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Šią savaitę Alytaus regio-
ne pradėjo veikti valstybinės 
reikšmės mobilusis koronavi-
ruso patikros punktas, skirtas 
COVID-19 atvejams tirti.  Šia-
me punkte dirba Druskininkų 
ir kitų Alytaus regiono koman-
dos.  Druskininkų sveikatos 
priežiūros specialistai darbą 
jame pradeda ketvirtadienio vi-
durdienį. 

Visi mėginius imantys medikai 
aprūpinti reikiamomis apsaugos 
priemonėmis. Jie dalyvavo mo-
kymuose, kaip taisyklingai atlikti 
COVID-19 tyrimus.

Druskininkiečių komandoje – 
keturi nariai: mobiliojo punkto ko-

ordinatorius Ignas Povilanskas, 
jo padėjėja Ineta Miliūtė bei mo-
biliojo punkto darbuotojos – ben-
drosios praktikos slaugytoja Rūta 
Kasparavičienė ir pirminės prie-
žiūros darbuotoja Rūta Žūkie-
nė, kurios į punktą imti tepinėlius 
vyks pasikeisdamos. 

„Žinome, kad mobilusis punktas 
yra rizikos grupėje, kadangi jame 
tenka susidurti su potencialiu CO-
VID-19 atveju. Į šiuos punktus dėl 
koronaviruso išsitirti kreipiasi as-
menys, kurie grįžo iš užsienio, tu-
rėjo kontaktų su šio viruso atve-
jais, staiga pradėję karščiuoti, 
kosėti ar dusti.

Mes žinome, kad nėra priemo-

nės, kuri nuo viruso apsaugo 100 
procentų. Tačiau turime būti pilie-
tiški ir stengtis stabdyti šią ligą, 
net ir žinodami, kad tai yra labai 
pavojinga. Juk kiekvienas norime 
apsaugoti savo šeimas ir ypač se-
nelius, kuriems ši liga yra pavojin-
giausia. Taip pat norisi kuo grei-
čiau sustabdyti viruso plitimą, kad 
viskas grįžtų į senas vėžes“, – 
sakė mobiliojo koronoviruso pati-
kros punkto koordinatorius I. Po-
vilanskas. 

Sveikatos apsaugos ministeri-
ja informuoja, kad į mobiliuosius 
punktus vykti savavališkai – drau-
džiama. Tai daryti galima, tik ga-
vus Karštosios linijos 1808 kon-

sultantų leidimą. Asmenys tyrimui 
bus registruojami tik tą dieną, kai 
kreipsis. Išankstinė registracija ki-
tai dienai nebus vykdoma.

Kas ir kada atvyksta tyrimui į 
punktą, sprendžia koordinatoriai, 
su kuriais susisiekiama, regis-
truojantis linija 1808. Su tyrimui 
užsiregistravusiais asmenimis 
susiekęs koordinatorius paaiški-
na, ką atvykdamas asmuo turi tu-
rėti. Šeimos gydytojo siuntimas 
tyrimui dėl koronaviruso mobilia-
me punkte nereikalingas.

Užsiregistravęs asmuo priva-
lo atvykti nurodytu laiku. Tepinė-
liai siunčiami į Kauno klinikų la-
boratoriją. 

Druskininkų sveikatos priežiūros specialistai darbą mobiliame koronaviruso patikros punkte pradeda ketvirtadienio vidurdienį/Inetos Miliūtės nuotrauka
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„Situacija 
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kol kas stabili, bet 
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reikalavimų“
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Alytaus mobiliame koronaviruso patikros punkte 
dirbs ir druskininkiečių komanda

Druskininkiečiai dalyvavo mokymuose, kaip taisyklingai atlikti COVID-19 tyrimus/Inetos Miliūtės nuotraukos
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Karantino laikotarpiu vy-
resnio amžiaus žmonėms 
rekomenduojama iš namų 
eiti tik būtiniausiais atve-
jais, kai maistu ar vaistais 
negali pasirūpinti artimieji.

Druskininkų savivaldy-
bėje siekiant apsaugoti sil-
pniausius bendruomenės 
narius, kuriais artimieji pa-
sirūpinti negali, į pagalbą 
pasitelkiami savanoriai. 
Pagalbos prašantiems ar-
timųjų neturintiems senjo-
rams iš specialios sava-
norių bazės paskiriamas 
savanoris. Savanoris pats 
susisiekia su asmeniu, ku-
riam reikalinga pagalba ir 
padeda įsigyti būtinas pre-
kes neišeinant iš namų.

Prašome visų, kuriems 
reikia savanorių pagalbos 
arba žinančių, kam tokia 
pagalba yra reikalinga, in-
formuoti apie tai:

• Savivaldybės sociali-
nės paramos skyrių tele-
fonu (8313) 53708 arba 
el.paštu parama@druski-
ninkai.lt

• Socialinių paslaugų 
centrą  telefonu (8313) 
58072 arba el.paštu drus-
kininkuspc@gmail.com

Visi, norintys prisidėti ir 
padėti, gali pildyti specia-
lią savanorių registracijos 
formą ir palikti savo duo-
menis. Kai Jūsų pagalbos 
prireiks – specialistai Jus 
informuos.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Meras R. Malinauskas: „Situacija Druskininkuose kol kas stabili, bet privalome 
išlikti budrūs ir maksimaliai laikytis karantino reikalavimų“

Iki kovo 30 dienos Lietuvo-
je įvestas karantinas bus pra-
tęstas. Negana to, jo taisyklės 
sugriežtintos: visi iš užsienio 
grįžę tautiečiai privalės sa-
viizoliuotis savivaldybės pa-
skirtose patalpose, į parduo-
tuvę ir viešas vietas turime 
eiti su apsauginėmis kaukė-
mis bei vienkartinėmis pirš-
tinėmis, prekybininkams re-
komenduojama riboti pirkėjų 
srautus. Taip siekiama užkirs-
ti kelią žaibiškai plintančiai in-
fekcijai COVID-19, kuria Lie-
tuvoje užsikrėtė beveik 300 
žmonių, tarp jų – ir du maža-
mečiai vaikai. 

Kai spaustuvei buvo atiduo-
damas šio laikraščio numerio 
maketas (kovo 25 d. 16 val.), 
Druskininkų savivaldybės te-
ritorijoje nebuvo užfiksuotas 
nė vienas užsikrėtimo koro-
navirusu atvejis. Tačiau viru-
so plitimo scenarijus yra ne-
nuspėjamas, juolab, kad ir tarp 
druskininkiečių yra daug žmo-
nių, grįžusių iš užsienio. 

Apie situacijos rimtumą, prie-
mones, kurių jau imtasi ir kas 
dar laukia Druskininkų, kalba-
mės su Savivaldybės meru Ri-
čardu Malinausku.

– Mere, kokia situacija Druski-
ninkuose, įpusėjus antrajai ka-
rantino savaitei? 

– Situacija kol kas išlieka stabi-
li, tačiau tam, kad ir toliau tokia 
būtų, labai reikia verslo atstovų ir 
bendruomenės sąmoningumo. 

Ši savaitė ypatingai intensyvi, 
užtikrinant grįžtančių druskinin-
kiečių saviizoliacijos procesus, 
šalia to dar užtikriname sveika-
tos priežiūros ir kitų Savivaldybei 
priklausančių įstaigų nuolatinį 
aprūpinimą būtiniausiomis prie-
monėmis. 

Šiuo laikotarpiu Savivaldy-
bė glaudžiai bendradarbiauja su 
daugeliu institucijų: Visuomenės 
sveikatos centru, Visuomenės 
sveikatos biuru, pasienio pareigū-
nais, policija, sveikatos priežiūros 
įstaigomis.

Dabar ypatingai svarbus iš už-
sienio grįžusių druskininkiečių at-
sakingumas. Būtent nuo jų pri-
klauso mūsų visų sveikata.

Todėl labai prašau visų, grįžusių 

iš užsienio, – apsaugokite savo 
artimuosius. Net jeigu jaučiatės 
gerai ir nejaučiate jokių koronavi-
rusui būdingų simptomų, jums pri-
valoma 14 dienų saviizoliacija. O, 
pajutę peršalimo simptomus, jo-
kiu būdu neikite į ligoninę ar po-
likliniką – skambinkite telefonu 
1808, kad sulauktumėte medikų 
pagalbos. 

Mano žiniomis, dėl koronaviruso 
šiuo metu yra ištirta 10 druskinin-
kiečių. Tyrimų atsakymai – nei-
giami. Savivaldybės paruoštose 
saviizoliacijos patalpose jau izo-
liuojasi 18 asmenų.

Šis sudėtingas laikotarpis at-
skleidė tikruosius žmonių vei-
dus. Esu dėkingas visiems, siū-
liusiems savo pagalbą. Socialiai 
atsakingi verslininkai pasiruošė 
savo viešbučių kambarius žmo-
nių saviizoliacijai, jie siūlo nuomo-
ti dviračius ir paspirtukus, veža 
maistą į namus, siūlo reikalingas 
apsaugines priemones ar dezin-
fekcijos paslaugas.

Dar kartą įsitikinau žmonių ge-
rumu. Šiuo metu sulaiukėme net 
25 savanorių, kurie Savivaldybės 
interneto puslapyje www.druski-
ninkusavivaldybe.lt užpildė spe-
cialią savanorystės anketą ir jau 
dabar padeda greta gyvenan-
tiems silpniausiems bendruome-
nės nariams. Padėti pasiruošusi 
ir Šaulių sąjunga. 

Žinoma, atsiranda ir tokių, ku-
rie pandemijos akivaizdoje tik pik-
tybiškai džiūgauja. Bet apie juos 
neverta kalbėti. 

Suprantu, kad kiekvieną dieną 
žmones pasiekia didžiulis srau-
tas informacijos iš pačių įvairiau-
sių šaltinių. Labai prašau nesiva-
dovauti gandais ar nepatikimais 
interneto tinklalapiais.

Savivaldybės interneto svetai-
nėje sukūrėme informacijos apie 
koronavirusą skiltį, kurioje susis-
teminome svarbiausias žinias ir 
patalpinome aktualiausius kon-
taktus. Skiltis kasdien atnaujina-
ma. Kiekvienos dienos aktualijas 
pateikiu ir savo asmeninėje „Fa-
cebook“ paskyroje.

– Kokia situacija yra dėl mūsų 
medikų aprūpinimo ir pasiren-
gimo dirbti ekstremaliomis są-
lygomis? 

– Kartu su komanda medikų 
aprūpinimo klausimą šiandien 
esame išsprendę – praėjusios 
savaitės pabaigoje ligoninei ir po-
liklinikai išdalinome beveik 1000 
apsauginių priemonių, reikalingų 
jų darbe. 

Dabar mūsų komandos pagrin-
dinis darbas – apsirūpinti ryt-
dienai. Skambiname tiekėjams, 
tariamės, deramės. Ieškome ko-
kybiškų priemonių, kurios kuo 
greičiau pasiektų Druskininkus. 
Tai nėra paprasta, nes tų pačių 
priemonių ieško visas pasaulis. 
Bet džiaugiuosi, kad mums pa-
vyksta. 

Sveikatos priežiūros įstaigos 
yra pasiruošę dirbti ekstremalio-
mis sąlygomis, jei to prireiktų. Sa-
vaitės pradžioje su poliklinikos ir 

ligoninės vadovais, o vakar – su 
ligoninės medikais turėjome tele-
konferenciją, kurios metu dar kar-
tą aptarėme visus žingsnius, ku-
rių reikėtų imtis, jei pas mus būtų 
nustatytas koronaviruso atvejis. 
Mums visiems reikia susitelkimo, 
supratimo ir vieni kitų palaikymo. 

Kovoje su koronavirusu gy-
dytojai yra priešakinėse fronto 
gretose, jų rankose – labai di-
delė atsakomybė už mus visus. 
Ekstremaliomis sąlygomis dirb-
ti labai sunku. Mano nuomo-
ne, gydytojų pasitikėjimas savi-
mi, savijauta ir susitelkimas yra 
svarbiausias veiksnys, kovojant 
su koronavirusu. Gydytojams, 
beje, galioja tos pačios saviizo-
liacijos taisyklės. 

Mūsų iniciatyva visi Druskinin-
kų savivaldybės medikai, grįžę 
iš užsienio, iš bet kokių šalių, net 
iš tų šalių, kurios tada dar nebu-
vo įtrauktos į koronaviruso rizikos 
zonas, jau pirmą minutę buvo pa-
prašyti saviizoliuotis, o jų darbus 
perdavėme kolegoms. Negalime 
sau leisti rizikuoti nei medikų, nei 
pacientų saugumu. 

– Druskininkų savivaldy-
bė kreipėsi į Sveikatos apsau-
gos ministeriją dėl leidimo ty-
rimus dėl koronaviruso atlikti 
mūsų ligoninės laboratorijoje. 
Gal jau yra ministerijos spren-
dimas? 

– Žodinį sutikimą iš ministerijos 
jau esame gavę – iš karto po jo 
užsakėme reagentų, reikalingų 
atlikti tyrimams. Planuojama, kad 
užsakyti reagentai mus pasieks 
per dvi savaites. Tikimės, per šį 
laiką gauti ir raštišką sutikimą. 

Šie tyrimai pirmiausia reikalingi 
nuolat tikrinti mūsų medikus, tie-
siogiai dirbančius su pacientais. 

O kol pas mus tyrimai nevykdo-
mi, suformavome 4 žmonių ko-
mandą iš vietinių medikų, kurie 
dirba Alytuje įkurtame mobiliame 
tyrimų punkte. 

Mūsų Visuomenės sveikatos 
biuras, bendradarbiaudamas su 
Visuomenės sveikatos centru, 
visą parą atlieka vairuotojų pa-
tikrą Raigardo pasienio punkte. 
Vakar kaip tik sprendėme klausi-
mus dėl jų darbo sąlygų. 

