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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Socialinių paslaugų centras: dvidešimt pagalbos ir dėmesingumo
druskininkiečiams metų

Kiekvienas Socialinių paslaugų centro darbuotojas yra ypatingas, išskirtinis, unikalus asmuo, tačiau, teikdami pagalbą ir socialines paslaugas, visi jie vadovaujasi vienodomis vertybėmis/Audriaus Šalaševičiaus nuotrauka

Vietos valdžia savivaldybės gyventojų yra vertinama pagal tai, kaip ji rūpinasi
savo gyventojų socialinėmis
problemomis, ypač – senjorų ir socialiai pažeidžiamųjų. Druskininkų savivaldybėje šioms problemoms
skiriamas ypatingas dėmesys, todėl dauguma žmonių jaučia nuolatinį rūpestį,
o socialiai jautrių grupių gyventojai – nuoširdžią savivaldybės pagalbą. Siekiant
skirti ypatingą dėmesį senjorams, gyvenimo negandų
kankinamiems, vienišiems
savivaldybės gyventojams,
prieš 20 metų Druskininkuose įsteigtas Socialinių paslaugų centras. Per tuos du
dešimtmečius vos nuo dviejų darbuotojų savo veiklą
pradėjęs centras dabar išaugo į platų paslaugų spektrą teikiančią įstaigą, kurioje mūsų savivaldybės
žmonėms padeda beveik keturios dešimtys geranoriškų, nuoširdžių ir profesionalių darbuotojų. Nors keitėsi
įstaigos vadovai, darbuotojai, tačiau per visus tuos du
dešimtmečius išliko svarbiausia misija – padėti žmonėms.
Gražios sukakties proga, norėdami plačiau pateikti šios įstaigos veiklos kelią, „Mano Druskininkai“ pakalbino visas keturias
Socialinių paslaugų centro vadoves, įvairiais laikotarpiais vadovavusias šiam centrui.
Dirbo vos du darbuotojai
Apie šios centro ištakas, sunkią pradžią kalbėjomės su pirmąja centro direktore Ramute
Juoniene.

– Jūs buvote pirmoji Socialinių paslaugų centro direktorė. Kokia buvo pradžia?
– 1994 m. pradėjau dirbti Savivaldybės Globos ir rūpybos
skyriuje. Tada ten buvo tik du
lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie buvo atsakingi už miesto senelius. Ką jie
galėjo padaryti, kai tuo metu
Druskininkuose beveik ketvirtis
gyventojų buvo senatvės ir invalidumo pensininkai, o nedarbo lygis buvo iki 30 proc.? Tos
paslaugos buvo labai reikalingos, juo labiau, kad jos veiksmingiausiai sprendžia žmogaus
socialinius poreikius. Žmogui
suteikiama galimybė gyventi savo namuose, neatitrūkstant nuo jam įprastos aplinkos.
Be to, ir ekonomiškiausia paslaugų rūšis, lyginant su globos
namais. Ne tik mūsų savivaldybėje buvo kalbama apie šių
paslaugų plėtrą, Socialinės apsaugos ministerija irgi buvo tuo
susidomėjusi, todėl buvo parengtas socialinių paslaugų katalogas, joms pradėtas skirti didelis dėmesys. Buvo kviečiami
dėstytojai iš Skandinavijos šalių, apmokomi darbuotojai. Kadangi skyriuje buvau atsakinga
už socialines paslaugas, rengdavome mokymus, pati važiavau mokytis ir stengėmės plėsti socialinių paslaugų spektrą
Druskininkuose. 2000 m. prie
Druskininkų miesto buvo prijungtos Leipalingio ir Viečiūnų
seniūnijos, jose socialinės pagalbos reikėjo dar daugiau. Padidėjo lankomosios priežiūros
specialistų skaičius. Tada savivaldybė sau iškėlė tikslą įsteigti socialinių paslaugų centrą. Iš
pradžių jis buvo įsteigtas prie
Globos ir rūpybos skyriaus, o
2000 m. buvo įsteigtas sava-

rankiškas skyrius, mes įsikūrėme poliklinikos Palaikomojo
gydymo skyriuje, paskui buvo
įkurta biudžetinė įstaiga.
– Kokios buvo naujai įkurto
centro darbuotojų darbo sąlygos?
– Turėjome vieną didesnį kabinetą ir mažutį – buhalterei. Didesniajame buvo mano ir socialinio darbuotojo darbo vietos.
Lankomosios priežiūros darbuotojų jau buvo daugiau, nes
jie aptarnavo ir seniūnijų, ir
miesto gyventojus. Jie užeidavo
pas mus į kabinetą ir visi tardavomės, kaip pagerinti paslaugų
teikimą, nes visiems dar trūko
patirties. Tada ir aš pati mokiausi socialinio darbo, buvo organizuotos studijos prie Vilniaus
universiteto. Nors turėjau pedagogės diplomą, tačiau mokiausi socialinių paslaugų subtilybių ir įgijau socialinio darbuotojo
specialybę. Nebuvo lengva, net
savo transporto neturėjome.
– Kokius uždavinius sau
tada kėlėte?
– Svarbiausias uždavinys –
kaip padėti senam žmogui?
Buvo žiūrima, ar tas žmogus
turi vaikų, kurie galėtų jam padėti, bet jei žmogus vienišas, tai
visas krūvis tekdavo mums.
– Kokie žmonės, Jūsų manymu, gali dirbti socialinį
darbą?
– Mylintys žmones, mokantys bendrauti, netingintys kalbėti. Žmonėms reikia bendravimo.
Atsimenu, atėjo moteris, pikta,
susinervinusi, reikalavo pašalpos, o pinigų nebuvo, kad kiekvienam galėtum skirti. Sėdim ir
kalbam su ja apie viską, gyvenimiškas temas paliečiam. Įsisu-

kom į ilgą pokalbį. Po to moteris
nusiramino ir sako: „Ačiū, vaikeli, kad mane išklausei“. Nors
ji ir negavo pašalpos, bet buvo
patenkinta mūsų pasikalbėjimu.
Yra tokių žmonių, kurie sutverti
socialiniam darbui. Vienas tokių
– Darius Lukauskas, socialinį
darbą dirbantis nuo 1994 metų.
Šis žmogus ne tik puikiai atlieka
savo tiesioginį darbą, bet, nuvykęs pas senolius, pameistrauja,
paremontuoja. Todėl jį visi myli
ir gerbia.
Visi įskūrė po vienu stogu
Trejus metus centrui vadovavusią R. Juonienę, pakeitė Laima Megelinskienė. Jos darbo metai centre buvo pažymėti
naujais projektais ir naujų patal-

pų įrengimu.
– Kuo Jums įsiminė tas laikotarpis, kai vadovavote Socialinių paslaugų centrui?
– Dėl mūsų Savivaldybės vadovų, Tarybos, Savivaldybės
administracijos nuolatinio atsakingo, rimto, rūpestingo, geranoriško bei profesionalaus požiūrio į socialines problemas
Socialinių paslaugų centras veikė, teikdamas reikiamas socialines paslaugas Savivaldybės
gyventojams.
2006-2007 m. buvo įgyvendintas projektas „Pastato Druskininkuose, Veisiejų g. 17, pritaikymas nestacionarių socialinių
paslaugų plėtrai Druskininkų
savivaldybėje“. Projekto tikslas
– rekonstruoti ir pritaikyti dalį
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Į Nemuną išpiltas biologinis preparatas upinių mašalų lervoms naikinti – tyrimai
rodo kraujasiurbių mašalų mažėjimą
Praėjusį penktadienį į Nemuną ties Varviškės kaimu buvo
išpiltas biologinis preparatas
„VectoBac 12AS“ kraujasiurbių
upinių mašalų lervutėms naikinti. Procesą stebėjo Aplinkos
projektų valdymo agentūros ir
Gamtos tyrimų centro atstovai, Druskininkų savivaldybės
administracijos specialistai.
Pasak Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko, sistemingas upinių mašalų naikinimas
duoda pastebimų rezultatų – tyrimai rodo, kad šiuo metu yra pasiekti 2009 m.-2010 m. rezultatai,
mašalų pastebimai sumažėjo.
Mokslininkai dar nuo balandžio stebėjo upinių mašalų lervų išsivystymą Nemuno upėje.
Jų teigimu, mašalų lervų tankis
ant vandens augalų nėra didelis
– daugiau kaip 2 kartus mažesnis nei pernai metais ir daugiau
kaip 15 kartų mažesnis nei 2016
m., kai buvo atnaujintas kraujasiurbių upinių mašalų gausumo reguliavimas.
Šiais metais biologiniam preparatui „VectoBac 12AS“ pirkti

Į Nemuną ties Varviškės kaimu buvo išpiltas biologinis preparatas „VectoBac 12AS“ kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms naikinti/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

iš valstybės biudžeto skirta 52,5
tūkst. eurų. Penkios pietų Lietuvos savivaldybės – Druskininkų, Varėnos, Lazdijų ir Alytaus
miesto bei rajono – skyrė po 4,54

tūkst. eurų. Preparato išpylimo
darbus organizavo Druskininkų
savivaldybė.
Šiais metais preparatas į Nemuną bus pilamas vieną kartą, po jo

panaudojimo mokslininkai, kaip
ir kasmet, atliks tyrimus ir stebės
upinių mašalų populiacijos rodiklius.
Birželio mėnesį suaktyvėjantys

upiniai mašalai – visą Pietų Lietuvos regioną kamuojanti problema.
Primename, kad 1999 metais
Vyriausybė patvirtino upinių mašalų reguliavimo programą, tačiau 2010-aisiais, panaikinus
apskritis, buvo nutrauktas ir programos finansavimas. Nuo to laiko Druskininkų savivaldybės Taryba kiekvienais metais po keletą
kartų kreipdavosi į Vyriausybę,
Aplinkos ir Finansų ministerijas.
„Džiaugiuosi, kad, sulaukę neigiamų atsakymų, nenuleidome
rankų ir po šešerių metų intensyvių prašymų bei atkaklaus argumentavimo dėl problemos mąsto,
2016 m. programa buvo atnaujinta, o Druskininkų savivaldybės
administracijos specialistams patikėta koordinuoti ir įgyvendinti
projektą“, – sakė R. Malinauskas.
2015 metų pabaigoje LR Seimui
priėmus Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pataisas,
buvo sudaryta galimybė skirti finansavimą kraujasiurbių upinių
mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonėms.

