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Pirmadienį, praėjus dviem sa-
vaitėms po to, kai dėl korona-
viruso karantino buvo sustab-
dyta ugdymo įstaigų veikla, 
Druskininkų mokiniai vėl kibo 
į mokslus. Tik ne mokyklų kla-
sėse, bet savo namuose – prie 
kompiuterių ir kitų mobiliųjų 
įrenginių.

Pirmadienį prasidėjo naujas 
švietimo sistemos etapas – ugdy-
mas nuotoliniu būdu. Kaip teigė 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėja Diana Brown, už tai, kad 
šis iššūkis buvo priimtas drąsiai, 
kūrybingai, ir, svarbiausia, – su 
didele atsakomybe, reikia padė-
koti visiems Druskininkų savival-
dybės mokytojams,  mokyklų va-
dovams bei specialistams. „Tai 
buvo ir tebėra intensyvaus moky-
mosi, aktyvios komunikacijos, kū-
rybiškų sprendimų ir bendruome-
niškumo kūrimo etapas“, – sakė 
D. Brown.

Buvo priimti svarbūs spren-
dimai

Švietimo skyriaus vedėjos tei-
gimu, daugiau nei dvi savaites 
trunkančią ir kone kiekvieną die-
ną besikeičiančią situaciją švieti-
me padėjo stabilizuoti Savivaldy-
bės ir mokyklų lygmenyse priimti 
svarbūs sprendimai. Nuo pat pir-
mos karantino dienos Savival-

dybės meras kreipėsi į švietimo 
bendruomenę, nuramindamas vi-
sus pedagogus ir aiškiai pasakęs, 
kad visiems bus sudarytos sąly-
gos dirbti nuotoliniu būdu. 

Mokytojai nuotoliniam ugdy-
mui ramiai galėjo ruoštis namuo-
se. Skubiai priimti ir kiti svarbūs 
sprendimai: dėl mokesčio už vai-
ko išlaikymą ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigose bei ugdymą Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje, Druskininkų spor-
to centre netaikymo, nemokamo 
maitinimo užtikrinimo socialinę 
paramą gaunančioms šeimoms 
ir kiti. 

„Nors savivaldybės turi teisę 
spręsti dėl neprivalomo ugdymo 
– ikimokyklinio, meno ar sporto 
užsiėmimų organizavimo, Druski-
ninkuose nuspręsta dabar tęsti šį 
ugdymą, taip užtikrinant ne tik ne-
nutraukiamą vaikų lavinimą, bet 
ir finansines pajamas šių įstaigų 
darbuotojams“,– sakė Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius.

„Nors apie šių pokyčių rezultatą 
spręsti dar anksti, šiandien aišku 
viena – mokiniams toks mokymo-
si būdas yra priimtinas, sparčiai 
prie jo stengiasi prisitaikyti ir mo-
kytojai. Mokyklos išbandė ne vie-
ną informacinių technologijų įran-
kį, domėjosi įvairiomis nuotolinio 

mokymosi platformomis. Natū-
ralu, kad ne viskas veikia iš pir-
mo karto, bet nuoširdžiai linkiu vi-
siems kantrybės, ir svarbiausia 
– sutarimo“, – pasakojo D. Brown.

Jos teigimu, didelį darbą šiuo 
metu atlieka tėveliai, kurie yra 
mokytojų pagalbininkai, pade-
dantys vaikams namuose. Ypa-
tingai daug iššūkių patiriama su 
pradinukais.

„Pati esu mama, auginanti dvi 
pametinukes, joms abiem reikia 
pagalbos, prisijungiant prie kom-
piuterio, atliekant užduotis sava-
rankiškai. Šios dvi savaitės yra 
bandomasis laikotarpis, tikrai jį 
analizuosime, aptarsime su mo-
kyklomis, įsiklausysime ir į mo-
kytojų, ir į tėvelių pasiūlymus, 
galbūt reikės atlikti kažkokius pa-
keitimus“, – mintimis dalijosi D. 
Brown.

Sąžiningai atliko namų darbus
„Ryto“ gimnazijos direktorė Egi-

dija Vilkienė pasakojo, kad pasi-
rengimas nuotoliniam mokymui 
vyko sklandžiai: mokytojai ir kiti 
pedagoginiai darbuotojai dalyva-
vo interneto seminaruose, išban-
dė įvairius nuotolinio mokymo 
įrankius, platformas, planavo vei-
klas, koreguodami ugdymo pla-
nus, pasirinkdami naujus komuni-
kavimo būdus ir mokymo formas; 

susitarta dėl nuotolinio ugdy-
mo proceso organizavimo tvar-
kos. Atlikus kompiuterinės techni-
kos poreikio analizę, daugiau nei 
40 mokinių ir mokytojų aprūpin-
ti planšetiniais arba nešiojamais 
kompiuteriais. 

Ypatingas dėmesys buvo skir-
tas abiturientams – kovo 23-27 
dienomis buvo organizuotos kon-
sultacijos, o nuo kovo 30 dienos 
pamokos vyksta pagal tvarkaraš-
tį, ruošiamasi brandos egzami-
nams.

Kalbėdama apie techninius nuo-
tolinio mokymo aspektus, gim-
nazijos direktorė sakė, kad, nors 
ugdymo procesas vyksta pakan-
kamai sklandžiai, vis dėlto kai ku-
rių trukdžių išvengti nepavyko 
– strigo TAMO dienynas. „Moky-
tojai bendrauja su mokiniais per 
Messenger, Zoom, Skype, Dis-
cord, Microsoft Teams. Iš anks-
to pateiktas detalus kiekvieno 
mokomojo dalyko 1-2 savaičių 
nuotolinio mokymo planas, ku-
riame nurodytos būsimų pamo-
kų temos, užduotys, atsiskaity-
mo būdai ir terminai, vertinimas, 
leidžia mokiniams geriau orien-
tuotis naujoje mokymo erdvėje, 
planuoti darbus bei savarankiš-
ko darbo lai-
ką“, – pasako-
jo E. Vilkienė. 

Vadovaujantis SAM 
nurodymais, 

Druskininkuose 
įsteigta 

karščiavimo klinika

3 psl.

Kokia įdomia 
veikla 

druskininkiečiai 
užsiima karantino 

metu?

9 psl.

Druskininkų mokiniai ir pedagogai nuotolinio mokymo 
iššūkį įveikė sėkmingai

Antrokas Lukas, padedamas mokytojos Violetos Vaitukevičienės, mokosi surasti nežinomą daliklį nuotolinės matematikos pamokos metu/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas 
darbuotojas, dirbsiantis pagal darbo sutartį, – Ūkio 

skyriaus vyriausiasis specialistas
Kviečiame prisijungti prie profesionalios, dinamiškos ir ambicingos Druskininkų savivaldybės administraci-

jos komandos!

Reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prily-

gintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prily-
gintu išsilavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai; studijų kryptis – statybos inžinerija.

2. Turėti inžinieriaus statybininko profesinę kvalifikaciją.

Privalumai:
1. Darbo patirtis statybinių ir/ar specialiųjų statybos darbų srityje.
2. Statybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pagrindinės funkcijos:
1. Rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projek-

tus, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą.
2. Organizuoti statinių (statinių, pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų), kurių statytojas (užsa-

kovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybą leidžiančių dokumentų statyti naują, rekonstruoti, 
remontuoti ar atnaujinti (modernizuoti) esamą statinį gavimą.

3. Atlikti objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar atnaujinamų (modernizuojamų) iš Savival-
dybės biudžeto bei kitų lėšų, kai statytojo (užsakovo) funkcijas atlieka Druskininkų savivaldybės adminis-
tracija, statytojo (užsakovo) funkcijas, priimti iš projektuotojų ir tikrinti statybos bei remonto darbų projek-
tinę dokumentaciją.

4. Rengti statybvietės ir darbų perdavimo-priėmimo aktus, medžiagą ir techninę dokumentaciją perdavimui 
rangovams ir/ar inžinerinių paslaugų teikėjams.

5. Rengti medžiagą ir techninę-sąmatinę dokumentaciją statinių, statinių techninių projektų ekspertizei.
6. Tikrinti statybos metu naudojamų medžiagų, produktų, įrenginių bei įrengimų kokybę, reikalauti ją patvir-

tinančių dokumentų, informuoti statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės koky-
bės reikalavimų.

7. Kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauti ir rengti dokumentus, tikrinant ir priimant paslėp-
tus statybos darbus, išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti statinius, pastatus, susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, atskirus įrenginius, konstrukcijas.

8. Pagal poreikį atstovauti statytojui (užsakovui) statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savival-
dybės administracija, statybos užbaigimo procedūrose.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome pateikti iki 2020 m. balandžio 15 d. dviem 
adresatams vienu metu el. p.: juozas.grigas@druskininkai.lt; nijole.p@druskininkai.lt

Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje tel. (8 313) 60744 
arba el. p. juozas.grigas@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.

Uždraustas apgyvendinimo paslaugų teikimas
Pirmadienį pasirašytas Drus-

kininkų savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus įsakymas, 
kuriuo karantino metu fiziniam 
ir juridiniams asmenims drau-
džiama teikti apgyvendinimo 
paslaugas, vykdyti patalpų ar 
butų nuomą bei kitaip jas su-
teikti trumpalaikiam apgyven-
dinimui Druskininkų savivaldy-
bės teritorijoje.

Informuojame, kad nuo kovo 31 
dienos vidurnakčio naujų klien-
tų priėmimas yra draudžiamas. 
Anksčiau atvykusius klientus 
buvo privaloma iškeldinti iki ba-
landžio 1 dienos vidurnakčio.

Draudimas negalioja apgyvendi-
nimo įstaigoms, kuriose pagal su-
tartis su Druskininkų savivaldybe 
apgyvendinami izoliuotis turintys 
asmenys.

Draudimas priimtas, siekiant ka-
rantino metu maksimaliai užtikrin-

ti vietinių gyventojų saugumą ir už-
kirsti kelią koronaviruso plitimui.

Įsigaliojus draudimui ka-
rantino metu Druskininkuose 
teikti apgyvendinimo ir trum-
palaikės nuomos paslaugas, 
Druskininkų savivaldybė pra-
deda kontroliuoti, kaip fiziniai 
ir juridiniai asmenys laikosi 
draudimo.

Primename, kad nuo kovo 31 
dienos naujų klientų priėmimas 
yra draudžiamas, o anksčiau at-
vykę klientai turėjo išvykti antra-
dienį iki vidurnakčio.

Informuojame, kad draudimas 
netaikomas apgyvendinimo įs-
taigoms, kuriose pagal sutartis 
su Druskininkų savivaldybe ap-
gyvendinami izoliuotis turintys 
asmenys, taip pat asmenims, tu-
rintiems ilgalaikę nuomos sutartį 
ar laikinai gyvenantiems Druski-
ninkuose dėl čia esančio darbo. 
Darbo santykius nuomotojas tu-
rės įrodyti pažyma iš darbdavio.

Nesilaikantiems draudimo nu-

matytos administracinės bau-
dos, kurios artimiausiu metu bus 
žymiai padidintos.  

Prašome gyventojų būti pi-
lietiškiems – pastebėję pažei-
dimus, apie tai informuokite 
atsakingus Druskininkų savival-

dybės specialistus:
Vaiva Žagunienė: tel. (8 313) 

40117, el. paštas vaiva.zagunie-
ne@druskininkai.lt 

Tautvydas Lankelis: tel. (8 313) 
52190, el. paštas tautvydas.lan-
kelis@druskininkai.lt

Bus vykdoma apgyvendinimo įstaigų kontrolė

Druskininkų  savivaldybės informacija
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Vadovaujantis 
SAM nurodymais, 

Druskininkuose 
įsteigta 

karščiavimo 
klinika

Praėjusį trečiadienį Sveika-
tos apsaugos ministerija (SAM) 
įpareigojo šalies savivaldybes 
jų teritorijoje esančiose sveika-
tos priežiūros įstaigose įsteigti 
vadinamąsias karščiavimo kli-
nikas – jose karščiuojantiems 
pacientams bus atliekami išsa-
mesni tyrimai.

