2020 m. rugsėjo 3 d.

Savaitraščio Nr. 270

Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Po kaukėmis – moksleivių šypsenos, susitikimo
džiaugsmas ir noras mokytis
Naujieji mokslo metai šiemet prasidėjo su panašiomis
emocijomis, kaip ir anksčiau
– puikia nuotaika pirmą kartą
sėsti į mokyklos suolą, noru
gerais pažymiais užbaigti paskutinę klasę, vėl susitikti su klasės draugais, mylimais mokytojais. Šių Rugsėjo
1-osios emocijų paletę papildė ir tylus nerimas dėl to, ar
bus galima visus metus mokytis įprastai, savo klasėse,
ar dėl klastingo viruso kažkas
keisis įprastoje, bet malonioje kasdienybės rutinoje.
Materialia šio nerimo išraiška
tapo apsauginės kaukės, kurios
ant moksleivių, pedagogų, tėvelių veidų atsirado pirmą kartą per
šios šventės šimtametę istoriją ir
šiek tiek ją sutrikdė, apribojo galimybę vieniems kitus pasveikinti
šypsena.
Bet Druskininkų ugdymo įstaigose koronavirusas mokslo metų
pradžios šventės nesugadino.
Laikantis visų saugumo reikalavimų, Rugsėjo 1-oji mokslo metų
pradžios šventės antradienį į mokyklų erdves sukvietė moksleivius, jų tėvelius ir pedagogus.
„Atgimimo“ mokyklos stadione – šventė pirmokėliams
„Atgimimo“ mokykla Mokslo ir
žinių dieną sulaukė 760 mokinių,
kurie pasiskirstė abiejuose mokyklos pastatuose. Vaikus mokys 68 mokytojai, jiems padės 12
mokytojų padėjėjų, 2 psichologės, 2 socialiniai pedagogai, švara ir tvarka rūpinsis techninis personalas, sveikatą puoselės VSB
darbuotoja Irma.
Po susikaupimo ir ramybės laiko – gražių šv. Mišių bažnyčioje,
priešmokyklinukai, lydimi tėvelių,
nuėjo į savo naujas klases susipažinti su mokytojomis, kurios labai jų laukė ir, pasitikdamos, sukūrė malonią šventinę aplinką. O
tėveliams teko padrąsinti mažuosius mokinius... Keturios pirmokų
klasės tuo metu rinkosi mokyklos
stadione. Juos pasveikino mokyklos direktorė Danutė Časienė,
smagią užduotėlių pamoką surengė išdykėlė Laputė, kuri labai
linksmai ir greitai sugrąžino pirmokus į mokyklinį pasaulį.
Antrokai, trečiokai, ketvirtokai ir
šeštokai, kas valandą keisdamiesi, Rugsėjo pirmąją pasitiko savo
klasėse kartu su klasių mokytojomis bei auklėtojais. Penktokai,
septintokai ir aštuntokai skirtingu laiku susirinko didžiajame mokyklos stadione kartu su auklėtojais ir mokyklos administracija.
Pagrindinis akcentas – susitikimo
džiaugsmas ir noras mokytis mokykloje visus mokslo metus, pasiruošimas darbui, mokymasis klasėse, įprastų kasdieninių dalykų
kitoniškumas.
Mokiniams teks įsiminti naują tvarką, išklausyti sveikatos
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Rugsėjo 1-ąją pirmą kartą per šios šventės šimtametę istoriją teko dėvėti apsaugines kaukes/Roberto Kisieliaus nuotrauka

priežiūros, socialinio pedagogo,
administracijos informaciją, adaptuotis struktūruotoje aplinkoje, suprantant rodyklių reikšmes. Mokykla pasirinko mišrų ugdymo
variantą, kai kartą per mėnesį vienam iš 6-8 klasių komplektų bus
organizuojamas savaitės trukmės
nuotolinis mokymasis.
Mokykla dalyvauja Švietimo ir
mokslo ministerijos Gabiųjų vaikų
projekte, vėl laimėjo naujų įdomių
tarptautinių projektų, kurie vyks
iš pradžių nuotoliniu būdu. Dalyvaudami Savivaldybės mero inicijuotame projekte „Idėja mokyklai“, įrengėme jaukią ir spalvingą

vaikų poilsio ir žaidimų erdvę, lauko klasę, už kurią esame dėkingi
Paslaugų ūkio darbuotojams ir direktorei B. Jonušauskienei. Baigiama atnaujinti valgykla, tuoj bus
pakeisti baldai. Kiti, mažesni, projektai bus vykdomi pačių autorių
– mokinių“, – pasakojo „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė
Časienė.
„Saulės“ mokykloje – trys
naujos mokytojos
„Saulės“ pagrindinė mokykla,
birželį į „Ryto“ gimnaziją išlydėjusi 56 aštuntokus ir pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimus įteiku-

si 14-kai dešimtokų, į Rugsėjo
1-osios šventę pakvietė 68 priešmokyklinukus ir 11 kitų klasių mokinių, papildančių mokyklos bendruomenės gretas nuo rugsėjo.
Pedagoginę veiklą mokykloje
šiais metais pradeda 3 mokytojos: pradinio ugdymo mokytoja
Janina Vaicekauskienė, muzikos
mokytoja Renata LastauskaitėVengrienė, į gimtuosius Druskininkus grįžusi iš sostinės, ir fizinio
ugdymo mokytoja Saiva Stankevičienė.
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Druskininkų savivaldybė ugdymo įstaigoms
paskirstė daugiau kaip 40 tūkstančių asmens apsaugos priemonių
Prasidėję nauji mokslo metai atnešė nemažai pokyčių
mokyklose ir darželiuose. Siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso, imtasi rekomenduojamų prevencijos priemonių,
skirtų mokinių bei mokytojų
saugumo užtikrinimui.
Ugdymo įstaigose privalu dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus
atstumo, pedagogai ir kiti darbuotojai privalo dėvėti kaukes.
Prasidėjus naujiems moks-

Druskininkų savivaldybės administracija prieš rugsėjo 1-ąją švietimo įstaigoms paskirstė daugiau kaip 40 tūkst. vienetų asmens
apsaugos priemonių/Asociatyvi nuotrauka

lo metams, Druskininkuose ugdymas vykdomas įprastu būdu
– mokyklų patalpose, tačiau laikantis didesnių saugumo reikalavimų: valdomi mokinių srautai
pamokų ir pertraukų metu, organizuojamas pamaininis, esant
būtinybei, – nuotolinis mokymas. Taip pat reguliuojami srautai, vykdant mokinių pavėžėjimą,
maitinimą, neformalųjį švietimą.
Peršalimo ligų požymių turintys
vaikai į ugdymo įstaigas nebus
įleidžiami.
Mokiniams prievolės dėvėti kaukes pamokų ir pertraukų
metu nėra, kiekviena mokykla
dėl to gali apsispręsti pati. Tokiu
atveju mokinių kaukėmis turėtų
pasirūpinti tėveliai. Mokytojai pamokų metu privalo dėvėti veido
apsaugos priemones, jeigu neišlaiko nustatyto 2 metrų atstumo
nuo mokinių. Mokytojams taip
pat privaloma kaukes dėvėti, turint kontaktą su mokiniais ar ko-

„Vykdome visus valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus, stengiamės
pagelbėti biudžetinėms įstaigoms užtikrinti saugumą ir
taupyti biudžeto lėšas. Mūsų
visų bendras tikslas – išvengti antrosios pandemijos bangos. Suprantame, kad ugdymo įstaigos jaučia tam tikrus
nepatogumus organizuojant
darbą, tačiau reikia ieškoti
geriausių sprendimų. Tikimės, kad dėl pasikeitimų nenukentės ugdymo kokybė“,
– sakė V. Jurgelevičienė.
legomis pertraukų metu.
Atsižvelgiant į esamą situaciją, Druskininkų savivaldybės administracija prieš rugsėjo 1-ąją
švietimo
įstaigoms
paskirstė daugiau kaip 40 tūkst. vienetų asmens apsaugos priemonių:
vienkartinių kaukių, vienkartinių

pirštinių, rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonių. Asmens apsaugos priemonės ugdymo įstaigoms išdalintos, atsižvelgiant į
darbuotojų skaičių ir išsakytą poreikį.
Kadangi apsaugos priemonės
perkamos biudžeto lėšomis, nu-

spręsta, kad visoms biudžetinėms įstaigoms – mokykloms,
bibliotekai, kultūros centrui ir kitoms – apsauginių priemonių pirkimą organizuos Savivaldybės
administracija. Pirkimai organizuojami iš Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo. Taip organizuoti pirkimus
yra greičiau, operatyviau ir pigiau.
Savivaldybės
administracija
šią savaitę už pavasarį įsigytas
apsaugines priemones iš Valstybės gavo kompensaciją, kuri ir
bus panaudota naujoms priemonėms įsigyti.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė atkreipė dėmesį, kad
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose dirba daugiau kaip
600 darbuotojų – šie žmonės
kiekvieną dieną turi labai daug
kontaktų su mokiniais, su tėveliais, todėl labai svarbu pasirūpinti jų saugumu.