Kurorto širdyje esantis lenktas tiltelis ir jo prieigos bus atnaujinti dar šiais metais

Viena vaizdingiausių kurorto vietų, kurią puošia kurorto simboliu tapusi skulptoriaus B.
Vyšniausko skulptūra „Ratnyčėlė“, gyvuoja jau septynis gyvavimo dešimtmečius, todėl
šią erdvę būtina atnaujinti iš pagrindų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų centre, vaizdingoje Nemuno ir Ratnyčios
upių santakoje esantis lenktas
tiltelis bus rekonstruojamas,
įgyvendinant projektą, bus sutvarkytos ir tilto prieigos. Šią
savaitę jau pradėti darbai.
„Viena vaizdingiausių kurorto
vietų, nuo kurios atsiveria Ratnyčios ir Nemuno upių santakos
panorama ir kurią puošia kurorto simboliu tapusi skulptoriaus
Broniaus Vyšniausko skulptūra „Ratnyčėlė“, skaičiuoja jau
septynis gyvavimo dešimtmečius. Todėl būtina šią erdvę atnaujinti iš pagrindų. 2016 metais
ekspertai atliko tilto techninę
ekspertizę, tuomet buvo rengiamas techninis projektas, derinama dokumentacija. Kalbame
ne apie paprastą zoną, o apie
kompleksą, kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, todėl procesai užtruko“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.
Atliekant tilto rekonstrukciją, bus išlaikyta jo unikali lenkta forma ir, be jokios abejonės,
išliks Druskininkų simbolis –

1962 metais čia pastatyta skulptoriaus B. Vyšniausko sukurta
skulptūra „Ratnyčėlė“.
Planuojama, kad darbai bus
baigti iki šių metų pabaigos, juos
atliks rangovas UAB „Alkesta“.
Įgyvendinant projektą, bus sutvarkytas ir iš pagrindų atnaujintas tiltas, jo prieigose esantys seni siauri pandusai pakeisti
į plačius patogius nuolydžius,
atnaujinta „Ratnyčėlės“ pakyla,
paklotos naujos, prie aplinkos
derančios trinkelės, atnaujintas
apšvietimas, suformuoti nauji gėlynai, sutvarkyti upės šlaitai. Projekto vertė – beveik 571
tūkst. eurų.
„Iš karto noriu atsiprašyti druskininkiečių ir kurorto svečių,
kad, kol vyks darbai, gali tekti susidurti su nepatogumais,
nes per tiltelį praeiti nebus galima. Tačiau nepatogumai laikini, o, įgyvendinus projektą, turėsime dar vieną modernią erdvę,
įsiliejančią į bendrą miesto infrastruktūrą ir papildančią neseniai atnaujintą Ratnyčios upės
pakrantės zoną“, – sakė meras
R. Malinauskas.

Įgyvendinant projektą, bus sutvarkytas ir iš pagrindų atnaujintas tiltas, jo prieigose esantys seni siauri pandusai pakeisti į plačius patogius nuolydžius, atnaujinta „Ratnyčėlės“ pakyla, paklotos naujos, prie aplinkos derančios trinkelės, atnaujintas apšvietimas, suformuoti
nauji gėlynai, sutvarkyti upės šlaitai/Vizualizacijų koliažas

Skelbiamas pastato – siuvimo cecho Darželio g. 5,
Neravuose, aukcionas
Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė
pastato – siuvimo cecho, esančio Darželio g. 5, Neravų k. (Druskininkų sav.) – viešą elektroninį aukcioną. Parduodamas 794,79 kv. m ploto pastatas, 40
kv. m ūkinis pastatas, kiemo statiniai (stoginė, tvora)
ir priskirtas 0,3865 ha žemės sklypas.
Pradinė turto pardavimo kaina – 63 037 Eur.
Pastato paskirtis – gamybos, pramonės.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis – komercinės
paskirties objektų teritorijos. Tokios teritorijos skirtos
prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti ir

eksploatuoti.
Užsiregistruoti į aukcioną galima, prisijungus prie specialios interneto svetainės:
https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=240017&number=209184
Registracija į aukcioną vyks birželio 11-15 dienomis, aukcionas vyks birželio 21 d. 9
val. – 25 d. 13:59 val.
Išsamesnė informacija dėl šio aukciono teikiama tel. (8 313) 59 158, el. paštu algirdas.
kazanavicius@druskininkai.lt
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Aptartas kurortų saugumo užtikrinimas vasaros sezono metu

Pasitarime dalyvavo kurortų ir kurortinių teritorijų savivaldybių atstovai, Lietuvos kelių policijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkuose organizuotas pasitarimas, skirtas aptarti
viešosios tvarkos, žmonių
saugumo ir eismo priežiūros užtikrinimą Lietuvos kurortuose artėjančio vasaros
sezono metu.

Pasitarime dalyvavo kurortų ir
kurortinių teritorijų savivaldybių
atstovai, pasisakė Lietuvos kelių policijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai.
Druskininkų
savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas akcentavo, kad skaičiai ir

statistika rodo, jog kurortai tikrai nėra COVID-19 užsikrėtimo vieta, o paslaugos juose
teikiamos, maksimaliai laikantis saugumo reikalavimų: „Privalome galvoti ne apie tai,
kaip riboti vienas ar kitas veiklas, o ieškoti būdų įmonėms

ir įstaigoms leisti saugiai dirbti. Džiaugiuosi, kad druskininkiečiai pasitiki policijos pareigūnais – saugią Druskininkų
aplinką vertina ir čia gyvenantys žmonės, ir atvykstantys
svečiai.“
Pasitarime akcentuota, kad,

palaikant tvarką kurortuose
,labai svarbus yra geranoriškas institucijų bendradarbiavimas ir kurorto gyventojų bei
svečių sąmoningumas.
Bendri pasitarimai dėl saugumo užtikrinimo pradėti rengti
prieš 17 metų.

Informacija apie eismo ribojimą ir automobilių
statymo vietas KURORT IN metu

Kviečiame naudotis nemokamu
Druskininkų savivaldybės
žemėlapių portalu
Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad
yra sukurtas nemokamas Druskininkų savivaldybės žemėlapių portalas https://gis.druskininkai.lt/portal/
Jame paprastai ir aiškiai pateikiami svarbiausių sričių duomenys. Tai patogi ir greita priemonė surasti
konkrečius, kiekvienam aktualius duomenis.
Žemėlapių portale trys žemėlapių kategorijos – geodeziniai duomenys, bendrojo plano sprendiniai bei su
COVID-19 susijusi informacija. Tinklapyje esančiuose
žemėlapiuose galima identifikuoti objektus, palyginti
erdvinius duomenis, paruošti ir spausdinti arba parsisiųsti aktualius dokumentus. Nemokami žemėlapiai interneto portale yra bet kada pasiekiami.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Socialinių paslaugų centras:
dvidešimt pagalbos ir dėmesingumo druskininkiečiams metų

pastato Veisiejų g. 17 patalpų
nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Druskininkų savivaldybėje, socialinių paslaugų teikėjus sukeliant „po vienu stogu“.
Projektas įgyvendintas, naudojant ES struktūrinių fondų paramą bei Savivaldybės biudžeto lėšas.
Persikėlus į naujas ir daug didesnes, erdvesnes patalpas, atsirado galimybės Savivaldybės
gyventojams teikti daugiau kokybiškesnių, įvairesnių socialinių paslaugų.
Visos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos), kurios iki
šio laiko buvo išsibarsčiusios po
įvairias miesto patalpas, įsikūrė
po vienu stogu. Druskininkų savivaldybės nevyriausybinės organizacijos buvo labai aktyvios,
iniciatyvios ir veiklios, todėl
mūsų visų darbas tapo sklandesnis. Iškilus problemoms, jas
sprendėme organizuotai, išmintingiau ir greičiau.
– Kokių naujų galimybių suteikė rekonstruotas pastatas?
– Socialinių paslaugų centro
patalpose buvo įrengtas drabužių kambarys. Raginome žmones, turinčius ir galinčius jau
dėvėtus, bet dar tinkamus drabužius bei avalynę atnešti ir pasidalinti su stokojančiaisiais,
juos pakvietėme šia paslauga
pasinaudoti.
Buvo įrengtos skalbimo bei
dušo patalpos. Asmeninės higienos paslaugomis galėjo naudotis asmenys, kurie savo namuose tokių sąlygų neturėjo.
Centre atsirado bendro naudojimo salės įvairiems renginiams, konferencijoms, susitikimams, mokymams, aptarimams
bei sporto salė, kuriomis bendrai
naudojosi visi socialinių paslaugų teikėjai bei gavėjai.
Stiklinėje galerijoje nuolat vyko
parodos. Buvo įkurtas vaikų dienos centras socialinės rizikos
šeimų vaikams. Įsigytas naujas
automobilis transporto paslaugų
teikimui.
Buvo organizuojama Kūčių vakarienė vienišiems asmenims,
tęsiamos tradicijos šventiniu
laikotarpiu su dovanėle aplankyti Socialinių paslaugų centro
lankomus asmenis bei Druskininkų savivaldybės gyventojus,
gyvenančius įvairiose Lietuvos
stacionariose socialinių paslaugų įstaigose (globos namuose). Dalyvavome įvairiuose projektuose, kurie padėjo plėsti bei
gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
Prasmingai bendravome su
„Rotary“ klubu. Tuo metu ypač
aktuali buvo techninės pagalbos priemonių aprūpinimo neįgaliesiems problema, jų trūko,
todėl klubo parama šiomis priemonėmis buvo labai svari ir reikalinga. Atsidarius techninės
pagalbos priemonių centrui Alytuje, mūsų Savivaldybės gyventojų aprūpinimas reikiamomis
techninės pagalbos priemonėmis paspartėjo, pagal pateikiamas paraiškas jų buvo galima
gauti daugiau.
Teikėme pagalbos į namus,
aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kita),
maitinimo, transporto, sociokultūrinės, aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, informavimo, konsultavimo bei

nybos, darbo biržos, mokymo
centrų, ligoninės, PSPC, policijos vadovais ir darbuotojais bei
kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
Socialinių paslaugų centro
darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas Savivaldybės
gyventojams, nuolat dalyvaudavo kvalifikacijos kėlimo programose, mokymuose bei buvo
atestuojami. Savo darbe vadovavosi Socialinio darbuotojo etikos kodeksu bei kitais LR teisės
aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą. 2006
m. buvo patvirtintas naujos redakcijos Socialinių paslaugų
katalogas bei priimti kiti su juo
susiję teisės aktai. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbas buvo organizuojamas komandinio darbo
principu.

Buvusios Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorės L. Megelinskienės, R. Juonienė ir A. Aleksienė turi apie ką pakalbėti su dabar centrui vadovaujančia Ž. Liutikiene/Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Kokius tikslus sau kėlėte
savo darbe?
– Savo darbe kasdien matėme – ŽMOGŲ, kuriam buvome,
esame ir būsime reikalingi. Socialinis darbas – tai prisilietimas
prie pačių jautriausių žmogaus
gyvenimo etapų. Ir taip svarbu
tai pastebėti, suprasti, esant reikalui, suteikti pagalbą vietoje ir
laiku, o, svarbiausia, su meile,
nuoširdumu, tikrumu ir derama
pagarba. Prisimenu Šventojo
Rašto žodžius – „Palaimingiau
duoti negu imti“... Ir kartu, ypač
šiandienoje, suvokiame, kokia
trapi ši riba... Nemažiau svarbu
suprasti ir vertinti tai, jog dažnai būna taip, kad, dalindamasis bei atiduodamas, gauni kur
kas daugiau...
Įgyvendino daug projektų
Vėliau centro vadovavimo vairą perėmusi Asta Aleksienė
teigė, jog centro darbuotojai
siekė plėsti teikiamų paslaugų
spektrą ir kokybę.
– Kaip keitėsi įstaiga, Jums
vadovaujant?
– Trumpai pokyčius galima pavadinti augimu: didėjo teikiamų socialinių paslaugų, įstaigos
darbuotojų skaičius ir kompetencija, padaugėjo paslaugų gavėjų. Socialinės paslaugos tapo
prieinamos įvairesniems bendruomenės sluoksniams, kaimiškų vietovių gyventojams.