– Kokie svarbiausi sprendi-

mai, šiuo metu palietę Druski-
ninkų savivaldybės bendruo-
menę? 

– Kaip ir visą Lietuvą, taip ir 
Druskininkus, palietė visi karanti-
no laikotarpiu galiojantys draudi-
mai ir ribojimai. Bet reikia supras-
ti, kad tai – laikina. 

Druskininkai – turizmo miestas, 
tad, sustojus didžiųjų sveikatini-
mo ir SPA centrų bei sanatorijų 
darbui, nemaža dalis druskinin-
kiečių yra nežinioje – dirbti nuo-
toliniu būdu jiems neįmanoma. 
Valstybė šiuo metu jau yra priė-
musi tam tikrus sprendimus, ko-
kią pagalbą ji teiks karantino metu 
darbdaviams ir darbuotojams. Iš-
samią informaciją galite rasti So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos interneto tinklalapyje www.
socmin.lt

Noriu kreiptis į garbingo am-
žiaus žmones: jei tik galite – liki-
te namuose. Reikiamų vaistų ar 
maisto produktų jums padės įsi-
gyti savanoriai. Tereikia kreiptis į 
Socialinės paramos skyrių (tel. (8 
313) 53708, el. paštas parama@
druskininkai.lt) ar Socialinių pas-
laugų centrą (tel. (8 313) 58072, 
el. paštas druskininkuspc@gmail.
com). Verslininkų, galinčių atvežti 
maistą į namus, sąrašą rasite Sa-
vivaldybės interneto tinklalapyje 
www.druskininkusavivaldybe.
lt ir „Facebook“ paskyroje. 

Už karantino metu nesumokėtus 
mokesčius niekas delspinigių taip 
pat neims. Todėl labai prašau – li-
kite namuose! 

Šiuo metu sulaukiu daug klausi-
mų dėl viešojo transporto ir dau-
giabučių namų dezinfekcijos. 

Viešasis transportas nuolat de-
zinfekuojamas. Butų ūkio specia-
listai kartą per savaitę profilaktiš-
kai dezinfekuoja administruojamų 
daugiabučių laiptinių paviršius. 
Bendrijų pirmininkams suteikėme 
pagalbą – išdalijome dezinfekci-
nio skysčio, kad jie taip pat atliktų 
laiptinių dezinfekciją.

Visos epidemijos turi pradžią ir 
pabaigą. Neabejoju, kad, suval-
džius koronaviruso krizę, išsprę-
sime visus susidariusius nepato-
gumus. 

O dabar visų prašau – laiky-
kimės karantino reikalavimų, 
saugokim save ir savo artimus 
žmones!

R. Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

Visuomenės sveikatos biuro specialistai atėjo į pagalbą sveikatos patikrai pasienyje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka Savanorių komanda skuba druskininkiečiams į pagalbą/Druskininkų savivaldybės ar-
chyvo nuotrauka
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1995-1997 metai Druskininkuose: 

1995 metų kovo mėnesį buvo 
išrinkta antroji prie Druskinin-
kų vairo stojusių politikų Ta-
ryba. Miesto meru išrinktas 
Krikščionių demokratų partijai 
priklausęs Vytautas Janonis, 
mero pavaduotoju – Kornelijus 
Platelis. 

Jei pirmąjį Nepriklausomybės 
penkmetį Druskininkai dar mėga-
vosi populiarumu ir turistų dėme-
siu, tai 1995-1997 metų laikotarpį 
galima įvardyti, kaip staigų smuki-
mą žemyn. 

Ir pirma, ir antra prie Druski-
ninkų vairo stojusių politikų karta 
buvo įpratę, kad kasmet kurortą 
aplankydavo keli šimtai tūkstan-
čių turistų, kad dėl jų srautų pa-
stangų dėti nereikėdavo. Tačiau 
toks neįžvalgumas, o gal nemo-
kėjimas dirbti pasikeitusiomis rin-
kos sąlygomis greit atsisuko prieš 
kurortą. Turistų srautai daugiau-
siai tesiekė 56 tūkst. per metus. 

Sanatorijose mažėjo darbo vie-
tų, iki tol butus ir kambarius sve-
čiams nuomoję druskininkiečiai 
turėjo pamiršti šį verslą. Mažėjant 
turistų skaičiui, kurorte žaibiškai 
didėjo bedarbystė. 

1995 metų pabaigoje Druskinin-
kų mieste buvo registruoti 1125 
bedarbiai, vidutinis nedarbo lygis 
siekė 11,4 proc. 

1996 metų pabaigoje registruoti 
1098 bedarbiai, tačiau vidutinis tų 
metų nedarbo lygis pastebimai iš-
augo ir siekė 14,3 proc. 

1997 metų pabaigoje mieste re-
gistruoti 1162 bedarbiai, vidurinis 
metų nedarbo lygis buvo 9,7 proc. 

Savivaldybė vis dar nedarė jokių 
žingsnių, kad įvairioms valstybi-
nėms institucijoms priklausantys 
objektai būtų perduoti jos žinion, 
kad būtų galima juos sutvarkyti ar 
sukurti papildomų darbo vietų. 

Nedarant investicijų į esamą inf-
rastruktūrą, jos būklė kasmet blo-
gėjo. Naujų objektų niekas neati-
darė, o neprižiūrėti senieji nyko. 
Pavyzdžiui, 1960 metais duris at-
vėrusios ir kurorto širdimi laiky-

tos gydyklos nė karto nebuvo at-
naujintos ir kosmetinis remontas 
nebepaslėpė pasenusio invento-
riaus bei kitų trūkumų. Kurortas 
tebebuvo orientuotas tik į gydy-
mą, apie platesnį paslaugų spek-
trą nebuvo nė kalbos. Druskinin-
kuose tuo metu nebuvo nė vieno 
viešbučio, tinkamo apgyvendinti 
verslo klasės svečius. 

Kurorte daugėjo apleistų pasta-
tų, kurie druskininkiečius ir sau-
jelę likusių kurorto svečių pa-
sitikdavo išdaužytais langais, 
irstančiomis, aprašinėtomis ir 
baisiais piešiniais išmargintomis 
sienomis. Pastatais-vaiduokliais 
buvo pavirtę dabartinė „Druski-
ninkų kolonada“, viešbutis „Euro-
pa Royal Druskininkai“ ir kiti sta-
tiniai.

Susiklosčius tokiai situacijai, į 
merdintį miestą niekas nenorėjo 
investuoti. Užsisuko užburtas ra-
tas: turistų nebuvo, nes nebuvo 
traukos objektų, o į pastaruosius 
niekas nenorėjo investuoti, nes 
nebuvo turistų. 

Kas įvyko Druskininkuose 
1995-1997 metais?

1995 metais Druskininkų savi-
valdybės patalpose buvo įsteigta 
savivaldybės įmonė Turizmo in-
formacijos biuras (TIB). Nors tai 
vienas pirmųjų turizmo informa-
cijos centrų Lietuvoje, tačiau iš 
karto po įkūrimo jo veikla nebu-

vo vykdoma – Druskininkų TIB 
tik egzistavo, nes į centro darbą 
nebuvo investuojama,  tai tebuvo 
formalumas. 

1995 metais Druskininkų meno 
mokyklai suteiktas M. K. Čiurlio-
nio vardas 

1996 metais iki tol Sveika-
tos apsaugos ministerijai pavaldi 
Druskininkų ligoninė tapo pavaldi 
Druskininkų miesto savivaldybei

1996 metais Atidarytas Žako 
Lipšico muziejus

1996 metais Įregistruotas Drus-
kininkų ėjimo klubas

1996 metais Centro „Dainava“ 
kieme prezidentas Valdas Adam-
kus pasodino ąžuoliuką

1996 metais Druskininkuose 
įkurtas „Rotary“ klubas (įkūrėjas 
– V. Malinauskas) 

1996 metais Vytautui Kazimie-
rui Jonynui suteiktas Garbės pi-
liečio vardas 

1997 metais patvirtintos Drus-
kininkų miesto teritorijos priežiū-
ros taisyklės

1997 metais Įkurtas Druskinin-
kų Vytautų klubas

1997 metais reorganizavus AB 
„Lietuvos energija“, Druskininkų 
šilumos tinklai buvo perduoti Sa-
vivaldybei kartu su milžinišku 56 
mln. 333 tūkst. Japonijos ienų 
(šiandienine valiuta – apie 0,5 
mln. eurų) įsiskolinimu, kurį reikė-
jo padengti

Vidas Stašinskas, 1995-
1997 m. kadencijos Tarybos 
narys: „Išrinkti į Tarybą, pri-
klausėme Centro sąjungai, bu-
vome naujokai, mažuma. Tuo 
metu artėjo didžioji krizė, aplink 
buvo daug slogumo, beviltišku-
mo, ieškojome geriausių spren-
dimų situacijai valdyti ir spręsti. 
Sveikatos apsaugos ministerijai 
tuo metu vadovavo J. Galdikas. 
Tuo metu nežinojome, kokia gali 
būti krizės eiga ir pasekmės. 
Plataus mąstymo ir vizijos, kaip 
viskas bus ir ką konkrečiai da-

ryti, niekas neturėjo. Taryboje 
teko spręsti einamuosius, daž-
niausiai – slogius klausimus, ap-
tarti kasdienius dalykus. Tačiau 
visi stengėsi, buvo užsispyrę ir 
vedini geriausių tikslų. 

Žinojome, kad turime išgy-
venti tą sunkų krizinį laikotar-
pį. Jį galiu net sulyginti su tuo, 
kaip viskas vyksta kare. Buvo 
pereinamasis laikotarpis, kai tik 
formavosi vidaus ekonomika, 
verslo pasaulis, viso ko užuo-
mazgos. Tuo laikotarpiu įga-
vau didelės politinės patirties, 
sužinojau, koks turi būti politi-
kas. Manau, kad į politiką atė-
jęs žmogus bent dešimt metų 
turi „apšilti kojas“, tik tada pra-
dės suprasti savo politinį kelią, 
suvoks, ką jis daro ir kaip. 

Politikoje nėra taip viskas pa-
prasta, kad atėjai ir jau viską ži-
nai. Galbūt gali atrodyti, kad da-
rai, stengiesi, suvoki komandos 
darbą, bet bendros miesto vizi-
jos nebus. Turi praeiti tam tikras 
laikas. Džiaugiuosi, kad vėles-
nių kadencijų metu viskas ėjosi 
geryn, keitėsi ir gražėjo miesto 
veidas, pradėtas dėlioti bendra-
sis miesto planas“.

1995 m. kovo mėnesį buvo išrinkta antroji prie Druskininkų vairo stojusių politikų Taryba/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Pastatu-vaiduokliu buvo virtusi dabartinė „Druskininkų kolonada“ /Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
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kurortas ima prarasti populiarumą

Naujų objektų tuo metu niekas neatidarė, o neprižiūrėti senieji nyko/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Virgilijus Skaburskas, 1995-
1997 m. kadencijos Tarybos 
narys: „Pradėjus 1995-1997 m. 
Tarybos darbą, buvo daug įvai-
rių problemų. Visos šalies pa-
dėtis buvo silpna, be ryškesnių 
ekonominių pakilimų, ką kalbė-
ti apie mūsų kurortą: miesto sa-
natorijos buvo pustuštės, reikė-
jo nedelsiant spręsti susidariusią 
situaciją. O tuomet daug kas tik 
buvo pradėta organizuoti. Tuo 

metu vadovavo mūsų dešinių-
jų partijų koalicija kartu su tauti-
ninkais, krikščionimis demokra-
tais. Tą laiką galėčiau palyginti 
su bundančiu, atgimstančiu pa-
vasariu, tik pražydus „pumpurė-
liams“. Vyko dideli smulkūs dar-
bai, turėjome daug motyvacijos, 
ryžto, tikslų, tolerancijos vienas 
kito atžvilgiu. Radome bendrą 
kalbą, bendradarbiavome, iš-
ties buvome kaip kumštis, nors 
buvo nežinios, dvejonių, įvairių 
nuomonių, sprendimų, kaip eiti, 
kur eiti, ką daryti. Norėjosi priimti 
sprendimus, padėsiančius mies-
to žmonėms ir miesto augimui. 
Vienas didžiausių atliktų darbų, 
kad išlaikėme visas dirbančias 
sanatorijas. Ano meto Druski-
ninkų statybos valdyba ir išgy-
veno pakilimo laiką, nors vyra-
vo nestabili ekonominė padėtis. 
Džiaugiamės, kad visus šiuos 
procesus stabilizavome, padėjo-
me pamatus atsitiesimui ir toles-
niam miesto augimui.“
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Pirkčiau ar išsinuomo-
čiau patalpas dirbtu-

vėms, siūlykite įvairius 
variantus.

 Tel. 8 646 22367 

Darbui miške 
reikalingas 

traktorininkas, 
 turintis patirties. 
Tel. 8 616 43408
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Praktiką Druskininkų ligoninėje atlikusi A. Navickaitė: „Matydama šiandieninę 
situaciją pasaulyje, esu dar labiau užtikrinta dėl profesijos pasirinkimo“

Nuo vaikystės gydytoja tap-
ti svajojusi vilnietė Agnė Na-
vickaitė neseniai baigė prakti-
ką Druskininkų ligoninės Vaikų 
ligų skyriuje. Mergina šiek tiek 
apgailestauja, kad dėl šalyje 
paskelbto karantino praktikos 
laiką teko sutrumpinti. Ji sako 
labai norėjusi likti ligoninėje 
ir tokioje neeilinėje situacijoje 
padėti personalui. Paklausus, 
ar būsimos medikės negąsdi-
na šiuo metu visame pasauly-
je sparčiai plintantis koronavi-
rusas ir medikams tenkantys 
iššūkiai, mergina, nedvejoda-
ma, atsako – tai tik sustiprino 
jos norą tapti gydytoja.

