartinės išmokos už vaikus bus išmokėtos iki liepos 31 dienos

Vienkartinė išmoka šeimas pasieks ne 
vėliau kaip iki šių metų liepos 31 dienos/
Asociatyvi nuotrauka
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Vaišino gimtadienio tortais
Festivalyje „KurortIN 2020“ 

buvo gausu ne tik malonių po-
tyrių akims ir ausims, bet ir pro-
gų pamaloninti gomurį saldžio-
je kulinarinėje kelionėje. Beveik 
visi Druskininkuose veikiantys 
restoranai ir kavinės miesto ju-
biliejaus proga pasiūlė druski-
ninkiečiams ir kurorto svečiams 
paragauti specialiai miesto gim-
tadieniui sukurtų tortų. 

Gardų veganišką gimtadienio 
tortą pjaustė „Toli toli“ resto-
rano kolektyvas, o „Kolonada“ 
labai originaliai  pateikė savo 
sukurtą gimtadienio saldumy-
ną – jis buvo apgaubtas baltų 
garų migla. „Velvetti“ gimtadie-
nio tortą suskaidė į daug mažų 
tortukų, o „Karma“ dalijo didžiu-
lius savos gamybos sluoksniuo-
to vaisinio torto gabalėlius.

Šeštadienio vidurdienį Vil-
niaus alėją užplūdo daug retro 
drabužiais pasidabinusių po-
nių ir ponų. Jie kvietė žmones 
keliauti kartu į nemokamą eks-
kursiją po Druskininkų istorines 
vietas. Taip Druskininkų gidų 
grupės „Artelė“ nariai nuspren-
dė prisidėti prie miesto gimta-
dienio. 

Per miesto gimtadienį nebu-
vo pamiršti ir aktyvaus sporto 

mėgėjai – K. Dineiko sveikatin-
gumo parke jiems rytais buvo 
rengiami jogos užsiėmimai, ta-
bata treniruotės, teniso kortuo-
se organizuotas dvejetų turny-
ras mero R. Malinausko taurei 
laimėti. 

Norintieji suderinti sportą ir 
šokį, galėjo tai padaryti Pramo-
gų aikštėje – vadovaujami le-
gendinės grupės „Rokada“ cho-
reografės Marijos, visą valandą 
jie sukosi zumbos ritmu. 

Miesto gimtadienyje visi rado 
sau mielų užsiėmimų, džiaugė-
si maloniais susitikimais po ilgo 
karantino režimo, džiaugėsi, 
kad Druskininkai vėl pradeda 
gyventi kurorto ritmu ir laukia 
svečių. Beje, daugelis rengi-
nių buvo tiesiogiai transliuoja-
mi Druskininkų gerbėjams, gy-
venantiems kaimyninėse šalyse 
ir už Atlanto, sulaukta sveikini-
mų net iš Arizonos.

Druskininkai vėl atsivėrė – 
savo miesto žmonėms ir pa-
sauliui. Kalbinti miesto svečiai 
pripažino po ilgo karantino ne-
sitikėję tokios įspūdingos mies-
to šventės. Visi vienu balsu tvir-
tino: „Pasiilgome Druskininkų, 
čia atvažiuoti gera ne tik per 
šventes, bet ir bet kurią metų 
dieną“.  

Druskininkų gimtadienyje apsilankė daug žinomų žmonių. Jie 
dalyvavo įvairiuose koncertuose, renginiuose ir išsakė savo pa-
linkėjimus Druskininkams miesto gimtadienio proga

Justas Tertelis, aktorius, 
režisierius, bardas: „Grįžti į 
Druskininkus – jautru, nes su-
tinku tuos pačius žmones, ku-
rie mane augino, stebiu tas pa-
čias vietas, kurios mane ugdė. 
Saviems žmonėms linkėti yra 
nelengva. Esu su projektais ir 
spektakliais apvažiavęs visą 
Lietuvą, tačiau galiu pasaky-
ti, kad Druskininkai man visada 
kelia pasididžiavimą – visi Lie-
tuvoje žino Druskininkus, kaip 
nuostabų miestą. Esu kultūros 
žmogus, todėl norėčiau palinkė-
ti, kad čia būtų kultūros sostinė. 
Daug kultūros žmonių yra išėję 
iš Druskininkų, matyt, tos pušys 
sudaro sąlygas augti talentams. 
Linkėčiau, kad kuo daugiau me-
nininkų atvažiuotų ir puoštų 
Druskininkus, keltų kultūrinius 
klausimus. Kaip teatro žmogus, 
norėčiau savo miestui palinkėti 
turėti ir teatrą, europinio ar bent 
Lietuvos lygio teatro salę, nes 
teatralai visada šiek tiek skun-
džiasi, kad Druskinikuose sun-
ku surasti tinkamą erdvę. Žinau, 
kad kyla naujasis Kultūros cen-
tras, tai teatralai čia tikrai bus 
dažni svečiai. Linkiu, kad drus-
kininkiečių bendruomenė jaus-
tųsi integrali kultūros dalis, o 
mūsų žmonės aktyviai dalyvau-
tų kultūros kūrime“.

Rokas Zubovas, pianistas, 
muzikos akademijos pro-
fesorius: „Druskininkai visa-
da buvo, yra ir liks daug savitų 
bei skirtingų aspektų sugeban-
tis suderinti miestas. Net prieš 
200 metų, sudarant kultūrines 
programas, savo žodį tardavo 
medikai, kokia programa paci-
entams labiau tiktų. Todėl mes 
negalime norėti, kad Druskinin-
kai būtų vieta, skirta tik Čiurlio-
niui ir dvasinėms aukštybėms. 
Druskininkai visada bus žemės 
ir dangaus ryšys. Nuo giliausių 
vandenų, nuo šaltinių, nuo pur-
vo, iki dangaus, kuris čia labai 
gražus. Todėl reikia atrasti tą 

bendrą skalę, harmoniją. Žino-
ma, Čiurlionio figūra čia yra la-
bai svarbi, per jį iškomunikuoki-
me ne vien kūnui skirtą gerovę, 
bet ir palaimą širdžiai, dvasiai ir 
visoms mūsų emocijoms“. 

Justinas Lapatinskas, popu-
liariosios muzikos atlikėjas: 
„Norėčiau, kad visi dar kartą įsi-
mylėtų savo miestą, pamatytų ki-
tomis akimis, kokios yra gražios 
gatvės, iš naujo įsimylėtų savo 
upes, ežerus. Linkiu, kad su-
prastume, kokia nuostabi Dzū-
kija. Nereikia veržtis į platų pa-
saulį, kad pamatytume kažką 
nepaprasto. Mes gyvename pa-
čiame gražiausiame krašte. Aš 
mačiau visą Lietuvą, todėl ga-
liu tai tvirtai teigti. Likime tokie 
patys paprasti dzūkai, mylintys 
savo kraštą.“

Leonardas Pobedonosce-
vas, aktorius, renginių vedė-
jas: „Noriu palinkėti, kad visi 
druskininkiečiai mylėtų ir bran-
gintų šį unikalų žemės kampe-
lį, kurį be išimties myli visi lie-
tuviai. Mūsų šeima labai myli 
Druskininkus, mes visus me-
tus čia važiuojame ir gaudome 
tą ramybę. Puoselėkite savo 
miesto grožį, išlaikykite pavyz-
dingą švarą ir tvarką bei saugo-
kite ramybę, kurią visi taip verti-
na ir čia ieško.“

„Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys“, muzikinė grupė, įvai-
rių nominacijų laimėtoja: „Vis 
daugiau žmonių atranda Druski-
ninkus, vietą, kurioje smagu ra-
miai pailsėti, o kam reikia, tai 
ir pasiausti. Linkime, kad kuo 
daugiau žmonių iš viso pasau-
lio atvažiuotų į Druskininkus ir 
kiekvienais metais kartu su drus-
kininkiečiais švęstų Druskininkų 
gimtadienį. Gyvenimas be drus-
kos būtų neskanus ir neįdomus, 
todėl linkime Druskininkams dar 
daugiau druskos. Būkite ir likite 
išskirtiniai!“
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Miesto gimtadienyje visi rado sau mielų užsiėmimų, lankėsi koncertuose ir sporto renginiuose, džiaugėsi maloniais susitikimais po ilgo 
karantino režimo, džiaugėsi, kad Druskininkai vėl pradeda gyventi kurorto ritmu/Justino Kygos, Laimučio Genio, Sporto centro ir „Mano 
Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Nuolatiniam darbui ieškome: 

virėjo (-jos), picų kepėjo (-jos), padavėjo (-jos), 
indų plovėjos-pagalbinės darbuotojos
Neturinčius patirties apmokysime!

