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Nuo pat karantino pradžios 
Druskininkų bendruomenė pa-
rodė pavyzdį, kaip svarbu susi-
telkti ir padėti vienas kitam ne-
lengvu laikotarpiu. Sulaukta 
gausybės žinučių ir skambučių 
su pagalbos siūlymais bei nuo-
širdžiu noru padėti. Savivaldy-
bės meras Ričardas Malinaus-
kas pakvietė druskininkiečius 
prisijungti prie savanorių ko-
mandos, joje šiuo metu – jau per 
30 narių. Šie žmonės ir yra neį-
kainojama paspirtis, užtikrinant 
sklandų situacijos suvaldymą.

Druskininkų savanorių koman-
dos veiklą kuruojantis Druskinin-
kų savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius Juozas Kazlaus-
kas pasakojo, kad savanorių, 
siūlančių savo pagalbą, gretos 
nuolat didėja: „Tai iš tiesų yra 
ypatinga situacija. Nuo pat pra-
džių buvo aišku, kad reikalingi 
nestandartiški ir kūrybiški sava-
norių telkimo sprendimai“. Buvo 
sukurta savanorių registracijos 
forma ir duomenų bazė, kuri ir įs-
taigos, ir skirtingas sritis koordi-
nuojantiems darbuotojams sutei-
kė galimybę operatyviai pasitelkti 
savanorių pagalbą, o užduotis – 
racionaliai paskirstyti pagal sava-
norių pasiūlytos pagalbos formas 
ir pagal savanorių bei pagalbos 
prašančių žmonių gyvenamąsias 
vietas. Taip išvengiama nereika-

lingo kontakto, užtikrinamas sau-
gumas, o savanoriai nukreipiami 
ten, kur tuo metu labiausiai reikia 
jų pagalbos.

Prasminga ir reikalinga sava-
norių pagalba

Druskininkų savanoriai padeda 
operatyviai išplatinti svarbią infor-
maciją, jungiasi prie Šaulių sąjun-
gos patruliavimo, jau šį savaitgalį 
talkins ir policijos pareigūnams. Jų 
pagalba yra itin svarbi labiausiai 
pažeidžiamai pandemijos metu vi-
suomenės grupei – senjorams. 

Kajus Čebatorius, aktyviai prisi-
dėjęs prie informacinių plakatų iš-
platinimo Druskininkų mieste, tei-
gė, kad informacijos internete ir 
masinio informavimo priemonėse 
netrūksta, tačiau senoliams ši in-
formacija gali būti sunkiau priei-
nama. „Labai svarbu, kad juos pa-
siekiame ir tokiu būdu – jie ar jų 
kaimynai žinos, kur kreiptis, prirei-
kus pagalbos“, – sakė jaunuolis.

Druskininkų socialinių paslaugų 
centro socialinė darbuotoja Daugi-
lė Stankutė sakė, kad dažniausiai 
savanorių pagalbos prireikia būtent 
vyresnio amžiaus žmonėms: „Šie 
žmonės laikosi karantino taisyklių ir 
neišeina iš namų. Savanoriai jiems 
nuveža maisto, vaistų, kartais ten-
ka į polikliniką nuvežti jų dokumen-
tus, pervežti senjorus į kitų miestų 
gydymo įstaigas“.

Socialinė darbuotoja pasako-
jo, kad senjorai, pasinaudoję sa-
vanorių paslaugomis, vėliau dėl 
pagalbos kreipiasi jau tiesiai į sa-
vanorius. Taip užmezgamas svar-
bus ryšys, sulaukiama palaikymo, 
užtikrinama, kad pagalba nebus 
vienkartinė – kitą kartą jais taip 
pat bus pasirūpinta. D. Stanku-
tės teigimu, dažniau prašoma nu-
pirkti didesnį maisto produktų kie-
kį, kurio užtektų bent savaitei. Ji 
taip pat džiaugėsi ir verslininkų, 
dovanojančių maisto produktus, 
pagalba.

Viena iš pirmųjų prie savanorių 
prisijungusi Lina rūpinasi jos rajo-
ne gyvenančia senjorų pora, at-
veža jiems vaistų ir nuperka mais-
to produktų. Lina džiaugėsi galinti 
pagelbėti ir sakė, kad senjorai lai-
kosi visų karantino rekomendaci-
jų, o taip pat rūpinasi sveika bei 
visaverte mityba. Savanorė ak-
centavo pasitikėjimą ir rodomo 
dėmesio svarbą senoliams – nors 
ir bendraujama nuotoliniu būdu, o 
pagalba teikiama, laikantis sau-
gumo reikalavimų, tačiau tai, kad 
jie šiuo sunkiu momentu yra ne-
pamiršti ir yra žmonės, kuriais gali 
pasitikėti, garbaus amžiaus žmo-
nėms labai svarbu. „Šiandien po 
darbo taip pat važiuosiu jų api-
pirkti. Jeigu bus reikalinga, esu 
pasiruošusi padėti ir kitiems, kam 
šiuo metu sunku“, – sakė savano-

rystės nauda neabejojanti Lina.
Į savanorių gretas įsiliejęs Drus-

kininkų savivaldybės tarybos na-
rys Modestas Vitkauskas sakė, 
kad šią veiklą laiko labai prasmin-
ga ir reikalinga. Jis maistu nuolat 
aprūpina 4-5 žmones. Modestas 
teigė, kad dažnai nupirkti maisto 
Druskininkuose gyvenantiems tė-
vams prašo kituose miestuose įsi-
kūrę jų vaikai, nes jie negali atva-
žiuoti aplankyti savo tėvų ir juos 
aprūpinti maistu. 