Druskininkų savivaldybė, su-
telktai bendradarbiaudama su li-
gonine, poliklinika ir sveikatinimo 
centru „Upa Medical SPA“, karš-
čiavimo klinikos paslaugas pa-
skyrė teikti Druskininkų ligoninei. 
Karščiavimo klinikos koordinato-
rių paskirs ligoninė.

Minėtai klinikai Druskininkų li-
goninėje numatytos patalpos su 
atskiru įėjimu.  Ligoninės priima-
masis veiks įprasta tvarka, o visi 
karščiuojantys pacientai bus nu-
kreipiami į karščiavimo kliniką.

Informuojame, kad į karščiavi-
mo kliniką savavališkai atvykti ne-
galima – būtinas šeimos gydytojo 
siuntimas. Šeimos gydytojas pri-
ima sprendimą, ar pacientą nu-
kreipti į karščiavimo kliniką, siun-
timą užpildo elektroniniu būdu. 
Karščiavimo klinikos koordinato-
rius susisieks su pacientu ir pasa-
kys vizito laiką bei paaiškins, kaip 
elgtis atvykus.

Karščiavimo klinikoje pacien-
tams bus atliekamas išsamus 
sveikatos patikrinimas bei tyrimas 
dėl  koronavirusinės infekcijos.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 2020 metais 
gauti finansinę paramą iš savivaldybės biudžeto, dėmesiui: 

pratęsiamas paraiškų terminas
Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2020 metais gauti finansinę pa-

ramą pagal Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vi-
dutinio verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, repre-
zentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą. 

Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą bei kontaktus galima 
rasti interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje/Finansai ir verslas/Parama verslui

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų gegu-
žės 25 d. 15 val. Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko 
nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.

Aktuali informacija dėl traktorių techninės apžiūros 
galiojimo pratęsimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 26 d. įsaky-
mu Nr. 3D-230 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl trakto-
rių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo“, 
tiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms (toliau – trakto-
riai), kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techni-
nės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvos Respublikoje galios ka-
rantino režimas ir 2 mėnesius po jo.

Tuos traktorius, kurių techninės apžiūros galiojimas baigėsi anksčiau, nei šių metų kovo 
14 d. arba traktorius, kuriems prieš tai nebuvo atlikta techninė apžiūra, be galiojančios tech-
ninės apžiūros eksploatuoti draudžiama.

Raginame traktorių savininkus ir valdytojus būti atsakingiems ir eksploatuoti tik techniš-
kai tvarkingus traktorius.

Pasibaigus karantinui, traktorių techninės apžiūros bus atliekamos įprasta tvarka.
Smulkesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiojo 

specialisto Dangirdo Lukoševičiaus, tel. (8 313) 52117, mob. 8 610 14641, el. p. dangirdas.l@
druskininkai.lt

Druskininkuose darbą pradės 
mobilioji tyrimų grupė

Jau greitai Druskininkų savivaldybėje darbą pradės 
mobilioji tyrimų grupė, kuri ims mėginius koronaviru-
so tyrimams.

Už mobilios  tyrimų grupės darbo užtikrinimą atsakingas 
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (polikli-
nika). Darbas organizuojamas, bendradarbiaujant su Vi-
suomenės sveikatos biuru. Mobiliąją komandą sudarys 
Druskininkų sveikatos priežiūros įstaigų medikai.

Mobilioji tyrimų grupė bendradarbiaus su karštąja lini-
ja 1808, taip pat užtikrins tepinėlių ėmimą pasienyje, Rai-
gardo poste.

Šiuo metu jau pradėti tikrinti mūsų Savivaldybės medi-
kai. Tyrimai jiems bus nuolat kartojami.

Mobiliosios tyrimų grupės darbas bus organizuojamas, 
laikantis visų saugumo reikalavimų.

Trečiadienį surengtuose mokymuose buvo apmokyti būsimi mobiliosios grupės 
darbuotojai/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka
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Druskininkai 1997-2000 metais:

1997 metais buvo išrinkta tre-
čioji politikų, stojusių prie ku-
rorto vairo, Taryba. Miesto 
meras – Algimantas Maknys, 
mero pavaduotojas – Stasys 
Gasiliauskas, vėliau – Vytautas 
Dabrukas. 

Šios kadencijos darbas pri-
minė plaukimą pasroviui, o 
ne strateginių kurortui reikš-
mingų sprendimų ieškojimą. 
Nebuvo imtasi jokių veiks-
mų, kad kurortinės paskirties 
objektai priklausytų kuror-
tui. O juk, regis, valdžia turė-
tų nešti atsakomybę už tai, kas 
yra jos mieste. 

Paradoksalu, bet patys juo-
džiausi Druskininkų laikai buvo 
tada, kai valdžioje ministrų pos-
tus užėmė net 5 buvę druskinin-
kiečiai: konservatorė Irena De-
gutienė (tuo metu – Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė), kon-
servatorius Juozas Galdikas (tuo 
metu – Sveikatos apsaugos mi-
nistras), konservatorė Laima An-
drikienė (tuo metu – Europos rei-
kalų ministrė), konservatorius 
Kornelijus Platelis (tuo metu – 
Švietimo ir mokslo ministras), Ri-
mantas Pleikys (tuo metu – Ryšių 

ir informatikos ministras). 
Nemažai tuo metu į Druskinin-

kų Tarybą patekusių žmonių ban-
dė išpešti kuo didesnės asmeni-
nės naudos. Pavyzdžiui, iš pirmo 
žvilgsnio geri sprendimai įkurti 
menui skirtas dirbtuves ir skatin-
ti kultūrinį gyvenimą baigėsi tuo, 
kad dirbtuvės perėjo į privačias 
rankas ir tapo gyvenamaisiais na-
mais. 

Štai tuometis Tarybos narys, 
konservatorius Gintaras Žilys, ga-
limai pasinaudojęs tarnybine pa-
dėtimi ir pažintimis, sugebėjo 
kūrybines dirbtuves paversti gy-
venamuoju namu per vieną nak-
tį... 

K. Dineikos sveikatingumo par-
ko prieigose, nuostabioje vieto-
je ant Ratnyčėlės upės kranto G. 
Žiliui buvo skirtas pastatas meno 
dirbtuvėms įrengti. 1992 me-
tais tai padarė Druskininkų mies-
to valdyba, tuomet vadovaujama 
konservatoriaus Vytauto Vaišno-
ro. Tai turėjo būti kultūrinė kurorto 
oazė, padedanti burti menininkus 
ir skatinanti kultūrą. 1997 m. buvo 
išduotas kūrybinių studijų staty-
bos leidimas. 

2000-ųjų kovo 1 dieną sureng-

ti rinkimai, kuriuos konservato-
riai pralaimėjo. Iki kadencijos pa-
sikeitimo buvo likęs mėnuo, per 
kurį G. Žilys suskubo tvarkytis as-
meninius reikalus. Pasinaudojęs 
vis dar užimamomis Tarybos na-
rio pareigomis, 2000 kovo 7 d. su-
gebėjo gauti leidimą vykdyti gy-
venamojo namo su kūrybinėmis 
dirbtuvėmis ir garažu statybas. 
2000 m. kovo 8 dieną, lygiai po 
paros, G. Žiliui išduotas individu-
alaus statinio pripažinimo naudoti 
aktas. Druskininkiečiai, prisiminę 
šią istoriją, iki šiol juokauja: „na-
mas per vieną naktį“. 

Ne ką mažiau įdomi ir tuometi-
nio miesto dailininko A. Balkės is-
torija. 

1991 m. miesto valdyba priėmė 
sprendimą kurorto centre Žaliojo-
je g. esančiame name įrengti kū-
rybines dirbtuves. Tačiau kultūros 
židinys ten niekada nebuvo įkur-
tas, nes tuomet Architektūros ir 
urbanistikos skyriuje dirbusiam A. 
Balkei 1996 m. buvo leista kūry-
bines dirbtuves privatizuoti. Vietoj 
kultūrinės oazės ten iškilo priva-
tus A. Balkės namas. 

Kol į valdžią patekusieji konser-
vatoriai rūpinosi savo gerbūviu, 

pirmąjį Nepriklausomybės de-
šimtmetį Druskininkai užbaigė, 
kaip nykstantis miestas: bankru-
tavo Vakarų ir „Litimpeks“ ban-
kai ir buvo uždaryti Druskininkuo-
se veikę jų skyriai, bankrutavo 
verslai ir sanatorijos, tarp jų – ir 
Sveikatos ministerijai tuomet pri-
klausiusios gydyklos. Tuo metu 
nedarbo rodikliai Druskininkuose 
šovė į bene didžiausias aukštu-
mas šalyje. 

Jei 1992 m. Druskininkuose 
metų pabaigoje buvo registruo-
ta 283 bedarbiai, tai 2000-aisiais 
šis skaičius tapo beveik 11 kartų 
didesnis – buvo registruota 3104 
bedarbiai. Nedarbo lygis Drus-
kininkuose 2000-ųjų pabaigoje 
buvo net 27 proc. 

1997-2000 metai buvo krizės 
ir bankrotų laikotarpis, kai ku-
rortui buvo klijuojamos narko-
manų, bedarbių miesto, mirš-
tančio kurorto etiketės.

Atvykstančių turistų skaičius su 
kiekvienais metais mažėjo. Sana-
torijų užimtumas buvo itin mažas, 
žiemą jis geriausiu atveju siekda-
vo 20 proc. 2000-aisiais Druski-
ninkuose per visus metus apsi-

lankiusių turistų skaičius siekė tik 
39,4 tūkst. 

Kas vyko Druskininkuose 1997-
2000 m.? 

1997 m. Druskininkų dailės mo-
kyklai suteiktas Vytauto Kazimie-
ro Jonyno vardas

1998 m. Petrui Viščiniui suteik-
tas Druskininkų miesto garbės pi-
liečio vardas 

1999 m. Atidaryti Druskininkų 
parapijos namai

1999 m. Įkurta mineralinio van-
dens pilstymo įmonė UAB „Drus-
kininkų rasa“

1999 m. Įkurtas Vilniaus Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo centro 
Druskininkų filialas

1999 m. Varėnos rinktinės šta-
bas iš Druskininkų buvo perkeltas 
į Varėną

1999 m. Muitinė iš Druskininkų 
perkelta į Alytų

1999. m. Įsteigta pradinė moky-
kla, kuriai 2000-aisiais suteiktas 
„Saulės“ vardas.

1999 m. įkurtas asociacijos 
LADRUVA biuras

2000 m. Savivaldybės inicia-
tyva surengta konferencija „Ko-
kia kultūra reikalinga Druskinin-
kų miestui?“ 

Vytautas Dabrukas, 1997-
2000 m. kadencijos mero pa-
vaduotojas: „Daug gražių ir 
nostalgiškų prisiminimų apie 
aną metą, dirbome komandiš-
kai, uoliai, buvome lyg kumštis. 
Niekada nepradėdavome dar-
bo visko neišanalizavę, nema-
tydami tikslo ir gairių. Tuo metu 
daug jėgų skyrėme kurorto tu-
rizmo sektoriui, tad bendradar-
biavome su tos srities profesi-
onalais, puikiais specialistais: 
Algirdu Deščeru, Albertu Ka-
tilovskiu, Tadu Šinkumi, kitais 
aktyviais žmonėmis, susirink-
davome drauge ir spręsdavo-
me einamuosius klausimus, iš-
kilusias problemas. Visuomet 
susidarydavome darbotvarkę, 
galvojome strateginius planus, 
teikėme ir fiksavome įvairius 
pasiūlymus, rekomendacijas 
vardan miesto gerovės. Įkūrė-
me kurorto vystymo komitetą, 
kadangi tokio Lietuvoje nebuvo, 
tad mes tapome pradininkais. 
Komiteto posėdžiuose buvo 
nuspręsta steigti ir Turizmo in-
formacijos centrą, sprendžiant 
buvusias turizmo problemas, 
poilsiautojų srautų mažėjimą. 
Pirmiausia jam buvo skirtas 
kambariukas Savivaldybėje, vė-
liau perkeltas į Autobusų stotyje 
įrengtas patalpas.