Restoranas-muzikinis klubas 
DRUSKININKŲ KOLONADA

Tel.  +370 620 66 228
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„Saulės“ mokykloje – tradicinė Padėkų diena 

Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ mokyklos lietuvių kal-

bos mokytoja metodininkė

Su alinančia vasaros kaitra 
prasidėjo ilgai lauktas ramy-
bės ir atokvėpio laikmetis mo-
kiniams, jų tėveliams ir moky-
tojams. Juk šie mokslo metai 
buvo kitokie – pabaigti juos 
teko nuotoliniu būdu! Ir atnešė 
jie visą šūsnį naujų patirčių: iš-
mokome sėkmingiau naudotis 
informacinėmis technologijo-
mis, išsiugdėme didesnį sava-
rankiškumą, atsakomybę, plėto-
jome dalijimosi gerąja patirtimi 
kultūrą, dialogą su tėvais. Metų 
pabaigtuvės daugeliui buvo sė-
kmingos. Gaila tik vieno, kad 
įvestas karantinas neleido mo-
kiniams realizuoti savęs kon-
kursuose, olimpiadose, sporto 
varžybose, nes tik dalį jų spė-
ta organizuoti iki kovo mėnesio 
pabaigos. Tačiau tradicinė Pa-
dėkų diena „Nešu saulę Tau į 
delnus...“ parodė, kad vis dėlto 
daug spėta padaryti!

Praėjusį trečiadienį „Saulės“ 
bendruomenės nariai susirinko 
į aštuntą Padėkų dienos renginį. 
Tiesa, šįmet jis buvo kiek kukles-
nis dalyvių skaičiumi, o salėje sė-
dintys laikėsi ir mums jau įpras-
to didesnio atstumo reikalavimo. 
Renginys sukvietė olimpiadų ir 
konkursų laureatus, mokinius, 
kurie mokosi tik dešimtukais, 
taip pat tuos, kurie šiais moks-
lo metais padarė didelę asme-
ninę pažangą. Renginyje viešė-
jo ir mokinius pasveikinti padėjo 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, mero pa-
tarėjas Simonas Kazakevičius, 
Švietimo skyriaus vedėja Diana 
Brown, Švietimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė ir mokyklos kura-
torė Lina Gražulienė, Druskininkų 
„Lions“ moterų klubo preziden-
tė Lina Viselgienė bei klubo narė 
Loreta Baliukonienė. 

Šauniausiems mokyklos mo-
kiniams gerų žodžių negailė-
jęs meras R. Malinauskas įteikė 

ir atminimo dovanas. Stropuo-
liai džiaugiasi atminties laikme-
nomis, kurios pravers mokymosi 
procese. Na, o mero patarėjas S. 
Kazakevičius ir šiais metais ne-
atėjo tuščiomis: aktyvaus mo-
kyklos tarybos nario jau antrąjį 
kartą paskelbta „Asmeninės pa-
žangos“ nominacija atiteko sep-
tintokui Gyčiui Bagdanavičiui. 
Berniukas yra puikus sportinin-
kas, ne kartą mokyklos garbę 
gynęs Savivaldybės ir Respubli-
kinėse sporto varžybose. Šais 
metais, po gražios pažinties su 
Druskininkų bažnyčios klebonu 
Vaidu Vaišvilu, jis tapo uoliai be-
sidarbuojančiu mokiniu, pajutu-
siu atsakomybę ir už mokymosi 
rezultatus – nuotolinio mokymo-
si etape Gytis buvo kruopštus, 
atidus, dėmesingas ir manda-
gus. Metų pažangos nominacijos 
įteiktos Arnui Sasnauskui, Justi-
nui Balkei, Emilijai Aranauskaitei, 
Skaistei Pigagaitei, Benui Kon-
deliauskui, Arūnui Jurkoniui bei 
Matui Urmanavičiui, kuris tapo ir 
Tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso Druskininkų sa-
vivaldybėje nugalėtoju.

Kovo pabaigoje šalyje įvestas 
karantinas neleido įgyvendinti 
tam tikrų sumanymų ir planų – ne-
surengtos sporto varžybos, olim-
piadų tolimesni etapai, respubliki-
niai konkursai. Tačiau per įprasto 
mokymosi laiką mūsų mokyklos 
mokiniai spėjo nuraškyti pačias 
svarbiausias pergales Druskinin-
kų savivaldybės etapuose. Tad 
į sceną atsiimti apdovanojimų ir 
dovanų užlipo gausus būrys mo-
kinių: Ugnė Mikelionytė, Ermita 
Mardosaitė, Gabrielė Kadziaus-
kaitė, Indrė Vaitulevičiūtė, Skai-
va Radvilavičiūtė, Justina Janu-
levičiūtė, Gabija Subačiūtė. Jie 
– technologijų, geografijos olimpi-
adų prizininkai, lituanistinių ir dai-
lės konkursų laureatai.

Metai buvo dosnūs. Kaip iš gau-
sybės rago pabiro mokiniai, kurių 
metiniuose įvertinimuose – tik de-
šimtukai! Be to, šių mokinių uni-
versalumas atsispindi ir įvairiuo-
se konkursuose, varžybose – jie 
ir dailės, muzikos virtuozai, įdo-

mių pomėgių turintys mokiniai. 
Tad plojimų negailėjome Ugnei 
Gaidytei, Evelinai Tamašaitytei, 
Orestui Zuzevičiui, Ugnei Lesevi-
čiūtei, Šarūnui Giedraičiui, Gus-
tui Lukšiui, Danielei Sobol, Ga-
brielei Sapežinskaitei, Kamilei 
Valalytei, Marijai Vaikšnoraitei. 
Dar trys dešimtukais besipuikuo-
jantys mokiniai buvo apdovanoti 
ypatingomis dovanomis. Faustui 
Pauliukui piniginę premiją įstei-
gė Druskininkų „Lions“ moterų 
klubas – buvo pastebėtas Fausto 
muzikinis talentas, jis tapo Drus-
kininkų savivaldybės mokinių me-
ninio skaitymo konkurso III-osios 
vietos laimėtoju. Gabrielei Balio-
nytei piniginę premiją už puikius 
mokymosi pasiekimus bei atsto-
vavimą mokyklai sporto varžybo-
se paskyrė mokykla. Dar vienas 
piniginis prizas, įsteigtas druski-
ninkiečio Dariaus Šavolskio, dir-
bančio Briuselyje, Europos Gy-
nybos agentūroje, atiteko Ugnei 
Jurkšaitytei. 

Renginio metu buvo padėkota 
mokyklos draugams – Druskinin-

kų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
pedagogams, kurių dėka mokyklos 
koridorius papuošia vaikų darbų 
parodos. Mokyklos direktorė Ra-
mutė Siliūnienė negailėjo padėkos 
žodžių tėveliams, padedantiems 
ugdyti jaunąją kartą, bei mokyklo-
je dirbantiems mokytojams. Tądien 
iškilmingai buvo atsisveikinta su 
technologijų mokytoja Gražina Ka-
lesnykaite ir fizinio ugdymo moky-
toja Janina Čepaitiene, kurios išug-
dė didelį būrį asmenybių. 

Šventinę nuotaiką renginyje pa-
dėjo sukurti šokių mokytojos Bi-
rutės Levanaitienės ugdytiniai; 
muzikinius kūrinius dovanojo gi-
taristas Gabijus Gelgota, sakso-
fono virtuozai Kamilė Valalytė ir 
Gytis Radzevičius, smuiku griežė 
Faustas Pauliukas. 

Tikime, kad artėjantys mokslo 
metai bus įprasti, galėsime įgy-
vendinti tai, kas liko „už kadro“, 
bendrauti, nesilaikant saugaus 
atstumo. Viliamės, kad mums ne-
reikės „slėptis“ už kompiuterio 
ekrano širmos... Gražios ir svei-
kos vasaros!

Tradicinė Padėkų diena „Nešu saulę Tau į delnus...“ sukvietė olimpiadų ir konkursų laureatus, mokinius, kurie mokosi tik dešimtukais, taip pat tuos, kurie šiais mokslo metais padarė 
didelę asmeninę pažangą/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos
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Jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais 
ir mušamaisiais instrumentais 

konkurse – druskininkiečių 
pergalės

Mūsų mokykla didžiuojasi ga-
biais mokiniais, kurie nuolat 
dalyvauja gausybėje konkur-
sų. Ne tik dalyvauja, bet ir tam-
pa prizinių vietų laimėtojais 
– laureatais. Šį kartą džiaugia-
mės pučiamųjų instrumentų 
skyriaus mokiniais, kurie da-
lyvavo XXVIII-ame respubliki-
niame Juozo Pakalnio jaunųjų 
atlikėjų pučiamaisiais ir muša-
maisiais muzikos instrumen-
tais konkurse. Birželio 19 d. 
buvo paskelbti konkurso rezul-
tatai nudžiugino ir mokinius, ir 
jų tėvelius, ir mokytojus.

Visi penki konkurse dalyvavę 
mūsų mokyklos mokiniai tapo lau-
reatais. Klarnetų grupėje pirmą-
ją vietą laimėjo Juozas Čijunskis 
(VI kl.), antrąją – Dainius Milius 
(IX kl.), trečiąją – Povilas Andruš-
kevičius (II kl.). Visų jų mokyto-

jas – V. Andruškevičius, koncer-
tmeisteris – D. Juškevičius. Tarp 
saksofonininkų geriausiai pasiro-
dė Agnius Žėkas (IX kl., mokyto-
jas – J. Mikolainis, koncertmeiste-
rė – J. Bujokienė). Išilginės fleitos 
konkurse trečiąją vietą pelnė Au-
gustė Gudavičiūtė (III kl., moky-
tojas – V. Mieščionaitis, koncer-
tmeisterė – A. Vilčinskienė). 