Paramos teikimas bičių laikytojams 2020 metais už papildomą bičių maitinimą
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad iki
2020 m. rugsėjo 15 d. priimamos bičių laikytojų paraiškos
paramai už papildomą bičių
maitinimą gauti:
– bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško
cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos),
bet ne daugiau kaip 5,79 Eur
už bičių šeimą arba ne daugiau
kaip 11,58 Eur už ekologinės
gamybos ūkio sertifikuotą bičių
šeimą ir ne daugiau kaip už 10
kg cukraus/ekologiško cukraus
arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam
bičių maitinimui;
– bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima
jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pa-

Iki 2020 m. rugsėjo 15 d. priimamos bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti/Asociatyvi nuotrauka

teikti iki einamųjų metų rugsėjo
29 d., kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo
priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai

pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų
rugsėjo 29 d., nepriimami;
– bičių laikytojui mirus, įpėdinis,
gavęs paveldėjimo dokumentus
(paveldėjimo teisės liudijimą, nuo-

savybės teisės liudijimą ar pan.) ir
atitinkantis taisyklių reikalavimus
gauti paramą, pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą
laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų
kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos
numerį.
Bičių laikytojas turi atvykti į
savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas,
kasos pajamų orderio kvitas ir
kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo

sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį
banke. Jei ūkis ekologinis, bičių
laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti
sertifikavimo institucijos išduotą
sertifikatą ir ekologiško cukraus
kokybės įrodymo dokumentus.
Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi
būti atnaujinę teritoriniame Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos skyriuje prieš teikdami
paramos paraišką.
Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.
Išsamesnę informaciją teikia ir
paraiškas priima Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai),
tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Atnaujinami pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai ir jų aikštelės
Druskininkų
savivaldybėje
prie jau daugiau kaip prieš dešimtmetį įrengtų pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių
aikštelių
vykdomi
intensyvūs darbai. Rekonstruojamos aikštelės bei pusiau
požeminiai atliekų surinkimo
konteineriai, taip pat aikštelėse
prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengiamas papildomas 1,3 kubinių metrų konteineris, skirtas maisto atliekoms
surinkti.
Druskininkų savivaldybė kartu
su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamą projektą
„Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Alytaus
regione. Druskininkų konteinerinių komunalinių atliekų aikštelių
rekonstrukcija“, iš viso bus rekonstruotos 77 kurorto savivaldybėje esančios pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių
aikštelės ir papildomai įrengti
44 konteineriai maisto atliekoms
surinkti. Projekto vertė – 512,23

Druskininkų savivaldybėje rekonstruojamos aikštelės bei pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

tūkst. Eur.
Rekonstrukcijos metu atnaujinama konteinerių apdaila, keičiami dangčiai, aikštelių danga,

įrengiami privažiavimai neįgaliesiems, pastatomi nauji informaciniai stendai.
Visomis aikštelėmis ir jose

esančiais konteineriais rekonstrukcijos metu gyventojai be trukdžių gali naudotis be apribojimų –
konteineriai yra ištuštinami pagal
nustatytą grafiką.
Įvertinus mišrių komunalinių
atliekų susidarančius kiekius ir
aikštelių išdėstymą, buvo parinktos vietos, kuriose įrengiami papildomi konteineriai maisto atliekoms surinkti. Iki šiol minėtas
atliekas daugiabučių gyvenamųjų
namų gyventojai metė į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
Įrengus atskirus konteinerius, visas maisto ir virtuvės atliekas reikės rinkti atskirai. Į maisto atliekų konteinerį reikės mesti vaisių
bei daržovių likučius, pavyzdžiui,
bulvių lupenas, bananų, apelsinų
žieves, arbatos tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, riebalais ir kitais maisto produktais
suteptą popierių (išskyrus pakuotes), popierinius rankšluosčius,
popierines servetėles, kambarinius augalus ir jų dalis, sodo ir
daržo atliekas, piktžoles. Ir visų
naudojimui netinkamų maisto

produktų likučius.
Atskiras maisto atliekų surinkimas iš gyventojų padeda pasiekti geresnių rūšiavimo rezultatų
ir tuo pačiu leidžia sumažinti komunalinių atliekų kiekį, tokiu būdu
taupant Rinkliavos kaštus (reikės
mažiau mokėti valstybei sąvartyno mokesčio). Didėjant rūšiavimo
galimybėms, mišrių atliekų lieka mažiau. Sistemingas ir efektyvus maisto atliekų rūšiavimas ne
tik padeda sumažinti mišrių atliekų kiekį, bet ir užtikrina stabilius
kaštus.
Apie maisto atliekų konteinerių,
įrengtų prie daugiabučių namų,
naudojimo pradžią informuosime
papildomai.
Taip pat rudenį planuojama pastatyti 15 naujų pusiau požeminių atliekų konteinerių surinkimo
aikštelių prie sodų bendrijų.
Druskininkų savivaldybė dėkoja
gyventojams, atsakingai rūšiuojantiems atliekas, palaikantiems
švarą bei tvarką kurorte. Kviečiame visus būti savo miesto šeimininkais, savo krašto kūrėjais ir pažangiais piliečiais!
Druskininkų savivaldybės informacija
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Rugsėjo 1-osios proga – mero
R. Malinausko pamoka
mokyklų mokinių tarybų
atstovams
Antradienį Druskininkų mokyklose skambėjęs rugsėjo
1-osios skambutis naujiems
mokslo metams subūrė mokinius, jų tėvelius, mokytojus
ir visą švietimo bendruomenę. Šie mokslo metai – kitokie, daugiau dėmesio skiriama saugumui, tad mokyklose
nemažai pokyčių.
Mokslo ir žinių dienos proga
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas susitiko su mokyklų mokinių tarybų nariais.
Simbolinę pamoką pradėjęs
Savivaldybės vadovas pasidžiaugė aktyviu, drąsiu jaunimu ir palinkėjo kantrybės, susitelkimo bei naujų atradimų.
„Man labai gera žinoti, kad jaunoji karta myli savo kraštą, kad
šie jauni, aktyvūs žmonės ateityje kurs Druskininkų ir mūsų visų
ateitį. Prisipažinsiu, likau nustebintas gerąja prasme. Klausydamas įdomių pasakojimų apie
mokyklų gyvenimą, projektus ir
mokinių tarybos veiklą, didžiavausi kiekvienu jaunu druskininkiečiu. Man labai svarbi mokinių
nuomonė apie nuotolinį moky-

mą, apie mokyklų džiaugsmus
ir problemas. Ačiū visiems, šiandien dalyvavusiems pamokoje. Manau, kad ji tikrai pavyko ir
buvo labai naudinga“, – sakė R.
Malinauskas.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos atstovai susitikime pristatė
gimnazijos mokinių tarybos veiklą, Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijos mokiniai papasakojo
savo įspūdžius iš atostogų ir vasaros poilsio stovyklų, „Atgimimo“ ir „Saulės“ mokyklų atstovai kalbėjo apie mokinių bei tėvų
įtraukimą į mokyklai svarbių
sprendimų priėmimą. Švietimo
centro atstovai pristatė svajonių profesijas, o M. K. Čiurlionio
meno mokyklos atstovai kalbėjo
apie meninius pasiekimus, kurie
garsina Druskininkų vardą Lietuvoje ir užsienyje.
Mokiniai merui uždavė nemažai klausimų: domėjosi projektų eiga, ateities planais, klausė,
kokius sprendimus meras priimtų, jeigu taptų Švietimo ir mokslo
ministru bei smalsavo, ar, jo manymu, reikia mokyklose politologijos pamokų.

Mokslo ir žinių dienos proga Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas susitiko su mokyklų mokinių tarybų nariais/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Miela Druskininkų švietimo bendruomene,
Jus visus ir šiemet subūrė rugsėjo 1-oji, Mokslo ir žinių diena. Būdami mokykloje ar universitete, klasėje ar auditorijoje, tie kurie klauso ir
klausia, ar tie, kurie atsako, turi visada atminti, kad mokslas, žinios ir
raštingumas bus vertingi tik tuomet, kai bus perduodami ir naudojami
kilniems Valstybės tikslams.
Linkiu šiltų įspūdžių pirmokams, gerų pasiekimų vyresniems mokiniams ir studentams, ištvermės ir pasitenkinimo bei vilčių mokytojams
ir dėstytojams, sėkmės ir kantrybės tėveliams.
Visiems Jums – palankaus vėjo, plaukiant žinių upe!
Su mokslo metų pradžios švente!
Nuoširdžiai Jūsų, Dr. Feliksas Petrauskas,
Darbo partijos kandidatas į LRS
Politinė reklama bus apmokėta iš Darbo partijos rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-270-01

Šildymo sezonas jau ne už kalnų: kaip
šilumos taupymu pasirūpinti jau dabar?
Nors dar ką tik džiugino vasariška šiluma, ne už kalnų
ir šaltasis sezonas, kuriam
verta pasiruošti iš anksto.
Bendrovės „Litesko“ filialo
„Druskininkų šiluma“ technikos direktoriaus Tomo Ramanausko teigimu, pasitelkus
tinkamas priemones, galima
reikšmingai sumažinti šilumos suvartojimą ir sutaupyti
nemažai lėšų.
„Laikas iki pirmųjų šalnų – ne
tik paskutinė galimybė pasimėgauti atostogomis, bet ir vis dar
tinkamas metas remontui, todėl yra palanku pasirūpinti ne
tik savo buto ar kitų patalpų estetine dalimi, bet ir energetiniu efektyvumu. Pavyzdžiui, remontuojant namus, pravartu
pasikeisti ir nesandarius langus
ar duris, taip pat apsvarstyti galimybę efektyvesniais pakeisti
senus ketinius radiatorius. Žinoma, tai darant, reikėtų vadovautis pastato projekte nurodytomis
specifikacijomis. Be to, sutaupyti gali padėti ir tinkamai parinkta radiatoriaus pozicija – šiluma
patalpos efektyviausiai aprūpinamos, kai nuo radiatoriaus
iki grindų ir palangės paliekami
maždaug 5-10 cm oro tarpai“, –
sako T. Ramanauskas.
Dar daugiau naudos, T. Ramanausko teigimu, galima gauti, atlikus viso pastato šilumos
ir karšto vandens sistemų modernizavimą. Viena iš priemonių tai padaryti – atlikti vadinamąją mažąją renovaciją. Tam
šiuo metu kaip tik yra skiriama valstybės parama, dėl kurios į Būsto energijos taupymo
agentūrą gali kreiptis pastatų
administratoriai. Pagal numatytą priemonę, daugiabučio vidaus šilumos sistemų atnauji-

nimui galima gauti iki 30 proc.
finansavimą.
„Vidaus šildymo sistemų atnaujinimas gali būti itin naudingas tiems pastatams, kuriuose šiluma paskirstoma
netolygiai. Taip neretai nutinka senesnės statybos namuose, kuriuose šildymo sistema
yra išbalansuota, todėl dalis
patalpų yra peršildomos, o kitose – per šalta. Nepaisant to,
už šilumą gyventojai moka vienodai. Ši problema išsprendžiama, atnaujinant šilumos
punktą, keičiant ir izoliuojant
vamzdynus, įrengiant šildymo
bei karšto vandens sistemos
terminio balansavimo priemones su automatiniu karšto vandens recirkuliacijos temperatūros palaikymu stovuose. Kartu
galima įrengti ir individualų šilumos reguliavimą. Tai leidžia
šilumą naudoti pagal savo poreikius ir mokėti už tiek energijos, kiek suvartojama“, – sako
„Druskininkų šiluma“ technikos
direktorius.
Ekspertų teigimu, šilumos ir
karšto vandens sistemų modernizavimas energijos poreikius sumažina iki 25 proc. ir yra aktualus
ne tik daugiabučių gyventojams,
bet ir įmonėms ar įstaigoms. Visais atvejais dėl šilumos sistemos atnaujinimo reikėtų kreiptis į
pastatų administratorius.
Kokios tiksliai taupymo priemonės bus veiksmingiausios, kiekvienu atveju padeda nustatyti
pastato energetinis auditas. „Atliekant energijos vartojimo auditą nustatomos silpnosios pastato
šilumos sistemos grandys. Kartu pateikiamos rekomendacijos,
kaip mažinti energijos sąnaudas. Kitaip tariant, audito metu
išsiaiškinamos
neefektyvaus