Prisidedant prie infrastruktūros neįgaliesiems gerinimo mūsų mieste, buvo įsigyta slidžių neįgaliesiems „Snow Arenoje“, K. Dineikos
sveikatingumo parke įrengtos supynės neįgaliesiems/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

kitas socialines paslaugas.
– Kuo unikalus buvo Druskininkų socialinių paslaugų
centras?
– Mūsų Socialinių paslaugų centras buvo vienas pirmųjų Lietuvoje (o gal ir pirmas?),
kuriame po vienu stogu įsikūrė

visos socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir organizacijos. Socialinių paslaugų centre lankėsi tuometė LR SADM
ministrė V. Blinkevičiūtė. Nuolat sulaukdavome ir su dideliu
džiaugsmu gerąja patirtimi dalijomės su įvairių Lietuvos savivaldybių atstovais, lankėsi

svečiai iš Lenkijos, Baltarusijos, Gruzijos bei kitų šalių.
Geranoriškai,
prasmingai,
nuoširdžiai, o kartu ir labai dalykiškai bendradarbiavome su seniūnijų seniūnais bei socialinio
darbo organizatoriais, parapijų klebonais bei tėvu Vladimiru,
pedagoginės psichologinės tar-

– Kuriais nuveiktais darbais
labiausiai didžiuojatės?
– Pirmiausia – sutelktu ir kompetentingu, kūrybingu, atsidavusiu darbui kolektyvu. Džiugu
prisiminti, kad vieni pirmųjų Lietuvoje gavome sertifikatą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės
sistemą“, parodantį, jog mūsų
teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos
atitinka europinius standartus.
Svarbus savarankiško gyvenimo namų įsteigimas Viečiūnų
bei Leipalingio miesteliuose.
Didžiuojuosi globos centro
darbu, pagalbos į namus ir integralios pagalbos skyrių veikla.
Prioritetai visada buvo skiriami
– žmonėms.
Paslaugų gavėjams – teikti kokybiškas, jų poreikius atitinkančias paslaugas, darbuotojams
– sukurti palankias ir įkvepiančias darbo sąlygas, partneriams
– parodyti dėkingumą bei bendradarbiavimo svarbą. Svarbu
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buvo bendruomenę paskatinti
būti aktyvesnę, tolerantiškesnę,
atidesnę šalia esančiam žmogui.
– Kokius projektus įgyvendinote?
– Įgyvendinant „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo“ programą,
vykdėme projektą „Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras (DUC)“, „Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojų
gyvenimo kokybės gerinimas ir
verslumo skatinimas“, „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Pastarasis
projektas buvo ypač sėkmingas,
nes tokios paslaugos mūsų bendruomenei yra labai reikalingos.
Pasiteisino projektas „Alkoholio
prevencija ir gydymo paslaugų
kokybės gerinimas Druskininkų
savivaldybėje“.
Centras buvo projekto „Vaikų
svajonės“ partneris, Kalėdinių
renginių, akcijų organizatorius.
Prisidėjome prie infrastruktūros
neįgaliesiems gerinimo mūsų
mieste: buvo įsigyta slidžių neįgaliesiems „Snow Arenoje“, K.
Dineikos sveikatingumo parke įrengtos supynės neįgaliesiems.
Kiekvienas projektas atnešė
naudos įvairioms bendruomenės grupėms ir prisidėjo prie
visų mūsų savivaldybės žmonių
gyvenimo kokybės pagerinimo.
– Kaip sekėsi bendrauti su
socialiai labiausiai pažeidžiamais žmonėmis?
– Bendrauti su žmonėmis, jais
pasitikint, siekiant įgalinti, o ne
pabrėžti jų galimybių ribas, – tai
yra svarbiausia.
Tikrai yra kuo pasidžiaugti, ką prisiminti. Manau, rasdavau raktą į kiekvieno paslaugų
gavėjo širdį, nes visus pažinojau, žinojau jų situaciją, daugelis man atsiverdavo.
Žmonės dalindavosi problemomis, kartu su paslaugų gavėjais ir jų socialiniais darbuotojais svarstėme galimybes ir
pagalbos perspektyvas kiekvienu konkrečiu atveju.
Jaučiausi naudinga ir reikalinga kolektyvui, bendruomenei –
kaip specialistė ir kaip žmogus,
galintis realiai padėti tiems, kam
labiausiai reikia pagalbos.
Planuoja teikti naują paslaugą
Šiuo metu moderniam ir platų paslaugų spektrą teikiančiam
centrui vadovaujanti Žaneta
Liutikienė įsitikinusi, jog būtina siekti, kad apie centro teikiamas paslaugas sužinotų, ne tik
tie, kas jos teikiamos, bet ir visi
savivaldybės gyventojai.
– Kokios šiandien centro aktualijos?
– Šios dienos aktualija – žinios
apie įstaigos teikiamas socialines paslaugas ir vykdomą veiklą skleidimas.
Svarbu, kad apie mus žinotų
ne tik tie asmenys ir šeimos, kuriems teikiama pagalba ir socialinės paslaugos, bet visi savivaldybės gyventojai. Tai pagreitins
pagalbą ir socialinių paslaugų
teikimą to reikalingiems žmonėms. Kita svarbi kryptis yra socialinių paslaugų plėtra seniūnijose.
Šiuo metu, savivaldybės administracijos ir Socialinės paramos skyriaus iniciatyva, analizuojame ir vertiname socialinių
paslaugų poreikį seniūnijose,
siekiame, kad kaimo gyventojai ne tik žinotų apie paslaugų

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės
meras:
„Per du dešimtmečius
Druskininkų
socialinių
paslaugų centro teikiamų
paslaugų spektras išsiplėtė, augo ir stiprėjo jo
komanda.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad šiandien Druskininkuose turime puikų
Socialinių paslaugų centrą. Iš mūsų specialistų
turėtų ko pasimokyti net
didieji miestai.
Socialinės paslaugos labai jautri ir svarbi sritis – visada bendruomenėje yra žmonių, kuriems reikalingas kasdienis rūpestis ar pagalba. Ir nuo to, kaip greitai ir kaip profesionaliai specialistai sureaguoja į konkrečias situacijas, priklauso žmonių
pasitikėjimas, socialinių paslaugų vertinimas.
Džiaugiuosi, kad Socialinių paslaugų centro kolektyvas,
įvertinęs kiekvieną situaciją ,visais įmanomais būdais padeda
įveikti iškilusius sunkumus, lydi žmogų jam sunkiu metu, ne
gailisi, o skatina, pataria, padeda ir motyvuoja.
Prasidėjus pandemijai dar kartą galėjome įvertinti Druskininkų
Socialinių paslaugų centro kolektyvo stiprybę – jie drąsiai ir užtikrintai tęsė pradėtus darbus, ieškojo naujų būdų ir formų padėti
tiems, kuriems dėl pandemijos gyvenimas tapo labai apribotas.
Nuoširdžiai sveikinu Druskininkų Socialinių paslaugų
centro kolektyvą su veiklos 20-mečiu. Linkiu, kad lengvai
įveiktumėte kasdien kylančius iššūkius, kad turėtumėte
drąsos ir noro kurti, tobulėti, eiti pirmyn ir kartu stiprinti
Druskininkų krašto bendruomenę“.

Violeta
Grigorienė,
Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Šiandien tikriausiai mažai kas
prisimena, kokia buvo Socialinių paslaugų centro pradžia – pirmieji darbuotojai
teikė vos kelias paslaugas,
reikėjo įtikinti bendruomenę,
kad šie žmonės tikrai atėjo
padėti, o ne apgauti. Bėgant metams, augo pasitikėjimas, daugėjo paslaugų,
atsirado galimybė padėti vis
daugiau žmonių.
Socialinės paslaugos šiandien yra labai plati sritis. Aš
labai džiaugiuosi, kad Druskininkų Socialinių paslaugų
centro komanda yra profesionali, dinamiška, galinti teikti įvairias paslaugas ir gebanti prisitaikyti net prie ekstremalių pandemijos diktuojamų sąlygų.
Dėkoju komandai už meilę savo darbui, už empatiją kiekvienam sutiktam žmogui – būtent nuo to viskas ir prasideda.
Galime turėti labai daug paslaugų, puikias patalpas ir naują inventorių, bet tik nuo socialinį darbą dirbančių žmonių priklauso, ar bendruomenė norės priimti pagalbą, ar socialinės
paslaugos bus efektyvios. Šiuo atžvilgiu Druskininkams tikrai
pasisekė.
Sveikindama 20-ies metų veiklos proga, Druskininkų Socialinių paslaugų centro komandai linkiu tęsti
pradėtus darbus, pasitikėti savo jėgomis, tikėti savo
darbo prasmingumu ir mylėti žmones, esančius šalia“.

Garbingiausias Socialinių paslaugų centro svečias – LR Prezidentas V. Adamkus/
„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

galimybes, bet ir būtų suteiktos
socialinės paslaugos, kompensuojančios negalios, ligos ar senatvės patiriamus sunkumus.
– Kokių paslaugų spektrą
siūlote savo klientams?
– Iš Socialinių paslaugų kataloge išvardytų socialinių paslaugų mūsų įstaiga teikia 16.
Vykdome ir kitas deleguotas
funkcijas: aprūpiname gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (ramentais, vaikštynėmis, funkcinėmis slaugos
lovomis), mokame pagalbos pinigus, atliekame asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, pildome asmens
gebėjimų klausimyną, kai senyvo amžiaus asmenims nustatinėjami specialieji poreikiai.
Vykdome projektinę, priklausomybių ir smurto prevencinę veiklas.
– Kokių planų turite?
– Svarbiausiais šios dienos
tikslas yra socialinės priežiūros
paslaugų teikimas greitai paslaugas pradėsiančiame teikti
Neįgaliųjų dienos centre, esančiame Sveikatos g. 30. Tai –
naujausia socialinė paslauga,
kuri suteiks galimybę miesto gyventojams ir svečiams suderinti savo poilsį ir artimojo, negalią
turinčio, ar senatvės amžiaus
sulaukusio asmens, priežiūrą.
– Kuo labiausiai didžiuojatės?

– Didžiuojamės, kad įstaigoje
įdiegta EQAUSS kokybės vadyba, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus. Problemų
sprendimui ir rizikų valdymui taikome atvejo vadybą.
Jau antri metai teikiame savo
fiksuojamų rezultatų pažangos
ataskaitas į Briuselį.
Stiprūs esame, teikdami pagalbą globos centre. Visas jėgas ir kompetencijas kreipiame
į veiklą, kad vaikai augtų ir būtų
mylimi naujose šeimose.
– Papasakokite apie Socialinių paslaugų centro kolektyvą.
– Kiekvienas iš 37 dirbančiųjų Socialinių paslaugų centre
yra ypatingas, išskirtinis, unikalus asmuo. Tačiau, teikdami
pagalbą ir socialines paslaugas, visi jie vadovaujasi vienodomis vertybėmis. Kiekvieną įstaigos klientą darbuotojai
vertina kaip unikalų, vertingą,
todėl rūpinasi juo nuoširdžiai,
skirdami visą dėmesį.
Darbuotojai – profesionalai, pasižymintys kompetencija, atsakingumu ir lankstumu, siekia kokybiškų rezultatų.
Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui, pagalbai vieni kitiems, geranoriškai ir laiku
keičiasi informacija tarpusavyje bei su partneriais.
Nuolatinis tobulėjimas – viena iš esminių darbuotojų vertybių: nuolat kelia kvalifikaciją,

Socialinių paslaugų centro darbuotojai didžiausią dėmesį skiria žmonėms/Socialinių
paslaugų centro archyvo nuotrauka

2015 m. Leipalingio miestelyje duris atvėrė Savarankiško gyvenimo namai/Socialinių
paslaugų centro archyvo nuotrauka

yra atviri naujovėms ir jų pritaikymui darbe.
Centro darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, užtikrina konfidencialumą ir atsakingai tai taiko savo profesiniame
darbe.
– Ką jums reiškia dirbti Socialinių paslaugų centre?