Vilniaus Saulėtekio mikrora-
jone užaugusi Agnė apie medi-
kės darbą svajojo nuo mažens. 
Savo šeimoje ji medicinos kelią 
pasirinko pirmoji. „Norėjau studi-
juoti lazerinę fiziką Vilniaus uni-
versitete. Baigusi mokyklą, paju-
tau didelį troškimą įgyti profesiją, 
kuri suteiktų galimybę kiekvie-
ną dieną padėti žmonėms. Ap-
svarsčiusi kelis variantus, grįžau 
prie gydytojo pašaukimo ir studi-
juodama nei karto nesuabejojau 
savo kelio pasirinkimu“, – apie 
profesijos pasirinkimą pasakojo 
pašnekovė.

Pasak Agnės, Vilniaus ir kitų di-
džiųjų miestų ligoninėse prakti-
kuotis susirenka labai daug stu-
dentų, todėl galimybių tiesiogiai 
prisiliesti prie gydytojo darbo jie 
gauna mažiau. Būtent todėl mer-

gina praktikai pasirinko Druski-
ninkų ligoninę. Ir labai tuo Agnė 
džiaugiasi: „Jau pačią pirmą die-
ną mane pasitiko labai draugiš-
kas kolektyvas. Atėjus susitvar-
kyti dokumentų, administracijoje 
man padarė kavos, darbuotojos 
klausinėjo apie studijas, specia-
lybės pasirinkimą, domėjosi, iš 
kur aš kilusi. Nuo pat pirmos aki-
mirkos Vaikų ligų skyriaus vedėja 
mane globojo, nuoširdžiai mokė, 
kartu vizituodavome pacientus, 

apžiūrėdavome juos, paskirdavo-
me gydymą, pildydavome doku-
mentus. Ji mane išmokė daugy-
bės praktinių dalykų, paaiškino, 
kas svarbu, apžiūrint vaikus, ko-
kias ligas pagal taip galime įtar-
ti, kaip jas diferencijuoti. Kasdien 
į darbą eidavau, laukdama įdomių 
pamokų“, – praktikos įspūdžiais 
dalijosi Agnė.

Pasiteiravus, kas labiausiai 
praktikos metu jai patiko Druski-
ninkų ligoninėje, būsima medikė 

džiaugėsi, kad nuo pirmos dienos 
jautėsi kolektyvo dalimi: „Nė kar-
to darbe nepasijutau, kad trukdau 
ar esu nereikalinga praktikantė – 
tą dažnai tenka išgyventi studen-
tams Vilniuje. Personalas man 
kaip tik dėkodavo už daromus 
darbus ir džiaugėsi, kad jiems 
padedu. Nebuvo nei vienos aki-
mirkos, kad neturėčiau ką veik-
ti ir žiūrėčiau į laikrodį, galvoda-
ma, kiek dar liko laiko. Atvirkščiai 
– kartais taip su gydytoja „įsidirb-

davome“, kad pamiršdavome nu-
eiti pietų. Arba likdavau valandai 
ilgiau po darbo“.

Liko labai nedaug, ir Agnė baigs 
studijas. Pasiteiravus, ar, turėda-
ma rankoje diplomą, norėtų su-
grįžti gyventi į kurortą ir dirbti 
Druskininkų ligoninėje, ji net ne-
suabejoja: „Baigusi vaikų ligų re-
zidentūrą, tikrai labai norėčiau“.

Druskininkų ligoninės 
informacija

Druskininkų ligoninėje, būsima medikė džiaugėsi, kad nuo pirmos dienos jautėsi kolek-
tyvo dalimi/Asmeninio archyvo nuotrauka

A. Navickaitė apie medikės profesiją svajojo nuo vaikystės/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Koronaviruso grėsmė pažeidžiamiausiems
Daugelis iš mūsų turime 

vyresnio amžiaus artimųjų, 
bičiulių, kaimynų. O gal pa-
tys esame garbaus amžiaus? 
Šiandien patiriame didelę 
grėsmę savo ir artimųjų svei-
katai – dėl koronaviruso (CO-
VID-19) pandemijos esame 
priversti laikytis karantino, 
saviizoliacijos ir imtis ypa-
tingų savisaugos priemonių: 
dažniau plauti ir dezinfekuo-
ti rankas, paviršius, viešo-
se vietose dėvėti apsaugines 
kaukes ir vienkartines pirš-
tines. Šis virusas ypač ne-
gailestingas žmonėms, kurių 
silpnas imunitetas, serga lė-
tinėmis ligomis, yra vyresnio 
amžiaus. 

Tačiau mieste vis dar paste-
bime daug gyventojų, kurie, 
nepaisydami rizikos savo am-
žiaus grupei, nesureikšmina 
šios grėsmės sveikatai ir gyvy-
bei, neriboja laiko, praleidžia-
mo viešose vietose, nesilaiko 
rekomendacijos saugiai pasi-
likti namuose. Pasaulio sveika-
tos organizacijos duomenimis, 
korona virusas pavojingiausias 
60 metų ir vyresniems žmo-
nėms. Statistiškai, jei šiuo vi-
rusu užsikrečia vyresnis, nei 
80 metų amžiaus žmogus, ti-
kimybė, kad jį teks hospitali-
zuoti, yra 70 proc., o kad liga 
taps neišgydoma ir mirtina – 

net 14,8 proc.! 
Todėl turime būti griežtesni ne 

tik patys sau, bet ir aplinkiniams, 
tačiau kartu išlikti ir paslaugūs 
bei draugiški vieni kitiems:

1. Nebijokime paprašyti kitų 
žmonių pagalbos. Dauguma 
darbingo amžiaus žmonių da-
bar turi daugiau laisvo laiko ir di-
desnių galimybių pasirūpinti sau 
brangiais žmonėmis – tereikia 
jiems pasakyti savo poreikius. 
Mes nesame našta vieni ki-
tiems. Mes gyvename vieni dėl 
kitų ir, pasirūpindami kitu, sutei-
kiame savo gyvenimui prasmę.

2. Venkime tiesioginio kon-
takto su kitais žmonėmis. Ne-
sibūriuokime savo pamėgtose 
vietose, venkime keliauti vie-
šuoju transportu, kalbėdamiesi, 
laikykimės dviejų ištiestų rankų 
atstumo, parduotuvėje ar vaisti-
nėje užtrukime kuo trumpiau, o 
jei įmanoma, paprašykime, kad 
pirkiniais ir vaistais pasirūpin-
tų kiti. 

3. Planuokime pirkinius il-
gesniam laikui, o mokesčius 
mokėkime visus vienu kartu. 
Stenkimės, kad kuo rečiau tektų 

eiti iki parduotuvės. Likime sau-
gūs savo namuose.

4. Plaukime rankas šiltu 
vandeniu ir muilu bent 20-40 
sekundžių. Arba naudokime 
dezinfekuojamąjį skystį, jei nėra 
galimybės nusiplauti rankų van-
deniu. Nelieskime akių, burnos, 
nosies neplautomis rankomis, 
kad per gleivinę virusas nepa-
tektų į organizmą. 

5. Dažniau valykime pavir-
šius, rankenas, kasdien lie-
čiamus prietaisus valymo 
priemone ir švariu skudurė-
liu. Kelis kartus per dieną pali-
kime atvirą langą 10-čiai minu-
čių, o patys tuo metu išeikime 
iš vėdinamos patalpos, kad iš-
vengtume peršalimo ir skersvė-
jų. Drabužius skalbkime ir lygin-
kime aukštoje temperatūroje, jei 
tik leidžia jų sudėtis ir priežiūros 
rekomendacijos.

6. Šiuo sudėtingu laikotar-
piu tikriausiai jaučiame dides-
nį stresą ir nerimą. Stenkimės 
mažinti mus pasiekiančių žinių 
ir informacijos kiekį, kurios gali 
dar labiau nuliūdinti ir padidinti 
nesaugumo jausmą.

7. Bendraukime su kitais 
nuotoliniu būdu. Sustiprinkime 
savo ryšį su artimaisiais ir drau-

gais, pasidalindami savo jaus-
mais, savijauta, kasdienėmis 
naujienomis, išklausykime savo 
pašnekovą telefonu. Sąmonin-
gai rinkimės nekalbėti apie nei-
giamus dalykus, išlikime pozi-
tyvūs, prisiminkime linksmus 
nutikusius dalykus. Nelikime 
vieniši patys ir pakelkime ūpą ki-
tiems, kurie irgi šiuo metu negali 
išeiti iš namų. Specialiai senjo-
rams sukurta „Sidabrinė lini-
ja“ tel. 8 800 80020 veikia ne-
mokamai, kiekvieną darbo 
dieną nuo 8 iki 20 val. ir pa-
deda rasti bendramintį pokal-
biams telefonu.

8. Pasirūpinkime savimi 
dar labiau. Darykime lengvas 
mankštas, tempimo pratimus, 
medituokime. Svarbu laikytis 
dienos režimo, kad nesutriktų 
miegas ir maitinimosi tvarka.

9. Jei jaučiate karščiavimo 
simptomus, pasunkėja kvė-
pavimas, imate kosėti, kreip-
kitės karštąja linija 1808 arba 
į savo šeimos gydytoją, kurie 
jus dėl tolesnių veiksmų kon-
sultuos telefonu. 

Likime namuose dėl visų švie-
sių dienų, kurios mūsų dar laukia!

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Trumpalaikė ir ilgalaikė elektrinių dviračių, triračių, 
keturračių ir paspirtukų iš garažo Vilniaus al. 26 nuoma. 
Tel. 8 698 40430 , el. p. adaksas@gmail.com.

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose 
teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. Tel. 

8 627 49416

UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų da-
žymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pagei-

dautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383
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KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748 Skubiai parduodama Mazda Premacy, 2,0 l 

dyzelis, 2004 m., puikiai važiuojanti. 
Kaina – 380 Eur, tel. 8 624 69222

„Atgimimo“ mokykla – gabiųjų šalies mokinių ugdymo projekte
Pastaraisiais metais labai 

daug dėmesio skyrėme mo-
kiniams, turintiems mokymo-
si sunkumų, patys daug mo-
kėmės ir taikėme naujuosius 
metodus, dirbdami su speci-
aliųjų poreikių vaikais. Sten-
gėmės, kad kiekvienam iš 750 
mūsų mokyklos mokinių būtų 
įdomu ir norėtųsi į mokyklą 
eiti, kaip į draugiškumo, kūry-
bos, inovacijų erdvę. Dauge-
lį metų organizavome laikiną-
sias gabiųjų mokinių grupes, o 
dabar šias grupes kuriame per 
neformalųjį ugdymą. Džiaugia-
mės gerais mokinių standarti-
zuotų testų rezultatais šalyje, 
savivaldybės olimpiadų ir kon-
kursų pasiekimais. Dauguma 
mūsų mokinių – motyvuoti ir 
kūrybiški. 

Mokytojai aktyviai ieško naujo-
vių ir jomis naudojasi netradici-
nėse pamokose, noriai bendra-
darbiauja su šalies ir užsienio 
kolegomis. Analizuodami tarp-
tautinių ir šalies diagnostinių tes-
tų, kuriuose dalyvavo mūsų mo-
kiniai, rezultatus, pastebime, kad 
mokinių akademinių žinių lygis 
pakankamai aukštas, o pritaiky-
mas, analitiniai gebėjimai, pozi-
cijos vertinimas dar skatina pa-
sitempti. Per mažai dėmesio 
skiriama aukštesniųjų gebėjimų 
turintiems mokiniams, šis klau-
simas svarbus visoje šalyje. Ne 
veltui Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija imasi naujų iniciatyvų, 
projektų, siekdama rasti naujų 
galimybių, gerinant mokinių ug-
dymo pasiekimus.

Mokyklos, inovatyviai dirbusios 
ir dirbančios su skirtingų gebėji-
mų mokiniais, turėjo progą daly-
vauti šalies konkurse, skirtame 
naujoms mokinių gebėjimų at-
skleidimo metodikoms išbandy-
ti. Buvo atrinktos 10 Respublikos 
mokyklų, kurios turi darbo su ga-
biaisiais mokiniais patirties. La-
bai džiaugėmės, kai mus pasie-
kė informacija, jog laimėjome 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijos padalinio Nacionalinės 
švietimo agentūros konkursinio-
projekto „Mokinių gebėjimų at-
skleidimo ir jų ugdymo sistemos 
plėtra“ atranką. Smagu, kad pro-
jektinės veiklos metais bendra-
darbiausime su iniciatyviomis ir 
žinomomis šalies mokyklomis, tu-
rėsime galimybę išbandyti spe-
cialiuosius modulius aukštesnių-
jų gebėjimų mokinių ugdyme. Šis 
projektas turi sukurti mokytojui 
metodiką, pagal kurią dirbdamas 
jis galės atskleisti unikalius vaiko 
ugdymo(-si) poreikius ir sudaryti 
geresnes sąlygas mokiniui siek-
ti aukštesnių mokymosi rezulta-
tų. Taigi vienas iš projekto tikslų 
– daug geresnės mokinių galimy-
bės gauti jų poreikius atitinkantį 
formalųjį ir neformalųjį ugdymą, 
papildant bendrąsias pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas 
specialiais – praturtinančiais ir 
pagilinančiais – moduliais. Jie 
bus išbandyti projekto veiklose 
dalyvaujančiose mokyklose. 