energijos vartojimo priežastys ir
pateikiamos konkrečios priemonės pagerinti situaciją“, – sako T.
Ramanauskas.
Galiausiai, efektyviau naudoti
šilumos energiją ir sutaupyti gali
padėti ir labai paprastos priemonės – pavyzdžiui, langų ir durų
užsandarinimas. Gerų rezultatų
gali duoti ir balkonų įstiklinimas.
Be to, balkonuose pravartu po
grindimis pakloti izoliacinės medžiagos sluoksnį. Tai sumažina šalčio iš lauko patekimą į patalpos vidų, o kartu – ir šilumos
energijos poreikį. Šildymo efektyvumą patalpose galima padidinti tinkamai, išdėsčius baldus.
Dideli baldai neturėtų užstoti radiatorių – šiltas oras nuo jų turėtų sklisti netrukdomai.
Šaltuoju metų laiku visuomet
reikėtų uždarinėti laiptinės duris, nepalikti pravirų langų ir juos
taip pat užsandarinti. Taip šaltis iš laiptinės per sienas nesiverš į butus, o ir pačių laiptinių
šildymui prireiks mažiau energijos. Vėdinant patalpas, tai derėtų daryti intensyviai, bet trumpą
laiką. Taip iš patalpų pašalinami
kvapai ir drėgmė, o kartu jos neatšąla tiek, kiek ilgą laiką laikant
langus pravirus.
Nors apie žiemos šalčius galvoti galbūt dar nesinori, tačiau
tai yra praktiška. Tinkamai pasiruošus, šaltasis sezonas gali
atsieiti gerokai mažiau. Svarbu
nepamiršti, kad sutaupyti energiją leidžia ir specialistams patikėtas tikslingas šilumos sistemų
modernizavimas, ir kiekvieno
atsakingumas bei priemonės,
kurių imamės individualiai.
Bendrovės „Litesko“
filialo „Druskininkų šiluma“
informacija

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

5

Savaitraščio Nr. 270

2020 m. rugsėjo 3 d.

Zenonas Streikus: „Tau. Šeimai. Lietuvai“

Zenonas Streikus,
kandidatas Jotvingių vienmandatėje rinkimų apygardoje, LVŽS
sąraše Nr. 43
– Jūs antrą kartą ketinate tapti Seimo nariu. Kokius klausimus Jums dažniausiai užduoda rinkėjai?
– Dažniausiai visi ir klausia, kodėl kandidatuoju, tai yra, kodėl
ketinu dar keturis metus atstovauti druskininkiečiams ir lazdijiečiams Jotvingių krašte.
Atsakau lygiai taip pat, kaip ir
prieš ketverius metus – aš Seimą
vertinu ne kaip patogią darbo vietą, o tik kaip galimybę ir priemonę daryti gerus darbus žmonėms,
savo kraštui ir Lietuvai. Jei Seimą
sutapatintum su darbo vieta, tada

ir prasidėtų visos problemos.
Viena kadencija – ketveri metai
– yra daug ir mažai. Esu pačios
stipriausios komandos – Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, todėl esu įsipareigojęs drauge tęsti pradėtus darbus bei taisyti kai kurias padarytas klaidas. Tik
Seimo dauguma geba žodžius ir
pažadus paversti veiksmais ir rezultatais. Į Seimo rinkimus einame, siūlydami ilgalaikį Lietuvos
raidos kelią bei įsipareigodami
savo šūkyje „Tau. Šeimai. Lietuvai“ skelbiamoms vertybėms.
Mes ne tik sakome, ką žadame
padaryti, bet ir konkrečiai nurodome, kaip ir kada tai bus padaryta,
jei Jūs rinksitės mus. Labai daug
darbų laukia ir Druskininkai.
– Į Seimo nario mandatą
mūsų apygardoje kandidatuoja
net 13 asmenų iš skirtingų partijų ir judėjimų. Kaip ir pagal
ką žmonėms siūlytumėte pasirinkti, už ką balsuoti?
– Kiekvienas žmogus siekia tobulėti, tapti didesniu, stipresniu,
veiksmingesniu ir protingesniu.
Mus pirmyn veda poreikis būti
aplinkinių pripažintais, vertinamais ir gerbiamais. Šiame siekime nėra nieko blogo, tačiau
neretai jis įgyja nesveiką kryp-

tį ir perauga į savanaudiškumą,
puikybę. Kaip vienas mano bičiulis sako, į „pritrenkiantį durnumą“. Laikausi gyvenimo patvirtintos tiesos, kad žmogus
tampa sveika asmenybe, kuomet nustoja rūpintis tik savimi ir
pradeda jaustis svarbia bei atsakinga bendruomenės dalimi.
Taigi liautis kreipti nagus į save
ir pradėti rūpintis kitais – tai pagrindinis psichologinės ir politinės sveikatos receptas. Noriu tikėti, kad šio recepto laikosi visi
13 kandidatų.
Balsuokite ne už tą, kurio žodžiai, lyg susikurpta šventojo
skraistė, dengia kanopas ir plaukuotas kojas, ne už tą, kuris, kalbėdamas apie savo dorybes, iš
esmės rodo savo didžiąją ydą,
bet už tą, kurio darbai kalba garsiau nei žodžiai. Siūlyčiau pasiklausti tų, kurie dirbo drauge ar
gyvena kaimynystėje – koks jis
buvo, ką nuveikė, kaip buvo vertinamas bendradarbių, draugų,
kaimynų ir kokia jo šeima. Ypač
svarbu pasiteirauti, kaip jis elgėsi su silpnesniaisiais, nes labai
svarbu, kad užimamos pareigos
nekeistų santykių su žmonėmis.
Mąstytojas Francis Bekonas yra
pašmaikštavęs: „Kai kurie žmonės tampa panašūs į beždžionę:

kuo aukščiau užlipa, tuo labiau
matosi plikas užpakalis“. Balsuokite už labiausiai vertą pasitikėjimo.
– Kaip Jums sekėsi bendradarbiauti su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku ir jo komanda,
sprendžiant Druskininkų ir
druskininkiečių problemas?
– Konkreti pagalba – tai Seimo nario ir savivaldybės bendradarbiavimo rezultatas. Jei
nebūtų kokybiškai ir laiku parengtų projektų, jei savivaldybė neturėtų ambicingų planų,
o skęstų rutininiuose darbuose, tai Seimo narys ne ką galėtų ir padėti. Tikrai, Druskininkų savivaldybės meras ir visa jo
komanda neleido atsipalaiduoti ir ramiai sėdėti. Druskininkų
savivaldybė – tai elitinė, aukščiausios lygos komanda, kurios
tikslai ir projektai yra ambicingi, o rezultatai – aukšti. Malonu
yra dirbti su tokia stipria kompetentinga komanda ir drauge
džiaugtis rezultatais.
Manau, mes visi galime didžiuotis, kad pagal savivaldybių gerovės indeksą Druskininkai pastebimai lenkia Lietuvos vidurkį ir yra
tarp šalies lyderių. Druskininkai

yra labai saugus miestas, geri socialinio saugumo, švietimo ir ekonomikos gyvybingumo rezultatai,
jie kasmet vis gerėja.
Druskininkų savivaldybė jau keliolika metų yra didele ekspertine
talkininke Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetui, kurio nariu iki šiol buvau. Taigi
atstovauti Druskininkams yra nepaprasta, netgi sunku, bet didelė
atsakomybė ir garbė.
Tik visi drauge mes galime savo
kraštą daryti tokia vieta, kurioje
gera gyventi ir dirbti mums, mūsų
šeimoms bei vieta, kuri džiugintų
svečius, garsintų Lietuvą. Druskininkai – tai mūsų atsakomybė, įsipareigojimas ir garbė.
Druskininkai – tai veržli upės
srovė, kurios negali sulaikyti jokie trukdžiai, jokios bebrų užtvankos, jokie prastuoliški „aš viską
žinau“ patarimai ar gėrio žodžiais
apraizgyti blogio šabakštynai. Didžiuokimės esą druskininkiečiai.
– Ką dar galėtumėte pridurti?
– Gavęs Jūsų pasitikėjimą, drauge su Jumis sieksiu, kad Druskininkai toliau augtų, žmonės
džiaugtųsi ir didžiuotųsi čia gyvendami, o svečiai tartų „Vau!“...
Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr.MDR-PR-270-02

Dovydas Van Gucht: „Svajonės pradėjo pildytis Druskininkuose“
Laima Rekevičienė

vaizduoji? Kodėl jam reikia
būtent Tavo knygos?
– Mano pagrindinis skaitytojas
– žmogus, kuris nuolat sako, jog
nori mokytis anglų, bet nesiima
jokių veiksmų, kad tai padarytų.
Žmogus, kuris neranda nei laiko, nei pinigų mokytis ir nuolat
sako, kad anglų kalba – tiesiog
per sunki. Tokiam žmogui rekomenduoju savo knygą, kad suprastų, jog galima mokytis kiekvieną dieną ir taikyti paprastus
būdus, įtraukiant anglų kalbą
į savo gyvenimą. Dėl to pusę
knygos parašiau angliškai ir ten
pasakoju apie konkrečius metodus, kuriuos pats taikau savo
gyvenime. Knyga yra kaip iššūkis įrodyti, jog tikrai norime išmokti kalbą, ir suvokti, jog viskas yra mūsų rankose.