– Man didelė garbė ir atsakomybė dirbti Socialinių paslaugų centre. Džiaugiuosi savo
kolektyvu, be kurio nieko negalėčiau pasiekti. Jaučiuosi
darnios, iššūkius nugalinčios,
naujoves priimančios komandos dalimi.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Abiturientams nuaidėjo paskutinis skambutis

Gegužės 21-ąją mokyklinis
skambutis abiturientus pakvietė į paskutinę pamoką.
Šiemet „Ryto“ gimnaziją baigia 46-oji laida – 115 abiturientų, gražus būrys jaunuolių,
palikusių ryškų pėdsaką mokyklos gyvenime.
Pasak direktorės Egidijos Vilkienės, nuo pat pirmų dienų
gimnazijoje šie mokiniai išsiskyrė savo aktyviu dalyvavimu
tradiciniuose renginiuose, drąsa imtis naujų veiklų, projektų. Dėkodama už iniciatyvas,
įgyvendintas kūrybines idėjas,
pagalbą, organizuojant renginius, puikius rezultatus įvairiausiuose konkursuose, olimpiadose, direktorė palinkėjo
abiturientams išlikti neabejingiems tam, kas vyksta aplinkui, tikėti sėkme ir pasitikėti savo jėgomis. Pasinaudojusi
proga, Pijui Domantui Valentukevičiui, vienam iš abiturientų,
ji įteikė respublikinės chemijos
olimpiados apdovanojimą – III
laipsnio diplomą, medalį ir rė-

mėjų dovanas. E. Vilkienė pasidžiaugė ir kitais abiturientais
– Juliumi Gvozdiovu, Arvydu
Kalėda, Jana Patricia Anna
Van Gucht, Orinta Karlonaite,
garbingai atstovavusiai gimnazijai ir savivaldybei respublikinėse olimpiadose.
Abiturientų ir organizatorių pastangomis, Paskutinio skambučio šventė įvyko, laikantis ne
vienerius metus puoselėtų tradicijų: ankstyvo auklėtojų žadinimo, pasveikinimo ir saulės
pasitikimo, iškilmingo atvykimo
į mokyklą įvairiausiomis transporto priemonėmis – šį kartą
auklėtojas vežė ir miesto traukinukas, muzikinių sveikinimų ir
linkėjimų, testamento perdavimo jaunesnei kartai, paskutinės
auklėtojos pamokos...
Graži šventė baigėsi, abiturientų laukia išbandymų metas –
brandos egzaminų sesija. Linkime jiems sėkmės!
„Ryto“ gimnazijos
informacija

Paskutinio skambučio šventės akimirkos/ „Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos
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Gera žinia išsiilgusiems pramogų – veiklą atnaujina centras „Aqua“
Šią savaitę druskininkiečiai
ir visoje Lietuvoje gyvenantys Druskininkų sveikatinomo ir poilsio centro „Aqua“
bičiuliai pagaliau sulaukė
geros žinios – Vyriausybei
pradėjus laisvinti karantino
sąlygas, veiklą atnaujina visas kompleksas. Nuo gegužės 28 dienos veiks ne tik
sporto klubas, restoranaspicerija, viešbučiai „Aqua“
ir „Flores“, Druskininkų gydykla, bet ir populiariausias
kurorto objektas – Vandens
parkas. Galimybe sugrįžti į darbą džiaugiasi ir visas
centro „Aqua“ kolektyvas –
juk objektas neveikė net 202
dienas.
Apie tai, kaip artimiausiu
metu veiks centras „Aqua“
ir ką būtina žinoti jo lankytojams, kalbėjomės su Marketingo ir pardavimų vadove
Jūrate Vaitkevičiūte ir Druskininkų gydyklos vadovu Kęstučiu Ramanausku.
– Taigi kaip centras „Aqua“
dirbs po ilgai laukto atidarymo?
– Gydykloje bus atliekamos
gydomosios procedūros – kiekvienam gydyklos klientui tinkamas paskirs mūsų gydytojas.
Viešbučiuose galima apsistoti visiems norintiems, tačiau kambaryje gali gyventi tik
vienos šeimos/namų ūkio nariai, jeigu jie neturi galiojančio
galimybių paso (GP). Jeigu jį
turi, tuomet kambaryje gali gyventi ir skirtingų šeimų nariai.
Nuo pirmadienio viešbučiams
leista teikti svečiams maitinimą patalpose, taigi viešbučių
svečiai nuo šiol pusryčiaus keliose maitinimo vietose. Tiesa, jiems maistą pateiks mūsų
darbuotojai – įprastas švediško stalo principas, kai maistą įsideda pats svečias, šiuo
metu netaikomas.
Dėl Vandens parko atidarymo yra įdomiausia situacija. Vyriausybei patvirtinus
dvi galimybes veikti, turėjome rinktis – ar dirbti su apribojimais ir į parką įleisti tik 50
asmenų (priminsiu, prieš karantiną vienu metu parke galėjo būti iki 1500 asmenų, taigi 50 mums yra labai mažai),
ar įleisti visus norinčius ir turinčius galimybių pasą/sutinkančius testuotis ir gauti 24
val. galiojantį galimybių pasą.
Pasirinkome pastarąjį variantą. Turintieji galiojantį galimybių pasą iš karto galės patekti
į Vandens parką, o norintieji patekti, bet neturintys GP,
galės pas mus patalpose nemokamai atlikti testą, sulaukti testo rezultato ir parsisiųsti
GP. Tai neturėtų užtrukti ilgai.
Planuojame, kad palaukti gali
tekti iki 30 min., jeigu nebus
elektroninių duomenų sistemų
sutrikimų. Tą patį turės daryti
ir mūsų viešbučių svečiai, norintys patekti į Vandens pramogų ir pirčių erdves. Kadangi parko viduje bus tik turintieji
galimybių pasą, jie galės naudotis ir viduje esančiomis maitinimo paslaugomis. Svarbu paminėti, kad vaikai iki 16
metų testuotis neturės, jie galės lankytis Vandens parke.
– Kaip vyks testavimo procedūra? Kas ją atliks?
– Planuojame sudaryti galimybę pasitikrinti dėl COVID-19
infekcijos visiems norintiems

seine arba purvo aplikacijas gali
paskirti gydytojas.
– Daugelis žmonių iki uždarymo, ko gero, nespėjo pasinaudoti jų turimais centro
„Aqua“ abonementais? Ar jie
galios?
– Be abejonės, jie galios.
Jeigu mūsų uždarymo dieną
– 2020 metų lapkričio 7-ąją –
jūs turėjote galiojantį abonementą, jis bus pratęstas nepanaudotų dienų skaičiui.
Pavyzdžiui, jeigu jis dar turėjo galioti iki 2020 metų lapkričio 30-osios, tai bus pratęstas
23 dienoms. Kiekvieno abonemento pratęsimas bus individualus.

Druskininkų vandens parkas džiaugiasi, kad lankytojai vėl galės mėgautis vandens pramogomis/Centro „Aqua“ archyvo nuotrauka

asmenis nuo 16 metų, nes vaikams testų atlikti nereikia. Pati
procedūra labai paprasta: užėjęs į testavimo punktą, lankytojas pateiks administratorei
savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodys
savo mobilaus telefono numerį, bendrosios praktikos slaugytoja paims tepinėlį iš nosies
landos arba nosiaryklės, atliks
greitąjį antigeno testą. Apie
testo rezultatą lankytojas bus
informuojamas per 15-30 minučių SMS žinute. Duomenys
iškart nukeliaus ir į E-Sveikatos sistemą, iš svetainės gpasas.lt galima bus parsisiųsti
galiojantį Galimybių pasą ir eiti
įsigyti Vandens parko bilietą
arba kitas paslaugas, pavyzdžiui, „Sveikatos ratą“ gydykloje, pietus ar vakarienę restorano-picerijos viduje. Testavimo
punktas bus įkurtas Vandens
parko holo 1-o aukšto dešinėje pusėje – ten, kur kažkada
buvo banko patalpa. Ateinantys lankytojai turi nepamiršti pasiimti savo asmens dokumentą ir telefoną.
– Ar visas paslaugas galėsite pasiūlyti savo klientams?
Ar lankytojams teks laikytis
karantino apribojimų?
– Taip, teks dėvėti veido kaukes visose bendrose patalpose iki patekimo į Vandens parko persirengimo zoną, reikės
laikytis jau įprastos socialinės
distancijos nuo kitų asmenų,
dezinfekuoti rankas. Visi baseinai, nusileidimo kalneliai,
pirtys šiomis dienomis yra tikrinamos ir turi veikti. Tačiau
pirčių programų, kurių metu
vienoje pirtyje susirinkdavo didelis mūsų lankytojų būrys,
kol kas nevykdysime. Karantino metu mes rekonstravome
individualaus vanojimo pirtį,
kad joje būtų galima atlikti savarankišką vanojimą sau ar artimajam, nebūnant būryje kitų
lankytojų. Pageidaujantieji garinių pirčių procedūrų (su šveitikliu, su medumi), kurias ir iki
karantino buvo galima įsigyti „Amber“ pirtyse, nuo šiol turės galimybę ir saunoje priva-

– Ar bus pratęsiamas dovanų čekių galiojimo terminas?
– Taip, jie bus pratęsiami.
Visi dovanų kuponai, galioję
uždarymo dieną – 2020 metų
lapkričio 7-ąją, bus pratęsti iki
2021 metų gruodžio 23-osios.
Analogiškai bus pratęsti ir dovanų kuponai, įsigyti nuo 2020
metų lapkričio 7-osios iki 2020
metų gruodžio 13 dienos imtinai. Nuo praėjusių metų
gruodžio 14 dienos visi mūsų
dovanų kuponai buvo pardavinėjami jau su 12 mėnesių galiojimu, todėl kol kas jų netęsime, nes dar yra pakankamai
laiko juos panaudoti. Reikia tikėtis, kad daugiau tokių drastiškų uždarymų Lietuvoje neprireiks ir mes galėsime veikti,
nesustodami.
– Kokias paslaugas – be apgyvendinimo – siūlys SPA
„Flores“?
– SPA „Flores“, šylant orams,
ypač populiariomis tampa manikiūro ir pedikiūro paslaugos,
skaistinančios ir drėkinančios
veido procedūros bei kūno
masažai. Nuotolinio darbo prie
kompiuterių išvarginti klientai
užsisakinėja įtampą mažinančius nugaros masažus.