Siekdami plačiau atskleis-

ti aukštesniųjų gebėjimų turin-
čių vaikų ugdymo galimybes bei 
sudaryti jiems palankias sąly-
gas ugdytis, dar praėjusį pavasa-
rį atsižvelgėme į ministerijos re-
komendacijas aktyviau dirbti su 
motyvuotais, gerų pasiekimų tu-
rinčiais mokiniais, kuriems daž-
niausiai dėmesio lieka mažiau. 
Dar praėjusį pavasarį, dirbdami 
kartu su Pedagogine psichologi-
ne tarnyba, pasinaudojome ga-
bių mokinių atrankos metodika 
ketvirtokams. Buvo atliktas moki-
nių gebėjimų testas. Rudenį, su-
sitikę su atrinktaisiais mokiniais, 
jau penktokais, jų tėvais, pasita-
rę su aukštosiomis mokyklomis, 
organizavome jiems gamtamoks-
linius tiriamuosius užsiėmimus, į 
kuriuos integruojami chemijos, fi-
zikos, biologijos ir matematikos 
mokslai. Mokiniai plečia savo ži-
nias ir įgūdžius, naudodamie-
si patirtiniu mokymu(-si). Su mo-
kiniais išradingai dirba biologijos 
mokytoja metodininkė Eleonora 
Čepulienė, fizikos vyresnioji mo-
kytoja Snieguolė Tamulevičienė, 
matematikos vyresnioji mokyto-
ja Lina Maskalenkienė. Mokyto-

joms smagu, kad mokiniai visose 
veiklose dirba su didžiuliu entuzi-
azmu, per kiekvieną užsiėmimą 
patys eksperimentuoja, tyrinėja ir 
patiria atradimo džiaugsmą.

Dar vasario 27 d. gabiųjų penk-
tokų klubo narės Viltė Akstinaitė 
ir Justina Plukytė dalyvavo Gardi-
no E. F. Karskio vardo gimnazijos, 
kuri pripažinta geriausia mokykla 
Baltarusijoje, 23-ojoje tarptau-
tinėje mokslinėje konferencijoje 
„Naujieji filomatai“. Konferencijos 
metu penktokės pristatė tyrimą-
eksperimentą „Krakmolo nusta-
tymas maisto produktuose“. Šį 
tyrimą mokinės buvo atlikusios 
gabiųjų klubo užsiėmimo metu. 
Jaunųjų mokslininkų konferenci-
joje mokiniai iš visos Baltarusijos, 
dviejų Lietuvos mokyklų bei kitų 
kaimyninių respublikų pristatė 
savo atliktų tyrimų ir eksperimen-
tų rezultatus dvidešimtyje sekci-
jų, suskirstytų pagal mokomuo-
sius dalykus ir amžiaus grupes. 
Iš viso buvo paruošti 177 prane-
šimai. Kiekvienoje sekcijoje pra-
nešimų klausė žiuri, sudaryta iš 
įvairių universitetų profesorių, do-
centų ir dėstytojų, kuri išrinko tris 

geriausius sekcijos pranešimus. 
Buvo labai džiugu, kad mūsų jau-
nosios mokslininkės Justina ir Vil-
tė savo sekcijoje buvo įvertintos 
2-uoju diplomu.

Stengdamiesi parodyti moki-
niams jų ateities perspektyvas ir 
akademinio mokslo prasmę, at-
naujinome bendradarbiavimą su 
Lietuvos universitetais. Kas ke-
letą mėnesių planuojame vykti į 
paskaitas ar praktinius užsiėmi-
mus Kauno technologijos, Vy-
tauto Didžiojo ar Vilniaus uni-
versitetuose. 

Pirmoji išvyka sausio mėnesį 
buvo į Kauno technologijos uni-
versitetą, ją suorganizavo mo-
kytojai, dalyvaujantys tarptau-
tiniame kvalifikacijos kėlimo 
Erasmus+ KA1 projekte „Kūry-
biškumo ir kritinio mąstymo ug-
dymas, naudojant inovatyvius 
mokymo metodus“. Vaikams 
teko paplušėti teisingai užpro-
gramuojant robotukus, kad šie 
tinkamai vykdytų visas koman-
das – važiuotų norima kryptimi, 
uždegtų švieseles ir jaustų ar-
tėjančias kliūtis. Po šios veiklos 
mokiniai bandė praskleisti virtu-
alios realybės paslaptis. Nors šį 
kartą daugiausiai laiko klubo na-
riai praleido testuodami, kaip vei-
kia sukurtas žaidimas, sutarėme, 
kad kitą kartą atvažiuosime pa-
tys kurti žaidimus.

Dar viena gabiųjų vaikų ugdy-
mo sritis – įsitraukimas į privataus 
K.Simonavičiaus universiteto, tu-
rinčio padalinį-vaikų universitetą 
„Alfa“. Trisdešimt 5-6 klasių mo-
kinių – jaunųjų studentų – 2 kar-
tus per mėnesį dalyvauja 4 aka-
deminių valandų interaktyviose ir 
šiuolaikiškose paskaitose: tech-
nologijų ir inovacijų, aviacijos, ko-
munikacijos ir žurnalistikos, finan-
sinio raštingumo ir teisės, kino 
kūrimo ir animacijos.

Šiais mokslo metais didesnis 
dėmesys skiriamas gabiesiems 
penktų-šeštų klasių mokiniams, 
tačiau dabar, laimėjus projektą, 
galimybės savitai ugdyti skirtingų 
gebėjimų mokinius visuose kon-
centruose labai išsiplės.

Šis projektas finansuojamas re-
miant Europos Komisijai, „Eras-
mus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kūri-
nys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą

Parengė Danutė Časienė, 
„Atgimimo“ mokyklos 

direktorė, ir Rovena 
Kvaraciejūtė, anglų kalbos 

mokytoja metodininkė, gabiųjų 
klubo veiklos kuratorė

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti. 
Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 685 04034

„Atgimimo“ mokykla siekia plačiau atskleisti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdy-
mo galimybes bei sudaryti jiems palankias sąlygas ugdytis/„Atgimimo“ mokyklos archy-
vo nuotraukos
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PADĖKA

Noriu padėkoti Druskininkų slaugos skyriaus visam me-
dicinos personalui už nuoširdumą ir meilę žmogui. Asme-
niškai dėkoju skyriaus vedėjai-gydytojai Vidai Kašėtienei.

Eugenija Tamulionienė

Garbingo jubiliejaus proga 
sveikiname ilgametę renginių 

vedėją ir choro dalyvę 
Audronę Padegimaitę. 

Linkime stiprios sveikatos, 
ilgų ir prasmingų metų!.

Politinių kalinių ir tremtinių 
choro vadovė ir choristai

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS, 
grindinio TRINKELES, 
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ
Tel. (8-620)65577

Butų ūkio specialistai rūpinasi įmonės prižiūrimų namų 
laiptinių paviršių švara

Dėl koronaviruso paplitimo 
grėsmės Aplinkos ministeri-
ja ragina daugiabučių namų 
administratorius ir pačius gy-
ventojus imtis priemonių šiai 
grėsmei mažinti. Taip pat reko-
menduoja organizuoti bendro-
jo naudojimo patalpų valymą. 
Periodiškai valyti dažniausiai 
liečiamas vietas – durų ranke-
nas, telefonspynių ir liftų myg-
tukus, laiptinių turėklus. 

Todėl šiuo metu UAB „Druski-
ninkų butų ūkis“, pagal Sveika-
tos apsaugos ministerijos išpla-
tintas rekomendacijas aplinkai 
valyti, dezinfekciniu skysčiu pro-
filaktiškai valo daugiabučių namų 
laiptinių porankius/turėklus, įėji-
mo ir tambūro durų rankenas, lif-
to iškvietimo mygtukus, telefons-
pynių mygtukus, pašto dėžutes. 
Pirmiausia valoma mūsų įmonės 
administruojamų daugiabučių 
namų laiptinių paviršiai. Bendro-
vė valymo priemonių ir apsaugi-
nių priemonių darbuotojams šiuo 
metu turi.

„Iškilus grėsmei užsikrėsti koro-
novirusu, svarbiausia – užtikrinti 
žmonių saugumą. Įmonės specia-
listai jau atliko dezinfekavimo dar-
bus 274-iose mūsų administruo-
jamų ir prižiūrimų daugiabučių 
namų laiptinėse Druskininkuose, 
Leipalingyje ir Viečiūnuose. Pa-

stebėjome, kad neabejingi savo 
sveikatai ir patys žmonės. Jie do-
misi, kuo dezinfekuojamos laip-
tinės, kokios medžiagos nau-
dojamos. Daugelis dėkoja ir yra 
patenkinti, kad rūpinamasi jų 
sveikata ir saugumu“, – pasako-
jo UAB „Druskininkų butų ūkis“ di-
rektorė Vladzė Prunskienė. 

Jos žodžiais, visų mūsų ben-
dras tikslas – maksimaliai apribo-
ti sąlygas virusinės infekcijos pliti-
mui, todėl svarbu pasirūpinti ne tik 
asmenine, bet ir bendro naudoji-
mo patalpų higiena. „Raginame 

gyventojus nepalikti dviračių, vai-
kiškų vežimėlių ar kitų asmeninių 
daiktų bendrose erdvėse, kurio-
se jie gali būti paliesti kitų žmonių 
ar trukdytų atlikti paviršių valymą. 
Taip pat rekomenduojame, kad 
gyventojai pagal galimybes kuo 
rečiau naudotųsi liftais, reguliariai 
valytų savo butų durų rankenas ir 
mažiausiai 2-3 kartus per dieną 
darytų skersvėjus, vėdinant laipti-
nes“, – sakė V. Prunskienė.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ 
informacija

Įmonės specialistai jau atliko dezinfekavimo darbus 274-iose įmonės administruojami ir prižiūrimų daugiabučių namų laiptinėse Drus-
kininkuose, Leipalingyje ir Viečiūnuose/UAB „Druskininkų butų ūkis“ archyvo nuotrauka

UAB „Druskininkų butų ūkis“ darbuotojai, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išpla-
tintas rekomendacijas aplinkai valyti, dezinfekciniu skysčiu profilaktiškai valo daugiabučių 
namų laiptinių paviršius/UAB „Druskininkų butų ūkis“ archyvo nuotrauka

Kviečiame suvienyti jėgas ir prisidėti prie kilnaus tikslo
Druskininkų ligoninė kasdien sulaukia gyventojų klausimų, kaip jie 

gali prisidėti prie ligoninės darbo kovoje su pandemija. Dėkojame už 
visapusišką žmonių palaikymą, už nuoširdų susirūpinimą ir gerano-
riškumą. 

Druskininkų ligoninės sąskaita paramai: 
LT287300010002225314

Mokėjimo paskirtyje nurodykite – priemonėms kovoje su pandemija.
Ačiū, kad esate bendruomeniški – Jūsų palaikymas mus sustiprina!

Gerbiami Savivaldybės ūkininkai, 
nepamirškite, kad iki 2020 m. kovo 31 d. turite atnaujinti že-

mės ūkio valdos ir ūkininko ūkio duomenis, kitu atveju ūkiai 
bus išregistruojami.

Duomenis atnaujinti galite portale www.epaslaugos.lt, prisijungęs 
prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Res-
publikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį 
Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų 
duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo že-
mės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Daugiau informacijos tel. (8 313) 52117 arba el. paštu alvydas.
vengrauskas@druskininkai.lt
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Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasa-
vininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355

Mūro, betonavimo darbai, PVC 
grindų klijavimas. Tel. 8 636 27602

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

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

Parduoda skaldytas 
beržines ir alksnines 

malkas. 
Tel. 8 673 56110 

Nuomojama traliuko priekaba: 2 ašių, masė – 700 kg, bendra masė – 2700 kg. 
Valanda – 5 Eur, para – 15, 1 mėn. – 300 Eur. Tel. +370 678 43912

Profesionali konsultacija
TARO KORTOMIS 

visais Jums rūpimais klausimais
Tel. 8 614 96329

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

Reikalingas  tolimųjų reisų vairuotojas (turintis CE 
kategoriją). Pervežimai: Lietuva – Lenkija – Lietuva. 
Savaitgaliai namuose. Tel. 8 656 29324, 8 685 35335.

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

Apie du panašius kraštus, ąžuolus, asmenybes
Antanas Lankelis

Druskininkų gidų asociaci-
ja aktyviai dalyvauja Lietuvos 
gidų sąjungos judėjime. Šios 
sąjungos skyriai skatina ju-
dėjimą, organizuodami mo-
kymus, seminarus, suvažia-
vimus. Mūsų, druskininkiečių 
gidų, asociacijos tikslas – su-
kaupti informaciją, lankantis 
pas kolegas, deramai rekla-
muoti ir populiarinti kurortą. 

Kovo pradžioje buvome pa-
kviesti į tradicinį Šiluvoje organi-
zuotą gidų susibūrimą, kurio metu 
išklausyti sveikinimai, praneši-
mai, pristatyti kultūriniai, istoriniai 
ir visiškai nauji lankytojų centrai. 
LR Seimo pirmininko pavaduoto-
jas Arvydas Nekrošius, pasveiki-
nęs gidus, šios profesijos žmones 
pavadino kultūros ambasado-
riais ir pabrėžė, kad nuo to, kaip 
jie pristato Lietuvą užsienio šalių 
svečių grupėms, priklauso mūsų 
šalies įvaizdis, patrauklumas, bū-
simi svečiai ir jų gausa. 