Norėjome atgaivinti ryšius su 
buvusiais kurorto klientais iš bu-
vusios Sovietų sąjungos. Va-
žiavome ir kurortą pristatinėjo-
me parodose, net tarptautinėse, 
ieškojome naujų kontaktų, vers-
lo užuomazgų. Tuo metu daug 
pinigų neturėjome, bet stengė-
mės viską daryti maksimaliai. 
Mums labai daug padėjo Sankt 
Peterburge dirbęs generalinis 

konsulas E. Grušas, kvietęs į 
ten vykusius renginius, paro-
das. Dažnai ten vykdavau, su-
sirinkdavo turistinių firmų vado-
vai, verslininkai, visi skundėsi, 
kad sunku patekti į Druskinin-
kus dėl vizų problemos.

Tuomet buvo gautas dar vie-
nas pasiūlymas kurti Lietuvos 
konsulatą Gardine, kuris buvo 
lydimas nežinios, nuo ko pra-
dėti ir kaip, tačiau motyvacija ir 
užsispyrimas vedė didelių tiks-
lų link. Žinoma, vyko ganėtinai 
ilgas procesas, lankantis pas 
Seimo narius, konsultuojantis, 
rašant raštus apie mažėjančius 
turistų srautus, siekiant gerinti 
turizmo situaciją mieste. Kvietė-
me Lietuvos žurnalistus, organi-
zavome jiems info turus, spaus-
dinome lankstinukus, skrajutes, 
leidome knygas apie Druskinin-
kus. Kai sukūrėme pirmą filmą 
apie mūsų mylimą kurortą pa-
sidarė graudu, juk kiek širdies į 
kiekvieną darbą buvo įdėta. Vis-
ką, ką turėjome siųsdavome į 
generalinį konsulatą. 

Buvome ir didžiųjų mies-
to švenčių pradininkai, nes 
tuo metu tai nebuvo populiaru, 
šventės vyko ne miesto centre. 
Tuo metu menininkė Rasa Ju-
revičienė sukūrė ir smagų logo-
tipą, kuris naudojamas ir šian-
dien, – tris pušeles. 

Mano iniciatyva buvo įkurtas 
ir Nacionalinio saugumo sky-
rius, kad būtų užtikrintas visa-
pusiškas saugumas ir ramybė 
mieste. 

Norėjome atgaivinti meno ga-
minių įmonę, įkurti turizmo mo-
kyklą buvusios „Ūlos“ patalpo-
se, plečiant verslą ir užimtumą 
kurorte, buvo daug planų“.

1997-asiais išrinkta Druskininkų miesto Taryba
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rezultatai kalba patys už save

Algirdas Svirskas, 1997-
2000 m. kadencijos Tarybos 
narys: „Taryboje dirbau vie-
nerius metus, tuomet atstova-
vau krikščionims demokratams 
kartu su kitais kolegomis. Pas-
kui pradėjau dirbti Druskininkų 
savivaldybės administracijoje. 
Tuo metu buvo šešios partijos, 
priimant sprendimus ilgai dis-
kutuodavome, analizuodavo-
me, ruošėmės priimti daug iš-
šūkių ir juos įgyvendinti. Vienas 
iš opiausių sprendimų buvo pra-
dėti darbai dėl naujo Druskinin-
kuose verslo objekto – „Statoil“ 
degalinės statymo, dabarti-
nės „Circle K“. Bet tuo metu to-

kiam verslo vystymui ir strategi-
jai prieštaravo žalieji. 

Tačiau man pasirodė geriau 
ne politikuoti, o dirbti vardan 
miesto gerovės Savivaldybės 
administracijoje, teikti pasiūly-
mus, priimti sprendimus. Pra-
dėjęs darbus Administracijoje 
jau 1999 m. gegužės pradžioje 
inicijavau ir žurnalistų turą, or-
ganizavome ir kvietėme popu-
liariausių laikraščių žurnalistus. 
Labai puikiai prisimenu, kaip 
plukdžiau į Liškiavą, aprodžiau 
mūsų kurorto grožį. Vėliau kar-
tu su Tarybos nariais, adminis-
tracijos darbuotojais nuvažiavo-
me į Vandens parką Lenkijoje, 
Mikolaikas. Aptarėme, kokius 
sprendimus turėtumėme inici-
juoti dėl kurorto vystymosi, kad 
miestas atsigautų, nes tuometė 
padėtis buvo labai liūdna, daž-
nas neturėjo darbo, pajamų. 

Seime taip pat buvo didelė 
grupė krikščionių demokratų, 
tad mes suorganizavome vie-
no iš komitetų posėdį Druskinin-
kuose, kad bendromis jėgomis 
ir pastangomis galėtumėme at-
sigauti. Vizijoje matėme klestin-
tį kurortą“.

Algina Markauskienė, 1997-
2000 m. kadencijos Druskinin-
kų miesto tarybos narė: „Visai 
netikėtai įsisukau į politikos sūku-
rį – 1997-2000 metais buvau iš-
rinkta į miesto Tarybą. Prieš kele-
tą metų buvau grįžusi iš kelionės 
po JAV. Mokiausi anglų kalbos, 
buvau ką tik laimėjusi Nyderlan-
dų vyriausybės stipendiją studi-
joms, su bendraminčiais ruošė-
mės įkurti labdaros fondą.

Jaunatviškas maksimalizmas 
ir politika – sunkiai suderina-
mos sąvokos. Bet kolegų palai-
kymas ir meilė gimtajam miestui 
suteikė sparnus. Tai, kas šian-
dieną yra elementaru, prieš 20 
metų buvo „misija neįmanoma“.

Druskininkuose buvo įkur-
tas pirmasis Lietuvoje Europos 
biuras. Miesto vardą garsinome 
kas kaip galėjome, negailėdami 
nei laiko, nei savo lėšų. Asmeni-
niai ryšiai padėjo į Druskininkus 
atgabenti labdaros siuntas. Tuo 
metu tai buvo neįkainojama pa-
rama ligoninėms, mokykloms, 

žmonėms. Taryboje daug dir-
bome. Būta ir komiškų situaci-
jų: į vieną Tarybos posėdį įbė-
go uždusęs žmogus iš  Gydyklų 
ir prašė gelbėti situaciją. Pasi-
rodo, Gydykloms užsuko karštą 
vandenį už skolas, o kabinose 
stovi purvini žmonės ir dreba. 
Negali nusiprausti. Na, žmonių 
prausti nėjome, bet su karšto 
vandens tiekėju buvo išsiaiškin-
ta labai operatyviai.

Lietuva pradėjo ruoštis stoji-
mui į ES. Norėjau daugiau suži-
noti apie Lietuvos perspektyvas 
ES. Dalyvavau Europos Komisi-
jos surengtame konkurse, kad 
galėčiau mokytis Europos inte-
gracijos dėstytojų studijų ruo-
šimo programoje. Buvo skir-
ta tik 15 vietų Lietuvai. Atranką 
praėjau. Per dvejus studijų me-
tus teko atlikti praktiką Briusely-
je ir Bonoje. Tarp mokymų ir ke-
lionių dirbau miesto Tarybos ir 
kurorto vystymo komitete, pati 
vedžiau įvairius mokymus. Ap-
maudu, bet kai kurie tuometi-
niai Tarybos nariai buvo tikri 
užsispyrėliai ir niekaip nenorė-
jo priimti naujovių, drąsių iššū-
kių. Kai būdavo siūlomi raciona-
lūs sprendimai, vien dėl to, kad 
yra opozicinės partijos atstovai, 
balsuodavo prieš. Buvo netgi 
vienas toks tarybos narys, kuris 
per 3 kadencijos metus neištarė 
nė vieno žodžio. Niekam!

Provincialus mąstymas – oi 
kaip lėtai kintantis dalykas! Bu-
vau įgavusi didelį pagreitį, ne-

pajutau, kad bėgu, pralenkda-
ma laiką. Ir buvau beveik viena. 
Žinote, kaip būna: bėgi, o kai at-
sisuki pažiūrėti, ar jau greitai pa-
vys – pamatai, kad net nesiveja. 
Tai panašiai ir Taryboje buvo. 
Kai atvykdavo koks užsienietis į 
Savivaldybę, tai daugumos tiks-
las buvo išsiaiškinti, kaip per jį 
gauti lėšų miestui. Kartais net 
labai tiesmukai to buvo klausia-
ma, todėl man vertėjauti buvo 
sunku ir kartais net gėda.

Pamenu, kaip vykome su Tary-
bos nariais į Lenkiją. Kad kelionė 
autobusu neprailgtų, lošėme kor-
tomis. Kadangi kortomis pradė-
jau lošt anksčiau, negu išmokau 
kalbėti (čia mano diedulio nuopel-
nas), tai aplošti vyrukus tikrai ne-
buvo sunku. Kai jau lošti kortomis 
nusibodo, opozicinės partijos vy-
rukai pasiūlė lošt iš ko tik panorė-
siu. Tai panorėjau, kad pralaimė-
jimo atveju jie balsuotų taryboje 
taip, kaip balsuos krikščionys de-
mokratai. Kortų skola – „šventas“ 
dalykas, todėl buvo garbingai grą-
žinta. Dabar jau neprisimenu koks 
ten buvo klausimas.

Kai, belaukdami 2000-tųjų, 
žmonės pirko žvakes ir leido-
si vandenį į vonias, kad, atėjus 
Pasaulio pabaigai, galėtų dar 
pagyventi, mūsų kadencija ėjo 
į pabaigą. Pradėtus darbus per-
ėmė dabartinio mero komanda. 

Tuometinės svajonės šian-
dien jau tapo realybe. Visų Lais-
vos Lietuvos, mūsų, druskinin-
kiečių, bendro darbo dėka“.

Pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį Druskininkai užbaigė, kaip nykstantis miestas/Druskininkų savivaldybės ir asmeninio archyvo 
nuotraukos
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Koronovirusas: nuplėšė kaukes, užkabino respiratorius
Linas Greičius

Sėdėdamas saviizoliacijo-
je savo kukliame bute, stebiu 
pavasarėjančius Druskinin-
kus, po kuriuos dėl visiems 
suprantamų priežasčių pasi-
vaikščioti negaliu, nes nesau-
gu nei man, nei kitiems. Dabar 
dažniausiai tenka bendrauti 
su televizoriumi, skaityti inter-
netą ir retkarčiais pasiekian-
čią popierinę spaudą. Stebint 
visa tai, kas vyksta Europo-
je, Lietuvoje ir Druskininkuo-
se, kyla įvairių minčių, dėlioja-
si tam tikros išvados, kuriomis 
norėčiau pasidalinti su druski-
ninkiečiais. 

Nereikia būti dideliu išminčiu-
mi ar egzistencializmo apolo-
getu, kad suprastum paprastą 
tiesą – tikrasis žmogaus, visuo-
menės veidas išryškėja didelių 
sukrėtimų, apokalipsių ir negan-
dų akistatoje. Panašu, kad CO-
VID-19 ir yra ta situacija, kai nu-
krenta kaukės ir paaiškėja, kas 
yra kas. Tada pamatai, kokie 
fantomai slepiasi kai kurių pilie-
čių galvose. 