Lankytojai pasiilgo Druskininkų gydyklos procedūrų/Centro „Aqua“ archyvo nuotrauka

Vaikai iki 16 metų testuotis neturės, jie galės lankytis Vandens parke/Centro „Aqua“ archyvo nuotrauka

čiai praleisti laiką.
– Daugelis, ko gero, labiausiai pasiilgo pirčių, masažų,
gydyklos programos „Sveikatos ratas“...
– Iš masiškai gaunamų žinučių socialiniuose tinkluose tikrai
suprantame – lankytojai mūsų
paslaugų pasiilgo ir jos yra labai laukiamos. Pirčių erdve visi
suaugusieji galės mėgautis jau

nuo šio penktadienio, nepamiršdami sušilti atnaujintoje pirtyje
„Aida“ ar atvėsti naujame ledo
kambaryje. Individualūs masažai SPA „Flores“ ir gydykloje gali būti atliekami ir be galimybių paso, taigi skambinkite,
rezervuokite savo kūno atgaivos vietą. „Sveikatos rate“ priimsime lankytojus su galimybių
pasu, o atskiras procedūras –
vertikalias vonias, mankštą ba-

– Gal ir Jūsų maitinimo padalinys pasiūlys naujienų?
– Šiltuoju sezonu pasiūlysime mūsų pačių gamybos įvairių skonių ledų. Taigi, kylant
oro temperatūrai, labai lauksime visų, norinčių jų paragauti.
Be galimybių paso kol kas galime svečius priimti tik terasoje,
jį turinčius – ir restorano-picerijos viduje. Šį savaitgalį veiks
ir „Snow Arenoje“ esanti lauko
terasa, taigi mielai kviečiame
visus paragauti krosnyje keptų picų.
– Ko palinkėtumėte savo
lankytojams?
– Labai tikimės lankytojų supratingumo ir geranoriškumo.
Nei vienas iš mūsų šalies ar
kitų šalių piliečių nesitikėjo susidurti su pandemija ir jos sukeltomis pasekmėmis. Antrus
metus patiriame finansinius,
psichologinius bei fizinius sunkumus, bet jau išmokstame su
tuo gyventi ir prisitaikyti. Taigi tik bendromis mūsų visų pastangomis ir įveiksime šį periodą bei grįšime į kiek įmanoma
normalesnį gyvenimą, kurį gyvenome 2019 metais. Mes pradedame dirbti tam, kad ir mūsų
darbuotojų, ir mūsų lankytojų
fizinė būklė bei psichologinė
savijauta gerėtų ne dienomis,
o valandomis.
Parengė Laima Rekevičienė
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Prasidėjo Nacionalinio miškų susitarimas: ar pavyks rasti kompromisą?
Ekspertų grupės ir visuomenės atstovai sujungė visą
savo patirtį bei jėgas, įgyvendindami Nacionalinį miškų susitarimą (NMS), kuriuo jau iki
šių metų rugsėjo bus siekiama sutarti dėl ilgalaikės subalansuotos miškų politikos
krypties, atsakyti į skirtingų
interesų grupių keliamus klausimus apie tai, kokius miškus
turėsime ateityje.
Laukia sudėtingas procesas
NMS yra pirmoji tokia iniciatyva Lietuvoje, kuri kviečia sisteminio dialogo Future Search
metodu visas suinteresuotas
šalis sėsti prie derybų stalo. Susitarimo procese dalyvauja skirtingos visuomenės ir ekspertų grupės (politinė, ekonominė,
socialinė ir ekologinė) tam, kad
būtų išgirstos visos pusės bei
pavyktų rasti geriausią visuomenei ir miškams sprendimą.
Kaip sakė Aplinkos ministras
Simonas Gentvilas, galime prisiminti tik keletą fundamentalių sėkmės istorijų, kai pavyko
įgyvendinti nacionalinius susitarimus. Čia politikas mini nerašytą tautos susitarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės Sąjūdžio

zidentas Gitanas Nausėda, deklaravęs nacionalinių susitarimų
poreikį, tiek dabartinė premjerė
Ingrida Šimonytė, ėjusi su rinkiminiu šūkiu „Susitarkime pagaliau!“, deklaravo tą patį – būtinybę susitarti“, – kalbėjo ministras
S. Gentvilas.
Siekiant NMS, yra naudojamas bendrakūros procesas, kuris ypatingas tuo, kad nėra jokio aukščiau esančio organo,
sprendžiančio, kas ir kaip vyksta proceso metu.

Ministras S. Gentvilas/Organizatorių nuotrauka

metu, politinį susitarimą siekti nacionalinio saugumo NATO
partnerystėje ir susitarimą įstoti į Europos Sąjungą bei skirti 2
proc BVP gynybai finansuoti, kai
Lietuvai kilo išorinės grėsmės.
Kaip rodo istorija, paprastai tokie susitarimai būna sudėtingai

pasiekiami ir tik retais atvejais
sėkmingi.
„Dabar mes, Lietuvos visuomenė, turime kartu nuspręsti,
kokiu keliu eisime į priekį. Priminsiu, kad praėjusiuose prezidento rinkimuose 2019 m. abu
kandidatai – tiek išrinktas pre-

Nuo girių svarbos iki medienos pardavimo klausimų
NMS neseniai startavo pirmuoju įvadiniu renginiu, kuriame pasisakė visi dalyviai ir buvo
iškelti svarbiausi klausimai. Diskusijos dalyviai sakė, kad, kalbant apie miškus, šalyje kol kas
trūko aiškios vizijos bei plano,
kuris apibrėžtų visų atsakomybes.
Kaip svarbiausi klausimai, išskirti su miškais susijusios
teisėkūros
stabilizavimas,
saugomų teritorijų kirtimas, nemedieninis miško potencialas,
privačių miškų savininkų keliami klausimus dėl kompensacijų
už ūkininkavimo ribojimus sau-

gomose teritorijose, sengirės
ir jaunuolyno svarbos apibrėžimas, medienos eksportas ir kiti.
Taip pat pastebėta, kad Lietuvos miškų situacija nėra bloga.
Medžių užauga daugiau nei iškertama, o per praėjusius 100
metų miškų plotai šalyje net
padvigubėjo. Tuo tarpu medelynuose sukauptos medienos
kiekis išaugo daugiau nei tris
kartus. Tai rodo ir didelį miškų
potencialą.
Daugiau informacijos apie
NMS ir planus rasite interneto
puslapyje www.nacionalinismiskususitarimas.lt

Užsakymo Nr. MDR-306-01

Druskininkų tinklininkės sėkmingai pradėjo
varžybų sezoną

Druskininkų sporto centro tinklininkės (treneris E. Suchanekas) sėkmingai pradėjo 2020/2021 m. Lietuvos vaikų merginų U-15 tinklinio
čempionatą/Gintaro Grigo nuotrauka

Ilgiau nei metus Druskininkuose buvo nutilę sportinės
aistros. Salės ilsėjosi, o žaidėjai kantriai laukė galimybės treniruotis ir varžytis. Mažas virusas sukėlė didelius pokyčius,
bet gyvenimas pamažu grįžta į
normalias vėžias.
Vos gavę galimybę mažomis
grupelėmis treniruotis, balandžio
12 d. jaunieji Druskininkų tinklininkai sugrįžo į treniruotes. Mėnuo
intensyvių treniruočių ir startas
2020/2021 m. Lietuvos vaikų merginų U-15 tinklinio čempionate.
Praėjusį šeštadienį Druskininkuo-

se surengtame ture susitiko Vilniaus sporto mokyklos 1-oji ir 3-oji,
Gargždų sporto centro komandos
bei salės šeimininkės – Druskininkų sporto centro tinklininkės.
Šiame ture abi žaistas rungtynes prieš sostinės tinklinio komandas rezultatu 2:0 laimėjo
Druskininkų miesto tinklininkės.
Šešios žaidėjos aikštelėje ir tiek
pat laukiančių galimybės bet kuriuo metu į ją išeiti parodė drąsą ir
atkaklumą, nepabūgo didmiesčio
atstovių. Po šio turo abi Vilniaus
miesto komandos parsivežė po
vieną pergalę, o Gargždų sporto

centro komanda abiejuose susitikimuose savo laimės paukštę paleido rezultatu 1:2.
Laikantis saugumo reikalavimų,
varžybos vyko be žiūrovų, bet,
pasitelkus šiuolaikines technologijas, Druskininkų komandos varžybos buvo tiesiogiai transliuojamos TK „Drusportus“ „Facebook“
paskyroje. Komanda dėkoja visiems, stebėjusiems transliacijas. Kartu mes komanda! Mes už
Druskininkus!
Druskininkų sporto centro
informacija

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: valytoja/as, padavėjai, barmenas/ė, virėjai
Tel. 8 679 14738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Žolės pjovimo paslaugos – trimeriu/krūmapjove. Tel. 8 679 18432

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas (CE kategorijos). Reisai Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai – namuose.
Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

Brangiai perka senus gintaro karolius gabalus, sages,
pakabukus. Tel. 8 674 61 640
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Pasiskiepiję druskininkiečiai dalijasi savo
patirtimi ir kviečia tai daryti kitus!

PADĖKA GYDYTOJAMS
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės
COVID-19 skyriaus gydytojoms Editai Ceizarytei ir
Nijolei Šavelskienei už žmogiškumą, profesionalumą,
atjautą ir gydymą be jokių darbo valandų.
Taip pat dėkojame visam COVID-19 skyriaus medicinos personalui už rūpestį, atjautą, slaugą, profesionalų darbo atlikimą. Lenkiamės Jums, brangiosios,
iki žemės. Telydi Jus Dievo palaima ir suteikia Jums
sveikatos bei kantrybės. Jaučiame Jums visiems didelį dėkingumą!
Su pagarba Bikauskai

Parodos
Gegužės 28 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) atidaroma nauja druskinių ekspozicija. Kviečiame lankytojus apžiūrėti!
Gegužės 29 d. 14 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į druskininkiečio dailininko Zigmonto Jurevičiaus parodos
„Kelionės pradžia“ atidarymą. Paroda veiks iki birželio 25 d.
Iki birželio 24 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veiks
šventinė ikonų paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Nuo birželio 3 iki 30 d. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K.
Čiurlionio g. 27) veiks Kristinos Venslauskienės (Marijampolė) rankų darbo
lėlių paroda „Žinutė visatai“
Nuo birželio 2 iki 30 d. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks Vilmos Vasiliauskaitės (Vilnius) tapybos darbų paroda „Kasdienės mantros“
Iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūrinių paroda
Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virginijaus
Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“
Iki liepos 3 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g.
35) veiks Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, V. K. Jonyno dailės skyriaus moksleivių paroda „Ant spalvotų sparnų“
Iki birželio 21 d. Viečiūnų bendruomenės centre (Jaunystės g. 17, Viečiūnai) galima apžiūrėti Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus narių darbų parodą

Nuolatiniam darbui ieškome
LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ
Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant
prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines
garantijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu
numatytais maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mokesčių + priedai už rezultatą
Dėl darbo kreiptis:
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių
k., Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581
Elektriniai dviračiai, paspirtukai, triračiai ir čioperiai.
Padedame gauti 1000 Eur kompensacijas už parduotus
taršius automobilius! Tel. 8 648 57250

Reikalingi tarptautinių ir vietinių reisų vairuotojai
– „CE“ kategorija. Darbo užmokestis nuo 1400 –
1700 Eur. Vienos savaitės reisai. Tel. 8 616 30901
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Baltijos šalių mišrių kovos menų čempionate –
druskininkiečių laimėjimai
Sporto klubo „Faiteris“ ir
Lietuvos MMA federacijos
gegužės 22 d. Jonavos sporto Arenoje surengtame Baltijos šalių mišrių kovos menų
čempionate dalyvavo 176 dalyviai iš 32 sporto klubų. Tarp
čempionato dalyvių, atvykusių įvairių Lietuvos miestų
– Vilniaus, Kauno, Jonavos,
Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės,
Raseinių, Jurbarko, Marijampolės, Prienų ir kitų – buvo ir
Druskininkų atstovai.
4 druskininkiečiai šiose varžybose kovojo pagal kikbokso taisykles.
Puikiai pasirodęs ir tik per
plauką nuo pergalės likęs Arnoldas Valančius grįžo be prizinės vietos. Kikbokso varžybose debiutavęs Justinas Voveris
iškovojo 3-ią vietą. Titas Burba
užėmė 2-ąją vietą.
Puikiai pasirodė ir Arminas
Voveris. Pusfinalyje jis įveikė
savo varžovą, tačiau finale pergalę pasiekti sutrukdė blauzdos
raumens sumušimas. Druskininkams atstovavęs Arminas iškovojo 2-ąją vietą.
„Mano Druskininkai“
informacija

Baltijos šalių mišrių kovos menų čempionate Druskininkams atstovavo A. Valančius, T.
Burba, J. Voveris ir A. Voveris/Igno Povilansko nuotrauka

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
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!