Konkursas organizuotas 3 eta-
pais, juose dalyviams reikėjo at-
likti 1 privalomą ir 2 laisvai pasi-
rinktus kūrinius. Sudėtingiausias 
buvo 3-iasis etapas, surengtas 
nuotoliniu būdu. Smagu, kad at-
kaklus, nuoširdus darbas, sudė-
tingas nuotolinis mokymas(is) ir 
meilė muzikai nesutrukdė pasiek-
ti aukštų rezultatų. 

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

D. Milius, J. Čijunskis, A. Gudavičiūtė, P. Andruškevičius su mokytojais V. Andruškevi-
čiumi ir V. Mieščionaičiu/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

A. Žėkas ir mokytojas J. Mikolainis/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Birželio 15-17 dienomis Drus-
kininkų JUC vasaros veiklų 
maratonas prasidėjo fantastiš-
ka „Savęs pažinimo“ stovykla 
– nepamirštama ir atradimų ku-
pina kelione. Trys dienos ir dvi 
naktys – toks trumpas laikas, 
bet pasiekti pokyčiai ir stovy-
klos nauda jaunuoliams buvo 
akivaizdūs. Stovyklos vado-
vės Aistė Fedaravičiūtė ir Ger-
da Zubavičienė džiaugiasi, kad 
dvidešimt Druskininkų savi-
valdybės jaunuolių sąmonin-
gai priėmė iššūkį sau – stojo į 
kovą su savo baimėmis, drąsiai 
kalbėjo apie savo silpnybes bei 
stiprybes, su dideliu smalsu-
mu mokėsi priimti save ir ki-
tus, spindinčiomis akimis, ku-
pini entuziazmo, priėmė visus 
jiems mestus iššūkius. 

Pirmąją stovyklos dieną jaunuo-
lių laukė vadovų paruošti ir ne-
formalaus ugdymo metodais pa-
remti susipažinimo ir komandos 
formavimo žaidimai, po pietų su 
jaunuoliais dirbo lektorius Sau-
lius Bagdonas, įvairių metodų 
pagalba ugdė pasitikėjimą savi-
mi, jaunuoliai turėjo išeiti iš savo 
komforto zonos ribų, išdrįsti kal-
bėti drąsiai ir viešai, nebijoti ne tik 
emocinio, bet ir fizinio kontakto su 
kitais žmonėmis, žiūrėti vienas ki-
tam į akis, sakyti komplimentus, 
betarpiškai bendrauti. Lektorius 
jaunuolius motyvavo, mokė siekti 
svajonių ir tikslų, atrasti savo pa-

šaukimą. Vakarą leidome kartu 
su stalo žaidimų asociacijos „Bo-
ard Punks“ savanoriu Juliumi.

Antrąją dieną jaunuoliai save 
pažinti bandė baidarių žygy-
je, kuriame jų laukė tikras emo-
cijų lietus. Vieniems – dėl dide-
lio džiaugsmo, kitiems – dėl per 
sunkių kliūčių ar nesusikalbėjimo 
su partneriu. Daugumai stovy-
klos dalyvių tai buvo pirma tokia 
patirtis, atnešusi didelį džiaugs-
mą ir pasitenkinimą savo ištver-
me bei ryžtu. Po visų išbandymų 
gamtoje pasinėrėme į kvapų pa-
saulį, įkvėpėme energijos, pasi-
tikėjimo savimi ir meilės. Lektorė 
Vita Bagdonavičienė padėjo su-
prasti, kas yra aromapsichologija, 
užsiėmimo metu taikėme skirtin-
gas praktikas užslopintoms emo-
cijoms transformuoti bei paleisti.

Paskutinę stovyklos dieną jau-
nuoliai savo tvirtumą ir ryžtą iš-
bandė ekstremaliose „Uno“ nuo-
tykių parko trasose, kuriose laukė 
akistata su aukščio baime – ją 
įveikė kiekvienas. Po pietų laukė 
refleksijos ir atsisveikinimas.

Kartu patyrėme daug – susipa-
žinome, įveikėme visas kliūtis, su-
stiprėjome. Užsimezgusios drau-
gystės tęsis ir toliau, susitiksime 
tose pačiose Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro erdvėse, kurios 
yra atviros visam jaunimui.

Stovykla finansuojama Jaunimo 
reikalų departamento prie Socia-
linės apsaugos ir darbo ministeri-

jos, įgyvendinant projektą „JUC – 
namai jaunimo idėjoms“.

Stovyklos dalyvių įspūdžiai
Eimantas P.: „Net nesitikėjau, 

kad ši stovykla bus tokia nuostabi 
ir pilna nuotykių. Visi šios stovy-
klos dalyviai buvo draugiški, ben-
dravome ir linksmai kartu leidome 
laiką. Veiklos buvo įdomios ir ku-
pinos nuotykių. Labiausiai norė-
čiau padėkoti Aistei ir Gerdai už 
tai, kad nepagailėjo savo laiko ir 
šioje nuostabioje stovykloje buvo 
su mumis“.

Martyna R.: „Eidama į stovyklą, 
nežinojau, ką joje veiksime. Ma-
niau, kad ji bus tokia, kaip ir visos 
kitos, nieko nebus ypatingo. Bet 
labai klydau. Stovykla buvo nuos-
tabi – jos metu žaidėme komandi-
nius, stalo žaidimus, buvo įvairiau-
sių pramogų. Kiti stovyklos nariai 
buvo labai nuoširdūs ir draugiški, 
galėjai visada su jais pasikalbė-
ti. Norėčiau labai padėkoti Aistei ir 
Gerdai už nuostabią stovyklą“. 

Džesika V. „Stovykla buvo pa-
sakiška, o visi dalyvavę žmonės – 
draugiški. Dėkoju Aistei ir Gerdai, 
kad suteikė galimybę dalyvau-
ti šioje stovykloje. Man šita sto-
vykla padėjo labiau pažinti save 
ir kitus, išmokti bendrauti su įvai-
riais žmonėmis, padėti jiems. Esu 
labai dėkinga visiems už gerai 
praleistą laiką.“

Druskininkų JUC informacija

Jaunuoliai laiką smagiai praleido JUC savęs 
pažinimo stovykloje

Druskininkų JUC vasaros veiklų maratonas prasidėjo fantastiška „Savęs pažinimo“ stovykla – nepamirštama ir atradimų kupina 
kelione/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka
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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

Darbui restorane „Romnesa“ Druskininkuose 
reikalingi virėjai. Darbas pamaininis. 

Kreiptis tel. 8 614  44445

Renginiai
XVIII tarptautinis menų fes-

tivalis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“

Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčio-
je – Sakralinės muzikos ciklas 
„Čiurlioniškąją stygą palietus 

Birželio 27 d., šeštadienį, 
19.30 val. 

Eglė Juozapaitienė (sopranas); 
Ieva Barbora Juozapaitytė (so-
pranas), Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas Vytau-
tas Juozapaitis (baritonas), Re-
nata Marcinkutė (vargonai)

Liepos 4 d., šeštadienį, 19.30 
val. 

Mindaugo karūnavimo – Valsty-
bės dienai – koncertas „Čiurlionio 
įkvėpti“: 

Ieva Prudnikovaitė (mecosopra-
nas, Lietuva, Šveicarija), Nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas Vladimiras Prudniko-
vas (bosas), festivalio „Sugrįži-
mai 2020“ dalyvė Vaiva Datenytė 
(sopranas, D. Britanija), Gedimi-
nas Kviklys (vargonai)

Birželio 25 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje knygos apie Izabelę 
Skliutaitę-Navarackienę ,,Ten kur 
Tėvynė šaukia” sutiktuvės

Liepos 2 d. 16 val. Tapybos 
plenero „Šlavantas 2020“ paro-
dos atidarymas (V. K. Jonyno ga-
lerijoje, Turistų g. 9, Druskininkai)

Birželio 27 d. 16 val. pianis-
to Roko Zubovo koncertas M. K. 
Čiurlionio namų-muziejaus sode. 
Programoje – M. K. Čiurlionio, V. 
Bartulio, F. Chopin kūriniai (M. K. 
Čiurlionio g. 35, Druskininkai). 
Koncertas mokamas

Liepos 1 d. 20 val. pianisto Jur-
gio Karnavičiaus koncertas M. K. 
Čiurlionio namų-muziejaus sode. 
Programoje: V. Barkausko, C. De-
bussy, G. Faure, V. Bartulio kūri-
niai (M. K. Čiurlionio g. 35, Druski-
ninkai). Koncertas mokamas

Parodos
Iki birželio 28 d. V. K. Jonyno 

galerijoje eksponuojama Gerar-
do Raito Šatūno paroda „Ezote-
rika“ (Turistų g. 9)

Iki liepos 1 d. V. K. Jonyno ga-
lerijoje eksponuojama Aido ir Le-
ono Striogų paroda ,,Dviese“ (Tu-
ristų g. 9)

Iki liepos 1 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuo-
jama Ričardo Dailidės paroda 
„Čiurlionio namų trauka“ (M. K. 
Čiurlionio g. 35).