Žmonijos istorija mena ne vieną 
atvejį, kai šalių, tautų, žemynų li-
kimai buvo pakibę ant plauko. To-
kiais kritiniais momentais įpras-
tiniame gyvenime buvę priešai 
mirties ar likimo akivaizdoje už-
miršdavo buvusią nesantaiką ir 
susivienydavo dėl išlikimo. 

Kaip koronaviruso dalgio aki-
vaizdoje elgiamės mes? Kaip el-
giasi kai kurie druskininkiečiai? 
Kilus šiam pragarui, ruseno nedi-
delė viltis, kad tie, kurie nuolat kri-
tikuodavo valdžią ir neigdavo visa 
tai, ką Druskininkai yra gera pa-
siekę, kilus egzistencinei grės-
mei, bent karantino metu užspaus 
savyje tuščias ambicijas ir prisi-
jungs prie kovojančių už druski-
ninkiečių sveikatą ir gyvybes. Ta-
čiau stebuklas neįvyko!

Karantino pradžioje du veikė-
jai vaikštinėjo po ištuštėjusius 

Druskininkus, ieškojo karantino 
režimo pažeidėjų, akivaizdžiai ir 
viešai mėgavosi, kad Druskinin-
kuose gyvenimas apmirė, nes to-
kia jų siekiamybė – kuo blogiau, 
tuo geriau.

Tačiau negerovių jiems suras-
ti nelengva, nes Druskininkų val-
džia ir įprastą dieną, ir per ko-
ronaviruso karantiną dirba kaip 
šveicariškas laikrodis.

Tada Druskininkų nemylintys 
piliečiai juos palaikančiame lai-
kraštyje, kur paprastai dergiama 
Druskininkų valdžia ir niekinami 
tie, kas myli Druskininkus, visą 
puslapį prirašė, kad svarbiausia 
Druskininkų problema yra kelios 
pasisakymo sekundės per Tary-
bos posėdžius. Pasirodo, opo-
zicijai iki pilnos laimės tetrūksta 
tik tų kelių sekundžių! Ne koro-
navirusas, apvertęs tūkstančių 
druskininkiečių gyvenimus, ne 
ligos ar mirties grėsmė, ne su-
sitelkimas ir bendros pastangos 
išlikti šiandien svarbiausia, o tos 
kelios sekundės... Kurių, jei ne-
būsime vieningi ir atsakingi, gali 
apskritai nebeprireikti. 

Toje pačioje periodinėje prokla-
macijoje, neva skirtoje druskinin-
kiečiams, mums nebuvo pateikta 
jokios informacijos, kaip elgtis ka-
rantino metu, kam skambinti iški-
lus vienai ar kitai problemai, kaip 
sulaukti savanorių pagalbos. At-
rodytų, kad leidinys padarytas 
kokioje nors Nigerijoje arba Mė-
nulyje, kur nėra sergančiųjų koro-
navirusu. 

Kalbant apie savanorius, šio-
je kritinėje situacijoje mes dar 
kartą įrodėme, kokia stipri ir vie-
ninga yra mūsų bendruomenė. 
Kaip ir tada, kai vieningai dė-
jome parašus po peticija, pra-
šydami išsiaiškinti Druskininkų 
puolimo organizatorius. 

Prasidėjus karantinui, mūsų 
bendruomeniškumas vėl pasitvir-
tino ─ iškart atsirado nemažas 
būrys savanorių, norinčių padė-
ti druskininkiečiams, kuriems rei-

kia pagalbos. Skaičiau, kad susi-
darė net 25 savanorių grupė. Gal 
aš klystu, tačiau abejoju, kad prie 
savanorių būtų prisijungę ir tie pi-
liečiai, kurie tik kritikuoja valdžią ir 
nori, kad Druskininkams būtų tik 
blogiau.

Nekonstruktyviai politikuojanti 
vietinė opozicija jau parodė savo 
tikrąjį veidą, kaukes nusimetė ir jų 
vadukai sostinėje. Konservatorių 
vedlys, matydamas, kad Premje-
ras ir sveikatos apsaugos minis-
tras visai neblogai juda per spy-
gliuotas koronoviruso tvoras ir 
taip gali sumenkinti konservato-
rių reitingus, jau antrą savaitę rei-
kalauja pakeisti Aurelijų Verygą ir 
jo vieton įtaisyti kariškį. Kas galė-
tų paneigti, jog tai galėtų būti pir-
mas žingsnis į šliaužančią karinę 
diktatūrą, po kurios, kaip rodo kitų 
valstybių istorijos, paprastai vyks-
ta karinis perversmas. 

Konservatoriai eina dar toliau 
─ reikalauja šalyje skelbti nepa-
prastąją padėtį. Turbūt nedauge-
lis žino, kaip tai atrodo realybė-
je. Susiradau LR Nepaprastosios 
padėties įstatymą ir sužinojau ne-
tikėtų dalykų. 

Įvedus nepaprastąją padėtį, ins-
titucija, atsakinga už ekstremalių 
situacijų valdymą, imasi visų rei-
kalingų priemonių nepaprasto-
sios padėties įvedimo tikslui pa-
siekti. Šiai institucijai vadovauja 
Vyriausybės skiriamas asmuo. 
Jis koordinuoja karinių vienetų 
veiksmus. (Praėjusią savaitę gir-
dėjome raginimų pakeisti Valsty-
bės ekstremaliųjų situacijų centro 
vadovą Aurelijų Verygą krašto ap-
saugos ministru Raimundu Karo-
bliu).

Savivaldybių teritorijoje gali būti 
įvestas tiesioginis valdymas, su-
darytos viešosios tvarkos apsau-
gos komendantūros. Jos sudaro-
mos iš Vidaus reikalų sistemos, 
Valstybės saugumo departamen-
to pareigūnų, krašto apsaugos 
sistemos institucijų karių ir kt.

Komendantų įsakymai nepa-

prastosios padėties metu yra pri-
valomi visiems toje teritorijoje 
esantiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, taip pat ir savivaldybių 
merams.

Nepaprastosios padėties įvedi-
mas lemtų, kad laikinai gali būti 
apribojamos teisės ir laisvės, nu-
rodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 
32, 35 ir 36 straipsniuose.

Įstatymas numato laikiną fizinių 
asmenų naudojimosi teisėmis ir 
laisvėmis apribojimą, laikiną juri-
dinių asmenų veiklos apribojimą, 
laikinus valstybės ir savivaldybių 
institucijų įgaliojimus ir kt.

Komendantūros pareigūnai turi 
teisę bet kuriuo paros laiku įeiti į 
asmens būstą be jo sutikimo, taip 
pat panaudoti būstą komendantū-
ros pareigūnams, asmenims, pa-
sitraukusiems iš savo gyvenamų-
jų vietų, apgyvendinti.

Transporto priemonės ir kitas 
piliečių turtas gali būti rekvizuoja-
mas. Rekvizicija – tai atlygintinas 
negrąžintinas turto paėmimas iš 
savininko ar turto valdytojo visuo-
menės poreikiams, atlyginant tur-
to vertę jo savininkui nedelsiant 
po nepaprastosios padėties at-
šaukimo.

Ieškoti, gauti, skleisti informaci-
ją apie ekstremalią situaciją arba 
valstybės institucijų ir pareigūnų, 
komendantūrų veiksmus leidžia-
ma tik atitinkamų valstybės insti-
tucijų vadovo sutikimu ar leidimu.

Asmenys neturi teisės be speci-
alaus leidimo pakeisti savo nuo-
latinės gyvenamosios vietos, 
įvedamas transporto priemonių 
judėjimo apribojimas.

Be teismo sprendimo gali būti 
vykdoma gyventojų pašto siuntų, 
dokumentų siuntų, pašto perlaidų 
bei jų dokumentų slapta kontrolė.

Tai tik keletas ištraukų iš galio-
jančio LR Nepaprastosios padė-
ties įstatymo.

Štai tokios tvarkos pageidauja 
konservatoriai, tokios diktatūros. 
Konservatoriai nusiima kaukes. 
Jų veiduose nepastebiu nė laše-

lio demokratijos. 
O dabar įsivaizduokime, kaip 

apsidžiaugtų nuolatiniai mūsų 
savivaldybės darbo kritikai, jei 
būtų įvesta nepaprastoji padė-
tis. Vietos valdžia būtų apribota, 
ateitų koks nors komendantas 
be diplomo ir su naro kostiumu 
bei pareikštų, kad per Tarybos 
posėdžius bus galima pasisaky-
ti po 5 minutes, o gal net pus-
valandį, nes tai pati didžiausia 
Druskininkų problema. Ir garsiai 
pareikštų, kad Druskininkuose 
viskas blogai, todėl juos reikia 
gelbėti. 

Taip gelbėti, kaip Dalia Gry-
bauskaitė praėjusią savaitę puo-
lė gelbėti Lietuvos, keistai pamir-
šusi, kad ji jau ne S. Daukanto 
aikštės šeimininkė, kad dabar 
nurodymus įvarioms instituci-
joms bus dalinti daug sunkiau, o 
buvę jos uolūs tarnai teisėsau-
goje dabar nesistengs, nes ordi-
nus ir postus dalins jau kitas šei-
mininkas. 

Panašu, kad Grybauskaitė no-
rėjo padėti ne Lietuvai, bet kon-
servatoriams: šiems prabilus 
apie A.Verygos nušalinimą, buvu-
si karalienė ministrą išvadino asi-
lu. Puiki pagalba. Į vienus vartus. 
O gal ji, kaip ir konservatoriai, ti-
kisi, kad Lietuvoje bus įvesta ne-
paprastoji padėtis ir viskas vėl pa-
sikeis? Konservatoriams tai būtų 
puikus koziris prieš artėjančius 
Seimo rinkimus. 

Teisės profesorius Vytautas 
Sinkevičius: „Pagal Konstituci-
ją nepaprastoji padėtis gali būti 
įvesta tik tais atvejais, kai iškyla 
grėsmė konstitucinei santvarkai 
ir visuomenės rimčiai. Tokios si-
tuacijos Lietuvoje nėra, vadinasi, 
nepaprastoji padėtis negali būti 
įvesta“.

Keistas ir baugus tas CO-
VID-19: nuplėšia nuo žmonių 
kaukes, tačiau ne visada pavyks-
ta pamatyti tikruosius jų veidus, 
nes juos paslepia privalomai ne-
šiojami respiratoriai. 

Nuomonė

Parkelyje priešais parduotuvę MAXIMA (M. K. Čiurlionio g. 95, Druskininkai) rastas nešiojamas kompiuteris.
Viečiūnų miestelyje, Verpėjų g. 12 esančiame garažų masyve ant kelio rastas mobilaus ryšio telefonas. 

Dėl pamesto kompiuterio ir telefono prašome kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą adresu Vytauto g. 41. 

Projektas „Be streso“ – nuotolinės psichologo 
konsultacijos jaunimui

2020-aisiais Druskininkų jau-
nimo užimtumo centras vyk-
do Druskininkų savivaldybės 
finansuojamą visuomenės svei-
katos projektą „Be streso“. 
Dirbdami su jaunimu, pastebi-
me, kad jaunuoliai kasdien su-
siduria su vis naujais iššūkiais, 
kurie kenkia jauno žmogaus 
psichologinei sveikatai, todėl, 
pasitelkdami įvairius metodus, 
siekiame stiprinti jaunuolių psi-
chologinį atsparumą. Projektas 
orientuotas į jaunimo psicho-
loginės sveikatos saugojimą ir 
gerinimą, didinant psichosocia-
linių paslaugų plėtrą.