O seminaro pranešimų tematika 
buvo plati – nuo Neringos gam-
tos, žaliųjų gidų mokymų iki at-
radimų Raseiniuose, Dubysos 
vingiuose. Lietuvos gidų asoci-
acija Šiluvą susibūrimui pasirin-
ko neatsitiktinai. Vadovaudamiesi 
principu „geriau vieną kartą pa-
matyti, nei šimtą kartų išgirsti“, 
posėdžių salę iškeitėme į vietovių 
bei objektų pažinimą. Nedidukes 
profesionalių gidų grupeles lydė-
jo gidai mėgėjai, pažįstantys ir la-
bai mylintis Šiluvą. Reikėjo matyti 
gidės-vienuolės veidą, kai ji pa-
sakojo apie jaunystėje patirtus iš-
gyvenimus – tuo metu sovietinės 
valdžios pareigūnai, saugumie-
čiai, milicininkai draudė, nelei-
do piligrimams nei važiuotiems, 
nei pėstiems ateiti į Šilinių atlai-
dų šventes. Ji prisimena, kaip iš-
sklaidė jų pėsčiomis ėjusią grupę. 
Tada ji miško takeliais pasiekė Ši-
luvą, bet čia nuo bazilikos iki ko-
plyčios aikštę buvo užliejusi rau-
dona milicininkų kepurių spalva. 
Nors pusę amžiaus ir niekintos, 
visaip draustos sakralinės apei-
gos išliko. 

Vos per du tarpukario dešim-
tmečius Šiluva atgijo, net klestė-
jo: buvo nutiesti šaligatviai, ap-
šviestos gatvelės. Prieškaryje 
sumanyta sutvarkyti erdvę tarp 
bazilikos ir koplyčios, skirti ją pi-
ligrimams. Deja, per sovietinius 
dešimtmečius tai buvo draudžia-
ma, tik Nepriklausomybės metais 
sutvarkyta. 1993 rugsėjo 7 dieną 
Šiluvą aplankė Popiežius, jo vizi-

to atminimui dabar pastatytas pa-
minklas. Visa miestelio istorija – 
tai maži ir dideli kultūros objektai. 
Paprasti laukų akmenys – van-
dens ir vėjo nugludinti, legendos 
ir pasakojimai, užrašyti žodžiai – 
virtę istorijomis: „...1608 m. Ji pa-
sirodė verkianti, su kūdikiu ran-
kose, ant kurio vėliau pastatyta 
Apsireiškimo koplyčia...“. Ir visai 
greta, priešingoje aikštės pusėje 
namo sieną puošia juodo marmu-
ro lenta, kurioje iškalta: „Šiame 
name 1942-1944 m. gyveno Jo-
nas Žemaitis-Vytautas“. Skaus-
mingai tautoje įrėžti istorijos pus-
lapiai. 

Kaip bekeliautum po Rasei-
nių kraštą, dėmesį patraukia slė-
niai, upelio vingiai. „Kaip puikūs 
slėniai sraunios Dubysos, miš-
kai lyg rūtos kalnai žaliuoja...“, – 
prasmingi dainiaus žodžiai gali 
įkvėpti eiles dėlioti, net atplėš-
ti nuo telefono mygtukų maigy-
mo. O kokia būtų mūsų poezija 
be dainiaus Maironio? Dar ryto 
saulės spinduliai pro sunkius de-
besų sluoksnius menkai šildė ži-
butes ir mūsų skruostus, o RKIM 
direktorė Birutė Kulpinskaitė čia 
pat ant įmirkusios žemės paskli-
dusiems gidams žemiškus rū-
pesčius apie artimiausius darbus 
pasakojo. Ilga darbo patirtis ge-
rai pažįstama žmonėms, dirban-
tiems kultūros baruose, ypač kai 
ji siejama su inovatyviais projek-
tais. Nelengva, net labai nelen-
gva kultūros fondų biudžetą val-
dantiems ir paruoštų kultūros 
projektų puslapius skaitantiems 

komisijos nariams išaiškinti, įti-
kinti, kad Jonas Mačiulis turėjo 
savo tėvų gyvenamą namą. Gau-
si šeima Pasandravyje nusipir-
ko ne tik namą, bet ir kitus ūkio 
pastatus. Juose pakako užau-
gintų gėrybių. O kaip be to meto 
žąsų ir vaikų klegesio kieme, šei-
mininkų šnekesio ir prakaito kva-
po? Daugelį mūsų grupės gidų 
apstulbino originalus sprendimas 
– buvusio gyvenamo namo kon-
tūrus simbolizuoja „ošiantys“ me-
talo strypai – kampuočiai. Iki pa-
širdžių tikslūs direktorės Birutės 
žodžiai, išgirsti paveldo departa-
mente: „Negalima aplinkos teršti 
stulpais“. Suprask – elektros stul-
pais. Tik kažin ar įmanoma Mai-
ronio jaunystės kieme metalo 
strypų „simfoniją“ prilyginti vargo-
nų „stygoms“? Mažumėlę akims 
ir sielai lengviau, kai netoli ledai-
nės-rūsio, vienintelio išlikusio se-
nojo Mačiulių pastatėlio, stiepiasi 
naujai pasodintas obelėles. Gre-
ta dar visai drūta senoji obelis. 
Mums, gidams, pristatymuose, 
pasakojimuose kartais ima ir įsi-
velia netiksliai pasakytas žodelis 
„gimtinė“ arba „tėviškė“. Ekskursi-
jų vadovė Rita Paškauskienė, pri-
statydama ekspozicijas muzieju-
je, Maironio biografijos bruožus, 
paaiškino esminius skirtumus, 
kartais klaidinančiai nurodant 
poeto, dvasininko, istoriko gimti-
nę. Jo gimtojo namo telikę tik pa-
matų žymės, namo kontūrus sim-
bolizuoja metalo stygų karkasas. 
Dar šulinys, Dubysos vingiai. Tik 
tie iki šiol gyvi, veržlūs, žibuoklių 

žiedais pasipuošę. Simboliška, 
natūralu, tikra, kad tarp gimtinės 
ir tėviškės būtų jungtis. Duby-
sa jungia ir skiria kairįjį bei deši-
nįjį krantus. Ir dar tarp šių sody-
bų dabar puoselėjama, sodinama 
ąžuolų alėja. Atsiklausę šeiminin-
kų, mes, Druskininkų gidai, nuve-
žėme ir pasodinome Dainavos 
krašto ąžuolėlį, skirtą atgimusios 
Lietuvos 30-čiui. Kol jį sodino-
me, nenuoramos ir balsingi sve-
čiai Dubysos vingyje spėjo atlikti 
bent kelias dainas, skirtas ąžuo-
lams. Pabaigoje skambėjo „...že-
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“.

Nepraleidome progos pasigro-
žėti sutvarkytų Betygalos pilia-
kalnių, alkakalnių kraštovaizdžiu. 
Nuo piliakalnių viršūnės atsive-
ria lygumos, kurias atriboja more-
ninės kalvos, o piliakalnius skiria 
gilios rėvos, kurios žavėjo dar tik 
besiskleidžiančiu žibuoklių liau-
numu.

Pamatę romantiškus Dubysos 
vingius, užsukome į Raseinių is-
torijos muziejų pamatyti ten pri-
statomos ekspozicijos. Muziejus 
įrengtas buvusio kalėjimo pa-
talpose. Kai kurios iš jų skirtos 
etnokultūros ekspozicijoms, lan-
kytojams demonstruojamos nau-
jų, modernių technologijų galimy-
bės. Bet neįmanoma užgožti ir 
lietuviškos-sovietinės-vokiškos-
sovietinės santvarkų palikimo. 
Ankštos kalinių kameros su lan-
geliu palubėje (Vilniaus saugumo 
požemiuose tokios „prabangos“ 
nebuvo), maža stebėjimo aku-
te sunkiose geležinėse duryse, 

geležiniai puodeliai, dubenėliai. 
Kalinio sunkią nedalią iliustruoja 
eksponatai pritvirtinti prie kame-
ros sienų: „Byla“, „Delo“. Daugelio 
jų tolimesnis likimas dar skaudes-
nis – tremtis, lageris, tik nedauge-
lis grįžo. Stiprus akcentas – nau-
jai sukurtas Lietuvos partizanų 
vado generolo J. Žemaičio-Vy-
tauto bunkerio maketas. Greta – 
eksponatai, po archeologinių ty-
rinėjimų surasti partizanų „namų“ 
vietoje. 

O naują idėją, dar projektuose 
rutuliojamą žingeidiems keliau-
ninkams, raseiniškiai nusižiūrė-
jo nuo mūsų kurorto. Jie sumanė 
svečiams parodyti Dubysos slėnį 
iš „paukščio skrydžio“ – 42 metrų 
aukštyje esančio Lyduvėnų ge-
ležinkelio tilto. Šį būsimą objek-
tą jau dabar reklamuoja, tikisi 
kitais metais smalsiausius ir drą-
siausius lydėti metalo konstruk-
cijų koridoriais. Atsisveikindami, 
mes jiems priminėme, kad kuror-
te patogiai pro skriejančių kabinų 
langus galime pušų jūrą ir Nemu-
no juostą regėti ir ja grožėtis jau 
keletą metų. Dar seminaro metu, 
pristatydami kurorto gidų veiklą, 
atkreipėme dėmesį, kad mūsų 
kraštą garsina ne mažiau iškili as-
menybė – M. K. Čiurlionis. 

Dviejų meno, kultūros milžinų 
kūrybinio kelio pradžia buvo XIX-
XX amžių sandūra. Deja, M.K. 
Čiurlioniui ji buvo tragiškai trum-
pa, Maironiui – ilgesnė, platesnė, 
sakralumu užtvinusi. Abiejų šių 
iškilių asmenybių darbai ir atmini-
mas – neišdildomi! 

Druskininkų gidai dalyvavo tradiciniame Šiluvoje organizuotame gidų susibūrime/Antano Lankelio nuotrauka

Generatorių, starterių, siurblių 
remontas.

Tel. 8 650 66517

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

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslau-

gas pagal kliento finansines gali-
mybes. 

Tel. 8 605 81979

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Mečislovą Šumską.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
25 proc. nuolaida.

Turgaus g. 3, Druskininkai.
I-V nuo 8 iki 18 val. 
Tel. 8 687 12363

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)

Mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame 
Janiną Kvedaravičienę.

Druskininkų neįgaliųjų ansamblis „Rasa“

Padėkime pažeidžiamiausiems ir labiausiai nepriteklių 
kenčiantiems bendruomenės nariams

Lolita Babilienė,
Druskininkų maltiečių savanorė

Yra sakoma, kol žmogus jau-
čia skausmą – jis gyvas, kol 
žmogus jaučia svetimą skaus-
mą, jis – žmogus. Šiuo sudėtin-
gu karantino laikotarpiu Mal-
tos ordino pagalbos tarnybos 
Druskininkų grupės savanoriai 
kartu su kitomis kurorto nevy-
riausybinėmis organizacijomis 
telkiasi vienam bendram tikslui 
– padėti pažeidžiamiausiems ir 
labiausiai nepriteklių kenčian-
tiems Druskininkų bendruome-
nės nariams. Kviečiame pasi-
rūpinti ne tik tėvais, seneliais, 
giminaičiais, bet ir kaimynais, 
vienišais, ligotais ar paramos 
stokojančiais žmonėmis. 

Mūsų pagalbos poreikis dabar 
dar aštresnis, skaudesnis. Ne tik 
reikalingesnis, o tiesiog būtinas, 
kad žmonės išgyventų. Mūsų se-
noliai ir neįgalieji po draudimų vy-
resniems žmonėms eiti iš namų 
liko atskirtyje. Fizinėje ir dvasinė-
je. Kokią jiems teikiame pagalbą? 
Karštą maistą vežame vieną kar-
tą per savaitę, jį keičia lauknešė-
liai, stengiamės senoliams atnešti 
ilgesnio galiojimo produktų, palik-
ti prie durų. Ir būtinai teirautis – ar 
kas pagelbės. Jei ne, kiekvienam 
atvejui – savas pagalbos planas. 

Maltiečių veikla būtų neįmano-
ma be geros valios verslininkų 
paramos. 

Jau pirmosiomis karantino die-
nomis mūsų globojamiems se-
noliams maistą, duoną, vaisius, 

gardėsius padovanojo restoranai 
„Toli toli“, „Velvetti“, „Sicilia“, „Vita-
minas B12“, kepyklėlė „Boulange-
rie“, kavinė „Caffeine“, „Reginos“ 
viešbučio restoranas, padėjo Lai-
mos Janulevičienės ir Virginijos 
Zuzevičienės įmonės. Nuošir-
džiai jiems dėkojame ir laukiame 
naujų iniciatyvų. Kontaktinis tel. 8 
695 35812 (maltiečių grupės va-
dovė Asta Akromaitė). 

Visi, norintys padėti, kviečiami 
pildyti specialią savanorių regis-
tracijos formą Savivaldybės in-
ternetoe svetainėje, o taip pat pa-
remti savanorių veiklą, aukodami 
į Maltos ordino pagalbos tarnybos 
Druskininkų grupės sąskaitą 
Nr. LT224010051004155092.

Saugokime save ir šalia esan-
čius!

IN MEMORIAM
2020 m. kovo 20 d., eida-

mas 89-uosius metus, Ana-
pilin išėjo buvęs Druskininkų 
1-osios, vėliau –

„Atgimimo“ vidurinės mo-
kyklos Mokytojas – legenda, 
reiklusis direktoriaus pava-
duotojas ugdymui Antanas 
Zabotka. Taurių lituanistinių 
idėjų puoselėtojas, taisyklin-
gos lietuvių kalbos žinovas, 
lietuvių kalbos mokymo me-
todikos kūrėjas ir 8 leidinių 
autorius 1988 m. buvo įver-
tintas garbingu Nusipelniu-
sio Lietuvos mokytojo vardu. 
1994 m. jam suteikta aukš-
čiausia – mokytojo eksperto 
kategorija. Nuo 1965-ųjų mo-
kytojas gyveno ir dirbo Drus-
kininkuose –nepaprastai juos 
mylėjo, sakydamas, kad ku-
rorto „poetiški kampeliai, jo 
ramybė ir spalvos net be jo-
kių vaistų žvalina ir gydo“.