„Yra tekę maisto produktų maiše-
lį palikti prie „Saulutės“ sanatori-
jos stovinčiame automobilyje. Pa-
darė bankinį pavedimą, nupirkome 
maisto ir palikome neužrakinta-
me automobilyje“, – savanorystės 
įspūdžiais dalijosi M. Vitkauskas.

Šauliai prašo supratingumo
Praėjusį savaitgalį Druskininkų 

savanoriai kartu su Šaulių sąjun-
gos nariais patruliavo Druskininkų 
savivaldybėje ir stebėjo, ar drus-
kininkiečiai laikosi karantino rei-
kalavimų. 

Karininko A. Juozapavičiaus 
šaulių 1-osios rinktinės G. Matu-
lionio 3-iosios kuopos vadas Ra-
mūnas Šerpatauskas pasako-
jo, kad šauliai kasdien patruliuoja 
Druskininkų viešose vietose, ku-
riose galimi žmonių susibūrimai. 

Velykų stalo 
valgių 

palaiminimas

4 psl.

Savanoriai skuba druskininkiečiams į pagalbą

Savanorių komandos veiklą kuruojantis Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius J. Kazlauskas džiaugiasi, kad savanorių, siūlančių savo pagalbą, gretos nuolat di-
dėja/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ligoninės medikai 
pasirengė 

gydyti 
koronavirusu 

sergančius 
ligonius

2 psl.

 Ūkininkas išsinuo-
motų dirbamą žemę 

aplink Leipalingį, 
Liškiavą, Ricielius.
Nuomos kaina nuo 
100 Eur už hekta-

rą. Ilgalaikė nuoma. 
Kreiptis tel.
8 641 88933

O. Tumėnaitė-
Bražėnienė: 

margučių 
marginimas –

gražus ir 
kūrybingas 

bendravimas su 
šeimos nariais

16 psl.

5 psl.
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Druskininkų ligoninės medikai pasirengė 
gydyti koronavirusu sergančius ligonius

„Galvok apie geriausia, 
ruoškis – blogiausiam“, – to-
kia senovės išmintimi vado-
vaujasi Druskininkų ligoninė, 
rengdamasi patiems netikė-
čiausiems koronaviruso vira-
žams ir iššūkiams. 

Kaip teigė laikinai einanti 
Druskininkų ligoninės direkto-
rės pareigas Jurgita Matuliaus-
kienė, mūsų ligoninė, ministro 
Aurelijaus Verygos įsakymu, 
buvo įtraukta į tų šalies gydymo 
įstaigų grupę, kurios, esant rei-
kalui, galėtų gydyti koronaviru-
su užsikrėtusius ligonius. 

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų ligoninės medikai dalyvavo 
nuotoliniuose mokymuose, kaip 
įrengti darbo vietas, kaip dirb-

ti su pacientais, užsikrėtusiais 
COVID-19. Ligoninės persona-
lui mokymus surengė Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros 
klinikos specialistai. 

Mokymai organizuoti dviem 
etapais: ligoninės personalas 
prisijungė prie nuotolinio moky-
mosi sistemos ir susipažino su 
teorine medžiaga, o tada pra-
sidėjo praktinis etapas, kurio 
metu ligoninės patalpose per-
sonalas mokėsi svarbiausių 
darbo su sergančiais COVID-19 
principų.

Kaip teigė J. Matuliauskie-
nė, mokymų metu mūsų ligo-
ninės medikai susipažino, kaip 
atlikti pradinį ir nuolatinį standar-
tizuotą paciento būklės vertini-

mą, deguonies skyrimą įvairio-
mis priemonėmis, kaip atpažinti 
dažniausias COVID-19 pacientų 
ūmias būkles ir kaip suteikti bū-
tinąją pagalbą, taip pat buvo mo-
komasi atlikti plaučių ventiliaciją. 

Šiuos kursus baigė per 60 ligo-
ninės gydytojų ir slaugytojų, jie 
persikvalifikavo ir galės saugiai 
dirbti su sergančiais COVID-19. 

„Mes mokėmės intensyviai, 
ne tik darbo dienomis, bet ir sa-
vaitgalį, esame pasirengę gali-
miems iššūkiams“, – patikino J. 
Matuliauskienė.

Druskininkų savivaldybės atsto-
vai pabrėžė, kad šių dienų prio-
ritetas ir svarbiausias uždavinys 
yra druskininkiečių gydymas bei 
pagalbos jiems suteikimas. 

Kursus baigę ligoninės gydytojai ir slaugytojai galės saugiai dirbti su sergančiais COVID-19 ir yra pasirengę galimiems iššūkiams/
Druskininkų ligoninės archyvo nuotrauka
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Sveikinu sulaukus šventų Velykų!

Iškilioji šv. Velykų Šventė liudija gyvybės, 
atsinaujinimo, šviesos amžinumą ir didybę 
bei primena mums gyvenimo trapumą. Įkelki-
me šią Šventę į savo širdis ir santykius. Svei-
katos ir gėrio Jums ir Jūsų artimiesiems!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas Streikus

Druskininkų savivaldybės administracijai 
reikalingas darbuotojas, dirbsiantis pagal 

darbo sutartį, – Ūkio skyriaus 
vyriausiasis specialistas

Kviečiame prisijungti prie profesionalios, dinamiškos ir ambicingos Druski-
ninkų savivaldybės administracijos komandos!

Reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį iš-
silavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iš-
silavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai; studijų kryptis – statybos in-
žinerija.

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 projektus, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą.
2. Organizuoti statinių (statinių, pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžine-

rinių tinklų), kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija, statybą leidžiančių dokumentų statyti naują, rekonstruoti, remon-
tuoti ar atnaujinti (modernizuoti) esamą statinį gavimą.

3. Atlikti objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar atnaujinamų 
(modernizuojamų) iš Savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai statytojo (užsa-
kovo) funkcijas atlieka Druskininkų savivaldybės administracija, statytojo (už-
sakovo) funkcijas, priimti iš projektuotojų ir tikrinti statybos bei remonto dar-
bų projektinę dokumentaciją.

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

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 patvirtinančių dokumentų, informuoti statytoją 
(užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės rei-
kalavimų.

7. Kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauti ir rengti doku-
mentus, tikrinant ir priimant paslėptus statybos darbus, išbandant ir pripažįs-
tant tinkamais naudoti statinius, pastatus, susisiekimo komunikacijas, inžine-
rinius tinklus, inžinerines sistemas, atskirus įrenginius, konstrukcijas.

8. Pagal poreikį atstovauti statytojui (užsakovui) statinių, kurių statytojas 
(užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybos užbaigi-
mo 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.

Aptarti „Eglės“ ir „Draugystės“ sanatorijoms 
iškelti uždaviniai, sprendžiant gydymo klausimus

LR Sveikatos apsaugos mi-
nisterija priėmė sprendimą, 
kad, prireikus, lengva CO-
VID-19 forma sergantys paci-
entai bus ambulatoriškai gydo-
mi medicininės reabilitacijos 
įstaigose.

Ministerija patvirtino šešių įstai-
gų sąrašą: VšĮ Abromiškių rea-
bilitacinė ligoninė (300 lovų), AB 
„Eglės sanatorija“ (270 lovų), UAB 
„Palangos linas“ (ne mažiau kaip 
200 lovų), UAB „Palangos Žvorū-
nė“ (ne mažiau kaip 160 lovų), VšĮ 
LR vidaus reikalų ministerijos Po-
ilsio ir reabilitacijos centras „Pu-
šynas“ (ne mažiau kaip 120 lovų), 
UAB „Draugystės sanatorija“ (ne 

mažiau kaip 70 lovų). Įstaigos bus 
pildomos eiliškumo tvarka – pri-
reikus, pirmiausia bus pildoma 
VšĮ Abromiškių reabilitacinė ligo-
ninė, turinti daugiausia lovų.

Praėjusį ketvirtadienį Savival-
dybės vadovai inicijavo telekon-
ferenciją su Druskininkų „Eglės“ 
ir „Draugystės“ sanatorijų vado-
vais, klausė, ar iškyla kokių pro-
blemų, domėjosi, kaip Savivaldy-
bė gali padėti, ruošiantis vykdyti 
ministerijos nurodymus.

Buvo aptarti įstaigų, besigy-
dančiųjų ir aptarnaujančio per-
sonalo saugumo klausimai, kal-
bėta, kokios kompetencijos yra 
priskirtos įstaigoms ir Savivaldy-

bei, diskutuota apie darbuotojų 
saviizoliaciją ir atkreiptas dėme-
sys į jų tyrimų būtinybę. Savival-
dybė kreipėsi į LR Vyriausybę, 
Sveikatos apsaugos ministeriją ir 
Generalinį policijos komisarą dėl 
būtino tarpinstitucinio bendra-
darbiavimo iškeltoms užduotims 
užtikrinti.

Pasitarimo metu meras R. Mali-
nauskas akcentavo, kad, laikantis 
ministerijos nurodymų, prioritetu 
išlieka vietinių gyventojų ir sana-
torijų darbuotojų saugumo užtikri-
nimas – sanatorijos sergančiuo-
sius galėtų priimti tik tada, kai 
valstybė įstaigas pilnai aprūpins 
saugumo priemonėmis.

Savivaldybės vadovai inicijavo telekonferenciją su Druskininkų „Eglės“ ir „Draugystės“ sanatorijų vadovais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Mieli druskininkiečiai, 
šiais metais kviečiame tikinčiuosius 

tradicinį velykinių valgių palaiminimą pa-
tiems atlikti savo namuose. Tam tiks-
lui yra parengta malda, patvirtinta Lie-
tuvos vyskupų konferencijos. Velykiniai 
valgiai, įvairūs daiktai bei pamaldumo 
objektai nėra laiminami internetu, telefo-
nu ar panašiais būdais.

Velykų šventes sutikime savo namuo-
se, mandagiai padėkodami už galimus 
pakvietimus aplankyti tikinčiuosius jų 
namuose ir pažadėdami šį svetingumą 
priimti, kai bus atšauktas karantinas. 

Telaimina jus visus Dievas. Šio lai-
kotarpio apribojimai tepaskatina mūsų 
žvilgsnį su viltimi ir pasitikėjimu atkreip-
ti į esmę – į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 
kuris ateina pas mus net ir tada, kai atsi-
duriame už „užrakintų durų“. Tepasiekia 
mūsų širdis Jo ramybė. 