Projekto metu bus organzuojami 
susitikimai tėvams su lektoriumi 
Vaidu Arvasevičiumi. Jų metu tė-
vai nagrinės jiems rūpimus klau-
simus apie bendravimą ir ryšio 
mezgimą su paaugliais. Taip pat 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre 14-29 metų amžiaus jauni 
žmonės į psichologus gali kreiptis 
nemokamai. 

Atsižvelgiant į pasaulyje susi-

dariusią situaciją dėl COVID19 
viruso plitimo, kurios metu visų 
žmonių gyvenimai yra paveikti ap-
ribojimais ir suvaržymais, psicho-

logo konsultacijas jaunimui orga-
nizuojame nuotoliniu būdu. 

Druskininkų JUC informacija

Skubiai parduodama „Mazda Premacy“, 2,0 l, 
dyzelis, 2004 m., važiuojanti. 

Kaina – 380 Eur, tel. 8 624 69222
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Alternatyva – Savivaldybės 
dovanotos Microsoft Office 
sistemos integravimas 

„Atgimimo“ mokykloje dar praė-
jusią savaitę vyko bandomosios 
veiklos, tada buvo sėkmingai pri-
sijungta prie Eduka klasės ir kitų 
platformų, vaizdo konferencijų. 
Dauguma mokytojų pabendra-
vo su savo mokiniais, pasitikrino, 
kaip veikia šios sistemos. „Dvie-
jų savaičių intensyvaus mokymo-
si, ruošimosi rezultatus aptarėme 
su Metodine taryba vaizdo kon-
ferencijose, administracija nuolat 
bendrauja įvairiomis IT priemonė-
mis ir tarpusavyje, ir su mokytojų 
grupėmis, atskirais darbuotojais, 
rengiami reikalingi dokumentai. 
Susikūrė metodinių grupių ben-
dradarbiavimo aplinkos, klasių 
bendruomenių grupės. Išdalino-
me mokiniams mokyklos turimas 
IT priemones pagal klasių auklė-
tojų sąrašus, tęsiame toliau“, – 
pasakojo „Atgimimo“ mokyklos 
direktorė Danutė Časienė. 

Mokykla karantino laiku ruošėsi 
ir alternatyviam variantui – Micro-
soft Office sistemos integravimui. 
Mokymai vyksta intensyviai, plat-
forma paruošta, liko baigiamieji 
darbai. Smagu, kad Savivaldybės 
Kalėdinė dovana – Microsoft Offi-
ce 365 – bus panaudota daugeliui 
funkcijų: bendradarbiavimui, do-
kumentų rengimui, pamokų orga-
nizavimui.

„Pradžia, atsižvelgiant į galimy-
bes, gera. Kiekviena mokymo-
si diena atneš savų džiaugsmų ir 
problemų, kurias mes spręsime 
kartu. Būkime sveiki, nepraraski-
me geros nuotaikos ir optimizmo!“ 
– sakė D. Časienė

Užduotis iš anksto išsiuntė ir 
mokinių tėvams

Druskininkų „Saulės“ pagrindi-
nėje mokykloje užduotis savaitei 
visi mokytojai paruošė ir išsiun-
tė mokiniams per TAMO dienyną 
dar iki kovo 30 d., todėl pirmadie-
nį jiems nekilo problemų dėl pa-
sijungimo. „Kai kurios mokytojos 
dar penktadienį surengė vaizdo 
konferencijas, kurių metu pasa-
kojo, kaip dirbs nuotoliniu būdu. 
Manau, kad naujajam mokymo-
si būdui pasirengėme neblogai, 
o kai šis procesas įsibėgės, netu-
rėsime jokių problemų – tik nau-
dą“, – pasakojo „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos direktorė Ramutė 
Siliūnienė.

Įžvelgia daug teigiamų dalykų
Viečiūnų progimanzijos vado-

vai po dviejų savaičių intensy-
vaus pasiruošimo, kurio metu 
buvo įvertintos mokytojų ir vaikų 
galimybės dirbti nuotoliniu būdu, 
džiaugiasi sėkmingu startu. Kaip 
teigė progimnazijos direktorė Ža-
neta Krivonienė, ugdymo proce-
se pirmomis dienomis dalyvavo 
visi ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir 1-8 klasių mokiniai: „Progimna-
zija ugdymą organizuoja, naudo-
dama Google classroom, EDU-
KA mokymo platformas, TAMO 
ir „Mano darželis“ dienyną, EMA 
pratybas, vyksta vaizdo pamo-
kos per Skype ir Zoom. Ikimo-
kyklinio ugdymo mokytojai kuria 
vaizdo filmukus, siunčia užduotė-
les tėvams. Po pirmos dienos su-
laukėme daug gerų atsiliepimų iš 
tėvelių, kad mokytojai puikiai pa-
siruošę, aiškios ir kūrybiškai ori-
ginalios užduotys.“ Progimnazijos 
direktorės teigimu, sėkmę lemia 
tinkamų mokymo ir mokymosi 

metodų, vaizdinių priemonių ir už-
duočių parinkimas. 

„Apibendrindami nuotolinio mo-
kymosi privalumus, galime įžvelg-
ti ir kitų teigiamų dalykų. Per šias 
dvi savaites mokytojai turėjo 
įveikti baimę dirbti su informaci-
nėmis technologijomis, atsirado 
daug glaudesnis santykis tarp ko-
legų. Labai daug pagalbos ir pa-
laikymo sulaukiame iš tėvų, todėl 
galime pasidžiaugti šiltais santy-
kiais, parama“, – sakė Ž. Krivo-
nienė.

Panašiai situaciją apibūdino ir 
Leipalingio progimnazijos direk-
torė Asta Černiauskienė: „Tokios 
krizinės situacijos suartina, mo-
bilizuoja, tarsi įsijungia papildomi 
gebėjimai, energija. Labai dėkoju 
savo mokytojams, kurie aktyviai 
bendrauja su mokiniais, jų tėvais, 
čia ir dabar sprendžia iškilusias 
problemas.“

Džiaugėsi grįžtamuoju ryšiu
Druskininkų lopšelio-darželio 

„Bitutė“ direktorė Lina Bagdona-
vičienė nuotolinio ugdymo startą 
laiko sėkmingu: „Gauname daug 
pozityvių tėvų atsiliepimų. Naudo-
jama Clasroom platforma yra len-
gvai prieinama ikimokyklinio ug-
dymo mokytojams, specialistams 
ir tėvams. Ji leidžia funkcionaliai 
susisteminti visą ugdomąją me-
džiagą, pritaikytą skirtingų gebėji-
mų ugdytiniams, kurie gali pakar-
toti įkeltas veiklas ne vieną kartą 
arba jas atlikti jiems tinkamu lai-
ku. Tai – puikus įrankis ir pagal-
ba tėvams organizuoti edukaciš-
kai kokybišką vaikų užimtumą.“

„Bitutės“ vadovės teigimu, į nuo-
tolinį ugdymą noriai įsitraukė su 
visų amžiaus tarpsnių vaikais dir-
bantys pedagogai, švietimo pa-
galbos specialistai, kūrybiškai 
ieškantys ugdymo proceso tobu-
linimo sprendimų, patys besimo-
kantys ir išgyvenantys iššūkio lai-
kmetį. 

„Dalijamės nuotraukomis, kurias 
vertiname, kaip puikų grįžtamąjį 
ryšį iš tėvų ir ugdymo proceso or-
ganizavimą, laikantis nuostatos – 
ugdymas dėl vaiko. Juk dirbame 
darbščiau už bites!“ – juokavo L. 
Bagdanavičienė. 

Savo komanda nuoširdžiai 
džiaugėsi ir lopšelio-darželio „Ži-
butė“ direktorė Rasa Vaisietienė: 
„Stebiuosi kiekvieną dieną. Tikrai 
nespaudžiu, nereikalauju. Prašau 
kiekvienos auklėtojos pagal jų ga-
limybes bendradarbiauti su tėvais 
ir vaikučiais. Tačiau matau, kaip 
gražiai jos dirba – filmuoja vaizdo 
pasakas, kuria žaidimus.“

Neformalus ugdymas – taip 
pat nuotoliniu būdu

Kūrybiškai su savo auklėtiniais 
dirba ir Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos mokytojai bei 
Druskininkų sporto centro trene-
riai. Rankinio trenerė D. Sukan-
kaitė į „Lentos“ iššūkį įtraukė ne tik 
savo treniruojamų komandų vai-
kus, bet ir jų tėvus, pažįstamus. 
Trenerė nuolat dalijasi nuotaikin-
gais video, taip motyvuodama vi-
sus, palaikydama gerą nuotaiką,   
kurdama  geras emocijas. 

Diana Brown, Švietimo 
skyriaus vedėja: „Jau baigia-
ma sisteminti informacija dėl 
mokinių aprūpinimo kompiute-
riais, tačiau dar užtruks pirki-
mo procedūros. Nepaisant to, 
žinau, kad mokyklų vadovai 
operatyviai sprendžia kiekvie-
ną individualų atvejį – dabar 
mokiniams išdalinti mokyklų 
jau turimi kompiuteriai. 

Tačiau nereikėtų dabar viso 
ugdymo proceso suvesti tik į 
kompiuterį. Yra daugybė būdų 
mokytis savarankiškai, nau-
dojant jau turimas priemones – pratybas, vadovėlius, o taip pat 
– skaitant knygas. Visi švietimo ekspertai vieningai sutaria, kad 
knygų skaitymas – vienas svarbiausių ir efektyviausių žmogaus 
lavinimo būdų. 

Visiems sėkmės, nuoširdi padėka. Kantrybės ir vienybės!“

Druskininkų mokiniai ir pedagogai nuotolinio mokymo 
iššūkį įveikė sėkmingaiAtkelta iš 1 psl.

Nors apie nuotolinį mokymą spręsti dar anksti, aišku viena – mokiniams toks mokymosi būdas yra priimtinas, sparčiai prie jo stengia-
si prisitaikyti ir mokytojai/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Nedeginkime pernykštės žolės!

Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau per 350 kartų skubėjo ge-
sinti degančios žolės. Pernykštės žolės gaisrai – labai pavojin-
gi, nes nekontroliuojama liepsna lengvai gali persimesti į miš-
kus ir durpynus, nukeliauti iki gyvenamųjų namų, o kaip parodė 
praėjusių metų patirtis, supleškinti ir visus kaimus.

Iš viso pernai atvirosiose teritorijose kilo 4980 gaisrų, išdeginusių 
daugiau kaip 3,2 tūkst. ha. Tokių gaisrų gesinimas daug kainuoja, o 
užgesinti juos – sudėtinga. Dažniausiai arti nėra vandens šaltinių, 
ugnį tenka gesinti parankinėmis priemonėmis, kvėpuojant aitriais dū-
mais. Prie tokių gaisrų labai sunku privažiuoti sunkiasvorėms ugnia-
gesių mašinoms: automobiliai klimpsta dirvose, lūžta, genda brangi 
technika, ugniagesiai išeikvoja daug fizinių jėgų. Negana to, išvykę 
gesinti degančių pievų ar miškų, jie ne visada gali laiku suskubti į su-
dėtingesnius ir didesnius gaisrus ar nelaimes, kai jų pagalbos reikia 
nedelsiant.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prašo gyven-
tojų nedeginti pernykštės žolės, o, pastebėjus tokius gaisrus, nepra-
eiti pro šalį, pasistengti ją užgesinti, nelaukti, kol liepsna išplis į di-
desnius plotus. Liepsnojančią žolę nedideliame plote lengvai galima 
užgesinti, užplakant liepsną medžių šakomis, užpilant ją vandeniu 
arba smėliu. Jeigu matote, kad su ugnimi nepavyks lengvai susido-
roti, nedelsdami kvieskite ugniagesius skubiosios pagalbos tarnybų 
telefonu 112.

Primename, kad už sausos žolės deginimą gyventojams gresia 
baudos nuo 30 iki 300 eurų.