Antanas Zabotka gimė 
1932 m. kovo 10 d. neto-
li Babtų, Pakapių kaime. 
Savo šmaikščiame „Autoin-
terviu“ jis rašė, kad vaikys-
tė buvo nelengva, nes tėvo 
Amerikoje uždirbti nemaži 
pinigai „prapuolė“ caro ban-
ke, todėl reikėjo daug dirb-
ti. 12-metis Antanas Zabotka 
jau pilnai save išlaikė, dirb-
damas bažnyčioje patarnau-
toju, nevengdamas ūkinių ar 
kitokių sunkių kaimo darbų. 
Taip išmoko atsakomybės, 
laiko taupymo, kruopštu-
mo, ištvermės. Besimokyda-
mas Kėdainių 1-ojoje berniu-
kų gimnazijoje, kasmet buvo 
geriausias mokinys, pelnęs 
mokytojų pagarbą už darbš-
tumą ir sąžiningumą. Puikiai 
baigęs gimnaziją, įstojo į Vil-
niaus universiteto lituanisti-
kos fakultetą, nes gimtoji 
kalba, literatūra buvo arčiau-
siai širdies – dar mokykloje 
kūrė, dalyvavo literatų būre-
lyje, kurį globojo kėdainiškis 
rašytojas Juozas Paukštelis. 

Bestudijuodamas universi-
tete, subūrė slaptą lituanis-
tų kuopelę, nevaržomą so-
vietinės ideologijos štampų. 
Toje kuopelėje dalyvavo jau-
ni pirmakursiai, vėliau žino-
mi profesoriai Albertas Za-
latorius, Albinas Jovaišas ir 
kiti. Baigęs universitetą pui-
kiai – „raudonu diplomu“, 
devynetą metų mokytojavo 
Skaudvilės vidurinėje mo-
kykloje, vėliau dirbo pava-
duotoju. Dėl savo nepapras-
to kruopštumo ir darbštumo, 
lituanistinio talento Mokyto-
jas buvo kviečiamas į atsa-
kingas pareigas tuometėje 
Švietimo ministerijoje, „Švie-
sos“ leidykloje, „Moksleivio“ 
redakcijoje, sulaukė pasiū-
lymų dėstyti būsimiems mo-
kytojams Vilniaus ar Šiaulių 
universitetuose. Tačiau iš-
vykti niekur nesutiko ir, titu-
luodamas save „namisėda“, 
priėmė tik vieną pasiūlymą – 
mokytojauti Druskininkuose. 
Ir liko čia visam laikui. Dirbo 
vienoje švietimo įstaigoje. 
Žmona, anglistė, taip pat mo-
kytojavo „Atgimimo“ moky-
kloje. Vienas iš svarbiausių 
Mokytojo nuopelnų – meto-
dinė parama kolegoms (ap-
lankyta daugiau nei 4000 pa-
mokų), išleistos 8 mokslinės 

kalbos ugdymo patarimų, už-
duočių, diktantų knygos, pa-
rašyta daugiau nei šimtas 
probleminių straipsnių ša-
lies spaudoje pedagogikos 
teorijos ir praktikos, lituanis-
tinėmis, patriotinėmis temo-
mis, publicistinių straipsnių 
apie tėvų kalbos išsaugojimą 
ir maironiškųjų idėjų skleidi-
mą, recenzijos moksliniams 
lituanistiniams leidiniams ir 
kita. Vienas iš paskutiniųjų 
darbų – mokyklos inicijuotos 
bendros su mokiniais inter-
viu knygos „Pokalbiai su ku-
rorto senbuviais. Ir ne tik su 
jais“ redagavimas.

Pats A. Zabotka yra rašęs, 
kad 8 leidiniai – gal nedaug, 
bet tegausina jį jaunesnioji li-
tuanistų karta. Tepuoselėja 
pačias tauriausias – lietuvy-
bės ir humanizmo – tradicijas. 
Visada aktyvus, pareigingas ir 
reiklus Mokytojas turėjo daug 
mokinių, kuriems įskiepijo pa-
garbą savo gimtajai kalbai, 
tautiškumo vertybes, išmokė 
stiliaus nuojautos ir tvirtų gra-
matikos taisyklių. Mokiniai ir 
po daugelio metų jo mokymus 
prisimena, sakydami, kad „tai-
syklių kartotis nereikia, mane 
mokė Mokytojas Zabotka“. 

Toks jis mums ir išliks – rei-
klus, kruopštus, sąmojingas, 
kūrybingas, atkaklus, mylin-
tis savo šeimą. Mokytojo pa-
liktas palinkėjimas mums: 
„Norėčiau, kad visiems, taigi 
ir man, namisėdai, šiame ža-
viame kurorte būtų lengva ir 
gera. Ir gatvėse, ir namuose, 
ir prie ežerėlio...“. Mokytojas 
atgulė amžinojo poilsio savo 
mylimuose Druskininkuose, 
senosiose kapinėse – prie 
ežerėlio.

Nuoširdžiai užjaučiame Mo-
kytojo žmoną Veroniką, sū-
nus Valdemarą ir Ramūną, jų 
šeimas bei artimuosius.

„Atgimimo“ mokyklos 
bendruomenė ir mokytojų 
senjorų klubas „Bičiuliai“

Antanas Zabotka
(1932-0310 – 2020-03-20)

Iki šiol Druskininkuose, 
SPA VILNIUS, 

konsultavęs skydliaukės 
ligų specialistas, 

gydytojas endokrinologas 
Vygantas Šidlauskas 

KARANTINO metu 
skubiais atvejais pacien-
tus konsultuos nuotoliniu 
būdu. Tel. +370 688 50421

Parduoda 30 arų namų 
valdos sklypą su elek-
tra, 10 km nuo Drus-

kininkų (Vilkanastrai), 
netoli Baltojo Bilso 

ežero. 
Geras privažiavimas 

(asfaltas).

Tel. 8 687 18489
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2020.03.28 d.
Šeštadienis

2020.03.27 d.
Penktadienis

2020.03.29 d.
Sekmadienis

2020.03.30 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl?  
 12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruo-

ta, kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos tiesio-

giai. Specialus „Lietuvos tūkstantme-
čio vaikų“ projektas. 

13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?  
 18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Kuždesių sala.
01:05 Iš toli.
02:35 Mes nugalėjom.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?  
 03:30 Šventadienio mintys. 
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Keista magija“.
11:55“Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Karališka drąsa“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Juodoji pantera“.
00:05 „Motinos nuojauta“.
01:50 „Kaip susigrąžinti ją per 7 die-

nas“. 
03:15 „Juodas vanduo“.
05:10 „Naujakuriai“. 
05:30 „Tarp mūsų mergaičių“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Pabaisiukas Banse-
nas“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“.

10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Užkratas.
23:10 Ugnies siena.
01:15 Nenormalūs.
02:55 Nerve. Drąsos žaidimas.
04:25 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Oponentai. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Greiti pietūs. 

09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Kaimo akademija. 
14.00 Mokslo ritmu. 
14.20 Mažos Mūsų Pergalės. 
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Ragana“ .
16.00 Reporteris. 

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas.
23:20 Nėra kur bėgti.
01:15 „Nusikaltimų miestas“.
02:05 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:50 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės. 
07:30 Bethovenas 2.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:30 Veranda. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė. 
11:05 Legendiniai megastatiniai .
12:00 Pasaulio dokumentika. Neval-

domi Australijos svetimžemiai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Portugalijos laukinės gamtos 
įdomybės.

13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
23:10 Pavogtas pasimatymas.
00:40 Išminties mylėtojas. 
01:30 Pasaulio dokumentika. Neval-

domi Australijos svetimžemiai.
02:25 „2 Donatai“ – grupė, verta mi-

lijono! Koncertas.
04:35 Bethovenas 2. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:05 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 LRT radijo žinios.
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Įdomiosios pamokos tiesio-

giai. Specialus „Lietuvos tūkstantme-
čio vaikų“ projektas. 

13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:25 7 Kauno dienos. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Naujasis popiežius.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svajonių šalis. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:05 Naujasis popiežius.
05:10 Ponių rojus.

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

09.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo ritmu. 
11.20 Mažos Mūsų Pergalės. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
12.00 „Loch Neso byla“ .
14.00 Dvaro rūmai.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Tu esi mano”.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“. 
03.55 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Kaimo akademija. 
05.15 Oponentai. 

06:30 „Aladinas“.
07:00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 „Gerasis dinozauras“.
13:50 „Nimės sala“.
15:45 „Simpsonai“.
16:20 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų 
namai“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 PREMJERA „Mano mažoji 

sesutė Mirai“.
14:00 „Arlo - kalbantis paršelis“.
15:40 „Didžiosios vestuvės“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“. 
21:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Apgaulinga ramybė“.
23:40 „Juodoji pantera“.
02:10 „Vienišas“.
04:20 „Makgaiveris“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „La Maistas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“ .
11:55 „Tarp mūsų mergaičių“ .
13:00 „Parduotas gyvenimas“ .
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Hitmanas. Agentas 47“ .
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Makgaiveris“.
01:45 „X mutantai”.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:30 „Tarp mūsų mergaičių“.

07:00 „Pabaisiukas Banse-
nas“.

07:30 „Saugokis meškinų“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.

08:20 „Žmogus-voras“.
08:50 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:20 „Beprotiškos melodijos“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Didžioji 

kriaušė ir magiška jos kelionė.
11:30 PREMJERA Nauja diena.
13:35 Iš kur tu žinai? 
16:00 Išprotėjęs profesorius.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Batuotas kati-

nas Pūkis.
21:15 Slaptas kazino.
23:05 Smagus pasivažinėjimas.
01:00 Užkratas.
02:55 Programos pabaiga.

06:50 „Pabaisiukas Banse-
nas“.

07:15 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.

08:05 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Sveikatos namai. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Šuniški 

šokiai.
11:30 Nacionalinis saugumas.
13:20 Mamos eina į trasą.
15:25 Išprotėjęs profesorius 2: 

Klampų šeimynėlė.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
22:05 Susikaupk.
00:10 Jūsų nešvankybe.
02:05 Slaptas kazino.
03:30 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Pabaisiukas Banse-
nas“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 KK2 penktadienis.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Šaluti-

nis efektas.

06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš per-

skambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Detektyvas Linlis”.
14.00 Dvaro rūmai.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano”.
01.00 „Grobis“.
02.50 „Pasaulis iš viršaus”.
03.15 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
03.55 Gyvenimas. 
04.35 Mokslo ritmu. 
04.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
04.55 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
05.15 Skyrybos. 
06.00 „Gluchariovas“.

06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:35 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
15:30 „Nusikaltimų tyrėjai“.
16:35 „Kas žudikas?“.
17:40 Lėktuvai, traukiniai ir automo-

biliai.
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai. 
22:20 MANO HEROJUS Sachara.
00:45 AŠTRUS KINAS Paranorma-

lūs reiškiniai.
02:15 Absoliutus blogis. Išnykimas.
04:45 Programos pabaiga.

06:30 „Ultimate Stron-
gman“ pasaulio veteranų ga-
liūnų čempionatas. 

17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Skyrybos. 
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
02.10 Bušido ringas. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Nauja diena. 
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 „Pasaulis iš viršaus“.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 

11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Nepa-

prastos gyvačių galios.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Tolimoji šalis Kinija: Junanas.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Pasaulio puodai. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Nepažintas meras.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 

„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Melagi, melagi.
24:00 Žmogus su geležine kauke.
02:10 Pasaulio dokumentika. Nepa-

prastos gyvačių galios.
03:05  Ištesėtas pažadas: Vilniaus 

paslaptys. 
04:00 Šventadienio mintys. 
04:30 Pavogtas pasimatymas. 

22:05 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 
GERO KINO VAKARAS „Diena, kai 
aš sugrįšiu“.

00:10 „Juodoji auklės knygelė“.
01:50 „8 jūrų laivyno būrys. Už prie-

šo linijos“.
04:30 „Motinos nuojauta“.
05:05 „Makgaiveris“.

07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Ultimate Strongman“ pasau-

lio komandinis galiūnų čempionatas. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Jei statytume šiandien“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
15:40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
16:55 Ateiviai.
19:10 Aeon Flux.
21:00 „Narkotikų prekeiviai“.
22:10 „Antrininkas“.
23:20 Sachara.
01:40 Paranormalūs reiškiniai 2.
03:05 Programos pabaiga.
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2020.03.31 d.
 Antradienis

2020.04.01 d.
 Trečiadienis

2020.04.02 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.

10:00 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Įdomiosios pamokos tiesio-

giai. Specialus „Lietuvos tūkstantme-
čio vaikų“ projektas. 

13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Veranda. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė 

publicistika. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Atspindžiai. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 12 beždžionių.
23:45 Prisikėlimo liudytojai. Lietu-

vos kankinystės kelias.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:05 12 beždžionių.
04:50 Muzikinis intarpas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:25 „Čia kinas“. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nuostabioji draugė.
05:10 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Visi mes žmonės“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“ .
11:55 „Tarp mūsų mergaičių“ .
13:00 „Parduotas gyvenimas“ .
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Rytoj viskas prasideda iš naujo“ .
00:25 „Kaulai“.
01:20 „Makgaiveris“.
02:10 „X mutantai“.
03:00 „Amerikiečiai“.
03:55 „Kaulai“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:30 „Tarp mūsų mergaičių“.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
11:55 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas”.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Auksiniai svogūnai“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
22:45 „Vikinglotto“. 2020. 14 s.
22:50 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
01:00 „Makgaiveris“.
01:50 „X mutantai“.
02:40 „Amerikiečiai“.
03:25 „Makgaiveris“.
04:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:25 „Tarp mūsų mergaičių“.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

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

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Pabaisiukas Banse-
nas“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Savas 

žmogus.
01:05 „Tabula Rasa“.
02:10 Šalutinis efektas.
03:45 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Dydžio (r)evoliucija. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Dikta-

torius.
00:10 „Tabula Rasa“.
01:15 Savas žmogus.
03:20 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.
11:00 „Paveldėtoja 3“.
11:50 „Monikai reikia meilės“.
12:20 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 „Paveldėtoja 3“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Patrio-

tų diena.
01:10 Diktatorius.
02:35 Alchemija XVI. Mada yra menas. 
03:05 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
03:35 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.50 Tiek žinių: kalba dak-

taras.
07.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena. 
14.20 Tiek žinių. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.30 Oponentai. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Tiek žinių. 
05.00 Oponentai. 
05.40 Kaimo akademija. 