Visiems gražių, sveikų ir džiugių Šv. Velykų! Su malda už Jus, Jūsų šeimas ir artimuosius 
kun. Vaidas Vaišvilas

Velykų stalo valgių palaiminimas
Atsižvelgiant į šios dienos situaciją, Lietuvos vyskupų konfederacija  patvirtino 

maldą, palaiminant Velykų maistą namuose.
Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.
Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi atsako: Amen. 
Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! 
Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!
Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką: ‚Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus 

atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O 
jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano 
rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kau-
lų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo 
vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam 
gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.“ 

Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas: 
Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime 

savo prašymus:
Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. – 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie. 
Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo 

ir slaugo. – 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie. 
Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. – 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie. 
Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. – 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie. 
Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien nega-

lime būti kartu. 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie. 
Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač.... (paminimi mi-

rusieji). – 
Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė: 
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, 

teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien 
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gun-
dyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Po to vadovas taria: 
Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pa-

sirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome 
šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie sta-
lo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 

Visi: Amen.
Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria: 
Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja. 
Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.
Vadovas: 
Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums že-

miško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir 
gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Visi: Amen.



2020 m. balandžio 9 d.                                                       Savaitraščio  Nr. 2495

Karantino metu tei-
kiama nemokama ano-
niminė psichologinė 
pagalba Druskininkų 
savivaldybės gyvento-
jams nuotoliniu būdu 
(telefonu)

Esant psichologinei 
krizei, padidintam ne-
rimui ar baimei, panikos priepuoliams ar ki-
tiems psichologiniams sunkumams, prašo-
me kreiptis į medicinos psichologę telefonu: 
(8 313) 41504 (darbo dienomis nuo 8 iki 17val.) 
arba elektroniniu paštu: 

psichologas@dpspc.lt

VšĮ Druskininkų PSPC nuolatos sulaukia gyventojų klausimų, kaip jie gali 
prisidėti, padėdami medikams kovoje su pandemija. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų susirūpinimą, palaikymą ir geranoriškumą.
Prisidėti prie kilnaus tikslo galite finansine parama:

VšĮ Druskininkų PSPC sąskaita paramai: LT264010040900498153
Bankas: Luminor Bank AS, banko kodas 40100

Mokėjimo paskirtis: parama dėl COVID-19 pandemijos

Dar kartą AČIŪ už susitelkimą ir vienybę, jausdami Jūsų palaikymą,
 esame stipresni!

Šilumos tiekėjai įdiegė papildomas priemones, kad per pandemiją procesai vyktų sklandžiai
Centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekėjas „Litesko“, priklausanti „Veolia“ grupei, COVID-19 viruso pandemijos akivaizdoje ėmėsi papildomų prie-

monių nenutrūkstamam šilumos ir karšto vandens tiekimo užtikrinimui.
„Nenutrūkstamas ir patikimas mūsų paslaugų teikimas šiomis dienomis yra svarbesnis nei bet kada anksčiau – ne tik šalies gyventojams, bet ir sveikatos organizaci-

joms. Šiuo metu gyventojai dažniausiai būna namuose, todėl jiems reikalingas maksimalus komfortas. Tam užtikrinti mūsų bendrovė visuose šalies miestuose, kuriuo-
se veikia, įdiegė papildomų priemonių“, – sako Rimantas Germanas, „Litesko“ komercijos direktorius.

Pasak jo, bendrovės darbuotojams suteiktos visos reikalingos apsauginės priemonės, sukauptas jų rezervas ateičiai, bei sudarytas naujas darbo grafikas, pagal kurį 
operatyvinis personalas dirbs izoliacijos sąlygomis ir bus keičiamas kas 2 savaites. Pamainą pradedantiems darbuotojams bus atliekamas COVID-19 testas.

Tai daroma tam, kad būtų užtikrintas jų sveikatos saugumas ir nenutrūkstamas darbas, darbuotojai dviejų savaičių pamainos metu apsistos įmonės suteiktuose name-
liuose ant ratų. Visą šį laikotarpį jiems bus teikiamas maitinimas.  Šiuo metu jie jau stovi daugumos bendrovių prižiūrimų katilinių teritorijose įvairiuose šalies miestuo-
se. Keliuose miestuose yra galimybė darbuotojams suteikti patalpas ir pastatų viduje.

„Litesko“ taip pat įsigijo būtinų medžiagų, remonto detalių bei sukaupė 9-12 mėnesių laikotarpiui reikalingas avarines atsargas, taip siekiant ateityje minimizuoti įves-
tų apribojimų įtaką bei apsisaugoti nuo galimų tiekimų sutrikimų.

Bendrovės klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Taip pat iki atskiro pranešimo sustabdyti visi karšto vandens skaitiklių įrengimo, keitimo ir plombavimo darbai gy-
ventojų namuose.

„Litesko“ centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį daugiau nei 35 tūkstančiams vartotojų Marijampolėje, Telšiuose, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Bir-
žuose, Kelmėje bei šių savivaldybių miesto tipo gyvenvietėse bei keliems tūkstančiams privačių įmonių, organizacijų, pramonės įmonių bei valdžios įstaigų.

Sėkmingai perėmus pasaulinę įmonių grupės „Veolia“ praktiką, „Litesko“ nuolat investuoja į nuomojamus šilumos ūkius. Iki 2020 m. „Litesko“ Lietuvoje jau investavo 
122 mln. Eur.