Druskininkų PGT informacija

Mūsų prašo tiek nedaug – likime namuose!

Zita Jančiauskienė, „Bočių“ 
bendrijos pirmininkė

Mieli senjorai, mes visada no-
rėjome sulaukti paklusnumo iš 
savo vaikų, anūkų ir proanūkių. 
Dabar atėjo laikas atsilygin-
ti jiems tuo pačiu. Juo labiau, 
kad prašo jie tiek nedaug – būti 
namuose. Taigi, mieli senjorai, 
įsiklausykime, pakluskime, įro-
dykime, kad mes, išgyvenę ka-
rus, tremtis, badą (turiu omeny-
je garbaus amžiaus žmones), 
ištversime ir dabar, rodydami 
pavyzdį kitiems – LIKSIME NA-
MUOSE!

Ties, kuriems reikia pagalbos, 
priimkime ją. Juk siūlosi savano-
riai, kaimynai. Džiugu, kad yra lai-
kraštis „Mano Druskininkai“, ku-
riame yra plačiausia informacija, 

kur kreiptis, kokiu numeriu skam-
binti, kaip elgtis vienu ar kitu atve-
ju. Pasinaudokime tuo, džiauki-
mės, dėkokime, kad mumis taip 
rūpinamasi. O jeigu jau kam labai 
reikia išeiti iš namų, dėvėkite ap-
saugines kaukes, pirštines, laiky-
kitės nurodytų taisyklių.

Juk mes esame sukaupę daug 
patirties, suprantame, kaip sun-
ku medikams, valdžios atstovams, 
policijai – turime visokiais būdais 
juos palaikyti, remti ir jiems padėti.

Mieli „Bočių“ bendrijos nariai, 
nenutraukime savo veiklų, jas kū-
rybingai atlikime namuose. Pa-
darykime namų darbus, kad, pa-
ilsėję, kupini sumanymų, kitais 
metais vėl galėtumėme prasmin-
gai švęsti mūsų veiklos 20-metį.

Dėkoju „Kraitės“ klubo vadovei 
Janinai Klimienei, kuri pirmomis 
karantino dienomis ėmėsi siū-
ti apsaugines kaukes ir jas dalinti 
tiems, kas jų neturi. Visos jos klu-
bo narės kuria įvairiausius velyki-
nius suvenyrus, kad, pasibaigus 
karantinui, juos galėtų parodyti 
bendruomenei. Kai kurios ruošia 
ir savo darbų albumus. J. Klimie-
nės darbus galite rasti ir jos „Fa-
cebook“ paskyroje.

„Žodžio meno“ klubo nariai, va-
dovaujami žodžio meno meistrės 
Audronės Padegimaitės, ruošia-
si paminėti įžymias datas, mokosi 
eilėraščius arba patys juos kuria.

Stropiausi rytmetinės mankštos 
lankytojai mankštinasi namuose. 
Jei kas to nedaro, tai jau daryki-

te, netingėkite! Šokėjos, – šokite, 
dainininkai, – dainuokite, niūniuo-
kite! Visi darykite savo mėgsta-
mus darbus, tuomet ir laikas grei-
čiau prabėgs, o kai susirinksime, 
turėsime kuo pasidžiaugti, nu-
veiktais darbais pasigirti.

O dabar kiek smagesnis mano 
„namų darbas“. Kartoju daiktavar-
džių linksniavimą:

Kas labiausiai turi bijotis koro-
noviruso? SENJORAI

Ko nenorime susitikti parduotu-
vėse? SENJORŲ

Kam labiausiai reikalinga pagal-
ba į namus? SENJORAMS

Ką dažniausiai per visus infor-
macijos kanalus ragina pasilikti 
namuose? SENJORUS

Kuo norėtų pasitikėti, džiaugtis 
jų paklusnumu Druskininkų savi-
valdybės bendruomenė? SEN-
JORAIS

Kame sukaupta didžiausia gy-
venimo patirtis, kuria dar ilgai no-
rėtų dalintis jų vaikai? SENJO-
RUOSE

O, SENJORAI, – būkime na-
muose, dirbkime gerus darbus ir 
ilsėkimės. 

Jei kam labai liūdna ir norite 
pabendrauti, skambinkite tel. 8 
618 38292

Su artėjančiomis šv. Velykomis! 
Stiprybės ir kantrybės Savival-
dybės vadovams, medikams, sa-
vanoriams, visiems, kurie daro 
viską, kad visi druskininkiečiai su-
lauktų dar daugybės šv. Velykų! 

Dėkojame bendruomenei už paramą!
Druskininkų ligoninės medikai nuoširdžiai džiaugiasi, sulaukę bendruomenės palaikymo ir 

jaučiasi saugiau, turėdami apsaugos priemonių, kurių dalį jau įsigijo iš Jūsų paaukotų pinigų.
 Per savaitę Druskininkų ligoninei paaukota daugiau nei 14 tūkstančių eurų. Dalį šių lėšų jau 

panaudojome – už jas įsigijome svarbiausių medicininių apsaugos priemonių.
Nuolat sulaukdami gyventojų klausimų, kaip jie gali prisidėti prie ligoninės darbo kovoje su 

pandemija, kviečiame suvienyti jėgas ir prisidėti prie kilnaus tikslo:

Druskininkų ligoninės sąskaita paramai: LT287300010002225314
Mokėjimo paskirtyje nurodykite: priemonėms kovoje su pandemija

Nuoširdžiai dėkojame visiems  už paramą ir pasitikėjimą. Su Jumis jaučiamės stipresni!

Druskininkų ligoninės kolektyvas

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS, 
grindinio TRINKELES, 
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ
Tel. (8-620)65577

Nemokamas maisto prekių 
pristatymas

Iki šiol negalime patikėti, kaip greitai visus metus šurmu-
liuojantis miesto ritmas sustojo. Nors ir labai sunku, bet už-
darėme mylimo ir puoselėjamo verslo duris.

Kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas, 100 proc. palai-
kau mero ir Savivaldybės sprendimą šiuo metu uždrausti 
teikti apgyvendinimo paslaugas.

Labai svarbu savalaikiai uždaryti duris tam, kad greičiau galėtume vėl saugiai ir plačiai jas 
atverti. 

Kol mūsų veikla sustabdyta, mielai padėsime tiems, kam pagalbos reikia labiausiai.
Nemokamai pristatysime maisto produktus ar vaistus iš IKI arba Maxima parduotuvių septy-

niasdešimtmečiams ir vyresniems senjorams ar negalią turintiems žmonėms.

Skambinkite tel. 8 604 60628 ir mes Jums padėsime!

Užgriuvus sunkumams, ypač svarbi susitelkusi bendruomenė. Kartu už Druskininkus!

Daugiau informacijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Maisto prekių pristatymas į namus Druskininkuose“

Akvilė ir Modestas Vitkauskai, 
atostogų namų SAKA šeimininkai
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Kokia įdomia veikla druskininkiečiai užsiima karantino metu?
Jau prabėgo daugiau kaip dvi savaitės karantino, ir jis tęsis dar mažiausiai iki Šv. Velykų. „Kaip leidžiate laiką namuose? Kokios veiklos susigalvojate 

sau ir savo šeimai? Kepate pyragus, siuvate, mezgate, šokate, dainuojate, piešiate? Gal atsirado daugiau laiko pomėgiams ir įvairių talentų atsiskleidi-
mui?“, – klausėme savo skaitytojų „Facebook“ paskyroje ir prašėme su mumis pasidalinti  nuotraukomis. Dėkojame visiems, kurie atsiuntė užfiksuo-
tas savo veiklas! Šį kartą – tik keletas iš Jūsų atsiųstų nuotraukų, kuriomis kviečiamės aktyviai dalintis „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“.

Atsiuntė Aurelija Tankelevičienė

Natalija Žitkevičienė: „Skaitom, kepam, verdam ir džiaugiamės bundančia gamta.“

Milda Klybienė: „Kepu pyragus, siuvu 
kaukes, daržininkauju.“

Janina: „Siuvame žaislus iš išaugtų dra-
bužių.“

Atsiuntė Ksona Rasa

Arnas Paulius Tamkevičius: „Modelius 
klijuoju, labai raminantis užsiėmimas.“

Atsiuntė Aistė Stonkienė RatkelytėAtsiuntė Aurelija Tankelevičienė
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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, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Parduoda skaldytas 
beržines ir alksnines 

malkas. 
Tel. 8 673 56110 

Profesionali konsultacija
TARO KORTOMIS 

visais Jums rūpimais klausimais
Tel. 8 614 96329

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 mūri-
nis namas arba keičiamas į butą Vilniuje. 

Tel.: 8 602 10802, 8 675 57201

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

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

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Pirkčiau ar išsinuomo-
čiau patalpas dirbtu-

vėms, siūlykite įvairius 
variantus.

 Tel. 8 646 22367 

GRINDŲ 
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

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 

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Knygas bibliotekai grąžinsite, 
kai ji vėl dirbs

Vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 
25 d. nutarimu Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Res-
publikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo karantinas tęsia-
mas iki 2020 m. balandžio 13 d.:

1. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankytojai neap-
tarnaujami;

2. atšaukiami visi masiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje ir pada-
liniuose;

3. knygas grąžinsite, pasikeitus situacijai;
4. informaciją galite gauti tel.: +370 675 00317, (8 313) 52358.
5. Bibliotekos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, taigi sekite mus 

FACEBOOK paskyroje „Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka“. 
Būkite sveiki ir saugus!

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos 
informacija 

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, Au-

gust ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Skelbiame šeimos gydytojų ir su jais dirbančių 
slaugytojų kabinetų telefonų numerius, kitų 
kabinetų gydytojų telefonų numerius, kuriais 

galite susisiekti dėl nuotolinių paslaugų:
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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

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

gas pagal kliento finansines gali-
mybes. 

Tel. 8 605 81979

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 
bet norime pasidalinti Jūsų skausmu...

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Iloną Aksentienę ir jos artimuosius. 

Druskininkų savivaldybės administracija

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

Kiekvienas palieka pėdą žemėje,
kai einame laukais.

Jei gilios – jos ilgai išlieka, 
jei teisingos – jos tampa keliais. 

(Just. Marcinkevičius)

Iškeliavus į Amžinybę Antanui Zabotkai – 
vienam iš iškiliausių Druskininkų krašto Mokytojų, 

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Druskininkų savivaldybė 
ir Švietimo bendruomenė

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės Priėmimo-sku-
bios ir konsultacinės pagalbos ir Intensyvios terapijos skyrių 
medikams už profesionalumą, supratingumą, jautrumą ir mo-
ralinį palaikymą. Ačiū tariame Savivaldybės administracijai, ar-
timiesiems, giminėms, draugams ir visiems, palaikiusiems bei 
užjautusiems mus sunkią netekties valandą, palydint į paskuti-
nę kelionę mylimą Mamytę Teofilę Marčinskienę.

Dukra Ilona ir sūnus Darius su šeimomis

Karantino metu padangos Rūšiavimo centruose 
nepriimamos – visas palikite pardavėjams

Netrukus prasidės intensy-
vus automobilių padangų kei-
timo sezonas. Jo metu priva-
loma visas senas, naudojimui 
netinkamas padangas palik-
ti ten, kur įsigyjamos naujos, 
arba palikti autoservisuose, 
kuriuose jos montuojamos. 

„Padangų pardavėjai privalo 
vykdyti savo prievolę tvarkyti nau-
dotas padangas, kurios karantino 
metu Rūšiavimo centruose (di-
delių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėse) nebus priimamos. Vi-
sos padangos turi likti ten, kur 
perkamos ar anksčiau buvo pirk-
tos naujos – norint palikti anks-
čiau įsigytas padangas, reikia tu-
rėti pirkimo čekį“, – sakė Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) Rūšiavimo centrų vei-
klos organizavimo padalinio va-
dovas Linas Brazauskas. 