Iki liepos 15 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuoja-
ma paroda „Menas ir meno edu-
kacija Japonijoje“ (M. K. Čiurlio-
nio g. 35)

Druskininkų miesto muzieju-
je veikia paroda „Stanislavas 
Moniuška – aštuoniolika kūry-
bos ir meilės metų Vilniuje“, skir-
ta kompozitoriaus S. Moniuškos 
200-osioms gimimo metinėms 
(M. K. Čiurlionio g. 59)

Iki liepos 4 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ veikia Onutės Za-
karienės kūrybinių darbų paroda 
„...aš taip noriu...“ (M. K. Čiurlio-
nio g. 27)

Iki birželio 30 d. Viešojoje bi-
bliotekoje veikia fotografijų par-
oda iš Okupacijų ir laisvės kovų 
muziejaus fondų „Už Uralo, že-
mės galo...“, skirta Gedulo ir vil-
ties dienai

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

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 602 13870

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą. 
Sukomplektuojame medžiagas, suteikiame garantijas. 

Tel. 8 655 75705

Kokybiškai atliekame buto remontus, restauruojame vonias, 
santechnikos darbai. Tel. 8 607 38627

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

Kanalizacijos ir santechnikos darbai. 
Tel. 8 656 21154

SAVIVARČIO PASLAUGOS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!

Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas, 
išvežame šiukšles, pervežame baldus.

Tel. 8 673 93725

Parduodamas 40 arų namų valdos sklypas 
miške 5 km nuo miesto ribos netoli Nemuno. 
Ne vienkiemis, elektra šalia sklypo, geras pri-
važiavimas. Kaina – 10 500 Eur. 

Tel. 8 602 28830

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

Atliekame apdailos ir statybos darbus. 
Tel. 8 662 54809

A. Andriejuk optikoje gydytojo patikra 
užsakant akinius yra nemokama. 

Akinių rėmeliams iki 80 proc. nuolaida.
M. K. Čiurlionio g. 65.

Tel. 8 313 51153

Automobilių dirbtuvėms reikalingas autošaltkalvis, galintis 
remontuoti automobilių važiuokles. Tel. 8 612 68057

Klijuoju plyteles. Tel. 8 610 66734

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

Socialinių paslaugų centro globos 
centras kviečia kartu paminėti Globėjų 

ir globos savaitę
Birželio 29 – liepos 5 dienomis visoje Lietuvoje bus mini-
ma Globėjų ir globos savaitė. Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro globos centras kviečia pami-
nėti ją kartu.

Birželio 29 d.
13 val. į aikštę prie Viečiūnų bendruomenės centro, Jaunystės 
g. 17, Viečiūnuose, kviečiame šeimas, suaugusius ir vaikus. 
Pristatysime globos ir įvaikinimo situaciją mūsų savivaldybėje, 
globos centrų veiklą, globos pertvarką. Mažuosius pakviesime 
nupiešti šeimą. Laukia prizai ir atminimo dovanėlės

Birželio 30 d.
Atvirų durų diena Druskininkų globos centre, Veisiejų g. 17, 
Druskininkuose:
10 val. filmas „Mes galime daug ką pakeisti“
13 val. GC veiklos pristatymas su skaidrėmis

Liepos 1 d.
18 val. Karolio Dineikos sveikatingumo parke, Sausoji g. 1, 
Druskininkuose, – žygis su šiaurietiškomis lazdomis ir gero-
sios patirties pristatymas

Liepos 2 d.
13 val. aikštėje prie Leipalingio dvaro, Alėjos g. 30, Leipalingy-
je, suaugusius ir vaikus kviečiame turiningai praleisti popietę 
su Druskininkų globos centro darbuotojais. Mažuosius pakvie-
sime nupiešti šeimą. Suaugusius supažindinsime su globos ir 
įvaikinimo situacija mūsų savivaldybėje, globos centrų veikla, 
globos pertvarka. Laukia prizai ir atminimo dovanėlės.

Liepos 3 d.
11 val. Druskininkų savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 7, Drus-
kininkuose, – Druskininkų globos centro darbuotojų susitiki-
mas su Savivaldybės administracijos darbuotojais.
17 val. Druskininkų pramogų aikštėje, Vilniaus al. 24, Druski-
ninkuose, miestelėnus ir kurorto svečius kviečiame smagiai ir 
prasmingai praleisti laiką. Įdomios patirtys, gera nuotaika, vai-
kų užimtumas, prizai ir atminimo dovanos – garantuoti!

Liepos 5 d.
12 val. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vil-
niaus al. 1, Druskininkuose, Šv. Mišios už esamus ir būsimus 
globėjus, tėvų globos netekusius vaikus

Visą savaitę Druskininkų globos centras savo „Face-
book“ paskyroje organizuos konkursą. Kviečiame ak-
tyviai dalyvauti!
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Į Čiurlionio miestą grįžta festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
M. K. Čiurlionio kūrybos puo-

selėtojas, tyrinėtojas, menoty-
rininkas Adelbertas Nedzels-
kis, paprašytas tarti žodį apie 
didįjį Lietuvos menininką jo 
vardo festivaliui Druskininkuo-
se rašo: „... kai pradėjo Pasau-
lį suvokti, kai išgirdo pušų kalbą, 
įsiminė dangaus ir vandens spal-
vas, išgirdo miško muziką, kva-
pą gniaužiančią Raigardo slėnio 
erdvę, visa esybe įkvėpė kaimo 
moterų dainuojamų dainų graudų 
turinį – tai jau buvo visam gyve-
nimui besąlygiškai pamilti Druski-
ninkai.“

Pamilo Druskininkus, tampriai 
suaugo su Čiurlionio gyvenimu 
ir kūryba, įsipynė į kurorto kultū-
rinį gyvenimą nuo 2003 m. Lietu-
vos muzikų rėmimo fondo kartu 
su Druskininkų savivaldybe ren-
giamas tarptautinis menų festiva-
lis „Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“. Šiųmečiam festivaliui, 
kaip ir visiems kultūros ir meno 
renginiams, nebuvo galimybės 
pristatyti druskininkiečiams ir ku-

rorto svečiams tradicinę plačią 
profesionaliojo meno programą. 
Tačiau, atsitraukus grėsmėms, 
bet laikantis vis dar galiojančių 
saugumo reikalavimų, nuo birže-
lio 27 d. į Čiurlionio miestą festi-

valis grįžta. 
Per 50 profesionaliosios muzi-

kos meistrų ir jaunų talentingų at-
likėjų – solistų, meno kolektyvų 
atliks didžiojo Lietuvos genijaus, 
jo amžininkų, šiuolaikinių meno 

kūrėjų kūrinius, gerbėjus pakvies 
į koncertus ir renginius Druskinin-
kų bažnyčioje, Miesto muzieju-
je, viešojoje bibliotekoje, „Grand 
SPA Lietuva“ bei M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje.

Meistriškumu, turtingomis kla-
sikinės muzikos programomis 
džiugins pripažinti meno kolekty-
vai: Čiurlionio kvartetas, ansam-
blis „Lietuvos Jeruzalė“, Lietuvos 
kariuomenės orkestras, žino-
mi Lietuvos ir iš užsienio atvy-
kę „Sugrįžimų“ festivalio dalyviai 
– dainininkai, vargonų muzikos 
meistrai, kiti instrumentininkai. 
Rengiamas E. Mieželaičio, sky-
rusio didžiulę pagarbą ir dėmesį 
M. K. Čiurlionio kūrybai, jos puo-
selėjimui, kūrybos vakaras, bus 
pristatyta naujausia jo kūrybai ir 
tik ką praėjusioms (2019 m.) po-
eto šimtosioms gimimo metinėms 
skirta E. Baliutytės-Riliškienės 
knyga „Eduardas Mieželaitis“. 
Skambės poetinis žodis, Drus-
kininkų „Bočių“ dainos, jaunųjų 
smuikininkų atliekama muzika. M. 

K. Čiurlionio meno mokykloje bus 
pristatyti Druskininkų jaunųjų kū-
rėjų – dailininkų, literatų konkurso 
„Čiurlioniška Raigardo slėnio le-
genda“ dalyvių –  darbai, ryškiau-
sių darbų autoriai bus apdovano-
ti prizais.

Druskininkiečius ir kurorto sve-
čius birželio 27 d., šeštadienį, 
19.30 val. Druskininkų bažny-
čioje pasitiks festivalio Pradžios 
koncertas su garsiais ir visa-
da laukiamais atlikėjais – Vy-
tautu, Egle, Ieva Barbora Juo-
zapaičiais. Bilietus į šį ir kitus 
bažnyčioje vyksiančius festivalio 
koncertus įsigyti galima koncerto 
vietoje prieš 1 val.

Ačiū visiems atlikėjams, partne-
riams, rėmėjams ir bičiuliams už 
visa tai, ką bendromis pastangomis 
darome vardan M. K. Čiurlionio kū-
rybos puoselėjimo ir sklaidos.

Maloniai lauksime ištikimų klau-
sytojų druskininkiečių ir atvyks-
tančių kurorto svečių.

LMRF informacija

„Atgimimo“ mokykloje – „Vilties paukščiai 2020“

Jau tryliktą kartą surengtoje „Mokyklos vilties“ šventėje pagerbti geriausi ,,Atgimimo“ mokyklos mokiniai/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė 

Spalvotais balionais papuošti 
mokyklos stadiono vartai, var-
dinės vietos mokiniams, gė-
lėse skendinti tribūna, svečių 
šurmulys ir fone skambanti 
muzika... Tokia neįprasta „Mo-
kyklos vilties 2020“ šventės er-
dvė intrigavo visus, atėjusius 
į geriausių ,,Atgimimo“ moky-
klos mokinių pagerbimo šven-
tę.