Kai nuo mažens esi smalsus, žingeidus ir ryžtingas,
jau tada gali įgyvendinti drąsiausius sumanymus. Druskininkietis Dovydas Van Gucht,
dar besimokydamas mokykloje, buvo matomas visur,
aktyviai dalyvavo renginiuose, juos vedė, ėmėsi verslo ir net pelnė apdovanojimą
už mobiliosios programėlės
idėją. Vaikinui teko paragauti
įvairių mokslų, išmėginti save
įvairiose srityse, pagyventi
užsienyje. O pastaruoju metu
Dovydas džiaugiasi neseniai
dienos šviesą išvydusia jo parašyta knyga „Learn Your English“, kurią jau rugsėjo 12
dieną žada pristatyti Druskininkų JUC.
– Dovydai, kada supratai,
kad norėtum parašyti knygą? Ar iš karto žinojai, kokia
ji bus?
– Knygą parašyti norėjau jau
seniai, tačiau nebuvau sugalvojęs, apie ką ji bus. Prieš tai
bandžiau rašyti, tačiau ji buvo
labiau dėl savęs, dėl to jos niekur nepublikavau. O dabar suvokiau, kokią knygą noriu parašyti, nes, dirbdamas anglų
kalbos dėstytoju, vis susidurdavau su tomis pačiomis mokinių baimėmis ir klaidomis.
Mintį parašyti jiems knygą gvildenau ilgą laiką, bet tik tuomet, kai atėjo karantinas, radau laiko tai padaryti. Didžiąją
dienos dalį leidau namuose
prie kompiuterio. Kadangi darbų apimtys tuo metu smarkiai
sumažėjo, neturėjau pasiteisinimų atidėlioti knygos rašymą
ir sėdau tai daryti. Kai pradėjau, nebuvau įsitikinęs, koks
bus rezultatas ir ar apskritai
sugebėsiu tai padaryti, tačiau
viskas pavyko. Dabar jau rašau antrąją knygą, šį kartą –
anglų kalba.

Dovydas džiaugiasi neseniai parašyta knyga „Learn Your English“, kurią žada pristatyti
Druskininkuose/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Kuo ypatinga Tavo knyga?
Savo „Facebook“ paskyroje linki visiems atrasti anglų
kalbos mokymosi džiaugsmą, skaitant knygą.
– Tai nėra gramatikos vadovėlis ar taisyklių rinkinys. Knygoje duodu praktinių patarimų,
kaip mokytis, savo kasdienybėje naudojant anglų kalbą. Man
kalba yra įrankis pasiekti savo
tikslus, manau, kad ir jos mokymasis turi būti naudingas. Tikiu,
jog pagrindinės priežastys, dėl
kurių žmonės neišmoksta anglų kalbos, yra psichologinės. Ir

įpročiai. Jeigu suvokiame, kad
klaidas daryti yra normalu ir net
būtina, jei naudojame kalbą kiekvieną dieną ir nebijome, kad,
pavyzdžiui, mūsų tarimas bus
blogas, tuomet mes ir tobulėjame, ir galime prisijaukinti anglų
kalbą. Apie šiuos dalykus kalbu knygoje ir viliuosi, kad ją perskaitę žmonės suvoks, jog tam,
kad išmoktum kalbą, nereikia
brangių kursų ar individualių pamokų – reikia tiesiog naudoti ją
savo kasdieniame gyvenime.
– Kokį savo skaitytoją įsi-

– Dar besimokydamas Druskininkuose, buvai matomas ir
labai aktyvus. Vos sulaukęs
septyniolikos, kartu su savo
komanda VU TVM „Verslumo
akademijoje 2013“ nugalėjai,
pristatęs mobiliosios programėlės „HappyDay“ idėją. Kuo
buvo svarbus šis laimėjimas?
– Šis laimėjimas padėjo man
suvokti, kad nebūtina baigti
įmantriausių mokyklų ar būti iš
didelio miesto tam, kad laimėtum ir būtum nugalėtoju. Svarbiausia yra ryžtas, darbas ir
pasitikėjimas savimi. Su tokiu
požiūriu apkeliavau daugybę
šalių, pagyvenau Niujorke, kalbėjau pasaulinio lygmens renginiuose ir visą tai dariau, kaip
jaunuolis iš Druskininkų. Žmonės vertina ne tai, iš kur esi, o
tai, ką darai ir kuo tiki. Manau,
kad tai suvokus, galima nuversti
kalnus. Ir nesvarbu – esi Druskininkuose ar Niujorke.
– Kuo dabar užsiimi gyvenime?
– Šiuo metu užsiimu daugybe
įvairių veiklų. Pagrindinis mano
darbas – anglų dėstymas, ta-

čiau tenka kurti svetaines, rašyti
tekstus, filmuoti video ir konsultuoti verslus. Užsiimu įvairiomis veiklomis tam, kad kuo daugiau galėčiau pažinti pasaulį ir
praplėsti savo patirčių bagažą.
Nors studijavau 4 kartus, jokių
studijų nepabaigiau. Ir džiaugiuosi, kad šių dienų pasaulyje
svarbus ne popierius, o gebėjimai ir darbštumas. Artėjančiais
metais planuoju parašyti dar
vieną knygą ir sutelkti savo dėmesį į dėstymą, nes tai yra veikla, kurioje ne tik save realizuoju, bet ir padedu kitiems tobulėti.
– Kokią reikšmę Tavo gyvenimo kelyje suvaidino Druskininkai? Ar pasiilgsti gimtojo miesto?
– Druskininkai man iki dabar yra ramybės oazė, kurioje, grįžęs, galiu atsipūsti nuo
pasaulio ir atrasti įkvėpimą.
Džiaugiuosi, kad mano jaunystė prabėgo šiame nuostabiame mieste ir dažnai aplanko mintys, kad gal kada
nors grįšiu gyventi ir kurti šeimą Druskininkuose. Man ypač
patinka ramybė, kurios dažnai kitur nerasi, nes pasaulis
bėga, skuba ir tavęs nelaukia.
Būdamas Druskininkuose, prisimenu, kad svarbiausia yra
dabartinė akimirka, o visa kita
ateis savo laiku.
– Ko mokslo metų pradžioje palinkėtum mokytojams ir
mokiniams?
– Palinkėčiau universalumo
ir lankstumo. Pasaulis keičiasi greitai. Šiais laikais, mano
nuomone, svarbiausia mokėti
greitai prie jo prisitaikyti. Linkiu
mokiniams nebijoti suklysti ir išdrįsti rizikuoti. Mokslas – ne tik
mokykla. Tobulėkite tose srityse, kurios jus „veža“. Ir jūsų darbas atsipirks.
O mokytojams noriu palinkėti
kantrybės ir padėkoti už tai, kad
mus moko!
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Policijos akiratyje – dvigubais standartais garsėjantys Druskininkų politikai
Kai kurie žmonės kito akyse
pastebi krislą, o savoje ir rąsto nemato. Liūdniausia, kai taip
elgiasi ne paprasti mirtingieji,
bet piliečiai, save vadinantys
politikais. Štai du Druskininkų savivaldybės Tarybos opozicijos atstovai leidžia sau būti
išskirtiniais ir nevykdo visoje
šalyje priimtų reikalavimų – kavinėse dėvėti apsauginių kaukių. O gal šiems politikams minėtas reikalavimas negalioja?
Beje, jei šie politikai būtų pastebėję kavinėje lankytojus be
kaukių, ko gero, tuoj pat juos
būtų apskundę policijai.
Nufotografavo be kaukių
Praėjusią savaitę druskininkiečius papiktino matytas vaizdas
– Druskininkų centre esančioje
kavinėje „City Coffe“ prie lauko
staliuko be kaukių sėdėjo du politikai – Druskininkų savivaldybės
Tarybos nariai – konservatorius
Antanas Balkė ir liberalas Juozas
Šarkus.
Nors be kaukių kavinėse leidžiama sėdėti tik valgant ar geriant,
praėjusį antradienį ant stalo, prie
kurio sėdėjo A. Balkė ir J. Šarkus,
nei lėkščių, nei puodelių ar stiklinių
nebuvo matyti. Vietoj jų ant stalo
puikavosi vyriška rankinė ir kaukė.
Kaukes dėvėti privalu iki tol, kol
patiekiamas patiekalas. Abu politikai kalbėjo mobiliaisiais telefonais,
tačiau nei valgė, nei gėrė.
Šį vaizdelį pamatęs praeivis piktinosi tokiu politikų egesiu ir tai
užfiksavo mobiliuoju telefonu.
Nuotrauka su nustatytą tvarką
ignoruojančiais politikais atsirado
socialiniuose tinkluose, o paskui ji
buvo publikuojama viename nacionaliniame naujienų portale.
Policija ėmėsi veiksmų
Pasidomėjus, ar policijai žinoma informacija apie galimai nusižengusius politikus, Druskininkų
policijos vadovas Gintaras Krasnickas teigė, jog pagal viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją šių politikų atžvilgiu policija
pradėjo Administracinę teiseną.
„Teiseną pradėjome pagal žiniasklaidoje pasirodžiusią informciją. Renkame su galimu pažeidimu
susijusius duomenis, tiksliname
aplinkybes. Kai viską surinksime,
spręsime, ar skirti baudą šiems
asmenims“, – sakė G. Krasnickas.
Paklaustas, kokia bauda laukia
piliečių, kurie nurodytose vietose
nedėvi kaukių, G. Krasnickas tei-

Atkelta iš 1 psl.