Jis priminė, kad karantino metu 
Rūšiavimo centruose nepriima-
mos ne tik naudotos padangos, 
bet ir kitos apmokestinamos atlie-
kos, kurias priduodant, reikia pil-
dyti deklaracijas ar kitokios for-
mos dokumentus. 

Tai padaryta, atsižvelgiant į 
Aplinkos ministerijos rekomenda-
cijas ir siekiant maksimaliai ap-
saugoti Rūšiavimo centrų darbuo-
tojus bei lankytojus nuo galimo 

užkrato.
Pagal anksčiau patvirtintą tvar-

ką, gyventojai, norėdami priduoti 
į Rūšiavimo centrus lengvųjų au-
tomobilių padangas, automobi-
lių plastikus, privalo užpildyti ati-
tinkamų formų dokumentus, tad 
kontaktas tarp atliekas atvežusio 
gyventojo ir aikštelės prižiūrėtojo 
būtų neišvengiamas ir galėtų tapti 
papildoma grėsme. 

Pasikeitus situacijai, rūšiavimo 
centrai gali būti ir visai uždaryti. 
Alytaus regione jie savo veiklos 
nenutraukia – dirba pagal nusta-

tytą grafiką. Gyventojai čia gali at-
vežti ir palikti neapmokestinamas 
atliekas, tačiau tą daryti reko-
menduojama, tik esant būtinumui 
ir laikantis visų privalomų reikala-
vimų – vengti kontaktų su aplinki-
niais, išlaikyti bent 2 metrų atstu-
mą, naudoti vienkartines pirštines 
ir dezinfekcinį skystį. 

Daiktų mainų punktai karanti-
no metu neveikia – į juos užei-
ti negalima, naudoti daiktai ne-
išduodami. 

ARATC informacija

Karantino metu Rūšiavimo centruose nepriimamos ne tik naudotos padangos, bet ir ki-
tos apmokestinamos atliekos, kurias priduodant, reikia pildyti deklaracijas ar kitokios for-
mos dokumentus/ARATC archyvo nuotrauka

ARATC parūpino specialius maišus 
užkrėstoms atliekoms

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras (ARATC) nupir-
ko ir visoms regiono savival-
dybėms išdalijo specialius 
maišus, skirtus COVID-19 už-
sikrėtusių ir saviizoliacijo-
je esančių žmonių komunali-
nėms atliekoms surinkti. Šios 
atliekos turi būti dedamos į du 
maišus ir tvarkomos atskirai 
nuo kitų atliekų. 

Į specialius maišus surinktos 
atliekos, atvežtos į rūšiavimo li-
niją, nebus rūšiuojamos, čia dir-
bantys žmonės maišų nelies 
rankomis – jie mechanizmu bus 
nukeliami, atskirai kaupiami ir iš-
vežami deginti.

„Svarbiausias tikslas dabar – 
apsaugoti atliekų tvarkymo sek-
toriuje dirbančius žmones, kurie, 
kaip rodo įvairių tyrimų duome-
nys, pagal pažeidžiamumą pan-
demijos metu yra antroje vietoje 
po medikų“, – sako ARATC direk-
torius Algirdas Reipas.

ARATC nupirkti 60 ir 120 li-
trų talpos specialūs, plyšimams 
atsparūs, sandariai užtraukia-
mi maišai užkrėstoms atliekoms 
bus dalijami savivaldybių nuro-
dytose vietose. Dėl jų išdavimo 
į savivaldybę ar seniūniją turi 
kreiptis virusu COVID-19 užsi-
krėtę ir namuose besigydantys 
bei saviizoliacijoje esantys as-
menys. 

Maišai jiems bus pristatyti 
arba perduoti per asmenis, ku-
rie prižiūri bei padeda sergan-
tiems ar saviizoliacijoje esan-
tiems žmonėms. 

Į šiuos specialius patvarius mai-
šus, turi būti metamos pas virusu 
užsikrėtusius ar saviizoliacijoje 
esančius žmones susidarančios 
mišrios komunalinės atliekos: no-
sinės, apsauginės kaukės, vien-
kartinės pirštinės ir kitos asmens 
higienos priemonės. 

Popierines servetėles, popieri-
nius vienkartinius rankšluosčius 

reikia mesti kartu su išrūšiuoto-
mis maisto atliekomis, kurios ne-
patenka į mišrių atliekų srautą – 
jos iš karto kraunamos į boksus 
ir sterilizuojamos aukštoje tempe-
ratūroje.

Specialų maišą užpildžius 
atliekomis, jį reikia sandariai už-
rišti, įdėti į antrą patvarų gelto-
nos spalvos maišą, jį taip pat už-
rišti ir rekomenduojama užrašyti 
datą, kada maišas užpildytas. Į 
komunalinių atliekų konteinerius 
šiuos maišus išmesti praėjus 72 
valandoms po užpildymo – kad 
žūtų į vidų patekęs virusas ar ki-
toks užkratas. 

Šiuos maišus į konteinerius turi 
išmesti sergantiems ar saviizolia-
cijoje esantiems žmonėms pade-
dantys asmenys, mūvėdami vien-
kartines pirštines. 

„Atskirai surenkant galimai už-
krėstas atliekas padidinsime ir 
kiekvienas savo, ir atliekas tvar-
kančių žmonių saugumą“, – sakė 
A. Reipas. 

Jis pabrėžė, kad savivaldybių 
paskirtose karantinavimo vie-

tose susidarančios atliekos turi 
būti tvarkomos, kaip medicininės 
atliekos, savivaldybėms sudarant 
sutartis su įmonėmis ir iš kar-
to pakuojant šias atliekas į degi-
nimui skirtas pakuotes. Kartu su 
kitomis komunalinėmis atliekomis 
išmestos karantinuojamų žmonių 
atliekos sudaro galimybes viru-
sui plisti ir kelia papildomą grės-
mę mums visiems.

Praėjusią savaitę Jungtinių Tau-
tų aplinkos apsaugos programos 
ekspertai paragino vyriausybes 
atliekų tvarkymą laikyti neatidė-
liotina ir būtina viešąja paslauga, 
siekiant pandemijos metu suma-
žinti galimą antrinį poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai. 

ARATC primena, kad karantino 
metu neveikia rūšiavimo centruo-
se esantys daiktų mainų punktai, 
čia nepriimamos naudotos pa-
dangos, automobilių plastikai bei 
kitos apmokestinamos atliekos, 
kurias priduodant reikia pildyti do-
kumentus. 

ARATC informacija

Sergančių ir saviizoliacijoje esančių asmenų atliekos turi būti renkamos į specialius san-
darius ir patvarius maišus/ARATC archyvo nuotrauka



2020 m. balandžio 2 d.                                                          Savaitraščio Nr. 24812

2020.04.04 d.
Šeštadienis

2020.04.03 d.
Penktadienis

2020.04.05 d.
Sekmadienis

2020.04.06 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 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Liusi.
00:20 Vyrai ir viščiukai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nepažintas meras. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
11:55 „Tai bent giminaičiai“ .
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 „Zootropolis“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS „Ka-

ribų piratai. „Juodojo perlo“ užkeikimas“ .
00:35 „Karaliaus vardu. Požemių 

pasaulio sakmė“.
02:45 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“ .
04:50 „Atsakomasis smūgis“.

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. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Karalius Artūras. Kalavijo legenda.
23:30 Zūlanderis 2.
01:35 Demonų miškas.
03:20 Patriotų diena.

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

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. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Tiek žinių. 
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras”.
21.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 

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

sia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.
23:25 Rydiko kronikos.
01:30 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės. 
07:35 Sunkus vaikas.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:30 Veranda. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė. 
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Legendiniai megastatiniai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Dram-

blių belaukiant.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Laukinės Arkties 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 Dainuokim kartu! 
22:50 Tomo Krauno afera.
00:40 Liusi.
02:05 Federikui Feliniui – 100. Or-

kestro repeticija.
03:20 Pasaulio dokumentika. Dram-

blių belaukiant.
04:10 Klausimėlis. 
04:40 Sunkus vaikas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 LRT radijo žinios.
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. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Tolimoji šalis Kinija: Junanas.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.

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 Ieškok manęs Paryžiuje 1.
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos 

fermos istorijos.
12:35 Džeronimas.
13:00 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 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Naujasis popiežius.
05:10 Ponių rojus.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Tiek žinių. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 

10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo ritmu. 
11.20 Mažos Mūsų Pergalės 3/7. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
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“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano”.
02.50 „Pasaulio turgūs”.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.35 „Pasaulio turgūs”.
04.55 Kaimo akademija. 
05.15 Oponentai. 

06:30 „Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“ .

07:00 „Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.

07:30 „Supermergaitės“ .
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 „Nauji Džonio Kapahalos nuo-

tykiai“.
13:55 „Sugrįžimas į Nimės salą“ .
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: 
žaibo vagis“.

21:55 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 
GERO KINO VAKARAS „Aukštuo-
menės klubas“.

23:50 „Kodėl būtent jis?“ .
02:00 „Hitmanas. Agentas 47“.
03:40 „Makgaiveris“.
04:25 „Havajai 5.0“.

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

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

08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Ričis Didysis“.
13:45 „Daktaras Dolitlis 3“.
15:35 „Princas ir aš. Karališkas me-

daus mėnuo“.
17:25 „Įrodytas nekaltumas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“. 
21:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Šaltas kraujas“.
23:50 „Karibų piratai. „Juodojo per-

lo“ užkeikimas“.
02:25 „Karaliaus vardu. Požemių 

pasaulio sakmė“.
04:30 „Įrodytas nekaltumas“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Zootropolis“.
11:55 „Tai bent giminaičiai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios”.
19:30 Optimistinė laida „Iš namų“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Prezidento lėktuvo sudužimas“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:40 „X mutantai“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:25 „Tai bent giminaičiai“.

06:45 Tomas ir Džeris.
07:45 „Saugokis meškinų“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.
08:30 „Riterių princesė 

Nela“.
09:00 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:30 „Beprotiškos melodijos“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Plojus.
11:40 Vyrai juodais drabužiais 3.
13:45 Dviese mes jėga.
15:50 Galaktikos gelbėtojai.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrų ratai.
21:35 Būk kietas.
23:40 Kobra.
01:20 Karalius Artūras. Kalavijo le-

genda.

06:45 Tomas ir Džeris.
07:15 „Saugokis meškinų“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Riterių princesė 

Nela“.
08:30 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas 

į Ozo šalį.
10:10 KINO PUSRYČIAI Žuvelės 

pasaka.
11:50 Jau baigėm?
13:40 Gyvenimas ant ratų.
15:45 Jausmų vandenynas.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
22:00 PREMJERA Buvusioji.
00:05 Atlygis.
02:20 Būk kietas.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
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 Rizikin-

ga erzinti diedukus.
00:45 „Tabula Rasa“.
01:50 Buvusioji.

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. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Tiek žinių. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Loch Neso byla“.
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 „Loch Neso byla“.
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. Ma-

čiuliu. 
05.15 Skyrybos. 
06.00 „Gluchariovas”.

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

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

09:00 Sveikatos kodas. Laida apie 
sveikatą. 

10:00 „Varom!“.
10:30 „Didžioji žydrynė“.
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“.
16:40 „Kas žudikas?“.
17:40 Išmesk mamą iš traukinio.
19:30 Lietuvos balsas. Muzikinis 

šou. 
21:55 MANO HEROJUS Pranaši 

pozicija.
23:45 AŠTRUS KINAS Legionas.
01:35 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.

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

07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
10:00 „Varom!“.
10:30 „Didžioji žydrynė“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.