Reikalingas meistras,
galintis išmontuoti seną
ir sumontuoti naują kaminą. Tel. 8 626 49968

Reikalingi virėjai, padavėjai.
Darbas Jaskonyse.

Tel. 8 614 44445

Nori turėti savo verslą?

Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima
kita veikla, su 16 arų žeme. Tel. 8 612 12197

Reikalingi darbuotojai dirbti statybos darbus.

Tel. 8 620 83141

Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras, orasvanduo, saulės elektrinių pardavimas, montavimas,
konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
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

Įmonei UAB ,,Druskininkų Rasa“
reikalinga laborantė vandens tyrimams atlikti.
Daugiau informacijos teirautis telefonu 8 601 28481

Ieškome virėjų darbui Norvegijoje
nuo birželio 15 d.
Esantiems Norvegijoje darbas būtų iš karto, todėl siųskite
CV arba susisiekite žemiau nurodytais kontaktais jau dabar!
Kokios atsakomybės?
• karštų ir/arba šaltų patiekalų gamybą buffet ir/arba a la
cart tipo restorane
• maisto gamybos kokybės užtikrinimas
• švaros užtikrinimas savo darbo vietoje
Reikalavimai
• bent 2 m. virėjo(-os) patirtis
• anglų kalbos mokėjimas
• atsakingumas, universalumas ir darbo greitis
Patirtis Skandinavijos viešbučiuose būtų jūsų privalumas!
Įmonė siūlo:
• papildomas sveikatos draudimas
• padengiamos apgyvendinimo, maitinimo išlaidos
• mėnesinis atlyginimas (bruto): 3000 Eur + atostoginiai
• galimybė dirbti kartu su kolega!
• darbas min 3 mėnesiams + galimybė dirbti nuolat po
sezono!
Siųskite CV tiesiogiai el. paštu booking@gudvangen.com
Jei turite klausimų dėl šios atrankos arba darbo paieškos, susisiekite telefonu +370 662 44518

UAB „TVARKA“ atlieka teritorijų tvarkymo,
želdynų bei gėlynų įrengimo darbus.
Tel. 8 698 55732

Įsigijau sodybą, bet vietinės rinkliavos mokėjimo
pranešimai vis dar siunčiami buvusio savininko
vardu. Kodėl taip yra?
Taip nutinka todėl, kad, pasikeitus nekilnojamojo turto
savininkui, pamirštama apie
tai informuoti rinkliavos už
atliekų tvarkymą administratorių – Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrą. Negavus tokio pranešimo, sąskaitos ir toliau siunčiamos
buvusio savininko vardu, o jų
negaunančiam naujajam savininkui kaupiasi skolos.
Dėl to neretai kyla nesusipratimų ir nemalonių situacijų. Jų būtų išvengta, jei

nekilnojamojo turto savininkai laikytųsi teisės aktuose
numatytos nuostatos, kuri
numato, kad pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui
jis privalo apie tai informuoti
rinkliavos
administratorių.
Pranešti apie pasikeitusį
turto savininką galima, paskambinus į Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrą telefonu (8 315) 72842 arba
parašius elektroniniu paštu
info@alytausratc.lt
Gyventojus,
tapusius
naujo nekilnojamojo turto
objektų savininkais, apie tai
prašoma pranešti ne vėliau
kaip per 30 dienų.
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IN MEMORIAM
Skaudi lemtis nutraukė
Mokytojo gyvenimo giją...
Netekome Lino Slapiko –
Mokytojo, darbštaus paslaugaus ir nuoširdaus kolegos, pareigingo darbuotojo,
kruopštaus IT specialisto,
gerbiamo mokytojų, mokinių bei jų tėvų.
Linas Slapikas, 1981 m.
baigęs VU Matematikos fakultetą, buvo vienas iš pirmųjų, kurie Druskininkuose
aktyviai darbavosi progresyvioje programavimo srityje. Kartu su kitais jaunais
programuotojais jis dirbo
Druskininkuose
įkurtame
Prekybos valdybos skaičiavimo centre programuotoju,
iki pat jo veiklos pabaigos,
vėliau – kitose srityse.
2002 m. jis, jau turėdamas nemažą programuotojo patirtį, buvo pakviestas į
„Atgimimo“ mokyklą dirbti informacinių technologijų mokytoju. Nuo pat pirmųjų dienų mokytojas stengėsi
sudominti vaikus savo dėstomu dalyku, greitai subūrė programuotojų būrelį,
kuris „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje buvo ypač populiarus. Nuo 2003 m. Lino
Slapiko vyresniųjų klasių
mokiniai kasmet laimėdavo
savivaldybės olimpiadose,
KTU ir „Atgimimo“ mokyklos organizuotuose Dzūki-

Linas Slapikas
1958-09-29 – 2021-05-23
jos moksleivių dr. J. Kazicko
jaunųjų programuotojų konkursuose. Mokytojas savo
mokiniams negailėdavo nei
laiko, nei jėgų, rūpestingai atrasdamas ir puoselėdamas jaunuosius talentus.
Ne vienas jo buvęs auklėtinis dar mokykloje atrado
savo gyvenimo kelią, ateitį, sėkmingai tęsė IT mokslus studijose, džiaugiasi
puikiai susiklosčiusia karjera. Mokytojas kruopščiai
paruošdavo mokinius informacinių technologijų egzaminui. 2007 m., kaip geriausias metų mokytojas, Linas
Slapikas apdovanotas Lietuvių fondo vardine P. Viščinio

garbės premija.
Reorganizavus „Atgimimo“ mokyklą, Linas dirbo
ir savojoje, ir „Ryto“ gimnazijoje. Mokytojas aktyviai
dalyvavo įvairiose veiklos
srityse, susijusiose su IT:
padėdavo ruošiant projektus, prižiūrėjo gausią mokyklos įrangą, sudarydavo kompiuterinį tvarkaraštį,
nuo pat 2006 m. administravo elektroninį dienyną.
Linas buvo prisiekęs keliautojas, dažnai su šeima ar
mokyklos kolegomis išvykdavo į artimesnes ir tolimesnes keliones, nepaprastai
mylėjo savo šeimą, rūpinosi
dukromis, džiaugėsi krykštaujančia anūke.
Sunku patikėti, kad neišgirsime šilto ir nuoširdaus
Lino žodžio, nepakviesime padėti, „užlūžus“ sistemai, nepamatysime jo, oriai
vaikštančio mokyklos koridoriais...
Nuoširdžiai užjaučiame
Lino žmoną Rimutę, dukras, Mamą, artimuosius,
visą mokytojų bendruomenę, Lino mokinius...
Mums skaudu atsisveikinti su Mokytoju, turėjusiu tiek
svajonių ir lūkesčių, tiek vilčių ir ketinimų...
Mes Tavęs ilgėsimės, Linai...
„Atgimimo“ mokyklos
bendruomenė

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia turto, skirto prekybai iš
(nuo) laikinųjų įrenginių ir/ar paslaugoms teikti, viešą nuomos konkursą
Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu ir kitomis konkurso sąlygomis gali susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje: Veiklos sritys/Licencijų, leidimų išdavimas/Savivaldybės turto nuomos aukcionai
Dalyviai į konkursą kviečiami registruotis, atsiunčiant prašymą ir kitus
konkurso sąlygose nurodytus dokumentus el. pašto adresu algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt arba pateikiant dokumentus Vasario 16-osios g.
7, Druskininkuose, pirmame aukšte esančioje klientų aptarnavimo vietoje
2021 m. birželio 3 d. nuo 10.30 iki 11.00 val.
Konkursas vyks 2021 m. birželio 3 d. nuo 11.00 val., Vasario 16-osios g.
7. Druskininkuose, Savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 591 58, mob. +370 646 383 02
arba el. p. algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

Užuojautos
Dėl Tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Ramutę Narkauskienę, jos šeimą ir artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties akimirką.
VšĮ Profesinio mokymo centro ,,Žirmūnai“
Druskininkų filialo kolektyvas
Norėtume, kad žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų, vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Ražanską
dėl mylimo Tėvelio mirties
LŠS Druskininkų G. Matulionio 103
kuopos šauliai
Esame bejėgiai prieš lemtį ir mirtį,
tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą...
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Oną Milušauskienę,
jos šeimą bei artimuosius.
UAB „Drusta“ bendradarbiai
Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
Išėjus į Amžinybę mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Juozą Ražinską
ir visus artimuosius.
M. K. Čiurlionio g. 83 namo kaimynai
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą
nuoširdžiai užjaučiame Onutę Stonkienę ir sūnų Povilą
dėl vyro ir Tėvo mirties.
N. ir L. Glemžai, G. Renevienė,
K. Mockuvienė, D. Valentukevičienė
Į Amžinybę išėjus Teresei Rusinienei,
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
VšĮ Profesinio mokymo centro ,,Žirmūnai“
Druskininkų filialo kolektyvas
Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus. (B. Brazdžionis)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus sesei Dianai,
nuoširdžiai užjaučiame Jolandą Lukaševičiūtę.
Namo bendrija „Bobausis“
Nuoširdžiai užjaučiame Rimutę Slapikienę ir dukras
dėl mylimo vyro ir tėvelio Lino mirties.
Kolegės Elvyra, Lilė ir Danutė
Nuoširdžiai užjaučiame Audronę Stravinskienę,
mirus mylimai Mamytei.

Pamestas telefonas
„Nokia“ (atkarpoje nuo gaisrinės iki
„Saulės“ mokyklos).
Radusius labai prašau atsiliepti.

Tel. 8 313 52067
Viečiūnuose prie
Jaunystės g. 3
namo rasti du
raktai.

Tel. 8 628 45199

Bendrijos „Rugelis“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl Lino Slapiko mirties.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią
sunkią netekties valandą!