gė, jog baudos svyruoja nuo 500
iki 1500 eurų: „Jei žmogus nusižengia pirmą kartą, jei neturėjęs
problemų su teisėsauga, tai skiriama pusė minimalios baudos – 250
eurų. Mane džiugina tai, kad mūsų
žmonės sąmoningi, todėl tokių pažeidimų skaičiuojame ne dešimtimis“, – sakė policijos vadovas.
Druskininkų politikai – ne vienintėliai „pateptieji“, kurie, galimai, naudojasi tarnybine padėtimi
ir savo statusu. Praėjusią savaitę vienoje sostinės kavinėje buvo
užfiksuotas kaukės nedėvėjęs
Registrų centro vadovas Saulius
Urbanavičius. Jis keistai reagavo į padavėjos pastabą dėl būtinybės dėvėti kaukę – pareikalavo,
kad padavėja jam atneštų kaukę.
Žiniasklaidoje pasirodžius šiai informacijai, pareigūnai nubaudė
Registrų centro vadovą, jam skyrė pusę minimalios baudos – 250
eurų.
Vidaus ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje už kaukių nedėvėjimą skirtos baudos
šimtui žmonių.
Įsitikinę, kad nieko nepažeidė?
„Mano Druskininkai“ redakcija, siekdama objektyviai įvertinti šią situaciją, pateikė klausimus
A. Balkei ir J. Šarkui: „Viešoje erdvėje pasirodė nuotraukos, kuriose Jūs užfiksuoti, sėdintys vienos iš Druskininkų kavinių lauko
erdvėje be apsauginių kaukių,
nors, kaip matoma nuotraukoje,
tuo metu nei valgėte, nei gėrėte.
Ar sutinkate, kad pažeidėte šiuo
metu galiojančius reikalavimus?
O gal manote, kad Jums, kaip politikams, šie reikalavimai negalioja? Ar Jums buvo paskirta piniginė bauda, jei taip, ar žadate ją
mokėti?“
A. Balkė nereagavo į redakcijos klausimus, sulaukėme tik J.
Šarkaus atsakymo, kuriame jis,
pamoralizavęs žurnalistus dėl
etikos, bandė išsiginti padaręs
nusižengimą: „Jokių reikalavimų
kavinės lauko erdvėje mes nepažeidėme. Gurkšnodami vandenį
laukėme atnešant kavos. Išgėrus
vandenį ir kavą užsidėjome apsaugines kaukes, pakalbėjome ir
nuėjome į kavinės vidų apsimokėti. Matėme ir šalia vaikščiojančius
policijos patrulius, kurie jokių pretenzijų dėl kaukių dėvėjimo mums
neturėjo“.
Na, labai, labai pasistengus ir žinant, kad politikai sėdėjo pačiame miesto centre, nuotraukos to-

Kyla klausimas – ar J. Šarkus nenori laikytis visiems Lietuvos gyventojams nustatytų reikalavimų, ar nebepažįsta kelio ženklų?

lumoje Druskonio ežero fontaną
galima įžvelgti, tačiau jo vandens
vyrai gi tikrai negėrė.
Ignoruoja kelio ženklus ar jų
nepažįsta?
Kyla klausimas – ar J. Šarkus
nenori laikytis visiems Lietuvos
gyventojams nustatytų reikalavimų, ar nebepažįsta kelio ženklų? Prieš kurį laiką jo juodos
spalvos automobilis buvo užfiksuotas, paliktas stovėti prie
prekybos centro, neįgaliesiems
skirtoje vietoje, kuri aiškiai pažymėta atitinkamu ženklu. Šį
faktą užfiksavo tokiu vairuotojo
elgesiu pasipiktinę miestiečiai,
vėliau paaiškėjo, jog šiuo automobiliu važinėja J. Šarkus. Tuomet rašėme apie politiko nusižengimą, o atsiprašymo taip ir
nesulaukėme. Panašu, jog „išrinktasis“ nepasimokė.
Pasaulis mažas, o mūsų Druskininkai – dar labiau. Jau antradienį garbusis politikas, raštu atsakęs į redakcijos paklausimą
apie kaukių nedėvėjimą, pamoralizavęs apie etiką, pats vėl nutarė pasielgti „laabai etiškai“... Pavakarę, ne į mokyklą, o apsipirkti
atvykęs žmogus nutarė pasaugoti savo automobiliuką – negi
statysi jį, kaip visi, – prekybos
centro aikštelėje? Laisvų vietų
aikštelėje buvo, o gal jums saugiau ir „etiškiau“ įvairuoti į „Atgimimo“ mokyklos kiemą, palikti jį
kelio ženklo „sustoti draudžiama“
zonoje ir sau ramiai keliauti apsipirkti į kitoje gatvės pusėje esančią parduotuvę?
Gerbiamas J. Šarkau, belieka paklausti, kokį pavyzdį rodo-

Druskininkiečius papiktino kavinėje prie lauko staliuko be kaukių sėdėję du politikai –
Druskininkų savivaldybės Tarybos nariai – konservatorius A. Balkė ir liberalas J. Šarkus.

te druskininkiečiams, jų vaikams?
Iš nuleistų akių, galima buvo suprasti, kad pažeidimą suvokiate, ar ne? Kokią pasaką seksite šį
kartą? Nesakysite, gi, kad vykote
mokytis?
Panašu, kad jums derėtų pasikartoti Kelių eismo taisykles ir

perlaikyti bent teorijos egzaminą.
O gal čia kaltas ne ženklų nepažinimas, bet įsitikinimas, jog tai, kas
draudžiama avinui, leidžiama Jupiteriui? Vairuokite saugiai...
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Po kaukėmis – moksleivių šypsenos, susitikimo džiaugsmas ir noras mokytis

Sutikdama 595 mokinių būrį,
Rugsėjo 1-osios šventę mokykla
organizavo, atsisakiusi masinio
renginio dėl koronaviruso grėsmės ir stengdamasi maksimaliai
laikytis saugos priemonių. Pasiruošta ir kiek įmanoma saugiau
organizuoti ugdymo procesą.
Kiekviena klasė turi savo patalpą, numatytos ilgesnės pietų
pertraukos ir paskirtas pusryčių
ir pietų laikas atskiriems mokinių srautams. Mokinių srautų judėjimas paskirstytas taip, kad
būtų išvengta susitikimo su kitais srautais, numatytos jų judėjimo kryptys iki klasių, valgyklos,
specialiųjų kabinetų, kurios pažymėtos skirtingomis spalvomis. Naudojami penki mokyklos įėjimai-išėjimai, per kuriuos
mokiniams arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. Apsirūpinta

priemonėmis saugos ir higienos
sąlygoms užtikrinti.
„Nuoširdus ačiū pedagogams,
visiems mokyklos darbuotojams
už darbą, ruošiantis naujai, kiek
neįprastai mokslo metų pradžiai.
Tikiu, kad siekdami bendrų tikslų ir palaikydami vieni kitus, įveiksime visus naujus iššūkius. Visai
Druskininkų švietimo bendruomenei sėkmingų mokslo metų!“,
– sakė „Saulės“ mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė.
Kitokia rugsėjo 1-oji
„Ryto“
gimnazijoje
Rugsėjo 1-osios šventė vyko neįprastai: mokiniai, suskirstyti srautais,
skirtingu laiku rinkosi į renginį.
Visa šventė, įskaitant ir pirmąją pamoką su auklėtoja, surengta lauke.
2020-2021 mokslo metais gim-

nazijoje mokysis 502 mokiniai:
1-ose gimnazijos klasėse – 155,
2-ose – 114, 3-ose – 116,
o 4-ose – 117. Gimnazistus į
mokslo ir žinių pasaulį ves 57
mokytojai.
„Pirmokams linkiu kuo greičiau
susidraugauti su aplinka, klasiokais ir mokytojais – kiekvienas
jūsų sutiktas žmogus žino bent
vieną dalyką, kurio nežinote jūs.
Antrokams sakau, kad tikroji laimė – ne atrasti naujas žemes,
bet pažvelgti į jus supantį pasaulį naujomis akimis. Linkiu naujomis akimis pažvelgti į save – suraskite savąjį (išskirtinį) kelią.
Mieli trečiokai, esame tuo, kaip
mąstome. Savo mintimis kuriame pasaulį. Linkiu pozityvumo,
tvarkantis su naujais iššūkiais –
laiko vadyba ir gebėjimu savarankiškai priimti sprendimus. Ke-

tvirtokams sakau, kad gyvenimą
galima nugyventi dvejopai – tarsi
nieko nėra stebuklingo arba tarsi
viskas yra stebuklas. Linkiu, kad
kiekviena diena jums būtų dovana, galimybė tobulėti, išmokti,
patirti ką nors nauja. O visai bendruomenei linkiu susitelkimo, tolerancijos, nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo!“ – sakė
„Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė.
Šiemet Rugsėjo 1-oji ir Viečiūnų progimnazijoje buvo kitokia.
Džiaugsmas, persipynęs su jauduliu, nežinomybe ir viltimi. Dalies tradicijų – suburti visus mokyklos mokinius vienu metu,
kartu pasiklausyti gyvo draugų koncerto ar sveikinimo kalbų,
teko atsisakyti.
Nuotolinį mokslą iš namų išbandę, progimnazijos mokiniai

entuziastingai, pasiilgę draugų ir
mokytojų rinkosi į mokyklą. Kiekviena klasė skirtingu laiku susitiko su progimnazijos vadovėmis
ir klasės auklėtojomis mokyklos
vidiniame kiemelyje. Pirmosios
pamokos metu buvo ypatingai
akcentuojami nauji saugos reikalavimai – juk virusas dar nepasitraukė, todėl saugumo priemonės būtinos. Progimnazija ir
tėvelius, ir mokinius su jomis supažindino dar prieš šventę, tačiau esminės taisyklės nesikeičia – atstumas, higiena bei veido
kaukės.
Pasiilgę gyvo bendravimo, progimnazijos mokiniai, tėvai ir mokytojai viltingai tikisi, kad neteks
grįžti į virtualias pamokas. Visų
laukia pasikeitę ir pilni iššūkių
nauji mokslo metai
Nukelta į 7 psl.
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Į Leipalingio progimnaziją šių
metų rugsėjo pirmąją susirinko
156 mokiniai. Ši diena buvo šiek
tiek kitokia, neįprasta. Mokiniai su
jų tėveliais rinkosi ne vienu metu,
o pirmoji klasės auklėtojo valandėlė surengta kieme. Ir tik patys
mažiausieji galėjo pasidžiaugti
pasibuvimu klasėje.
Mokinius bei jų tėvelius pasveikino Leipalingio parapijos klebonas Paulius Marčiulionis, progimnazijos tėvų klubas įteikė
dovanėles aktyviausiems mokiniams, palinkėjo sėkmės ir šiais
mokslo metais.
„Suprantame, kad teks įveikti mums visiems ne vieną iššūkį,
tačiau, pasitikėdami vieni kitais,
geranoriškai bendradarbiauda-

mi, pasieksime užsibrėžtą tikslą
– mokinys bei mokytojas progimnazijoje bus saugus ir turės visas
sąlygas tobulėti“, – sakė Leipalingio progimnazijos direktorė Asta
Černiauskienė.
Stengiantis išvengti didelio žmonių susibūrimo, Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokykloje rugsėjo
1-osios šventė organizuota tik pirmą kartą šios ugdymo įstaigos duris praveriantiems vaikams. 14 valandą į mokyklą susirinko būsimieji
dailininkai ir šokėjai, 15 val. valandą
– būsimieji muzikantai. „Nors šio
meto sąlygos tikros šventės sukurti
ir neleido, šventinės nuotaikos pakako“, – sakė M. K. Čiurlionio meno
mokyklos vadovai.