Direktorės pavaduotoja Virgini-
ja Žėkaitė ir mokytoja Valė Šmi-
tienė, vedusios renginį, neslėpė 
džiugesio dėl jau tryliktą kartą su-
rengtos „Mokyklos vilties“ šven-
tės. Mokyklos direktorė Danutė 
Časienė, pasveikinusi su 75-ųjų 
mokslo metų „Atgimimo“ moky-
kloje pabaiga, pristatė garbius 
svečius: Savivaldybės merą Ri-
čardą Malinauską, Seimo narį Ze-
noną Streikų, Švietimo skyriaus 
vedėją Dianą Brown, mokinių tė-
vus Aušrą ir Taurą Česnulevičius, 
mokyklos tarybos pirmininką Mo-

destą Vitkauską, mero patarėją 
Simoną Kazakevičių ir kitus. Di-
rektorė pasakojo, kad į šią šven-
tę pakviečiami tik patys geriausi 
mokyklos mokiniai. Per 12 metų 
apdovanota net 480 geriausiųjų, 
o šiemečio renginio metu „Vilties 
paukščių“ statulėlės įteiktos dar 
43 mokiniams.

„Žinios – tai bagažas, kurio nie-
kada nereikia nešti“, – įteikdamas 
padėkas sakė Savivaldybės me-
ras R. Malinauskas. Kartu su Švie-
timo skyriaus vedėja D. Brown jis 
apdovanojo dešimt vien dešimtu-
kais besimokančių mokinių.

Kiekvienais metais Amerikos 
Lietuvių fondo skiriama mokyklos 
įkūrėjo Domininko Viščinio vardi-
nė premija, kurią įsteigė jo brolis, 
Druskininkų Garbės pilietis Pe-
tras Viščinis. Šįkart ji atiteko 8b 
klasės dešimtukininkei, aktyviai 
ir stropiai mokinei bei sportininkei 
Akvilei Orliukaitei ir direktorės pa-
vaduotojai, anglų kalbos mokyto-
jai Loretai Šilanskienei, pelniusiai 
kolegų ir mokinių pagarbą.

Kasmetė Dariaus Šavolskio, bu-
vusio „Ryto“ gimnazijos abiturien-

to, dirbančio Europos parlamente, 
premija skirta 8b klasės mokiniui 
Vincentui Akstinui, puikiai besi-
mokančiam daugelio olimpiadų 
ir konkursų dalyviui bei laurea-
tui. Mokyklos tarybos pirmininkas 
M. Vitkauskas, įteikdamas padė-
ką aštuntokei Austėjai Katčenkai-
tei, palinkėjo gero starto, tęsiant 
mokslus gimnazijoje, o Seimo na-
rys Z. Streikus, už aukštus mokslo 
pasiekimus apdovanodamas Mar-
tin Kisialeuski, linkėjo visiems kie-
kvieną dieną būti geresniems, nei 
vakar, ir džiuginti kitus.

A. ir T. Česnulevičių vardinė 
premija skirta Gustei Vailiony-
tei, puikiai mokinei ir idėjų suma-
nytojai. ,,Kas gi, jei ne aš? – taip 
atsakomybės ir pilietiškumo su-
pratimą įvardijo A. Česnulevičie-
nė. – Svarbu priminti sau – ,,Aš 
galiu“, o tai įkvepia geriems dar-
bams, nelaukiant raginimo.“

Unikalios „Mokyklos vilties“ sta-
tulėlės buvo išdalintos kitiems ge-
riausiems 8 klasių mokiniams. 
Vėjūnei Malūnavičiūtei, Orintai 
Savukynaitei ir Medui Dobelinskui 
statulėles įteikė mokyklos Tarybos 

narys Edgaras Suchanekas.
Ketvirtokams Gretai Januškai-

tei, Elzei Skausmenytei, Nojus 
Kašlejui padėkojo klasių moky-
tojos Daiva Milevskienė, Jolan-
ta Šikšnienė, Laima Dabrukienė. 
Penktokus Viltę Akstinaitę, Mile-
ną Juodeškaitę, Ivaną Melniko-
vą, Justiną Plukytę, Gustę Trai-
gytę, Gytę Vaickelionytę, Beną 
Šukį, Mingailę Bočkutę, Gabrielę 
Dos Anjos, Jutą Januškaitę, Ade-
lę Steponėnaitę, Gabrielę Sucha-
nekaitę, Emiliją Krušaitę, Ago-
tą Granatauskaitę pagerbė mero 
patarėjas S. Kazakevičius ir Švie-
timo skyriaus vedėja D. Brown. 

Geriausius šeštokus – Milaną 
Čepukėnaitę, Kamilę Balevičiūtę, 
Liviją Jurionytę, Brigitą Voverytę, 
Godą Savukynaitę, Patriciją Pi-
leckaitę, Elijų Voronovą, Liudviką 
Krupinską, Paulių Dumbliauską –

 apdovanojo mokyklos direkto-
riaus pavaduotojos L. Šilanskienė 
ir Aušra Keturkienė. Puikiai besi-
mokantiems septintokams – Jutai 
Šematovičiūtei, Eitvilei Zuberniū-
tei, Miglei Labanauskaitei, Gvidui 
Jautakui, Martynui Plukiui, Aidui 

Pečukevičiui, Viltei Slidziauskaitei, 
Viktorijai Nanartonytei ir Monikai 
Vaitkutei – statulėles įteikė geo-
grafijos mokytoja Stasė Kirkliaus-
kienė ir meras R. Malinauskas.

Direktorė D. Časienė „Mokyklos 
vilties“ statulėlę – „Laimės paukš-
tę“ – mokyklos bendruomenės 
vardu už nuoseklų „Atgimimo“ mo-
kyklos išorės ir vidaus aplinkų to-
bulinimą, gražinimą, pasitikėjimą 
mokytojais, leidžiant savo vaikus 
į šią mokyklą, rūpestį ir dėmesį 
mokyklos bendruomenei visus 20 
mero veiklos metų įteikė Savival-
dybės merui R. Malinauskui.

O šventės pabaigoje, plieskiant 
karštai vasaros saulei, į stadio-
ną įriedėjo autobusiukas, iš kurio 
liejosi smagi vasariška daina. Tai 
žadėtoji staigmena – Justo Lapa-
tinsko ir saksafonisto Roko Barz-
džiaus duetas – dovana šventės 
dalyviams.

„Pakeisti vėjo krypties negali-
me, bet nukreipti bures tikslo link 
įmanoma“, – atsiimdama premi-
ją, sakė A. Orliukaitė. Belieka vi-
siems palinkėti palankaus vėjo ir 
naujų laimėjimų!
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Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas. 
Tel. 8 636 27602

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kiti. 
Tel. 8 693 99456

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS, 
grindinio TRINKELES, 
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ
Tel. 8 620 65577

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

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

Autoservisui reikalingas automechanikas remontuoti 
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

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

Perkame miškus su 
žeme arba iškirtimui, 

žemės sklypus. 
Tvarkome dokumentus. 
Tel. 8 625 80008

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės 
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008 

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

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

Reikalingas patyręs sodininkas prižiūrėti sodo augalus. 
Tel. 8 698 40430

Parduodami namų valdos sklypai nuo 
17 arų ploto. Tel. 8 687 10508

Prisijunk prie „Toli Toli“ komandos! Ieškome:

* VIRĖJO, (-OS); 
* VIRĖJO PADĖJĖJO, (-OS)

Siūlome:
* konkurencingą atlygį (nuo 5 iki 9 Eur už valandą, 

atskaičius mokesčius);
* pozityvią ir entuziastingą atmosferą;
* darbą bičiuliškame ir smagiame kolektyve;
* visas socialines garantijas.
Patirtis – didelis privalumas, bet ne būtinybė!
Labai svarbu – greita orientacija, gera nuotaika ir pozi-

tyvumas, tvarka švara, meilė žmogui ir tam, kuo užsiimi. 
Jei vertybės panašios, rašyki ar skambinki!
Papasakosime detaliau apie sąlygas.

CV siųsti info@tolitoli.lt
Daugiau informacijos telefonu +370 600 08 542

Perka automobilio „UAZ 469“ markės kariškus tiltus 
arba BTR blokiruotę. Priekabą „Skif“ arba „Uaz“. 

Tel. 8 606 14389

Parduoda skaldytas 
beržines ir 

alksnines malkas. 
Tel. 8 673 56110 

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

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

Statybos įmonei reikalingi apdailininkai, 
plytelių klojėjai, statybos vadovas.