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.50 Tiek žinių. 
07.00 Oponentai. 

08.00 Sėkmės gylis. 
09.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
13.30 Nauja diena. 
14.20 Tiek žinių. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika “Renovacija iš ar-

čiau”.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
21.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Oponentai. 
01.30 Gyvenimas. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Tiek žinių. 
05.00 Gyvenimas. 
05.40 Kryptys LT. 

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.50 Tiek žinių. 

07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas”.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena. 
14:20 Tiek žinių. 
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras”.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Gyvenimas. 
01.30 Skyrybos. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Tiek žinių. 
05.00 Skyrybos. 
05.40 Vantos lapas. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Džonas Vikas 2.
23:25 Aeon Flux.
01:15 „Narkotikų prekeiviai“.
02:10 „Antrininkas“.
03:05 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:50 Programos pabaiga.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Stoties policija“.

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

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „PREMJERA Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirtis už gyvybę.
22:50 Kruvini pinigai.
00:55 „Nusikaltimų miestas“.
01:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:30 Programos pabaiga.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimi-

ninkės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „PREMJERA Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rydiko kronikos.
23:20 Mirtis už gyvybę.
01:10 „Nusikaltimų miestas“.
02:00 „Nusivylusios namų šeimi-

ninkės“.
02:45 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
11.30 „Netikėtas teisingumas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
13.30 Nauja diena. 
14.20 Tiek žinių: kalba daktaras. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris. 
16:30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
21.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis. 
21.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis. 
00.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
01.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
02.10 Lietuva tiesiogiai. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.15 „Ragana“.
04.00 „Netikėtas teisingumas“.
04.50 Tiek žinių: kalba daktaras. 
05.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
05.40 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
11:55 „Tarp mūsų mergaičių“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Atsakomasis smūgis“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Makgaiveris“.
01:45 „X mutantai“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:25 „Tarp mūsų mergaičių“.

00:40 „Tabula Rasa“.
01:40 Susikaupk.
03:20 Programos pabaiga.

02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Paskutinė karalystė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „PREMJERA Paskutinis lai-

vas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kruvini pinigai.
23:10 Džonas Vikas 2.
01:25 „Nusikaltimų miestas“.
02:15 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:00 Programos pabaiga.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

Greitai ir kokybiškai!

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

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

Tel. +370  6 98 12218

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Visi vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 675 83453

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

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

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų 
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.

Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787. 
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis 
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599 

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

Tel. 8 684 44444 

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

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

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

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

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

Parduodami dalimis: 1997 m. VW Passat 1,8 turbo, 110 kW, 1998 m. 1.9 
TDI, 81 kW, 1999 m. Opel Astra, 1,6 l benzinas, 74 kW, 1999 m. Peugeot 
406, 2, 0 D, 66 kW, 2000 m. VW Passat, sedanas, 1, 9 TDI, 85 kW, 2003 
m. Opel Astra, 1.6 l benzinas, 2001 m. Mazda Premacy 2,0 TDI, 66 kW, 
2007 m. Peugeot 307, 1,6 HDI, 80 kW, 2001 m. VW Sharan, 4 varomi ra-
tai, 2,8 benzinas, 150 kW. Tel. 8 613  91192

Parduodami dalimis: 1988-1991 m. Audi 80, 1,8 benz. 2001 m. Ford 
Focus, 1,6 benzinas. 1995 m. VW Passat 1,9 TDI, 66 kW, 1998 m. VW Sha-
ran, 1,9 TDI, 81 kW, 1996 m. Audi A6, 2,5 TDI, 103 kW, 1994 m. VWW Golf, 
1,8 benz., universalas. 1997 m. Renault Scenic 1,6 benz. Tel. 8 613 91192

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

Parduodamas geros būklės Peugeot 307, 
2.0 l, 100 kW, 2004 m. TA iki 2021-11 mėn. Kaina – 1000 Eur, 

tel. 8 614 57408
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Asmeniniai skelbimai
Bulvės po 0, 15 ct/kg, tel. 8 600 
87188

Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 
45735

Nekilnojamas turtas

Parduodamas suremontuotas ir 
paruoštas trumpalaikei nuomai 
2 k. 50,97 m2 butas 5 aukšte iš 
5 Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur. 
Tel. 8 687 37575

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

10 arų sklypas su pastatais Drus-
kininkų centre, adresu V. Krėvės 
g. 18. Kaina – 140 000 Eur, tel. 8 
640 24799 

Skubiai namas Ricielių kaime, 
gera vieta, 28 a namų valda, 
kaina – 12 000 Eur.  Tel. 8 670 
99567

29 arų namų valdos sklypas su 
elektra Panaros kaime,15 km nuo 
Druskininkų. Sklypas gražioje vie-
toje, prie miško, už poros kilometrų 
teka Nemunas. Sklype yra buvęs 
gyvenamasis pastatas. Kaina – 
8500 Eur.Tel. 8 682 33229

Skubiai parduodamas butas, re-
novuotame name Vytauto g. 10, 
4 aukštas iš 5, 2 kambariai. Tel. 8 
698 89772

Garažas su požemine duobe ir 
trimis rūsiais.  Merkinės gatvėje, 
netoli „Eglės sanatorijos“. Tel. 8 
686 89514

Parduodamas 1 kamb. 35.30 kv. m 
butas Veisiejų g. 3. Kaina – 25 000 
Eur. Tel. 8 613 80442, 8 614 40701

Sodo sklypą su gyventi žiemą 
tinkamu nameliu sodų bendrijoje 
„Raigardas“, Rasos g. 19. Tel. 8 
613 71749

Parduoda žemės ūkio paskirties 
31 a sklypą Viečiūnuose, prie 
miško, už mokyklos. Tel.: 8 616 
48116, 8 612 98994

Dviejų kambarių butas Ateities g.  
Buto bendras plotas – 49, 61 kv. 
m. 4 aukštas iš 6. Namas – reno-
vuotas. Kaina – 36 000 Eur. Tel. 
8 699 43002

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

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai M. K. Čiurlionio g. 120 
šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802,  
8 675 57201

Parduodamas 3 k. (65m²) bu-
tas, 5 aukšte iš 5, Viečiūnuose. 
Skambinti tel. 8 650 99556

2 kambarių 53,65 kv. m. butas 5 
aukštas iš 5, Merkinės g. Tvar-

kingas, nebrangiai, be tarpininkų. 
Tel. 8 614 96329

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

Kiti daiktai

Parduoda naujas ąžuolines tabu-
retes. Tel. 8 618 20125

Nauja viengulė lova, 80 cm plo-
čio, kaina – 80 Eur. Tel. 8 698 
19464

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm įstrižainė) – 12 Eur, kine-
skopinių TV distanciniai pulteliai 
–  3 Eur, laminuota medžio plau-
šų plokštė 275x170 cm – 1 m2 – 
2 Eur, naudotos durų varčios po 
3 Eur, skaldelė trinkelių klojimui 
1 maišas – 3 Eur, pakabinami 
šviestuvai nuo 5 Eur, rašalinis 
spalvotas spausdintuvas „Epson“ 
– 12 Eur, tel. 8 686 43600

TV staliukas –  20 Eur, svetainės 
stalas – 20 Eur, rašomas stalas – 
20 Eur. Tel. 8 613 75031

Virtuvės baldai (7 dalys), NIKI II, 
2018 m., surinktas. Spalva – rie-
šutmedžio. Kaina – 190 Eur. Pia-
ninas Petrof. Tel. 8 683 23112

Parduodamas vertikalus, profe-
sionalus 9 tonų hidraulinis kirvis, 
trifazis su dokumentais ir priedais 
už 400 Eur. Tel. 8 686 08504

Šviestuvai, televizorius su prie-
dėliu „Gold Star“, austos vilnonės 
lovatiesės, siuvimo mašina, ga-
minta Brazilijoje „Singer“ . Tel. 8 
630 87652

Lygiavamzdis 2 vamzdžių šautu-
vas TOZ34 ER, 12x70 su inžek-
toriais ir prožektoriumi už 200 
Eur. Graižtvinis šautuvas IŽH 18 
MN308 Winchester su optika, labai 
geras dėklas, labai gero stovio. 
Kaina – 300 Eur. Tel. 8 617 35189 

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, boileris – 50 Eur  ir dušo 
kabina. Svetainės minkštas kam-
pas – 40 Eur, dvigulė lova, spinta 
ir stalai, dviejų dalių sekcija, vir-
tuvinės spintelės nuo 3 Eur. Tel. 
8 616 48116

Ieško darbo

Galiu prižiūrėti sodybas 2-3 kar-
tus per savaitę ar mėn. Tel. 8 692 
44465

47 m. vyrui skubiai reikia bet ko-
kio darbo, tel. 8 657 88639

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

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Keičia

Keičiu ar parduodu 1 kamb. butą 
Gardino g. 14 (2 aukštų namas, 
mūrinis, 1 aukštas) į didesnio 
ploto butą, kapitalinis remontas, 
kaina – 33 000 Eur, su rimtu pir-
kėju kaina gali būti derinama, tel. 
8 604 48595

Perka

Teleloto bilietus su pakvietimu į 
studiją. Tel. 8 612 54947

Išsinuomotų

Pirkčiau ar išsinuomočiau patal-
pas dirbtuvėms, siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 646 22367 

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę aplink Leipalingį, 
pirmenybė – šienauti pievoms. 
Tel. 8 612 54947

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Malkos. Tel. 8 695 38319

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Sausos, pušinės malkos, rąste-
liai, kaladės, kapotos. Kapotas 
lapuotis. Tel. 8 682 58164

Nebrangiai parduodama eglinė ir 
pušinė malkos, kaladėmis. Tel. 8 
612 54947

Nuoma

Išnuomojamas 1 kamb. 3 kamb. 
bute Vytauto g. ir 1 kamb. 2 
kamb. bute Vytauto g. rami vieta, 
balkonas, kaina – 130 Eur. Tel. 8 
607 38627

Nuomojamas 1 kambarys 2 kam-
barių bute Gardino g. 33. Be šei-
mininkų. 130 Eur plius mokesčiai.
Tel. 8 650 27321

Automobiliai ir jų dalys

Skubiai Mazda Premacy, 2,0 l 
dyzelis, 2004 m., puikiai važiuo-
ja, galiojanti TA. Kaina – 380 Eur, 
tel. 8 624 69222

BMW, 2497 l, dyzelis, 1998 m. 
geros būklės, tel. 8 698 40423

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „Zaporožietis“ 968, 
TA iki 2024 m. „Toyota Corolla“, 
2001 m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 
98506 

Žemės ūkio produkcija

Parduodu miežius, kviečius: va-
sarinius, žieminius, rugius, kvie-
trugius, avižas, vikius, grikius, 
šiaudus, tel. 8 616 11588

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +3706 444 0333

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

Parduodamos laminuotos baldinės plokštės (įvairių spal-
vų, likučiai, atraižos). Kaina – sutartinė. Tel. 8 626  90550

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

Turgaus teritorijoje pamesti Opel automobilio 
raktai su pulteliu, tel. 8 650 25170

GRINDŲ 
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas ratiniam darbui: 

Lietuva-Lenkija-Lietuva, Lietuva-Čekija-
Lietuva, Lietuva-Vokietija-Lietuva. 

Tel. 8 677 71255

Skubiai parduodamas 
namas Ricielių kaime, gera 

vieta, 28 a namų valda,
 kaina – 12 000 Eur. 

Tel. 8 670 9 9567
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
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Dviejų pastatų istorija vis akivaizdžiau rodo: 
teisėsaugą Lietuvoje politikai tampo už virvučių

Milda Kuizinaitė

Nebėra pastato, nebereikia 
ir įstatymo. Nuo šių metų pra-
džios panaikintos kurortų ap-
saugos zonos, išjudinusios 
vadinamojo Vijūnėlės dvaro 
Druskininkuose pamatus. Ki-
tiems nebėra ko bijoti? Kodėl 
į Palangos botanikos parke iš-
augusį ir jau baigiamą įrengti 
įspūdingą pastatą prokurorai 
numojo ranka, o dėl Vijūnėlės 
dvaro Druskininkuose, stovė-
jusio šalia dirbtinio tvenkinio, 
kovojo tol, kol jis buvo nugriau-
tas? Kad Palangos botanikos 
parko teritorijoje kyla gyvena-
masis namas, buvo akivaizdu 
dar 2008 metais. Tuomet, įsiki-
šus Aplinkos ministerijai, sta-
tybos buvo sustabdytos, bet 
po dešimtmečio nei statybų 
inspektoriai, nei prokurorai jo-
kių pažeidimų nebeįžvelgė. 

Numota ranka ir į tai, kad že-
mės sklypas Meilės alėjoje, ku-
riame stovėjo dušinės, pateko 
į kurorto apsaugos zonos pir-
mąją juostą, kur draudžiama 
nuolat ar laikinai gyventi žmo-
nėms. Vijūnėlės dvaru vadin-
tas pastatas Druskininkuose, 
prokurorų teigimu, stovėjo ne 
tokioje griežtoje, antrojoje, ku-
rortų apsaugos juostoje, bet 
pernai spalį buvo sulygintas su 
žeme. Paaiškinti, kodėl Palan-
goje leidžiama tai, kas griež-
tai draudžiama Druskininkuo-
se, „Lietuvos rytas“ paprašė 
Generalinės prokuratūros Vie-
šojo intereso gynimo skyriaus 
vyriausiosios prokurorės Dei-
mantės Nikitinienės. Tačiau 
vietoj atsakymų Generalinė 
prokuratūra išplatino viešą 
pranešimą spaudai. 