Savanoriai skuba druskininkiečiams į pagalbąAtkelta iš 1 psl.

„Savaitgalį kartu su Druskinin-
kų savanoriais patruliavome K. 
Dineikos sveikatingumo parke, 
Vilniaus alėjoje, prie Druskonio, 
šalia Vijūnėlės parko bei kitose 
vietose ir stebėjome, kaip žmo-
nės laikosi karantino taisyklių“, 
– pasakojo R. Šerpatauskas. 

Patruliavimas vyksta, pasi-
skirsčius į grupes. Patruliai in-
formuoja viešose erdvėse 
vaikštančius žmones apie ka-
rantino taisykles, prašo naudo-
tis asmens apsaugos priemo-
nėmis. 

„Patruliai K. Dineikos svei-
katingumo parke pastebėjo al-
koholį vartojančius asmenis ir 
nurodė jiems pasišalinti. Kitų 
rimtesnių pažeidimų neteko už-
fiksuoti. Mūsų žmonės sąmo-
ningi ir geranoriški, adekvačiai 
reaguoja į patrulių pastabas“, – 
pasakojo R. Šerpatauskas. 

Jis sakė, kad ketinama plėsti 
patruliavimo teritorijas, stebė-
ti ir Ateities bei Gardino gatvių 
prieigas. Savaitgalį ketinama 
padidinti patrulių skaičių, nes 
per šv. Velykas žmonėms gali 
kilti įvairių pagundų. 

„Žmonės savaitgalio dienomis 
gali sugalvoti parke ar miške iš-
sikepti šašlykų, turime sekti si-
tuaciją, todėl prašysime dides-
nės pagalbos iš Druskininkų 
savanorių. 

Taip pat ketiname patruliuoti 
ir šiokiadienių vakarais, kai jau-
nimas sugalvoja išeiti į lauką ir 
susitikinėti. Mes prašome drus-
kininkiečių būti sąmoningiems, 
pilietiškiems ir švenčių dieno-
mis laikytis karantino taisyklių“, 
– pasakojo Šaulių sąjungos at-
stovas.

Kaip sakė Šauliams užtikrinti 
viešąją tvarką padėjusi Irma Ja-
kimonytė, savanorystė – ne tik 

pagalba kitiems, bet ir galimy-
bė jai pačiai išmokti kažko naujo: 
„Nudžiugino druskininkiečių są-
moningumas ir supratingumas. 
Kojos šiek tiek jaučia patruliavi-
mo padarinius, tačiau esu pasi-
rengusi padėti ir toliau!“

Bendradarbiavimas ir sau-
gumas

Neįkainojamą pagalbą mies-
te teikia ir pasiaukojančiai dir-
ba Maltos ordino Druskininkų 
grupės savanoriai, aktyviai vei-
kia organizacijos „Stiprūs kar-
tu“ nariai. 

Druskininkų savivaldybė, 
esant poreikiui, suteikia organi-
zacijoms papildomų apsaugos 
priemonių, prie šių aktyviai pa-
galbą teikiančių iniciatyvų prisi-
jungia bei padeda ir Druskinin-
kų savanoriai.

Dominykas Šinkonis atstovau-
ja visoje Lietuvoje veikiančiai sa-
vanorių organizacijai „Gynybos 
paramos fondas“, dirbančiai su 
„Maisto banku“ ir atliekančiai kitas 
svarbias savanorystės funkcijas. 

Dominykas praėjusią savaitę 
baigė pagal tarptautinį standar-
tą parengtus saugios savano-
rystės kursus, kuriuose išmoko 
visų savanoriams būtinų saugos 
taisyklių. 

Jau ateinantį penktadie-
nį D. Šinkonis surengs moky-
mus Druskininkų savanoriams, 
kaip saugiai ir kvalifikuotai teik-
ti paslaugas žmonėms karantino 
metu. Gynybos paramos fondo 
nariai kartu su Druskininkų sa-
vanoriais išplatino Savivaldybės 
išleistus plakatus apie karantino 
reikalavimus, taip pat prisijungia 
ir prie kitų Druskininkų savano-
rių atliekamų užduočių.

Druskininkų savivaldybė dė-
koja visiems savanoriams ir 

aktyviai prisidedantiems ben-
druomenės nariams. Kartu mes 
esame stiprūs!

Jei Jums reikia savanorių pagal-

bos, skambinkite tel. (8 313) 58072
Jei norite papildyti savanorių 

gretas, registruokitės: bit.ly/
kartu-uz-druskininkus arba 

bit.ly/kartu-uz-drs

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informacija

Savanoriai yra neįkainojama paspirtis, užtikrinant sklandų situacijos suvaldymą, jie jungiasi prie Šaulių sąjungos patruliavimo, savait-
galį talkins ir policijos pareigūnams/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Druskininkai 2000-2002 metais:

2000-aisiais, po teritorinės 
reformos, prie Druskininkų 
miesto buvo prijungtos Viečiū-
nų seniūnija, iki tol priklausiusi 
Varėnos rajonui, ir Leipalingio 
seniūnija, iki tol buvusi Lazdi-
jų rajono dalimi. Tad 2000-ųjų 
kovo 1-ąją dieną surengtuose 
rinkimuose jau dalyvavo ne tik 
Druskininkų miesto, bet ir Lei-
palingio bei Viečiūnų seniūnijų 
gyventojai.