Informacija apie eismo ribojimą
Informuojame, kad šį savaitgalį, rugsėjo 5-6 dienomis, Druskininkuose bus
ribojamas eismas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir kviečiame susipažinti su eismo ribojimo schemomis.
Rugsėjo 5 d., šeštadienis: eismas ribojamas 9-10 val. V. Kudirkos g. ir M. K.
Čiurlionio g.

Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Rugsėjo 5 diena, šeštadienis: Druskininkuose vyks Lietuvos triatlono taurės V-ojo
etapo varžybos. Nuo 7.30 val. iki 17.00 val. bus ribojamas eismas šiomis gatvėmis: M. K.
Čiurlionio, Sodų, V. Kudirkos, Gardino ir Baravykų g.

Rugsėjo 6 diena, sekmadienis: eismas ribojamas nuo 10:45 iki 12 val. M. K. Čiurlionio g. ir V. Kudirkos g.

Rugsėjo 1-oji į mokyklas sukvietė Druskininkų švietimo bendruomenę/Mokyklų archyvų nuotraukos

Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų automobilių sporto entuziastai –
tarp prestižinio ralio prizininkų

Išnuomojamos 52 kv. m komercinės
paskirties patalpos poilsio ir
sveikatingumo komplekse „Grand SPA
Lietuva“, viešbutyje „Lietuva“.
Tel. 8 614 06124

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius į Kauną išlydėjo druskininkiečius, kurie atstovavo mūsų miestui tarptautiniame ralyje „Aplink Lietuvą 2020“/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Automobilizmo
tradicijas
Druskininkuose puoselėjantys
šios sporto šakos entuziastai
nepraleidžia nė vienų prestižinių varžybų ir garsina savo
miestą gerais rezultatais. Praėjusį penktadienį Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius į Kauną išlydėjo druskininkiečius,
kurie atstovavo mūsų miestui
tarptautiniame ralyje „Aplink
Lietuvą 2020“.
Ralis startavo rugpjūčio 28 d.,
jame dalyvavo ir dėl LR Prezidento taurės varžėsi dvi druskininkiečių komandos, kurių
nariai buvo: A. Karsokas, D.
Jonaitis, G. Karsokas, V. Balevičius, R. Šimonis ir R. Dailydė.
Šiame ralyje dalyvavo 54 ekipažai, jiems teko įveikti 1068 kilometrų trasą, kuri driekėsi per visą
Lietuvą. Vienas iš ralio etapų surengtas ir Druskininkuose, Gardino gatvėje. Saviškių palaikyti
susirinko nemažas būrys druskininkiečių.
Ralis finišavo Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, nugalėtojams
buvo įteikta Prezidento taurė.
Nors tarp pagrindinių nugalėtojų
druskininkiečių ir nebuvo, tačiau
mūsų lenktynininkų A. Karsoko ir
D. Jonaičio ekipažui buvo įteikta
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos taurė.
Žmonių su negalia kategorijoje
druskininkiečių R. Šimonio ir R.
Dailidės ekipažas iškovojo trečiąją vietą.
Ne pirmą kartą šiame ralyje
dalyvavęs druskininkietis verslininkas Gintautas Karsokas pasakojo, kad šis ralis visada sukelia daug emocijų ir reikalauja
pastangų: „Ralyje „Aplink Lietuvą“ pats dalyvavau prieš dvejus
metus, šiemet prie mūsų BMW
323 vairo sėdo sūnus Aivaras,
kuriam dabar 29-eri, o man teko
techninio aprūpinimo atstovo
vaidmuo. Labai gaila, kad Druskininkuose nelaimėjome mero

Druskininkiečiai džiaugėsi, sėkmingai įveikę ralio trasą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ričardo Malinausko taurės, iki
pergalės pritrūko vos dviejų dešimtųjų sekundės. Kai startavom, tai nežinojom, kad meras
įsteigė taurę. Jei būtume žinoję,
būtume labiau pagazavę.“
Kalbėdamas apie ralio eigą, G.
Karsokas skundėsi, kad druskininkiečių ekipažas startavo vienas iš paskutiniųjų: „Važiavome
kitų ralio dalyvių automobilių „išbaladotais“ keliais, tai nepasitarnavo geriems rezultatams.
Kai kitame etape startavome
priekyje, tai viskas pakrypo į gerąją pusę.“
G. Karsokas vylėsi pamatyti šio
ralio taurės įsteigėją – Lietuvos
Respublikos prezidentą, tačiau to
padaryti nepavyko jau trečius metus: „Trečią kartą dalyvauju ralyje,
kuris finišuoja prie Prezidentūros,
tačiau nė karto per apdovanojimus nepasirodė Prezidentas ir

pats neįteikė taurės. Šiemet vietoje G. Nausėdos taurę įteikė Prezidentūros kanclerė.“
Paprašytas pasidalinti ateities
planais, druskininkietis, buvo konkretus: „Sūnus po šio ralio pasakė
– tėti, mums reikia galingesnio automobilio. Tai apie tai ir svajojame“.
Ralis „Aplink Lietuvą“ – seniausios automobilių sporto varžybos šalyje. Pirmasis ralis „Aplink
Lietuvą“, kurio dalyviai varžėsi
dėl Prezidento Antano Smetonos
taurės, prasidėjo 1931 m. liepos
24 d. Paskui ralis nevyko beveik
septynis dešimtmečius ir buvo atgaivintas 1996 metais.
Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF) jį laiko oficialia
organizuoto automobilių sporto
mūsų šalyje pradžia.
Druskininkų savivaldybės
informacija

9

2020 m. rugsėjo 3 d.

Savaitraščio Nr. 270

Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos),
virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997

Nuomoja 3,15 m ilgio priekabą ir 4,5 m ilgio tralą.

Tel. 8 678 43912

Centro „Dainava“ kavinėje „Širdelė“ nuolatiniam darbui
savaitgaliais reikalingas (-a) padavėjas (-a).
Informacija tel. 8 650 85493
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Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ jau
dirba. Iki malonaus susitikimo 4 km nuo
Druskininkų, Vienkiemių g. 3, Jaskonys.
Tel. +370 6060 0016

Skandinaviško kapitalo
bendrovė superka miškų
ūkio ir kitos paskirties
žemės sklypus.

Tel. 8 609 86656

Nupirksiu Jūsų
automobilį už
geriausią kainą.
Tel. 8 648 18 770
Remontuojame namus,
butus. Visa vidaus
apdaila: gipso plokštės,
glaistymas, dažymas,
plytelės ir t.t. Mūrijimas
ir visa išorės apdaila.

Tel. 8 631 76783

Statybos įmonei
reikalingi apdailininkai,
plytelių klojėjai.

Tel. 8 687 41202

Parapsichologo
konsultacijos,
būrimai.

Tel. 8 608 33221
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 687 93693

SAVIVARČIO PASLAUGOS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!
Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas,
išvežame šiukšles, pervežame baldus.
Tel. 8 673 93725

Kokybiškas buto remontas, santechnika, vonių
restauravimas. Tel. 8 607 38627

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

Visi santechnikos ir kanalizacijos
darbai. Tel. 8 656 21154
Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos
Druskininkų mieste, renovuotame
name, Liškiavos g.
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580
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Renginiai
Rugsėjo 5 d. 14-21.30 val. Jotvingių šventė Leipalingyje
Rugsėjo 10 d.: 17.00, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00, 20.30 val. –
Meno planetariumas „Kelionė per
Čiurlionio dangų“. Seanso trukmė
– 30 min. (Druskininkų kultūros centras, Vilniaus al. 24)
Rugsėjo 22 d. 19-21 val. – Naktinėjimai su M. K. Čiurlioniu (M. K.
Čiurlionio namai-muziejus (M. K.
Čiurlionio g. 35)
Rugsėjo 4 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Rugsėjis rugiasėjis“, skirta poeto P. Širvio 100-čiui,
Viešojoje bibliotekoje

Užuojautos
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Aureliją Švedienę.
Tegul Jus lydi stiprybė ir dvasios paguoda
šią skaudžią netekties valandą.
UAB „Druskaita“ kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Borisą Kim Taisaną.
UAB „Draugystės sanatorija“
darbuotojai

Rugsėjo 7 d. 16 val. Pasakų popietė „Pasakų kraitelė“, Viešosios
bibliotekos Viečiūnų padalinyje
Rugsėjo 8 d. 13.30 val. Kūrybinė valandėlė „Papuoškime raides“,
skirta Tarptautinei raštingumo dienai, Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje
Rugsėjo 11 d. 12 val. konferencija, skirta habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimimo 100-mečiui paminėti ir projekto „Pažink savo kraštą
su Druskininkų miesto muziejumi
2020“ kilnojamosios parodos apie
Bilso, Stračiūnų ir Kairiojo Nemuno kranto bendruomenes pristatymas Druskininkų miesto muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 59)
Rugsėjo 16 d. 18 val. Viečiūnų
bendruomenės centre Humoro grupės „Ambrozija“ ir atlikėjų „Žemaitukai“ koncertas. Daugiau informacijos tel. 8 623 43166
Rugsėjo 17 d. 17 val. atidaroma
Aleksandro Vozbino paroda „Mano
Druskininkai“ (M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje, M. K. Čiurlionio 35)
Rugsėjo 22 d. 13.30 val. Projektas Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai 2020“:
vitražo „Čiurlionio obelis“ (autorius
G. Kraujelis) atidengimas ir pristatymas visuomenei Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokykloje (Vytauto g. 23)

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

Tel. 8 605 81979

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

Parodos:
Rugsėjo 4 d. 17 val. atidaroma
dailininko Jono Arčikausko kūrybos
paroda „Kėslai ir ketinimai“ V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
Iki rugsėjo 6 d. M. K. Čiurlionio
namuose-muziejuje eksponuojama
paroda „Knygelė nekaltoji arba visu
greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“ (M.
K. Čiurlionio g. 35)

Superkame visų markių automobilius.Gali būti
nevažiuojantys ar po eismo įvykių bei parvežti iš
Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454
Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų
natūralaus granito.
Atvežimas, sumontavimas – nemokamas.