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

23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
00.30 Skyrybos. 
01.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
02.10 Bušido ringas 1/23. Tarptau-

tinis turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.15 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
04.00 „Netikėtas teisingumas”.
04.50 Tiek žinių.
05.00 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
05.40 „Pasaulis iš viršaus”.
06.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.

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 Svajonių šalis. Lietuva prieš 

30 metų ir dabar. 
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 Laiko tiltas.
00:30 „Brexitas“. Karas be taisyklių.
02:05 Napoleonas Kitkauskas. Ker-

tiniai akmenys. 
03:00 Mes nugalėjom. 
03:25 Stiprūs kartu. 
03:40 Šventadienio mintys. 
04:10 Tomo Krauno afera.

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

pėdsakas“.
15:40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Mes ne šventieji.
19:10 Žvaigždžių kelias. Į begalybę.
21:30 „Narkotikų prekeiviai“.
22:40 „Antrininkas“.
23:50 Pranaši pozicija.
01:25 Legionas.
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2020.04.07 d.
 Antradienis

2020.04.08 d.
 Trečiadienis

2020.04.09 d.
 Ketvirtadienis

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 Ieškok manęs Paryžiuje 1.
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos 

fermos istorijos.
12:35 Džeronimas.
13:00 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.
21:20 Sportas. Orai.
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. 
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 Paskutinė karalystė.
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 Ieškok manęs Paryžiuje 1.
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos 

fermos istorijos.
12:35 Džeronimas.
13:00 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 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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
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. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
04:45 Stiprūs kartu. 
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 Ieškok manęs Paryžiuje 1.
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos 

fermos istorijos.
12:35 Džeronimas.
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Čia kinas. Kino žurnalas.
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.
21:20 Sportas. Orai.
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. Humoro pro-

grama. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nuostabioji draugė.
05:10 Ponių rojus.

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

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Iš namų“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sugrįžimas į Nimės salą“.
11:55 „Tai bent giminaičiai“.
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 

„Prezidento lėktuvo sudužimas“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:35 „Naujakuriai“.
05:25 „Tai bent giminaičiai“.

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 „Ričis Didysis“.
11:55 „Tai bent giminaičiai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti II“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kautynės Maniloje“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Kautynės Maniloje“.
23:55 „Kaulai“.
00:50 „Makgaiveris“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:20 „Kaulai“.
04:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:25 „Tai bent giminaičiai“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Daktaras Dolitlis 3“.
11:55 „Tai bent giminaičiai“.
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 

„Armagedonas“.
01:05 „Makgaiveris“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Amerikiečiai“.
03:35 „Makgaiveris“.
04:25 „Naujakuriai“.
05:15 „Tai bent giminaičiai“.

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 Bus visko. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios..
22:30 VAKARO SEANSAS Išlikimo 

žaidimas.
00:20 „Tabula Rasa“.
01:30 Rizikinga erzinti diedukus.

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 Dydžio (r)evoliucija. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Prieš-

prieša.
00:35 „Tabula Rasa“.
01:40 Išlikimo žaidimas.
03:10 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 Gyny-

bos kodas.
00:20 „Tabula Rasa“.
01:25 Priešprieša.
03:10 Alchemija XVI. Mada yra menas. 
03:40 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su An-

driumi Tapinu. 
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
10.00 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija. 
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai”.
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 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 Oponentai. 
01.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
02.00 Oponentai. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai”.
04.30 „Netikėtas teisingumas”.
05.20 Nauja diena. 

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Oponentai. 
08.00 „Mentų karai: Kije-

vas. Klusnūs kareivėliai”.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
10.00 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.30 „Moterų daktaras“.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 Oponentai. 
02.00 Gyvenimas. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
04.30 „Netikėtas teisingumas”.
05.20 Nauja diena. 

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Gyvenimas. 

08.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-
nūs kareivėliai“.

09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12:30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
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 „Moterų daktaras“.
01.00 Gyvenimas. 
02.00 Skyrybos. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
04.30 „Netikėtas teisingumas“.
05.20 Nauja diena. 

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 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Piktas vairuotojas.
23:05 Žvaigždžių kelias. Į begalybę.
01:15 „Narkotikų prekeiviai“.
02:15 „Antrininkas“.
03:15 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.

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

sia“.
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 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Los Andželas. Ugnikalnio iš-

siveržimas.
22:50 Piktas vairuotojas.
00:50 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
01:35 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 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 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Netikėta sėkmė.
22:50 Los Andželas. Ugnikalnio iš-

siveržimas.
00:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
01:20 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 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 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Kraujo kerštas.
23:10 Netikėta sėkmė.
01:00 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
08.00 „Mentų karai: Kijevas. Užpuo-

likai“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
10.00 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.
10.30 Kaimo akademija. 
11.00 „24/7“. 
12.00 „Atėjo…Sabas”.
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
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. 
21.00 Lietuvos kriminalinis žemėlapis. 
21.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „24/7“.
01.00 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
02.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
02.40 Lietuvos kriminalinis žemėlapis. 
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai”.
04.30 „Netikėtas teisingumas“.
05.20 Nauja diena. 

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
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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

Visi vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 675 83453

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 

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

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
Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Automobiliai ir jų dalys

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

Skubiai „Mazda Premacy“, 2004 
m. TA, puikiai važiuoja, kaina – 
380 Eur, tel. 8 624 69222

Nekilnojamas turtas

1 kamb. butas, 2 a. Arti turgus, 
parduotuvės „Maxima“ ir „Iki“. 
Kaina – 37 000 Eur. Tel. 8 686 
69194

Suremontuotas ir paruoštas trum-
palaikei nuomai 2 k. 50,97 m2 bu-
tas 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

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

Parduodamas 10 arų sklypas 
su pastatais Druskininkų centre, 
adresu V. Krėvės g. 18. 

Kaina – 140 000 Eur, tel. 8 640 
24799 

29 arų namų valdos sklypas su 
elektra Panaros kaime,15 km nuo 
Druskininkų. Sklypas gražioje vie-
toje, prie miško, už poros kilome-
trų teka Nemunas. Sklype yra bu-
vęs 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

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

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

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

Kiti daiktai

Geros kokybės moteriškas vokiš-
kas dviratis. Tel. 8 627 82951

Nauja viengulė lova, 80 cm pločio, 
kaina – 80 Eur. Tel. 869819464

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

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

Ieško darbo

47 m. vyrui skubiai reikia bet kokio 
darbo, tel. 8 657 88639

52 m. vyras ieško bet kokio darbo, 
tel. 8 625 97648

Vyras, turintis C, CE kategorijas 
ieško automobilinio krano, hidro 
manipuliatoriaus, automobilinio 
bokštelio vairuotojo ar traktorinin-
ko darbo. Tel. 8 627 66422

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

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

Reikalinga

Žmogus sukapoti malkas, iš-
griauti, permūryti vidinę sienelę 
(9 kvadratai), taip pat reikalingas 
elektrikas ir kiti meistrai, tel. 8 670 
17807

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

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

Žemės ūkio produkcija

Parduodu avižas. Tinka sėklai.  
Tel. 8 672 49828

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

Miškas, mediena, malkos

Beržinės ir drebulinės malkos, tel. 
8 648 92746, skambinti po 15 val.

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

Malkos. Tel. 8 695 38319

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

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

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

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

Tel. 8 684 44444 

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

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

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

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 

Aleksandro Vozbino peizažuose – Druskininkai
M. K. Čiurlionio memoriali-

niame muziejuje Druskinin-
kuose kovo 28 d. turėjo būti 
atdaryta tapytojo Aleksan-
dro Vozbino personalinė par-
oda. Kaip žinia, kultūriniai 
renginiai, parodų atidarymai 
šiuo metu nevyksta, tad siū-
lome apsilankyti virtualioje 
Aleksandro Vozbino parodo-
je „Mano Druskininkai“, kurią 
kol kas galima pamatyti paties 
autoriaus asmeninėje arba 
„Mano Druskininkai“ arba „Fa-
cebook“ paskyroje. 

Tapytojas dažnai lankosi Drus-
kininkuose, vasaromis čia apsi-
stoja ilgesniam laikui, tad Drus-
kininkų motyvai dažnai varijuoja 
tapytojo peizažuose. 

Tapytojas, kaip nedaugelis 
šiuolaikinių dailininkų, mėgsta ta-
pyti „iš natūros“. Motyvus renka-
si ilgai vaikštinėdamas ir stebė-
damas, ieškodamas įdomesnių 
rakursų ir detalių. „Druskininkai 
turi ypatingą aurą, kurią sukuria 
juos supantys pušynai, išsibarstę 
ežerėliai, Nemuno, Ratnyčios kil-
pos ir išlikusi žavi medinė archi-
tektūra. Čia visuomet norisi su-
grįžti,“ – pastebi A. Vozbinas. 

Tapytojas spalvomis užfiksa-
vęs daug gamtos motyvų įvai-
riais metų laikais: Meilės salą, 
Nemuną ir Ratnyčios upelę... 
Ypač pamėgęs vieną motyvą 
– tiltelį per Ratnyčią. Šio mo-
tyvo yra net keletas paveiks-
lų. Paklaustas kodėl, dailininkas 
juokauja: „Claude Monet yra nu-
tapęs šimtus Ruano katedros at-
vaizdų, įvairiais metų ir dienos 
laikais. Tai ir yra tapyba: perteik-
ti apšvietimo atspalvį, nuotaiką, 
jausmą...“.

Kiti mėgstami peizažų moty-
vai – iš Druskininkų medinės ar-
chitektūros. Tai ir vienas pirmų-
jų Druskininkų mūrinių pastatų 
– burmistro namas, ir žavioji vila 
„Regina“, ir Parko vila, ir neseniai 
pastatyta medinė vila „Arnika“. 
Tapytojas pastebi, kad medinės 
architektūros Druskininkuose 
galėtų būti ir daugiau, tai kuror-
tui suteiktų dar daugiau žavesio 
ir jaukumo. 

A. Vozbinas ypatingai pamėgęs 
Čiurlionio namo ir kiemo erdves, 
čia nutapytas ne vienas peiza-
žas. M.K. Čiurlionio memoriali-
nis muziejus sugebėjo išsaugoti 
čiurlionišką dvasią. Senos obe-
lys, tradiciniai gėlių darželiai, 
kambariuose sklindanti natūrali 
šviesa, senoviniai daiktai ir muzi-
kos instrumentai. Galima įsivaiz-
duoti, kaip vaikystę čia praleido 
būsimasis genijus. 

Druskininkai savo ramybe, 
gamtos apsuptimi ypač palankūs 
kūrybai. 

Parodoje, kuri veiks M.K. Čiur-
lionio memorialiniame muzieju-
je iki gegužės mėnesio, pristato-
mi tapytojo A. Vozbino aliejinės 
tapybos kūriniai, sukurti 2003-
2020 metais Druskininkuose.

A. Vozbinas gimė 1958 m. Vil-
niuje. 1982 m. įstojo į Valstybinio 
dailės instituto tapybos specialy-
bę. Mokėsi prof. Augustino Sa-
vicko studijoje. Nuo 1990 m. Lie-
tuvos dailininkų sąjungos narys 
(o nuo 1997 m. renkamas į LDS 
tarybą). Tapytojas yra dalyvavęs 
daugiau kaip 300 įvairių parodų 
Lietuvoje ir užsienyje. Yra suren-
gęs daugiau kaip 40 personalinių 
parodų.

A. Vozbino kūrinių yra įsigiję: 
Lietuvos dailės muziejus, Lie-
tuvos dailės fondas, Vilniaus 

miesto savivaldybė, Naciona-
linė M. Mažvydo biblioteka, 
Sharjah meno muziejus (JAE), 
privačios galerijos Vokietijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, 

Lenkijoje, Danijoje, Švedijoje, 
Rusijoje, JAV.

„Mano Druskininkai“ 
informacija