Šie rinkimai – ypatingi keliais 
aspektais. Pirmą kartą nepri-
klausomos Lietuvos istorijo-
je gyventojai galėjo reitinguoti 
kandidatus – iki tol buvo galima 
balsuoti tik už pasirinktą sąra-
šą, o į Tarybą patekdavo pačių 
partijų išreitinguoti politikai. 
Ir pirmą kartą po Nepriklauso-
mybės atkūrimo Druskininkuo-
se dešinieji triuškinančiai pra-
laimėjo rinkimus – daugiausia 
balsų surinko Lietuvos demo-
kratinė darbo partija (LDDP) ir 
Lietuvos centro sąjunga. 

2000 m. kovo 1 dieną Drus-
kininkų savivaldybės Tarybos 
rinkimų rezultatai 

2000-ųjų rinkimuose daugiausia 
druskininkiečių balsavo už Lietu-
vos demokratinėsi darbo partijos 
sąraše buvusį Ričardą Malinaus-
ką, kuris iš 4 vietos partijos sąra-
še pakilo į pirmąją. R. Malinaus-
kas Tarybos sprendimu, 2000 
metais balandžio 7 dieną sto-
jo prie Druskininkų kurorto vairo. 
Mero pavaduotoja išrinkta Kristi-
na Miškinienė. 

Nors ši Tarybos kadencija truko 
tik trejus metus (vėliau nuspręsta 
kadencijas ilginti iki 4 metų), ji jau 
pažymėta pirmaisiais Druskinin-
kams reikšmingais pokyčiais. 

Pradžia nebuvo lengva. Politi-
kus prie bendro stalo pavyko su-
sodinti tik po 3 mėnesių karštų ir 
įtemptų diskusijų. Nugesinus kai 
kurių asmenines ambicijas, buvo 
pradėta kalbėti apie Druskinin-
kų ateitį ir perspektyvas. Buvo 
įvertintas kurorto potencialas, 
privalumai, infrastruktūros bū-
klė – pastaroji buvo labai skurdi. 
Dauguma laikėsi nuomonės, kad 
svarbiausia gauti kuo didesnį Li-
gonių kasų finansavimą, o apie 
tai, kad į Druskininkus gali atva-
žiuoti komerciniai turistai ne gy-
dytis, o leisti laisvalaikį, niekas 
net negalvojo. Bet Druskininkai 

negalėjo būti priklausomi vien tik 
nuo Ligonių kasų – buvo būtina 
joms pradėti ieškoti alternatyvų. 

Nuo pat Nepriklausomybės at-
kūrimo 1990 m. kurortų plėtros 
politika valstybės mastu nebuvo 
formuojama. Druskininkų savival-
dybės pastangomis 2001 m., įsta-
tymais buvo įteisintas kurorto sta-
tusas. 

Jau 2001-aisiais buvo pradė-
ta kurti Druskininkų plėtros vizija, 
kad šalia gydymo atsirastų ir pla-
tesnis paslaugų spektras: 

2000-aisiais išrinkti Tarybos na-
riai ir Savivaldybės vadovai susi-
dūrė ne tik su kurorto atgaivinimo 
iššūkiais. Jų laukė ir daug neiš-
spręstų ūkinių klausimų, nes ku-
rortas buvo praradęs savo veidą. 
Pačioje kurorto širdyje, buvusio 
restorano „Astra“ patalpose, Vil-
niaus alėjoje, verslininkai buvo 
sugalvoję įsteigti vaikų globos na-
mus. Kurorto centre, šalia cer-
kvės žiedo, buvusiame vasaros 
stikliniame restorane „Dainava“, 
įkurtas mineralinio vandens pils-
tymo cechas, į kurį nuolat važia-
vo krovininiai sunkvežimiai. Šalia 
Vilniaus alėjos buvo pradėta pre-
kiauti naudotais automobiliais. 

Didžiausi to meto iššūkiai – ant 
bankroto ribos balansavę miesto 
šilumos tinklai, autobusų parkas, 
komunalinis ūkis, gydyklos, skolų 
šleifą turėjusios didžiosios sana-
torijos – „Vilnius“, „Lietuva“, „Sau-

lutė“. 
Daug sunkių sprendimų laukė, 

prijungus kaimiškąsias teritorijas. 
Apie tai, kad bus vykdoma terito-
rinė reforma, buvo kalbama kele-
tą metų. Todėl nei į Leipalingio, 
nei į Viečiūnų seniūnijas niekas 
neinvestavo – prie Druskininkų 
jos buvo prijungtos labai apleis-
tos. O prieš pat reformos įgyven-
dinimą į Viečiūnus buvo atkelta 
nemažai rizikos šeimų iš Varėnos 
rajono. Prijungus šias dvi kaimiš-
kąsias teritorijas prie Druskininkų 
miesto, ir taip didelė bedarbystė 
dar labiau išaugo. 

Prieš teritorinę reformą Valsty-
bė privatizavo „Drobės“ fabriką 
su Viečiūnų filialu. Miestelį prijun-
gus prie Druskininkų, išaiškėjo vi-
sos problemos. Buvo planuojama 
visus įrenginius išvežti, o žmones 
– atleisti. Uždarius fabriką, kilo 
krizė, daug pykčių ir nepasiten-
kinimo. Druskininkų savivaldybė 
kreipėsi į ministerijas, ieškojo pa-
galbos valstybės lygiu ir pasiekė, 
kad fabrikas būtų išpirktas. 