L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Iki rugsėjo 20 d. Viešojoje bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Baltijos kelias – vienybė, laisvė, tikėjimas“, skirta Juodojo kaspino ir
Baltijos kelio dienai
Iki rugsėjo 23 d. Sauliaus Rudziko tapybos ir piešinių paroda „Atsakymas rudenio vieversiui“ pagal
Kęstučio Bieliuko muzikinius kūrinius Druskininkų miesto muziejaus
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37)
Iki rugsėjo 30 d. Paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“
Druskininkų miesto muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 59)
Iki rugsėjo 30 d. Šventojo Jono
Pauliaus II gimimo šimtmečiui paminėti eksponuojamas dailininko,
Druskininkų garbės piliečio Alfonso
Šuliausko (1938-2017) paveikslas
„2000-ieji metai“ Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59)
Iki rugsėjo 31 d. paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“
Druskininkų miesto muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 59)

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2020.09.04 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Alpių detektyvai.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl?
12:10 Kodas: 30. Pabėgimo kambarys politikams. (kart.).
13:05 Daiktų istorijos.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Greiti ir įsiutę 7.
01:10 Bučinys prie laužo.
02:30 Atspindžiai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:55 NAUJAS SEZONAS „Namų
idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ratai 3“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“.
00:25 „Nuodėmių miestas 2“.
02:15 „Kursas į katastrofą“.
03:50 „Greitis 2: laivo užgrobimas“.
05:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 Noriu likti Lietuvoje.
11:30 „Būrėja“.
13:30 Valanda su Rūta.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Vaikis ant ratų.
23:20 PREMJERA Kitas pasaulis.
Kraujo karai.
01:10 Gangsterių medžiotojai.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05:20 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Grilio skanėstai.
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.
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.

23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Bušido ringas.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirtinos žaizdos.
23:40 Aukšta įtampa.
01:30 „Būk ekstremalas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:05 Programos pabaiga.

2020.09.05 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Klausimėlis.
07:15 Koni ir draugai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Premjera. Japonijoje su Sue
Perkins.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nepaliesta Korėja.
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim.
22:40 Premjera. Tobulas vyras.
24:00 Greiti ir įsiutę 7.
02:15 Eteris.
04:05 Jaunasis Montalbanas.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Būk profesionalas“.
12:00 „Delfinai iš arti“
13:05 „Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai. Atostogos džiunglėse“
14:50 „Daktaras Dolitlis 3“
16:45 „Ekstrasensų mūšis“
18:30 „TV3 žinios“.
19:17 „TV3 sportas“.
19:22 „TV3 orai“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „galvOK“. .
21:00 „Mano meilė karantinas“.
21:30 „Mano meilė karantinas“.
22:00 „Pasauilis priklauso tau“
00:00 „Pabudimas“
02:05 „Seklys“
03:35 „Nuodėmių miestas 2“
05:20 „Einšteinas“
06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.
07:55 „Monstrai prieš ateivius“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Alvinas ir
burundukai.
11:35 Tavo, mano ir mūsų.
13:25 „Ponas Bynas“.
13:55 Žiedų valdovas.

17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles.
21:50 Gelbėtojai.
00:10 PREMJERA Socialūs gyvūnai.
01:45 Vaikis ant ratų.
03:40 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje.
09.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Grilio skanėstai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 „XX amžiaus piratai“ .
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Grilio skanėstai.
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06:00 „Geriausi šuns draugai“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai
milžinai“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensai tiria“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Pražūtingos gelmės.
23:45 AŠTRUS KINAS Naujoji karta Z.
01:50 Mirtinos žaizdos.
03:30 Programos pabaiga.

2020.09.06 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Gamina vaikai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2.
12:50 Pasaulio dokumentika. Serengetis.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Bloga mergaitė.
17:00 Piniginės reikalai.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Premjera. Paniurėlis Olafas.
23:00 Kino žvaigždžių alėja. Mano
priešų akivaizdoje.
00:40 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2.
01:30 Auksinis protas.
02:45 Erdvės menas.
03:15 Tobulas vyras.
04:30 Puaro.

06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“
07:30 „Supermergaitės“
07:45 „Supermergaitės“
08:00 „Kitsy“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Žalioji byla“.
12:30 „Grufas“.
13:05 „Nimės sala“
15:00 „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“
17:25 „Tai – mes“
18:30 „TV3 žinios“.
19:22 „TV3 sportas“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 „X Faktorius. Žvaigždės“.
21:30 „Naktis patrulinėje mašinoje“
23:45 „Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“
02:15 „Pasauilis priklauso tau“
03:55 „Einšteinas“.
06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Monstrai prieš ateivius“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Pabaisiukas Bansenas“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Visa tiesa
apie ryklį.
11:25 Nuotakų karai.
13:15 Policijos akademija.
15:15 Mano žmona – ragana.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Tobulas pasimatymas.
21:45 PREMJERA Kurjerė.
23:45 PREMJERA Merė. Laivo prakeiksmas.
01:25 Socialūs gyvūnai.
02:50 Programos pabaiga.
05.59 Programa.
06.00 „XX amžiaus piratai“ .
07.30 Pinigų karta.
08.00 Pagaliau savaitgalis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Kryptys LT.
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje.
09.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.30 Kryptys LT.
19.00 Gyvenimas.
20.30 Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Šiandien kimba.
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Lietuvos galiūnų
čempionatas.
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionatas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Didieji gyvūnai.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai. Revizija“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensai tiria“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:40 „Fargo“.
01:35 Pražūtingos gelmės.
03:25 Programos pabaiga.

2020.09.07 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Zachor. Atsimink.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas 3.
23:55 Alpių detektyvai .
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Šventoji žemė“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Šventoji žemė“.
00:05 „Majų baikerių klubas“.
01:30 „Einšteinas“.
02:20 „Tironas“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:20 „Ekstrasensų mūšis“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Kvailiai šėlsta“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo...
Iki...
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti
reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Sąskaitininkas.
01:00 „Mirtinas ginklas“.
01:50 Kurjerė.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
05:50 Programos pabaiga.
2020 09 07 Pirmadienis
05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 Pinigų karta.
08.30 Pagaliau savaitgalis.
09.00 Kaimo akademija.
09.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje.
12.30 Kaimo akademija.
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13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.45 „Reali mistika“.
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Sukilimas.
22:45 „Jūrų pėstininkai“.
00:40 „Legendų biuras“.
01:40 „Sūnus paklydėlis“.
02:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:10 Programos pabaiga.

2020.09.08 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Zachor. Atsimink.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Karštai su tv3.lt“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.

21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kolumbiana“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Kolumbiana“.
00:10 „Perėja“.
01:10 „24 valandos. Palikimas“.
02:00 „Tironas“ .
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:55 „Perėja“.
04:50 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS Bus visko.
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti
reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kolibrio
efektas.
00:35 „Mirtinas ginklas“.
01:25 Sąskaitininkas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
05:50 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Pagaliau savaitgalis.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika”.
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Grėsminga žemė.
23:10 Sukilimas.
00:55 „Būk ekstremalas“.
01:45 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

2020.09.09 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai .
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.

13:00 (Ne)emigrantai.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai.
23:55 Alpių detektyvai.
00:40 Piniginės reikalai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyventi kaime gera.
04:30 Klausimėlis.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Henrio nusikaltimas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 Tęsinys „Henrio nusikaltimas“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Henrio nusikaltimas“.
00:20 „Perėja“.
01:15 „24 valandos. Palikimas“.
02:05 „Tironas“.
03:05 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:00 „Perėja“.
04:50 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 NAUJAS SEZONAS VIDO
VIDeO.
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti
reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Privatus detektyvas Nikis Larsonas.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Kolibrio efektas.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05:20 Programos pabaiga.
05.29 Programa.
06.00 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Kryptys LT.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.

17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Akivaizdus ir tikras pavojus.
23:55 Grėsminga žemė.
01:45 „Būk ekstremalas“.
02:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:20 Programos pabaiga.

2020.09.10 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita.
13:00 Pasaulio puodai.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.
16:45 Premjera. Seselė Beti .
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Asmens sargybinis.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:45 Loterija „Kenoloto“.
14:47 Tęsinys „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.

19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Organų vagys“.
22:15 Loterijos „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22:18 Tęsinys „Organų vagys“.
00:10 „Perėja“.
01:10 „24 valandos. Palikimas“.
02:00 „Tironas“.
03:00 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:50 „Perėja“.
04:45 „Ekstrasensų mūšis“.
06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Pakvaišusi porelė“.
11:35 „Rimti reikalai 3“.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „PREMJERA Juodvarnis“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2.
20:00 PREMJERA Bučiuoju. Rūta.
21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti
reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA 9/11.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Privatus detektyvas Nikis Larsonas.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 Alchemija. VDU karta.
04:55 RETROSPEKTYVA.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas.
07.00 Laikykitės ten.
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas.
04.25 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.45 „Reali mistika“.
06:25 „Strėlė“.
07:25 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Nepataisomi“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Neramumai Bronkse.
22:50 Akivaizdus ir tikras pavojus.
01:35 „Būk ekstremalas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
03:10 Programos pabaiga.

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
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Reikalingas gydomojo masažo specialistas,
masažuotojas (-a), kad atvyktų į namus atlikti gydomąjį
masažą, turintis med. išsilavinimą. Tel. 8 313 53611

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Laiptinių valymas.
Tel. 8 641 27721
Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

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

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr. 5925/0011:241;
5925/0011:51; 5925/0011:208), esančio (-ių) Bilso g. 5, Druskininkų g. 18,
Druskininkų g. 22, Leipalingio mstl., Druskininkų sav. savininką (-us) D.K.,
S.V.-K., E.Ž., kad IĮ „Žemata“ matininkas Danas Rudys (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2226) 2020-09-14 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5925/0011:325), esančio Druskininkų g. 20, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į IĮ „Žemata“ adresu
M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, el. paštu zemata.lt@gmail.com arba telefonu 8 676 02 621.

Reikalingas žmogus, galintis kartu gyventi
ir prižiūrėti senyvo amžiaus moterį.
Tel. 8 676 39269

Dažome medinius namus, fasadus bei
stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis, kokybė! Tel. 8 636 94394
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.
Apšiltinimas, garso izoliacija.

Tel. 8 624 34603

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

Tel. 8 674 61 640

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

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

Pjaunu žolę, tvarkau
apleistus sklypus.