Tel 8 687 41202
Parduodami: „VW Passat“, 1993 m. 1, 9 TD – 500 Eur, „VW Passat“, 

1994 m. 1,9 TDI – 450 Eur, lieti ratlankiai „Renault“ automobiliui R-15 
– 70 Eur, ketaus krosnelė – 40 Eur, E39 2,5 turbina. Tel. 8 624 25449

Lazdijų r. Gudelių kaime nebrangiai parduodama 
sodyba su 52 arais žemės. Tel. 8 673 77414

Parduodu mažai naudotą gražią sofą su dviem foteliais. 
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619 23415

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

REIKIA PINIGŲ?
Suteikiame paskolas, 
skoliname papildomai, 

refinansuojame turimas.
8 608 79790

Vartojimo kredito davėjas 
UAB „LSV Intergroup“

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

GRINDŲ 
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

Atliekame visus vidaus 
apdailos, remonto ir 

kitus statybos  darbus. 
Tel. 8 675 90775
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Paminklai, kapaviečių 
tvarkymas, senų kapaviečių 

restauravimas, teraso 
   gaminiai. 

       Tel. 8 604 08111

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus broliui Vitui, 

nuoširdžiai užjaučiame Petrą Kibirkštį.

B. ir J. Kisieliai

VSB nuo liepos 1 d. kviečia pasinaudoti 3-omis 
nemokamomis pedikiūro procedūromis

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
įgyvendiną Druskininkų savi-
valdybės visuomenės sveika-
tos rėmimo specialiosios pro-
gramos lėšomis finansuojamą 
projektą „Diabetinės pėdos 
priežiūros paslaugų užtikrini-
mas Druskininkų savivaldy-
bėje“. Projekte kviečiami da-
lyvauti asmenys, sergantys 
cukriniu diabetu. Per 2020 me-
tus bus galima pasinaudo-
ti 3-omis nemokamomis pedi-
kiūro procedūromis. 

Iš savo šeimos gydytojo gauki-
te ligos išrašą, kuriame pažymė-
ta, kad sergate cukriniu diabetu.

Registruokitės procedūrai pas 
pedikiūro specialistę Rena-
ta Gailiusienę tel. 8 681 56879. 
Paslauga teikiama Druskinin-
kų „Eglės sanatorijos“ „Žilvino“ 
II korpuse, 105 kab. Ligos išra-
šą paduokite pedikiūro specialis-
tei p. Renatai.

Visose „Eglės sanatorijos“ pa-
talpose ir procedūros metu būti-
na dėvėti apsauginę veido kaukę.

Procedūra nemokamai teikia-
ma tik Druskininkų savivaldybės 
gyventojams.

Daugiau informacijos apie šį 
projektą suteiksime visuomenės 
sveikatos biuro el. paštu vsb.sti-
prinimas@gmail.com

Ugniagesiai gelbėtojai kviečia elgtis atsakingai 
vandenyje

Atėjus taip lauktai vasarai 
ir prasidėjus mokinių atosto-
goms, vis daugiau laiko pralei-
džiame prie vandens telkinių. 
Maudynės daugeliui – neatsieja-
ma vasaros pramoga, o kad po-
ilsis gamtoje nesibaigtų trauma 
ar nelaime, būtina saugiai elgtis. 

Patariame nepalikti be priežiū-
ros mažamečių vaikų, nesimau-
dyti, nešokinėti į vandenį ne-
žinomose, nuošaliose vietose. 
Pradėjus skęsti, atsitrenkus į du-
gną ir susižalojus, niekas jūsų gali 
nepastebėti, nesuteikti pagalbos. 
Stenkitės neplaukti toli nuo kran-
to, nešokinėti, neišdykauti valty-
je, nes valtis gali apvirsti. Pradė-
dami plaukti valtimi, įsitikinkite, 

kad yra gelbėjimosi ratas, lieme-
nės. Pagalvokite, kaip reikės gel-
bėtis ar gelbėti skęstantį draugą, 
apvirtus valčiai. Ar turėsite tam 
priemonių? Nesimaudykite iškart 
po valgio, išgėrę alkoholinių gė-
rimų. Perkaitę, nešokite staiga į 
vandenį.

Jei pradėjote skęsti, pasistenki-
te įkvėpti kuo daugiau oro, o dė-
mesį į save atkreipkite, mojuoda-
mi rankomis. Pamatę skęstantį 
žmogų, šaukdami mėginkite at-
kreipti aplinkinių dėmesį ir skam-
binkite skubios pagalbos numeriu 
112. Po to įsitikinkite, ar šalia nėra 
kokios nors gelbėjimo (gelbėji-
mo rato, valties ir kita) arba pa-
rankinės priemonės, kuri neskęs-

ta (kamuolio, čiužinio ir panašiai).
Jeigu įmanoma, pamėginki-

te pasiekti skęstantįjį ranka, laz-
da, stora medžio šaka arba nu-
meskite jam virvę. Jei šalia nieko 
daugiau nėra, pamėginkite gel-
bėti skęstantį, priplaukę prie jo 
plaukiojimo priemone (valtimi, 
vandens dviračiu), gelbėjimo ar 
parankine priemone, kuri neskęs-
ta, paduoti ją skęstančiajam per 
saugų atstumą, kad jis negalėtų 
jūsų sugriebti.

Įsidėmėkite, kad gelbėti skęs-
tantį gali tik geras plaukikas, kuris 
išmano gelbėjimo būdus ir moka 
tai atlikti praktiškai.

Druskininkų PGT informacija

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam darbui ieško viešbučio ūkvedžio. 
Atlyginimas – 700 Eur. Tel. 8 615 34147

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

Tel. 8 644 55355

Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, 
dėl kompensacijos (1000 Eur) perkant naują 

transporto priemonę (automobilį, motorolerį, 
paspirtuką). Tel. 8 613 91192

Parduodamas 200 arų skly-
pas Lipliūnuose. Elektra sklype, 
geras privažiavimas, atlikti geo-
deziniai matavimai, šalia gyve-
na kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +3702987015 
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2020.06.27 d.
Šeštadienis

2020.06.26 d.
Penktadienis

2020.06.28 d.
Sekmadienis

2020.06.29 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 vai-
kų“ 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.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. Vasara. 
22:20 Juros periodo pasaulis.
00:20 Pasiklydę vertime.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
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 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata”.

06:55 PREMJERA „Sti-
čas“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Heraklis“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS 

„Galingieji reindžeriai“.
23:50 „Mara“. 
01:45 „Alinanti misija“.
03:15 „Barbaras. Kario iškilimas“.
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:10 „Paskutinis iš vyrų“.

06:00 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Varom!“.
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 Žudikų brolija.
23:10 Dvigubas smūgis.
01:10 Užtikrintas teisingumas.
02:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 „Rosenheimo policija“.
05:05 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 „Mentų karai: Kije-

vas. Sidabrinis durklas”.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 4 kampai. 
17.30 Pagaliau savaitgalis. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis”.
22.30 Reporteris. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pavojingos gatvės.
23:40 Techninis nokautas.
01:20 „Kobra 11“.
02:55 „Iš visų jėgų“.
03:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
04:30 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Euromaxx. 
06:35 Pasaulio puodai. 
07:30 Šoka Lietuva (kart.).
07:40 Keistuolių sala.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keis-

čiausi pasaulyje.
12:50 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės 4.
13:35 Klausimėlis.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu 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 „Vakarėja“ su Martynu Star-

kumi.
22:30 Ana Marija muilo operų šalyje.
24:00 Juros periodo pasaulis.
02:00 Bili Kukuk. Margot turi likti.
03:30 Narsutis Dumbauskas. Dvira-

čių sporto profesorius. 
04:40 Keistuolių sala.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 27 s. 

Skaistaveidė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Euro-

pos tyrai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų dinastijos. Kitu kampu.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. Lietuva – Nor-
vegija. 

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu 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“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu 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 Čikagos policija 3.
00:30 Stop juosta (su vertimu į ges-

tų k.). Alaus pramonė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų 

k.). Alaus pramonė. (kart.).
05:15 Ponių rojus.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Laikykitės ten. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Šarūnas Marčiulionis. LKL - 

krepšinis Lietuvoje vėl! 
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos”.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Protų kovos su Robertu Pe-

trausku. 
19.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje”.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Šarūnas Marčiulionis. LKL - 

krepšinis Lietuvoje vėl! 
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 Protų kovos su Robertu Pe-

trausku. 
03.35 „Pasaulio turgūs“.
04.00 „24/7“.
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.

08:00 „Ančiukų istorijos”.
08:30 PREMJERA „Kitsy“. 
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Išdykėlis Danstonas”.
12:45 „Dantukų fėja 2“.
14:35 „Šokis hip-hopo ritmu“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Dantukų fėja“.
21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Adelainos amžius“.
23:55 „Audrų karas“.
01:40 „Atkeršyti bet kokia kaina“.
03:15 „Deganti žemė“.
04:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:15 „Paskutinis iš vyrų“.

06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.

08:00 PREMJERA „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 PREMJERA „Žalioji byla“. 
11:30 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis ke-

liauja į Holivudą!“.
13:10 „Slaptasis agentas Maksas“.
15:05 „Princas ir aš“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Bibliotekininkas 3: Judo taurės pra-
keiksmas“.

21:20 VASAROS VAKARO KINO 
TEATRAS „Perl Harboras“.

01:05 „Galingieji reindžeriai“.
03:15 „Audrų karas“.
04:45 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:10 „Paskutinis iš vyrų“.