Mįslingas statybas Palangoje 
pateisinančiame pranešime užsi-
minta ir apie tai, kad nuo šių metų 
sausio 1-osios įsigaliojo Speci-
aliųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas, kuriame nebėra kuror-
tų apsaugos zonų.

 – Ar tai reiškia, kad kurortų 
apsaugos zonas nustatančios 
taisyklės galiojo tik viename 
mieste ir tik tol, kol buvo nu-
griautas vadinamasis Vijūnėlės 
dvaras? – „Lietuvos rytas“ pa-
klausė Druskininkų savivaldy-
bės mero Ričardo Malinausko.

– Iš pradžių tai buvo ne įstaty-
mas, o tas garsusis Vyriausybės 
nutarimas, priimtas dar 1992 me-
tais, nes tuo metu statyboms ne-
buvo jokių kitų apribojimų. Vėliau 
įsigaliojo labai daug įvairių įsta-
tymų, tad šis Vyriausybės nuta-
rimas pasidarė visiškai neaktu-
alus. Apie tai ir buvo imituojant 
tyrimą visuomenei paviešinti gar-
sieji mano pokalbiai su tuomečiu 
aplinkos ministru Kęstučiu Trečio-
ku. 

Mes kalbėjome apie šį teisės 
aktą, kurį maždaug nuo 2015 
metų buvo ruošiamasi pakeis-
ti ar panaikinti. Po kelerių metų 
Vyriausybės nutarimu jis nustojo 
galioti. Iš visų keturių kurortų ap-
saugos juostos galiojo tiktai vie-
nintelei Palangai. Kiti trys kurortai 
jų niekada nebuvo nustatę. Bet 
tereikėjo tuometei prezidentei Da-
liai Grybauskaitei viešai užsiminti 
apie statinį Druskininkuose, ir tei-
sėsauga tai suprato kaip nurody-
mą veikti. 

– Tačiau oficialiai teigiama, 
kad Vijūnėlės dvaras stovėjo 
kurortų apsaugos zonos antro-
joje juostoje?

 – Kurortų apsaugos zonos juos-
tas galima nustatyti tik dviem do-
kumentais: bendruoju arba spe-
cialiuoju planu. Nei viename, nei 
kitame Druskininkų plane kuror-
tų apsaugos zonos juostų nie-
kada nėra buvę. Dokumentus su 
pažymėtomis juostomis suklasto-
jo arba savaip interpretavo Gene-
ralinės prokuratūros prokurorė D. 
Nikitinienė.

Būtent ji, dokumente pama-
čiusi įrašą AZ (apsaugos zona), 
nusprendė, kad tai yra A2 (an-
troji juosta). Tai ir patvirtino teis-
mas. O kas dabar galėtų pa-
neigti, kad tai patvirtinę teisėjai 
nepatyrė spaudimo iš Preziden-
tūros? Tai man yra patvirtinę liu-
dininkai, kaip ir tai, kad prokurorė 
D.Nikitinienė dokumentus savaip 
interpretavo gavusi nurodymą iš 
Prezidentūros.

 – Dėl pastatų Druskininkuo-
se ir Palangoje prokuratūra pri-
ėmė visiškai skirtingus spren-
dimus. Ar, jūsų nuomone, šios 
situacijos buvo panašios?

– Negalėčiau sakyti, kad jos yra 
panašios, – jos yra priešingos. 
Teritorija Druskininkuose, kur sto-
vėjo Turistų gatvės 13-uoju nu-
meriu pažymėtas pastatas, neturi 
net parko statuso. Tai yra sutvar-
kyta miesto teritorija, tik vietos 
gyventojų vadinama parku. Pa-
langoje statybos vyko Botanikos 
parko teritorijoje. 

Palangos bendrajame plane 
buvo nustatytos kurortų apsau-
gos zonų juostos, o Meilės alė-
joje statomas pastatas, kiek man 
žinoma, yra pirmojoje kurortų ap-
saugos juostoje. Druskininkuose 
tokių juostų visai nėra buvę. To-
dėl situacija abiejuose kurortuo-
se – visiškai skirtinga. Druskinin-
kų atvejis – tai tam tikrų veikėjų 
už valstybinius apdovanojimus ar 
aukštus postus įvykdyti nurody-
mai. Palangoje tyrimas nebuvo 
atliekamas – pareikšta, kad teri-
torijų planavimu užsiima savival-
dybė.

– Jei teritorijų planavimu rū-
pinasi tik savivaldybė, gal tuo 
galėjote pasirūpinti ir jūs – pa-
keisti ar pataisyti teritorijų pla-
navimo dokumentus?

 – Druskininkų atveju viskas 
buvo priešingai – visą priežiūrą 
ir kontrolę perėmė prokurorai ir 
teismai. Jie panaikino visus pa-
tvirtintus bei teisėtus dokumentus 
ir uždraudė rengti naujus. Tai yra 

tyčinis veiksmas, kad tuo atve-
ju, jei ir būtų padaryta kokia nors 
klaida, negalėtume jos ištaisy-
ti. Ką reiškia panaikinti visus do-
kumentus – leidimus, sutartis? 
Tai tas pat, jei teisėjas nuspręs-
tų panaikinti žmogaus gimimo liu-
dijimą, pasą ir pasakytų, kad jis 
yra niekas, nelegalas. Ir dar jam 
būtų uždrausta gauti naują pasą 
ir susitvarkyti dokumentus. Ką 
galima padaryti su pastatu, ga-
lima padaryti su žmogumi. Esu 
įsitikinęs, jog tai buvo nuspręs-
ta aukščiausiu valstybės lygme-
niu, kad neliktų galimybės jokiam 
kitam sprendimui. Mano nuomo-
ne, tai prilygsta nusikaltimui. Kai 
prokuratūra kreipėsi į pirmąjį teis-
mą, pastato savininkas jį laimėjo 
šimtu procentų, valstybė kompen-
savo ir išlaidas advokatams. Kai 
antrą kartą į teismą kreipėsi D. Ni-
kitinienė, buvo patvirtinti tie tikro-
vės neatitinkantys dokumentai ir 
buvo užblokuota bet kokia galimy-
bė tvarkyti ar keisti dokumentus.

– Kodėl, jūsų nuomone, tai, 
kas leidžiama vienai savivaldy-
bei, draudžiama kitai?

 – Turbūt čia kalba ne vien apie 
Palangą ir Druskininkus. Skirtin-
gas teisės aktų taikymas Lietu-
voje jau tampa kasdienybe. Esu 
įsitikinęs, kad kai kurie teisėsau-
gos atstovai vadovaujasi ne vals-
tybėje galiojančiais įstatymais, o 
konkrečių politikų užsakymais. 
Vienu atveju buvo duotas nuro-
dymas susidoroti bet kokia kai-
na, kad ir neteisėtais būdais – tai 
ir buvo padaryta, tik dabar ieško-
ma to pateisinimų. Kitu atveju į 
viską buvo numota ranka, nes ne-
buvo politinio užsakymo. Vienu 
atveju viskas palikta spręsti savi-
valdybei, o kitu atveju savivaldy-
bė nustumta į šoną nuo bet kokių 
sprendimų.

– Gal Palangos verslininkai 
buvo gudresni, nurodydami, 
kad draudžiamoje vietoje sta-
tomas pastatas – poilsio pa-
skirties. Jei namas Druskinin-
kuose būtų buvęs pavadintas 
dušine, gal stovėtų iki šiol?

 – Jei pastato savininko norai 
būtų kėlę nors kokių abejonių, sa-
vivaldybė statyboms nebūtų iš-
davusi leidimo. Statybos leidimui 
reikia ne tik savivaldybės, bet ir 
Nacionalinės žemės tarnybos, 
Priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos ir dar daugybės institucijų 
sutikimo. Manau, kad Palangoje 
buvo iškilę problemų dėl pastato 
paskirties, todėl buvo nueita kitu 
keliu – vežami baldai, bet rašo-
ma, kad ten bus dušinės. Kur čia 

tiesa, šviesa ir skaidrumas, turbūt 
net klausimų nekyla.

Tačiau ten Prezidentūros vardu 
nebuvo duota užduotis susidoroti 
ir sunaikinti. Man tenka apgailes-
tauti dėl nesuprantamų pirmųjų 
tuomečio Socialdemokratų par-
tijos pirmininko Algirdo Butkevi-
čiaus žingsnių. Tai juk buvo kova 
prieš socialdemokratus, politinis 
užsakymas, sukurptas pagal li-
beralų scenarijų ir šabloną, įtrau-
kiant jų partijos narį Vitalijų Gai-
lių, draugus prokuratūroje ir taip 
pasiekiant Prezidentūrą. O sude-
rinus visą veiksmų planą buvo da-
romi konkretūs žingsniai. 

– Ar nugriovus Vijūnėlės dva-
rą Druskininkuose atsargiau iš-
duodami statybos leidimai? Gal 
sumažėjo ir norinčiųjų statyti?

– Aš atsakingai sakau, kad šiam 
konkrečiam pastatui statybos lei-
dimai buvo išduoti be menkiausio 
pažeidimo. Dar turiu vilčių, kad 
kada nors pasikeis ir prokuratū-
ros vadovybė. Gal ateis žmonės, 
kurie galės įvertinti teisinę, o ne 
politinę užsakomąją pusę, ir prie 
šio klausimo dar grįšime. Nei iš 
savivaldybės, nei iš pastato sa-
vininko pusės nė vieno pažeidi-
mo nėra ir nebuvo. Man peršasi 
mintis, kad kai kurie teisėsaugos 
atstovai dirbo dėl postų ir apdo-
vanojimų, tuomet ir žmogus, ir sa-
vivaldybė – bejėgiai. 

Dangstosi paskirtimi, kurios 
net nėra 

Praėjusią savaitę Generalinė 
prokuratūra atmetė visuomenės 
įtarimus dėl vadinamųjų dušinių 
Palangoje teisėtumo ir pagrįstu 
bei teisėtu pripažino Klaipėdos 
apygardos prokuratūros nutarimą 
atsisakyti ginti viešąjį interesą.

Tačiau ar kolegas klaipėdiečius 
tikrinę sostinės prokurorai nebus 
klaidingai nusirašę nuo instituci-
jų pateiktų raštų, o gal įpirštų tei-
ginių net netyrę, nes Generalinė 
prokuratūra visuomenei paskel-
bė tai, ko iš tiesų negali būti. Kaip 
savo pranešime skelbia prokuro-
rai, susidėvėjęs dušinių pastatas 
buvo rekonstruotas į naujos ko-
kybės ir kitos – poilsio aptarnavi-

mo paskirties – statinį. Anot Ge-
neralinės prokuratūros, būtent 
tokios paskirties, kurią leidžia 
teisės aktai ir šioje vietoje galio-
jantys teritorijų planavimo doku-
mentai. Tačiau bėda ta, kad nei 
2015 metais, kai buvo leista sta-
tyti šį pastatą, nei praėjusiais me-
tais prokuratūrai tikrinant staty-
bos priekopėje teisėtumą pastatų 
paskirtį reglamentuojantys teisės 
aktai tokios poilsio aptarnavimo 
paskirties iš viso nenumatė.

Aplinkos ministras buvo su-
stabdęs statybas 

Pastatas Palangoje, Meilės alė-
joje 26, įvairių tarnybų dėmesio 
jau buvo sulaukęs 2008-aisiais. 
Apie tai „Lietuvos rytui“ yra pasa-
kojęs tuo metu aplinkos ministru 
dirbęs Artūras Paulauskas.

Jo teigimu, jau tada, kai Mei-
lės alėjoje buvusius dušus nu-
sipirkęs savininkas pradėjo sta-
tybos darbus, buvo akivaizdu, 
kad statomas gyvenamasis na-
mas. A. Paulauskas prisiminė, 
jog Valstybinė teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija sura-
šė savavališkos statybos aktą, 
bet tuo metu vienas turtingiau-
sių Palangos verslininkų Kęs-
tutis Gecas įsivaizdavo, kad jis 
gali viską. Daugiau nei prieš de-
šimt metų jam palanki buvo ir 
vietos savivaldybė, bet statybas 
pavyko sustabdyti. A. Paulaus-
kas tuomet kreipėsi į Klaipėdos 
apygardos prokuratūrą, kuri už 
tokią savivalę verslininkui buvo 
iškėlusi bylą. A. Paulauskas pri-
siminė, kad sustabdyti statybos 
darbus nebuvo lengva, – minis-
trui vis teko raginti Klaipėdos 
statybos inspekcijos darbuoto-
jus. Apie Botanikos parke pra-
dėtas statybas Aplinkos ministe-
rijai tuo metu pranešė Lietuvos 
architektų rūmai, kurių atstovai 
faktiškai neliečiamoje pajūrio 
zonoje įžvelgė ir daugiau pažei-
dimų. Statybos šioje zonoje ga-
lėjo būti leidžiamos tiktai Vyriau-
sybės nutarimu. A. Paulausko 
teigimu, tokių Vyriausybės nuta-
rimų tikrai nebuvo.

„Lietuvos rytas“, 2020-03-21 

Kad Vijūnėlės dvaras (nuotr. kairėje) būtų nugriautas, prokurorai nėrėsi iš kailio. Nėrėsi iš 
kailio jie ir dėl dušinių Palangoje, tačiau tam, kad jas apsaugotų/„Lietuvos ryto“ montažas