Tel. 8 608 70658

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

Tel. 8 644 55355

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

3, 73 žemės ūkio paskirties sklypą Žeimių kaime.
Tel. 8 682 26525
1,5 ha žemės ūkio paskirties
Veisiejų sen. Saltoniškių kaimas, netoli Leipalingio. Tel.:
8 686 25959, 8 614 15457
Gyvenamasis namas 72 kv. m
Leipalingyje, 7, 13 arų sklypas –
14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

„kulbės“, kapota.
Tel. 8 682 58164

Įvairių rūšių malkos: kaladėmis,
rąsteliais. Pristatome ir mažus
kiekius. Tel. 8 625 57710
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Žemės ūkio produkcija

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

Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247

Druskininkų sav. Guobinių k.
parduodama sodyba su ūkiniais
pastatais. Sklypas – 33 arai. Trifazė elektra – 19 kW, asfaltuotas
kelias. Papildomai galima nusipirkti – 1, 86 ha, žemės kaina –
13 500 Eur. Tel. 8 698 48621

Parduoda vasarinius kviečius –
50 kg – 7 Eur, rugius – 50 kg – 6
Eur. Tel. 8 695 16057

Varėnos raj. Mardasavo kaime
parduodama sodyba, miško apsuptyje. Netoli teka upė Merkys.
Sklypo plotas – 0, 28 ha, namų
valda. Parduodama kartu su
6, 23 ha mišku. Naujai atvesta
trifazė elektra, labai graži vieta.
Kaina – 27 500 Eur.
Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj. Smarliūnų kaime parduodamas gyvenamasis namas,
naujas stogas, naujai pastatytas
priestatas, plastikiniai langai,
šarvo durys, naujai išvedžiota
elektra. Reikalingas vidaus remontas, sklypas – 1, 16 ha iš kurių – 0, 21 ha namų valda. Sklype
yra prūdas. Kaina – 18 000 Eur.
Tel. 8 698 48621
Parduoda 1 kambario (35, 30 kv.
m) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 25
000 Eur. Tel. 8 613 80442, 8 614
40701
Parduoda kapitališkai suremontuotą 1 kambario butą 1-ame
aukšte Gardino g. 14 (2 aukštų
namas). Kaina – 33 000 Eur,
arba keičia į didesnio ploto butą.
Tel. 8 604 48595
Namų valdos sklypas: 4,5 arų,
visos komunikacijos, Ratnyčėlės
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m.
Tel. 8 682 98506
Parduodamas 2,57 ha žemės
sklypas (iš jų – 0,18 ha miškas)
Utiekos kaime, netoli Druskininkų.
Atlikti kadastriniai matavimai. Kaina – 7500 Eur. Tel. 8 686 64303
Parduodami sklypai Neravų kaime nuo 16 arų. Tel. 8 687 10508

Miškas, mediena, malkos
Sausa pušinė malka. Rąsteliai,

Kviečiai, miežiai, avižos, kvietrugiai, rugiai. Tel. 8 616 11588

Parduodu hibridinius rugius ir
šviežias bulves. Tel. 8 695 59933
Avižos, rugiai, kvietrugiai, C1
atsėlio. Tel. 8 672 49828

Nuoma
Išnuomosime 4 k. 100 kv. m butą
Druskininkuose, M. K. Čiurlionio
g. Kaina – 300 Eur + mokesčiai
(renovuotas namas).
Tel. 8 620 63909
Ilgam laikui išnuomojamas kotedžas Mizarų g. Autonominis
šildymas. Tel. 8 615 43483
Išnuomojamas 20 kv. m butukas,
puikiai suremontuotas, su nauja
buitine technika, tvarkingą buitį
mėgstančiam nuomininkui. Pageidautina ilgesniam laikui.
Tel. 8 609 28835
Išnuomojamas 1 kamb. 2 kamb.
bute, centre, Taikos g. 1 aukštas,
150 Eur/mėn. Tel. 8 616 48116
Išnuomojamas miesto centre,
Taikos g. butas 1 aukšte (baldai,
indai, buitinė technika). Dviems
žmonėms – 200 Eur.
Tel. 8 616 48116

Parduodamas 200 arų sklypas Lipliūnuose. Elektra sklype,
geras privažiavimas, atlikti geodeziniai matavimai, šalia gyvena kaimynai, sklypas apsuptas
miško. Kaina – 26 000 Eur.

Tel. +370 629 87015

Išnuomojamas garažas miškų
urėdijos teritorijoje, M. K. Čiurlionio g. 102, tel. 8 686 59764
Išnuomoju 2 kamb. butą Ateities
g. žmogui, galinčiam padaryti
remontą. Tel. 8 604 37508

Įvairūs daiktai
Parduodamas parketas, storis –
15 mm, plotis – 45 mm, 30 kv.m,
tel. 8 682 98506
Vokiška indukcinė 2 vietų ekonomiška, nešiojama viryklė, kaina
– 100 Eur. Kambario antena – 15
Eur, lauko palangės antena – 17
Eur. Tel. 8 662 10144, skambinti
vakare nuo 18-21 val.
Viengulė lova su stalčiais patalynei, čiužiniu. Virtuvinis stalas,
109 x 60 cm. Tel. 8 699 20509
„Electrolux“ kaitlentė 50x60, gartraukis „ARDO“, naudoti, veikiantys, kaina – 200 Eur.
Tel. 8 686 02926
Parduodamos iš uždarytos parduotuvės su 70% nuolaida naujos
odinės striukės ir avikailiai. Modeliai ne iš pačių naujausių kolekcijų. Kainos nuo 10 Eur. Tel. 8 698
40430 Naudotas geros būklės
kieto kuro katilas „Defro“ (20 kW)
su visa įranga ir boileriu „Dražice“
už 400 Eur. Tel. 8 616 22884
Antikvarinė, gerai veikianti siuvimo mašina, vyriškas kalnų dviratis, naudota automatinė skalbimo
mašina, du tomai knygos „Anastasija“, proginės tautinės juostos.
Tel.: 8 652 17391, 8 682 08399
Parduoda naudotas perdengimo
plokštes. Tel. 8 646 88970
Naujos ąžuolo taburetės.
Tel. 8 618 20125
Svetainės odinis komplektas
smėlio spalvos, kaina – 200 Eur.
Tel. 8 611 33589
Įvairių dydžių namų valdos
sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120,
šalia miško. Atlikti geodeziniai
matavimai, yra elektra, miesto
komunikacijos. Tel. 8 602 10802
Centrinio šildymo katilas – 190
Eur, dvigulė lova – 20 Eur, spinta
ir stalai, naudota sekcija, viengulės lovos – 10 Eur, virtuvinės
spintelės nuo 5 Eur, duris.
Tel. 8 616 48116
Kreivuolių pavėsinės, kokliai.
Tel. 8 656 38881
Kineskopiniai televizoriai „Philips“ (51 cm įstrižainė) – 15 Eur,
37 cm – 12 Eur, kineskopinių TV
distanciniai pulteliai ir Scart laidai – nuo 2 Eur, naudoti medžio
drožlių plokščių skydai 154,5 cm
X 60, 5 cm – 18 vnt. 177,5 cm
X 50 cm – 6 vnt. 1, 5 Eur už

Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje,
7, 13 arų sklypas – 14 500 Eur. Tel. 8 616 48116
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą.
Suteikiame garantijas, sukomplektuojame medžiagas.
Tel. 8 655 75705

kv. m, skaldelė trinkelių klojimui:
1 maišas – 4 Eur, pakabinami
šviestuvai – nuo 5 Eur, medžioklinis šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro
su medžiokliniu prožektoriumi –
250 Eur. Tel. 8 686 43600
Geras tarybines stiklines,
200 ml (briaunuotos), „granionos“, 53 vnt. Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 672 70308
Pripučiamas čiužinys 210 X 150
cm, skirtas dvigulei lovai, viengulės 2 lovos, po 1 dalį sekcija, virtuvinės spintelės iki 10 vnt., centralinis katilas – 190 Eur, vyriškas
dviratis. Tel. 8 616 48116

dyzelis. Metaliniai stulpai – 260
cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 98506
„Hyundai Matrix“ 1,6 l benzinas,
ideali būklė. Rida – 119 000
km, minivenas. TA iki 2022-08.
Tel. 8 674 02809
Automobilis „Citroen Xsara“ dalimis, dyzelis, 1998 m.
Tel. 8 611 77121
2007 m. „Nissan X-trail“, 2, 2
kub.cm dyzelis, 100 kW, TA iki
2022-08-27. Tvarkingas, išskirtinis, kaina – 3800 Eur. Tel. 8 645
64053

Reikalinga

Perka
Pirksiu 5-20 kg pirmos rūšies
baravykų, šilbaravykių.
Tel. 8 656 88734
Pirkčiau sodo sklypą su nameliu
arba be jo. Gali būti apleistas.
Tel. 8 628 75156

Keičia
Vieno kambario butą Gardino g. į
sodybą ar namą.
Tel. 8 646 22367

Transporto priemonės ir jų
dalys
„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA
iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toyota
Corolla“, automatas, 2001 m. TA,

Reikalingas žmogus, galintis
kartu gyventi ir prižiūrėti senyvo
amžiaus moterį. Tel. 8 676 39269
Gydomojo masažo specialistas,
masažuotoja (-as), kad atvyktų į
namus atlikti gydomajį masažą,
turintis (-i) med. išsilavinimą.
Tel. 8 313 53611

Dovanoja
Dovanojama grūdų valomoji-arfa.
Tel. 8 698 40430

Ieško darbo
Ieško kiemsargio arba budėtojo,
apsaugos darbuotojo darbo.
Tel. 8 692 44465

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.

Tel. +370 687 93693

UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/
dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Specialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime priimti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu

+370 682 04710 arba +370 687 50429

Šienauju, mulčiuoju apleistas pievas, suku šieno
rulonus. Tel. 8 671 09524
Perku, priimu automobilius.
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, dėl
kompensacijos (1000 Eur) perkant naują transporto priemonę (automobilį, motorolerį, paspirtuką).

Tel. 8 613 91192, Druskininkai
Prekybos centrui „Aibė“ adresu Alėjos g. 5,
Leipalingis, Druskininkų sav. reikalinga valytoja (-as).
Dėl darbo kreiptis telefonu 8 687 43110
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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