Tuo metu ypač opūs klausimai 
šiandien gali kelti juoką. Vienas iš 
svarbiausių uždavinių – kaip ap-
rūpinti Leipalingio ir Viečiūnų gy-
ventojus karštu vandeniu visus 
metus, nes šiltuoju sezonu karšto 
vandens tiekimas būdavo nutrau-
kiamas. Kainos buvo itin didelės, 
Savivaldybei teko jas iš dalies pa-
dengti, lengvinant gyventojams fi-
nansinę naštą. 

Vienas svarbiausių žingsnių, ku-
rio ėmėsi valdžia, – bankrutavu-
sių miesto gydyklų atgaivinimas. 

Tie, kuriems teko lankytis to 
meto gydyklose, vienbalsiai pasa-
koja, kad skurdi pastato išorė at-
rodė palyginti gražiai su tuo, kaip 
atrodė pastato vidus. Ten viskas 
buvo supeliję, sienos ištrupėju-
sios, plytelės iškritusios, kai kur 
per stogą lašėjo vanduo. 

Buvo nueitas ilgas ir sunkus ke-

lias, kad būtų perimta pastato 
nuosavybė. Iš pradžių niekas ne-
tikėjo, kad pastatą perimti nori-
ma, turint gerų ketinimų jį sutvar-
kyti. Daugelis galvojo, kad norima 
pasipelnyti ir gydyklas privatizuo-
ti. Galiausiai po daugelio atkaklių 
bandymų įtikinti Sveikatos apsau-
gos ministeriją ir Vyriausybę, kad 
tikslas yra miesto gerovė, 2001 
m. Vyriausybės nutarimu gydy-
klos pastato nuosavybės teisė 
buvo perduota Druskininkų savi-
valdybei ir įsteigta VšĮ Druskinin-
kų gydykla. 

Nedelsiant, buvo pradėti projek-
tavimo darbai senajai purvo gydy-
klai rekonstruoti, o 2002 m. vasarį 
prasidėjo pastato rekonstrukcija. Į 
šią rekonstrukciją iš viso buvo in-
vestuota apie 2,3 mln. eurų. 

2001-aisiais metais buvo priim-
tas vienas reikšmingiausių spren-
dimų dėl dabartinio Vandens par-
ko. Druskininkų savivaldybės 
taryba, atsižvelgusi į kurorto inf-
rastruktūrą, ilgametes tradicijas ir 
kitus svarbius veiksnius, priėmė 
sprendimą išsaugoti buvusių Fi-
zioterapijos gydyklų pastatą (ten 
anksčiau buvo atliekamos gydy-
klų vandens procedūros) ir pra-
dėti Vandens pramogų parko pro-
jektą. 

Šie metai buvo reikšmingi Drus-
kininkams ir kaip sportininkų pa-
mėgtam miestui. 2001 m. įsteig-
tas šiuolaikiškas Druskininkų 
sporto centras su keturių šimtų 

vietų sale žiūrovams. Tam, kad 
Druskininkai turėtų šį objektą, sa-
vivaldybės specialistai ne vieną 
mėnesį vedė derybas dėl apleisto 
pastato išpirkimo – buvę savinin-
kai jame norėjo įrengti butus. 

Šiandien visi svarbiausi Druski-
ninkų renginiai vyksta Pramogų 
aikštėje. Bet nemaža dalis drus-
kininkiečių tikriausiai dar pamena 
laikus, kai didieji miesto renginiai 
vykdavo priešais tuometinę uni-
versalinę parduotuvę „Raigardas“ 
(dabar – didžioji „Maxima“) esan-
čiame skvere, kuris tada buvo tie-
siog pieva.

2002-aisiais metais buvo nu-
spręsta ieškoti kultūriniams 
renginiams tinkamesnės ir pa-
togesnės vietos. Druskininkų sa-
vivaldybės taryba priėmė spren-
dimą, kuriuo nutarė masiniams 
renginiams pritaikyti Vilniaus al. 
24 esantį pastatą, jame įreng-
ti lauko sceną ir sutvarkyti ša-
lia esančią aikštę. Atsižvelgus į 
masinių renginių infrastruktūros 
poreikį, buvo pradėti rekonstruk-
cijos darbai. Tuo metu savival-
dybėje dirbę žmonės pasakoja, 
kad tuometis miesto dailininkas, 
šiandien itin aktyviai kritikuojan-
tis Druskininkų plėtrą, aršiai siū-
lė nelogišką sprendimą – atskirą 
sceną pastatyti priešais Druski-
ninkų senąsias gydyklas. Jei ši 
jo vizija būtų įgyvendinta, šian-
dien kurorto širdyje riogsotų 
monstras. 

Rimantas Žūkas: 2000-2003 
m. kadencijos Tarybos narys: 
„2000-ieji buvo sunkūs metai. 
Susirinko ir nauja Taryba, žmo-
nės, naujos partijos, papūtė kiti 
vėjai. Buvau Naujosios sąjun-
gos narys, pradėjus darbus, vis-
kas buvo nauja. Druskininkai, 
juk ne paslaptis, buvo apytuštis 
kurortas. Poilsiautojai atvykda-
vo į nerenovuotas sanatorijas, 
matydavo neatnaujintą mies-
to infrastruktūrą. Reikėjo atras-
ti būdus, kaip prikelti kurortą 
intensyviam ir klestinčiam gyve-
nimui. Jėgų, motyvacijos ir už-
mojų turėjome daugybę. 