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

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė
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2021.05.28 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 (Pra)rasta karta.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Aštuntas puslapis.
00:35 Vasara, 1993-ieji.
02:10 Širdyje lietuvis.
03:00 Panorama.
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:45 „Bailus voveriukas“.
07:10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:40 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ralfas Griovėjas“.
21:45 „Hobitas. Penkių armijų mūšis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Hobitas. Penkių armijų mūšis“.
00:35 „Krištolinės kaukolės“.
02:15 „Profas“.
03:50 „Neteisingai apkaltintas“.
05:15 „Mikė“.
05:40 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Kokaino baronas.
22:55 Susišaudymas.
00:40 Universalus karys.
02:20 Kaip atsikratyti boso 2.
04:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Bušido ringas.
04.10 Vantos lapas.
04.35 Kaimo akademija.
04.55 Atliekų kultūra.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.

06:15 „Gyvenimas ties
riba“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Surasti ir sunaikinti.
23:15 Saugykla.
01:20 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
02:05 „CSI. Majamis“.

2021.05.29 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Vasaros stovykla.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
10:55 Beatos virtuvė.
11:50 Pasaulio dokumentika.
12:40 Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio.
13:30 Komisaras Montalbanas. Gyvačių lizdas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Nacionaliniai Lietuvos kino
apdovanojimai 2021.
23:35 Jaunėlis.
01:25 Aštuntas puslapis.
03:05 Šoka Lietuva.
03:15 Komisaras Montalbanas. Gyvačių lizdas.
05:15 Ponių rojus.
06:05 „Atsargiai! Merginos“.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai.“
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Šokiai laukinėje gamtoje“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Šokiai laukinėje gamtoje“.
12:35 „Pelenė“.
14:10 „Šuns dienos“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Pokerio princesė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Pokerio princesė“.
00:15 „Persekiojama daktaro. Nakvišos košmaras“.
02:00 „Aukštis“.
03:30 „Potvynis“.
05:15 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
05:40 „Atsargiai! Merginos“.
06:45 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:15 „Bunikula“.
07:40 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:05 „Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
10:00 Sėkmės tandemas.
10:30 Burbuliai. Dežavu.
12:05 Knygų valdovas.
13:30 Bukas ir Bukesnis.
15:35 Mano mama ir mūsų kūdikiai.
17:25 Žalia šviesa.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Ant bangos 2.
21:15 Šnipas, kuris mane išdūrė.
23:35 Nevykėliai po priedanga.
01:45 Kokaino baronas.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
19.00 #NeSpaudai.
20.30 Lietuvos valstybinio jaunimo
teatro metraštis.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 #NeSpaudai.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:30 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Liūtų valdžia“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:20 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Kaukės.
22:00 MANO HEROJUS Gaudynės
Šanchajuje.
23:55 Merė. Laivo prakeiksmas.
01:40 Surasti ir sunaikinti.

2021.05.30 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Susipažink su mano pasauliu.
11:50 Nepažinti Indokinijos kampeliai.
12:45 Tobula planeta .
13:45 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Pasivaikščiojimai.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Eurolyga per LRT.
21:15 Eurolygos krepšinio turnyras.
24:00 Balčiausi yra pelenai.
02:10 Tobula planeta .
03:10 Euromaxx.
03:35 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:10 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Ponia Dautfajė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Ponia Dautfajė“.
14:45 „Sachara“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Sachara“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Panelės Peregrinės ypatingų
vaikų namai“.
22:10 „Pasmerkti. Kauno romanas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Pasmerkti. Kauno romanas“.

00:10 „Hobitas. Penkių armijų mūšis“.
02:45 „Pokerio princesė“.
05:10 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
06:45 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:15 „Bunikula“.
07:40 „Padūkėlių lenktynės“.
08:05 „Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 Linksmosios pėdutės 2.
11:00 Delfinukas Bernis 2.
13:00 Jis sako „Taip!“.
15:10 Širdžių ėdikas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Žmogus iš plieno.
22:25 Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas.
01:05 Skaistuolė.
02:35 Šnipas, kuris mane išdūrė.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Oponentai.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laisvės TV valanda.
00.00 „Pėdsakas“
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Atliekų kultūra.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:30 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:30 Lietuvos galiūnų
čempionato III etapas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Europos galiūnų taurė 2020.
10:00 „Liūtų valdžia“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:20 „Ekstrasensų mūšis“.
15:30 „Pavojingi kaimynai“.
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Sostų karai“.
01:15 Gaudynės Šanchajuje.
02:50 Merė. Laivo prakeiksmas.

2021.05.31 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Bėgliai.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Bėgliai.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.

06:15 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Ypatingas būrys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Ypatingas būrys“.
00:15 „Naktinė pamaina“.
01:15 „Atostogos rifuose“.
02:05 „Makgaiveris“.
02:50 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „PREMJERA Stebuklas“.
20:30 „PREMJERA Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Tamsioji banga.
00:45 „Strėlė“.
01:40 Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Mūsų gyvūnai.
08.00 Eko virusas.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Alfa taškas.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Miestas.
23:30 „Mirtinas ginklas“.
00:30 „Legendų biuras“.
01:35 „Sostų karai“.
02:55 „CSI. Majamis“.
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2021.06.01 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Bėgliai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Panoramytė.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 Nacionaliniai Lietuvos kino
apdovanojimai 2021.
04:00 Dienos tema.
04:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
05:00 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Rytoj viskas prasideda iš
naujo“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:30 „Rytoj viskas prasideda iš
naujo“.
00:25 „Naktinė pamaina“.
01:20 „Atostogos rifuose“.
02:10 „Makgaiveris“.
03:00 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:25 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „PREMJERA Stebuklas“.
20:30 „PREMJERA Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Pasmerktas būrys.
00:25 „Strėlė“.
01:25 Tamsioji banga.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.

20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Alfa taškas.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
04.50 „Reali mistika“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Priverstinis kerštas.
22:50 Miestas.
01:15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
02:05 „CSI. Majamis“.

2021.06.02 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Panoramytė.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Langas į valdžią.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Širdyje lietuvis.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Veidai minioje“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Veidai minioje“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Veidai minioje“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:15 „Atostogos rifuose“.
02:05 „Makgaiveris“.
02:55 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.

14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „PREMJERA Stebuklas“.
20:30 „PREMJERA Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Tamsos baikeris.
00:40 „Strėlė“.
01:35 Pasmerktas būrys.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Alfa taškas.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Sunku nužudyti.
22:55 Priverstinis kerštas.
00:45 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
01:35 „CSI. Majamis“.

2021.06.03 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Širdyje lietuvis.
13:00 1000 pasaulio stebuklų.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Mano ir tavo žemė.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Pasivaikščiojimai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Mano ir tavo žemė.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita.
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.

12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Plėšikai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Plėšikai“.
00:10 „Naktinė pamaina“.
01:10 „Atostogos rifuose“.
02:00 „Makgaiveris“.
02:55 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
03:20 „Ką mes veikiame šešėliuose“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Atostogos rifuose“.
05:45 „Atsargiai! Merginos
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „PREMJERA Stebuklas“.
20:30 „PREMJERA Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Karo šunys.
00:45 „Strėlė“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Alfa taškas.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Žudikai.
23:45 Sunku nužudyti.
01:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
02:25 „CSI. Majamis“.

Žolės pjovimas, trinkelių dangos įrengimas ir kiti aplinkotvarkos darbai. Įvairios krovinių transportavimo paslaugos, šiukšlių, šiferio, statybinių atliekų išvežimas.
Savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir kitos
technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

Nuosava apskaitos programa tvarkau buhalterinę
apskaitą fiziniams asmenims, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Dirbu pagal individualios veiklos
pažymą, turiu ilgametę darbo patirtį.
Tel. 8 643 13567
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Dėmesio!

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai
artimiausiu metu bus aptarnaujami tik
nuotoliniu būdu!
Prašome visais klausimais rašyti el. p.
info@manodruskininkai.lt
arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p.
skelbimai@manodruskininkai.lt
bei tel. 8 646 27272
Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394
Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456

Savaitraščio Nr. 306

Parduodamas 22 arų namų valdos
sklypas naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Tel. 8 624 69222

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, šalinamos karpos, opos ir randai.
Raukšlių ir randų gydymas, užpildų leidimas, apgamų, tatuiruočių, išsiplėtusių kraujagyslių apžiūra (šalinimas).
Kontaktai: Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8
685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji!

Naujas taksi Druskininkuose!
Puikios kainos pasiūlymas mūsų klientams!
Tel. 8 678 19907

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.
Užsukite į Romos Pankevičienės
cukrainę (Vytauto g. 15),
tel. 52618

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir meistrai
dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo
liudijimą ar individualią veiklą).
Tel. 8 658 83471

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime
pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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

Tel. 8 686 80106

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383
UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia
prisijungti prie laiptinių valymo komandos!
Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras
dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po
bandomojo laikotarpio.

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Druskininkų
savivaldybės
paslaugų ūkis
parduoda malkas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel. (8 313) 58024

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

UAB „Švykai“ reikalingi brigadininkai (meistrai)
ir plataus profilio statybininkai (betono remonto ir
apsaugos darbams arba antikorozinės apsaugos
darbams). Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje.
Išsamesnė informacija telefonu +370 687 50429

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
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

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g., 31, 5 kv. m, po kapitalinio
remonto. Kaina – 35 000 Eur. Arba
keičia į didesnį plotą Druskininkuose,
Vilniuje, Kaune. Tel. 8 604 48595

naujų namų gyvenvietėje), pui-kus
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur.
Tel. 8 624 69222
Parduodamas 15 arų namų valdos
žemės sklypas, esantis Viečiūnuose.
Kaina – 15 000 Eur. Tel. 8 655 10992

Parduodamas 1 kambario, 34 kv. m
butas, 5 aukšte iš 5, renovuotame
name, Veisiejų g. 3. Kaina – 29 000
eurų. Tel. 8 623 02436

Leipalingio seniūnijoje parduodamas
žemės ūkio paskirties sklypas – 1 ha
su miškeliu ir 46 arai Leipalingyje.
Tel. 8 686 05037

Druskininkuose parduodamas 2 kambarių, 51, 09 kv. m butas, 1 aukštas iš
9. Kaina – 41 000 Eur.
Tel. 8 698 48621

Druskininkų sav., Cimaniūnų kaime
parduodama sodyba (sodybvietė).
Namų valda – 0,35 ha, elektra, šulinys. Geras privažiavimas, ne draustinių teritorija. Kaina – 6500 Eur. Už
papildomą kainą galima pirkti 1, 83
ha ir 0, 34 ha žemės sklypus, kurie
ribojasi su sodyba. Tel. 8 698 48621

Parduoda 2 kambarių butą Gardino
g.: 42 kv. m, 1 aukštas, atskiras įėjimas su vasariniu priestatu – 24 kv.
m. Parduodamas su baldais, rūsiu,
garažu ir kitomis patalpomis. Yra
kelios vietos automobiliui pastatyti.
Tel. 8 620 27058 ir 8 608 93346
Parduodamas 2 kambarių butas,
bendrabučio tipo, geroje vietoje –
prie K. Dineikos parko, 38 kv. m, 4
aukštas iš 4, plastikiniai langai, šarvo
durys, su baldais. Vienas kambarys
pilnai suremontuo-tas. Kaina – 25
500 Eur. Tel. 8 607 36078
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 53 kv. m, 1
aukštas, balkonai yra abiejuose kambariuose. Kaina – 56 000 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodamas 3 kambarių butas
Merkinės g.: 66, 10 kv. m, 5 aukštas
iš 5, yra sandėliavimo patalpa, didelis
balkonas su vaizdu į mišką, rūsys.
Kaina – 56 000 Eur. Viečiūnuose,
sodų bendrijoje „Papartis“, 27-oji g.
19 parduodamas 6 arų sodo sklypas
su neįrengtu nameliu, yra didelis
rūsys. Tel. 8 615 51873

Lazdijų raj., Valančiūnų kaime prie
ežero parduodamas 1, 86 ha sklypas.
Pakrantės – 105 m. Elektra už 200
m. Geras privažiavimas. Sklypas –
ne draustinyje. Kaina – 17 900 Eur.
Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj., Šadžiūnų kaime parduodama sodyba. Sklypas – 61 arų
namų valda, iki Druskininkų – 19
kilometrų. Kaina – 10 000 Eur.
Tel. 8 623 67409
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
M. K. Čiurlionio g., šalia miško. Atlikti
geodeziniai matavimai, yra elektra,
miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
Parduodamas garažas Ratnyčioje.
Tel. 8 600 07682
Parduodamas 0, 0597 ha sodo
sklypas, su pamatu namo statybai,
paruoštas namo projektas. Atvesta
elektra. Daugiau informacijos tel. 8
622 15862

Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš 5)
parduodamas 4 kambarių butas su
balkonu ir sandėliuku. Ideali vieta ir
išplanavimas šeimai. Saugi ir rami
kaimynystė. Kaina – 68 000 Eur.
Tel. 8 604 69399.