06:00 „Vieniši tėvai“.
06:25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ .
7:55 „Pasaulis pagal moteris“. 
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Viešbutis“.
20:30 PREMJERA „Blogoms mergi-

noms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Alinanti misija“.
23:50 „Skubi pagalba“.
00:45 „Kobra 11“.
01:40 „Rezidentas“.
02:30 „Vieniši tėvai“.
03:20 „Skubi pagalba“.
04:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:35 „Paskutinis iš vyrų“.
05:25 „Kobra 11“.

07:00 „Tomas ir Džeris“.
07:30 „Saugokis meškinų“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.
08:20 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Nuotykių metas“.
09:35 „Tinginių miestelis“.

06:50 „Tomas ir Džeris“.
07:20 „Saugokis meškinų“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Berniukas Blogiukas“.

08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Nuotykių metas“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Riteris 

Rastis 2. Metalo laužo sukilimas.
11:05 Flukas.
12:55 Gyvūnas.
14:40 Forestas Gampas.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Medalionas.
21:20 Ties riba į rytojų.
23:35 Maksimali rizika.
01:30 Blondinė ieško vyro.
03:15 Programos pabaiga.

06:15 „Iš širdies į širdį“.
07:40 „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 „Kvailiai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pavojai 

gelmėse.
00:45 „Rivjera“.
01:45 Ties riba į rytojų.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Rosenheimo policija“.
05:50 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. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Grilio skanėstai. 
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos”.
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 še-

šėlyje“.
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. Laisvės TV laida. 
05.40 Bušido ringas. 
06.00 „Gluchariovas”.

06:30 „Geriausi šuns drau-
gai“.

07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Laukinė karalystė“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:00 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Pragaras 

rojuje.
23:45 AŠTRUS KINAS Žiemos 

spąstuose.
01:20 Pavojingos gatvės.
03:10 Programos pabaiga.

06:30 „Ultimate Stron-
gman“ pasaulio komandinis 
galiūnų čempionatas. 

07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Laukinė karalystė“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:00 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:45 „Sūnus paklydėlis“.
23:45 Pragaras rojuje.
01:45 Žiemos spąstuose.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 „Pone prezidente”.
07.00 4 kampai. 

07.30 Kaimo akademija. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 Pinigų karta. 
09.30 Pagaliau savaitgalis. 

23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 

23.30 Protų kovos su Robertu Pe-
trausku. 

00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Meilės lygtis“.
02.20 „Pone prezidente”.
02.40 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas”.
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.10 4 kampai. 
04.30 Pagaliau savaitgalis. 
04.55 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 
05.30 Nauja diena. 
06.00 „Pone prezidente”.

10:00 KINO PUSRYČIAI Pelėdų ka-
ralystės sargai.

11:55 Nuotykių ieškotojas Tedas.
13:35 Mano gyvenimo žuvis.
16:05 Valstybės galva.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Haris Poteris 

ir ugnies taurė.
22:30 Blondinė ieško vyro.
00:35 Kai šėlsta mamos.
02:00 Žudikų brolija.
03:45 Programos pabaiga.

21:30 Pasimatysime sapne.
23:05 Šoklys. 
00:30 Kino žvaigždžių alėja. Vidur-

nakčio žmogus.
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų dinastijos. Kitu kampu.
03:15 Etnos. 
03:45 Klausimėlis. 
04:00 Šventadienio mintys. 
04:25 Ana Marija muilo operų šalyje. 
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2020.06.30 d.
 Antradienis

2020.07.01 d.
 Trečiadienis

2020.07.02 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

09:00 Džesika Flečer.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu 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.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu 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 Čikagos policija 3.
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 pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Veranda. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
13:00 Įdomiosios atostogos.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 3.
00:30 Laikinosios sostinės fenomenas. 
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 pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:45 Laikinosios sostinės fenome-

nas. 
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą”.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – vis-

kas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Deganti žemė“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Deganti žemė“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:50 „Kobra 11“.
01:45 „Rezidentas“.
02:35 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:40 „Paskutinis iš vyrų“.
05:30 „Kobra 11“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:55 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.

06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:40 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Kvailiai šėlsta“.
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 „Kvailiai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Belaisvė.
00:45 „Rivjera“.
01:45 Pavojai gelmėse.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Rosenheimo policija“.
05:50 Programos pabaiga.

06:10 „Iš širdies į širdį“.
07:40 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Kvailiai šėlsta“.
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 „Kvailiai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Miesto 

teisingumas.
00:30 „Rivjera“.
01:30 Belaisvė.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Rosenheimo policija“.
05:35 Programos pabaiga.

06:20 „Iš širdies į širdį“.
07:50 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
11:00 „Kvailiai šėlsta“.
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 „Kvailiai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nepa-

klūstantis įstatymui.
00:25 „Rivjera“.
01:25 Miesto teisingumas.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 Alchemija. VDU karta. 
05:00 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
05:30 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos”.
06.30 „Pone prezidente”.

07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.30 Pinigų karta.
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 „Kelrodė žvaigždė”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos”.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pinigų karta. 
17.00 „Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.20 Pinigų karta. 
02.40 „Meilės lygtis“.
03.30 „Laikykitės ten. 
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
06.30 „Pone prezidente”.

07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.30 4 kampai. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 „Kelrodė žvaigždė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas”.
06.30 „Pone prezidente”.

07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.30 Grilio skanėstai. 
08.00 Laikykitės ten. 
09.00 „Kelrodė žvaigždė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Grilio skanėstai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
02.20 Grilio skanėstai. 
02.40 „Meilės lygtis“.
03.30 Laikykitės ten. 
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika”.

06:25 „Pragaro virtuvė“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Mano tobulas gangsteris.
22:50 „Jūrų pėstininkai“.
23:45 „Jūrų pėstininkai“.
00:40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:45 „Sūnus paklydėlis“.
02:30 „Kobra 11“.
03:20 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
04:05 „Visa menanti“.
04:50 Programos pabaiga.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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!“.
23:05 Mano tobulas gangsteris.
00:55 „Kobra 11“.
01:45 „Iš visų jėgų“.
02:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:20 „Visa menanti“.
04:05 Programos pabaiga.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Gelbėjimo misija.
22:45 Snaiperis. Palikimas.
00:40 „Kobra 11“.
01:35 „Iš visų jėgų“.
02:25 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:10 „Visa menanti“.
03:55 Programos pabaiga. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
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 Snaiperis 3.
22:50 Gelbėjimo misija.
00:35 „Kobra 11“.
01:30 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:20 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:05 „Visa menanti“.
03:45 Programos pabaiga. 

07:55 „Viešbutis”.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
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 „Viešbutis“.
20:30 PREMJERA „Blogoms mergi-

noms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Barbaras. Kario iškilimas“.
23:40 „Skubi pagalba“.
00:45 „Kobra 11“.
01:35 „Rezidentas“.
02:25 „Vieniši tėvai“.
03:20 „Skubi pagalba“.
04:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:35 „Paskutinis iš vyrų“.
05:25 „Kobra 11“.

11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Meilės lygtis”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 4 kampai. 
17.00 „Laikykitės ten.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
02.20 4 kampai. 
02.40 „Meilės lygtis“.
03.30 „Laikykitės ten. 
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika“.

13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 

„Atkeršyti bet kokia kaina”.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Kobra 11“.
01:50 „Rezidentas“.
02:40 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
04:45 „Paskutinis iš vyrų“.
05:30 „Kobra 11”.

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Pinigų karta.
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 „Meilės lygtis”.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kaimo akademija. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambin-

siu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.20 Kaimo akademija. 
02.40 „Meilės lygtis“.
03.30 Laikykitės ten. 
04.10 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.30 „Pone prezidente”.
04.50 „Reali mistika“.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

 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

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavi-
mas, prekyba naujomis padan-
gomis

Druskininkų sav. Leipalingio 
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Bal-
tic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370  6 98 12218

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės 
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

Ieškau išsinuomoti pievą šienavimui, nuo 3 ha. 
Tel. 8 611 32800

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. 
Tel.+370 68793693

Pirkčiau ar išsinuomo-
čiau patalpas dirbtu-

vėms, siūlykite įvairius 
variantus.

 Tel. 8 646 22367 

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Tel. 8 684 44444 

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

Žemėtvarkos ir geodezijos darbai 
(kadastriniai matavimai ir kita)

Tel. 8 685 05537

Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis 
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599 

Išnuomojamos patalpos Pramonės g. 4, Druskininkai. Tinka 
komercinei veiklai. Kaina – sutartinė. Dėl išsamesnės informa-
cijos kreiptis tel. 8 663 57205

Parduodamas 6 arų žemės sklypas Jaskonių kaime, 
Miglos g. 4. Kaina - derinama. 