Druskininkų savivaldybėje, Gailiūnų
kaime parduodamas mūrinis namas
(190 kv. m) su ūkiniais pastatais ir 0,
28 arų žemės sklypu. Name yra elektra, miesto vandentiekis, kanalizacija.
Kaina – 72 000 Eur. Tel. 8 610 34613

Parduodamas 4 kambarių, 78, 85 kv.
m butas, 4 aukšte iš 4 (bendrabučio
tipo name), Gardino g. 17. Kaina –
37500 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 9 arų namų valdos
žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų
g. 17. Atlikti kadastriniai matavimai.
Tel. 8 674 20701

Viečiūnuose parduodamas 22 arų
namų valdos sklypas (kuriamoje

Neravuose parduodami penki namų
valdos sklypai (12, 13, 14, 15 arų).
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Galima pirkti visus kartu arba atskirai. Tel. 8 614 15457
2 ha žemės Lazdijų raj. tarp Veisiejų
ir Seirijų. Kaina 3000 Eur.
Tel. 8 615 77399

Nuoma
Išnuomojamas garažas prie buvusios katilinės, netoli butų ūkio, Ligoninės g. Minimalus nuomos terminas
– 1 metai. Tel. 8 686 43600
Sodų bendrijoje „Dainava“ išnuomojamas sodo namelis: 1-as aukštas –
100 Eur + mokesčiai, 2-as aukštas –
80 Eur + mokesčiai. Tel. 8 675 61036
Išnuomojamas 1 kambario butas
Ateities g. Tel. 8 608 15123
Išnuomojamas 3 kambarių butas
Gardino gatvėje, vaizdas – į upelį (ilgalaikė nuoma). Renovuotas namas.
Tel. 8 687 24860

Išsinuomotų
Ilgalaikei nuomai ieškomas 2-3 kambarių butas. Tel. 8 688 87048
Vyras išsinuomotų 1 kambario butą
ar kambarį iki 100 Eur.
Tel. 8 699 34792

Perka nekilnojamąjį turtą
Perku žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374
Perku 2-3 kambarių butą už adekvačia kainą, skelbimai peržiūrėti.
Tel. 8 627 74261
Perku mažą kambarėlį Druskininkuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
679 72844
Perku žemės ūkio paskirties sklypą
šalia Leipalingio. Domina 3 hektarai.
Tel. +370 611 92 228
Perku žemės sklypą, sodybą gražioje
vietoje: prie upės, ežero, miško.
Tel. 8 604 73616

Miškas, mediena, malkos
Parduodamos įvairios medienos
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8 698
39795

Transporto priemonės ir jų dalys

Parduoda „KOMBUČA“ (arbatos
grybas – fermentuotas arbatos gėrimas). Kaina – 1 l – 4 Eur. Tel. 8 617
40100 ir (8 313) 53647
Parduodamas malkinės sandėliukas,
kokliai, lauko tualetas (medinis),
kreivuolių pavėsinė, lova (1 m 60 x 2
m) su čiužiniais, spintelė. Tel.: 8 636
04842, 8 656 38881
Parduoda senovinį patefoną, rašomąjį stalą – 15 Eur, kompiuterio kėdę
– 5 Eur. Tel. 8 682 40545
Ąžuolinės taburetės. Tel. 8 618
20125
Parduoda špižines krosnies dureles,
kaina – 15 Eur, naudotą savadarbę
centrinio šildymo krosnį, kurią galima
naudoti, apmūrijus virtuvėje, kaip
viryklę. Kaina – 200 Eur. Tel. 8 (313)
54697 ir 8 604 57914
Parduodami plieniniai besiūliai vamzdžiai – 100 mm skersmens, 2 vnt. po
5 m, 2 vnt. po 6 m. Tel. 8 659 99017
Kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“,
„Philips“ ir TV priedėlio „TV STAR“,
muzikinių centrų „Akai“ ir „Philips“
distanciniai pulteliai, Scart laidai
– nuo 2 Eur, mobilaus telefono „Nokia“ įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur,
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur, skaldelė
trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 Eur,
pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur,
TV sieninis laikiklis – 6 Eur, žurnalinis staliukas – 6 Eur, medžioklinis
šautuvas „IŽH27 (12 kalibras su medžiokliniu prožektoriumi) – 250 Eur.
Gliukozės matuoklis „ACCU-CHEK
INSTANT“ ir diagnostinės juostelės.
Tel. 8 686 43600
Parduoda naudotą, tačiau geros būklės virtuvės komplektą su nedideliu
šaldytuvu ir kaitlente. Vir-tuvės aukštis yra 210 cm, ilgis – 2,40 m + dvi
spintos (to paties komplekto), kurių
išmatavimai: 60 cm ir 90 cm. Kaina –
950 Eur. Tel. 8 650 85858

Žemės ūkio produkcija
Parduoda rugius ir sėklines bulves.
Tel. 8 673 45659
Parduoda vasarinius kviečius. Tel. 8
698 14440
Parduoda dvi bičių šeimas su aviliais. Tel. 8 611 20107
Barzdžiūnų kaime, Druskininkų
savivaldybėje parduoda gerą, daug
pieno duodančią ožką, ožiukus bei
ožkutes. Ožkos amžius – 4 metai,
kaina – 70 Eur, kaina už ožkutę arba
ožiuką – 20 Eur. Tel. 8 611 19982

Reikalinga pedikiūro specialistė, galinti jį atlikti senjorei. Tel. 8 673 87963
Reikalingas žmogus, galintis dviejuose kambariuose išplauti langus.
Tel. 8 673 87963
Reikalingas meistras, galintis nugriauti ir išmūryti garažą.
Tel. 8 682 12917
Reikalingas apdailininkas vidaus ir
išorės darbams atlikti.
Tel. 8 679 70312
Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir
meistrai dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą). Tel. 8 658 83471
Reikalingas žmogus, galintis padėti
ūkyje. Tel. 8 626 49968
Reikalingas žmogus nugenėti aukštą
tujų gyvatvorę. Tel. 8 610 40804
Reikalinga moteris, kuri galėtų pagelbėti namuose 3 kartus per savaitę.
Skambinti po 12 val. Tel. 8 625 27579

Dovanoja
Dovanoju sofą-lovą. Tel. 8 686 37487
Dovanojame naudotas plytas.
Tel. 8 625 11984
Dovanoju naudotą, bet geros kokybės sofą-lovą (kampą) išsivežimui.
Tel. 8 687 57545

Ieško darbo
Atsakingas 50 m. vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo.
Tel. 8 622 52291
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti
sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465
Vyras ieško darbo, gali genėti medžius, išvalyti sklypą, mišką, išvartas.
Tel. 8 676 45137
Galiu prižiūrėti sodybą, pakrantę ar
poilsiavietę, ją paremontuoti. Nupjauti žolę, išvalyti ežero pakrantę,
išpjauti krūmus, nugenėti medžius.
Turiu savo techniką, įrankius.
Tel. 8 627 21409
Ieško valytojos arba namų tvarkytojos darbo, didelė patirtis.
Tel. 8 645 25413
Moteris ieško darbo, gali prižiūrėti
senelius. Tel. 8 644 84291

„Škoda Octavia“ lieti ratlankiai, R-15,
kaina – 75 Eur. Tel. 8 656 38881
Perka

2 valties benzininiai varikliai:
„TOHATSU“, 5 arklio galių, 2015 m.
Kaina – 680 Eur. „Suzuki“ variklis, 2,
5 galių, 2007 m. Kaina – 420 Eur. Tel.
8 672 20567

Perka audio kasetes, vinilines plokšteles. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
686 14096

„Renault Scenic“ visureigis: 2001 m.,
1, 9 l dyzelis, 85 kW, rida – 145 000
km, TA iki 2022 m. Kaina – 1300 Eur.
Tel. 8 626 79754

Perka naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas,
snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651 89996

„Moskvich“ lingių pagrindinės juostos, kaina – 5 Eur/1 vnt., II golfo variklis (benzinas), pilnos komplektacijos
su pavarų dėže ir pusašiais – 150
Eur, kokybė garantuota. Taip pat
priekiniai amortizatoriai su spyruoklėmis – po 15 Eur ir priekiniai žibintai – po 10 Eur. Prancūziškas moto
blokas su nauju austrišku varikliu ir
visais jo padargais: plūgu, freza ir
dvigubais ratais (16 pavarų), kaina –
800 Eur, garantuota kokybė. Tel. (8
313) 54697, 8 604 57914

Brangiai perku senus eglutės žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į
namus. Tel. 8 653 96521

„Toyota Rav 4“: 2004 m., sidabrinė
spalva, dyzelinas, yra kablys, 4
žieminės padangos su diskais. Techninė apžiūra iki 2022-01 m. Kaina –
3700 Eur. Tel. 8 698 43706

Ieškome darbuotojų darbui Norvegijoje, žuvies perdirbimo fabrike. Darbo trukmė – 3-6 mėn. yra galimybė vėliau
grįžti į darbo vietą. Užsienio kalbos mokėti nereikia. Patirtis nebūtina. Įmonė pasirūpina kelione ir apgyvendinimu.
Darbo užmokestis – 3000 Eur/mėn.
Teirautis tel. +370 694 99 300 arba el. paštu hr@sunsea.no

Įvairūs daiktai

Parduoda „Chevrolet Kalos“: 2008
m., 4 durys, 1,2 l, benzinas, ideali būklė, vyšninė spalva. Tel. 8 692 44465
„Toyota Verso“: 2004 m., benzinasdujos, automatas, TA galioja iki 2022
m.; 2005 m. „Toyota Avensis Verso“
galinis dangtis. Tel. 8 601 53086

Perku auksines ar sidabrines monetas. Tel. 8 615 31374
Pirksiu J. Kriščiūno knygą „Bitininkystė“. Tel. 8 610 63099
Perku gręžimo stakles ir oro kompresorių. Tel. 8 610 48759

Reikalingi
Reikalinga slaugė, galinti prižiūrėti
senyvą moterį jos namuose. Teirautis
tel. 8 698 19 494 (po pietų)

Reikalingas meistras, galintis remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192
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