Tel. 8618 14474, www.asimonas.com
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Asmeniniai skelbimai
žemės sklypas, sodo pastatas 
–  31, 18 kv.m.  Gera vieta, 
patogus privažiavimas. Tel. 8 
672 77324  

Parduodamas arba keičiamas 
3 kamb. butas Vytauto g. Tel. 
8 688 70505

2,55 ha  sklypą Vilkininkų 
kaime (apie 4 km nuo Leipa-
lingio) apie 150 metrų iki 2 
ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Tel. 8 617 62483

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

Žemės ūkio paskirties sklypas 
30 arų Viečiūnuose už moky-
klos. 1 aras – 500 Eur. Tel.: 8 
612 98994, 8 616 48116

2 kamb. butas 38 kv. m. su 
baldais 4 a. Gardino g. Kai-
na – 23 500 Eur. Tel. 8 608 
46455

1 kambario (35, 30 kv. m.) 
butą Veisiejų g. 3. Kaina – 
26 000 Eur. Tel.: +370 613 
80442, +370 614 40701

Nuoma

Išnuomoju apie 3 ha pievų 
šienavimui Vilkiautinyje. Tel. 8 
620 47604

Ieškomas 2-3 kambarių butas 
ilgalaikei nuomai nuo rugpjū-
čio mėn. Tel. 8 628 75156

Ieškau išsinuomoti arba pirkti 
žemės ūkio paskirties žemę 
nuo 15 arų. Tel. 8 602 28830

Kiti daiktai

Kineskopinis televizorius „Phi-
lips“ (37 cm įstrižainė) – 12 
Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai 
nuo  2 Eur, naudotos medžio 
drožlių ir DVP plokštės nuo 
1, 5 Eur už kv. m. Skaldelė 
trinkelių klojimui 1 maišas – 4 
Eur, pakabinami šviestuvai 
nuo 5 Eur. Tel. 8 686 43600 

Naudoti veikiantys šaldytuvai, 
elektrinės ir dujinės viryklės. 
Už simbolinę kainą. Tel. 8 611 
21491

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „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

Nekilnojamas turtas

Puikiai suremontuotą 1 kam-
bario butą su baldais netoli 
turgaus. Tel. 8 616 31315

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai, M. K. Čiurlionio g. 
120, šalia miško. Atlikti geo-
deziniai matavimai, yra elek-
tra, miesto komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

Pigiai parduodu 10 arų namų 
valdos sklypą M. K. Čiurlionio 
g. Tel. 8 602 10802

Baltašiškėj Miciūnų g. 17 par-
duodamas 9 arų sklypas. Tel. 
8 627 36699

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 
2 aukštų mūrinis namas arba 
keičia į butą Vilniuje. Tel.: 8 
602 10802,                          8 
675 57201

Viečiūnuose, Jaunystės g., 
parduodamas 1 kambario 
butas 30 kv. m. su balkonu, 3 
aukštas (iš 4). Kaina – 17 000 
Eur. Tel. 8 683 65733

Lazdijų r. Gudelių kaime ne-
brangiai parduodama sodyba 
su 52 arais žemės. Tel. 8 673 
77414

Parduoda 2 kamb. butą Atei-
ties g. 30A, 50, 5 kv. m. pu-
santrinis aukštas iš 5. Tel. 8 
621 77721

Parduodamas 3 kambarių 
butas (69 kv. m) naujos staty-
bos name Liškiavos g. Butas 
su grindininiu šildymu, labai 
mažos šildymo išlaidos. Yra 
privati parkavimo vieta. Tel. 8 
638 85452

Namų valdos sklypas 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčė-
lės upelis. Yra rūsys – 150 kv. 
m. Tel. 8 682 98506

37 arų namų valdos sklypas 
Didžiasalyje.  Įvesta elektra, 
asfaltuotas privažiavimas, ša-
lia 2-ų ežerų. Kaina – 15 000 
Eur. Tel. +37060228830

 1 kambario butas Neravų ga-
tvėje, 4-ame aukšte, 34 kv. m. 
suremontuotas už 25 000 Eur. 
Tel. +37060228830 

Sodas Jaskonyse, sodų ben-
drijoje „Smiltelė“, 6,75 arų 

Du buitiniai dujų balionai su 
naujais kranais, du naudoti 
šaldytuvai. Tel. 8 614 01382

4 medinius vežimo ratus. Tel. 
8 610 27952

Vaikiški rūbeliai ir batukai 
5-6 m. mergaitei, labai pigiai, 
beveik nauji. Elektrinė kojų 
vonelė – 10 Eur. Vaisių džio-
vintuvas (naujas) – 20 Eur. 
Viengulės lovos – 10 Eur. 
Lauko antena „lėkštė“ – 20 
Eur.  Tel. 8 648 27631

Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 
8 618 20125

Vaikiškas vežimėlis, mikro-
bangų krosnelė, televizorius, 
vaikiška kompiuterio kėdė, 
elektrinės gyvatvorių žirklės, 
naujas kilimas, paspirtukas. 
Tel. 8 675 57873

Parduodu 70, 100 šulinio žie-
dus, M12, M14, MU18, MU20 
sąramas, rugius 50 kg. 5 Eu-
rai. Tel.8686 63015

Tuščias dujų balionas, kaina – 
15 Eur. Tel. 8 673 77414

Pieno melžimo aparatas, prie-
das – 1 separatorius. Kaina – 
250 Eur. Tel. 8 698 12264

Trifazį-elektrinį galąstuvą 
– 15 Eur, dvi naujos kerami-
kinės kriauklės 60x30 už 30 
Eur, mažą – 12 Eur, elektri-
nės gyvatvorės žirklės – 12 
Eur, apynaujis sudedamas 
„Salvit“ dviratis – 35 Eur, vy-
riškas vokiškas kalnų dviratis 
– 50 Eur, moteriškas bėginis 
dviratis – 50 Eur, vokiškas 
vyriškas turistinis dviratis – 
70 Eur, įvairių dydžių dviračių 
ratai – 10 Eur. Tel. 8 616 
22884

Mažai dėvėta medinė lova su 
patalynės dėže, kaina – 60 
Eur. Tel. 8 676 33844

Mažai naudotą gražią sofą su 
dviem foteliais. Kaina – 200 
Eur. Tel. 8 619 23415

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, dvigulė lova – 20 Eur, 
spinta ir stalai, naudota sek-
cija, viengulės lovos – 10 Eur,  
virtuvinės spintelės nuo 5 Eur, 
duris ir dvigubus langus, plas-
tiko langai, dviratis su bėgiais 
– 70 Eur. Tel. 8 616 48116

Žemės ūkio produkcija

Parduodama melžiama ožka. 
Tel. 8 672 79678

Vasarinius kviečius – 50 kg – 
9 Eur, rugius – 50 kg – 7 Eur. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. Tel. 
8 695 16057

Reikalinga

Reikalingas patyręs sodinin-
kas prižiūrėti sodo augalus. 
Tel. 8 698 40430

Automobiliai ir jų dalys

„VW Sharan“, 2003 m. benzi-
nas dalimis. Tel. 8 650 25245

Opel Zafira, 2.0 l dyzelis, 2002 
m. 1100 tel. 8 650 70176

„Audi A4“, 2006 m. Rida – 213 
000 km, keturi vasariniai lieti 
ratlankiai, dyzelis, auto-matas, 
2.0 l. Tel.: 8 621 33701, 8 616 
55883

„Žiguliai“, istoriniai nume-
riai, TA iki 2024 m. 403 
Moskvič„Toyota Corolla“, auto-
matas, 2001 m. TA, dyzelis. 
Metaliniai stulpai – 260 cm 
ilgis. Tel. 8 682 98506 

Parduoda „Opel Antara“: 2007 
m., dyzelinas, 110 KW, ruda, 
TA iki 2020-05-23. Tel. 8 676 
72759

2007 m. „VW Sharan“, 1.9 
TDI, TA. 2009 m. „Mazda 5“, 
2.0 TDI, TA. 2008 „Citroen 
Xsara Picasso“ 1.6 dyzelis, 
TA. 2003 m. „Nissan Alme-
ra“ 2.0 dyzelis. TA. 2007 m. 
„Peugeot Expert“ 2.0 dyze-
lis, TA. 1998 m. „Mercedes 
Benz“ 2.2 dyzelis, TA. Tel. 8 
647 33100

Perka

Automobilio „UAZ 469“ 
markės kariškus tiltus 
arba BTR blokiruotę. Prie-
kabą „Skif“ arba „Uaz“.                                     
Tel. 8 606 14389

Miškas, mediena, malkos

Sausos pušinės malkos.  
Tel. 8 695 38319

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

Restoranui „Sicilia“ reikalingi 
padavėjai, picų kepėjai, virėjai.

Tel. +370 618 28614

Automobilių žibintų ir kėbulų poliravimas. 
Tel. +370 610 66734

Parduodamas suremontuotas ir paruoštas trumpalai-
kei nuomai 2 kambarių 50,97 kv. m. 

butas 5 aukšte iš 5 Vytauto g. 
Kaina – 59 900 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių 50,69 kv. m.  butas 5 aukšte iš 
5 aukšte name Liškiavos g. Kaina –  32 900 Eur. 

Tel. 8 687 37575
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Duris atveriantis „Amberton Green SPA Druskininkai“ 
buria savo komandą. Ieškome profesionalių, novato-

riškų ir motyvuotų darbuotojų. Reikalingi: 

FMR gydytojas(-a), medicinos gydytojas (-a), medicinos 
psichologas (-ė), kineziterapeutas (-ė), masažuotojas (-a), 
viešbučio ir SPA administratorius (-ė), portjė, kineziterapeu-
to padėjėjas (-a), kosmetologas (-ė), bendrosios praktikos 
slaugytojas (-a), slaugytojo padėjėjas (-a), kambarinė (-is), 
valytoja (-as), skalbėja (-as).

Lauksime visų susidomėjusiųjų CV el. paštu
 druskininkai@amberton.lt

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