Tarybos darbų pradžia prasi-
dėjo mero rinkimu. Puikiai pri-
simenu, kaip aušo toji diena. 
Tuo metu Taryboje buvo Centro, 
Naujoji, Socialdemokratų, Mote-
rų, Konservatorių partijos. Šešis 
mandatus buvo laimėję social-
demokratai, kitus šešis – Centro 
partija, tris – Naujoji sąjunga. 

Prisipažinsiu, buvo spau-
dimas palaikyti Centro parti-
ją. Bet mes su kolega, gydyto-
ju Stasiu Kavaliausku turėjome 
savo nuomonę. Abu galvojo-
me, kad Ričardas Malinaus-
kas bus puikus lyderis ir tinka-
miausia kandidatūra, vesianti 
komandą į šviesesnį rytojų. Ne-
paklausę, savo lemiamus du 
balsus atidavėme pasirinktam 
žmogui, kuriuo labai tikėjome, 
– R. Malinauskui. Žinoma, tuo 
metu gavau daug pylos, bet 
kaip ir anuomet, taip ir dabar 
manau, kad pasirinkimas buvo 
puikus. Tuomet prasidėjo dar-
bai dėl miesto gerovės ir kles-

tėjimo: „Statoil“ degalinės sta-
tyba, kuri sukėlė daug triukšmo 
ir priešgyniavimo, iššaukė pi-
ketų bangą.  Tačiau vis tiek į 
Druskininkus įleidome Europos 
standartus atitinkančią kolonė-
lę. Nuo 2001 m. prasidėjo sa-
natorijų renovacijos, ieškojome 
ir radome investuotojų, prasi-
dėjo miesto gražinimo ir tvar-
kymo darbai. Tarybos posė-
džio metu, bandydami pritraukti 
naujus verslo subjektus, įmo-
nes priėmėme nutarimus, len-
gvatas verslininkams: nekilno-
jamojo turto, žemės nuomos 
ir kitus mokesčius geromis są-
lygomis. Kiekvienas teikėme 
daug pasiūlymų, turėjome vizi-
jų ir minčių, kurias norėjome re-
alizuoti. Prisimenu, kaip įėjau į 
mero kabinetą, nešinas užda-
rų slidinėjimo trasų Norvegijoje 
lankstinuku. Buvo labai sunkus 
darbas, tačiau jau užčiuopėme 
ir matėme perspektyvas kel-
ti miestą naujam gyvenimui. 
Pradėjome kurti, ieškojome, at-
radome, sunkiai dirbome, bet 
matome šiandienos rezultatą – 
europinį kurortą“.

Druskininkų savivaldybės taryba: 2000–2003 m. kadencija
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teritorijų reforma ir gydyklų perėmimas į savivaldos rankas

2000-aisiais Druskininkų infrastruktūra buvo labai skurdi/Druskininkų savivaldybės archyvo ir Laimos Rekevičienės nuotraukos

Kas įvyko Druskininkuose 
2000-2002 m.?

2000 m. Druskininkų savivaldybė 
suskirstyta į Druskininkų miestą, 
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijas 

2000 m. Įvyko tarptautinis jau-
nųjų pianistų ir kamerinių ansam-
blių festivalis „Muzika be sienų“ 
(vyksta iki šiol)

2000 m. Atidarytas Kauno kole-
gijos skyrius, kuriame buvo dės-
toma  turizmo ir viešbučių admi-
nistravimo studijų programa 

2001 m. Druskininkų gydyklos 
pastato nuosavybė perduota 
Druskininkų savivaldybei 

2001 m. Įsteigta VšĮ Druskinin-
kų Gydykla

2001 m. pradėta statyti „Statoil“ 
degalinė

2001 m. „Ryto“ vidurinė moky-
kla tapo gimnazija

2001 m. Duris atvėrė viešbutis 
„Regina“

2001 m. Atidarytas Druskininkų 
sporto centras

2001 m. Priimtas sprendimas dėl 
Vandens parko statybų Druskinin-
kuose

2002 m. Rekonstruota pramo-
gų aikštė ją pritaikant masiniams 
renginiams 

Vytautas Andruškevičius, 
2000-2003 m. kadencijos Ta-
rybos narys: „Niekam ne pa-
slaptis, kad 2000 m. buvo tik 
paties atgimimo laikas, mąs-
tėme, ką galima padaryti, kad 
miestas pradėtų atsigauti ir 
traukti norinčius į jį atvykti, po-
ilsiauti, būti. Džiaugiuosi, kad 
buvo produktyvi ir labai stipri 
komanda, kuri siekė bendrų 
tikslų, protingų sprendimų pri-
ėmimo ir realiai žiūrėjo į esa-
mą situaciją. Buvo labai svar-
bu, kad mumis patikėtų verslo 
aplinka, atsirastų investuotojų. 
Vieni esminių ir pagreitį mies-
to gerovei plėsti įgavusių dar-
bų – Druskininkų Sporto cen-
tro atsiradimas, Druskininkų 
gydyklų renovavimas, paver-
čiant jas šiuolaikiška, aukštos 
kokybės sveikatinimo paslau-
gas teikiančia vieta, Druski-
ninkų sanatorijų atnaujinimas. 
Vykome į užsienio keliones, 
mąstydami, kaip ir ką galima 
pritaikyti mūsų gražiame ku-
rorte. Juk užsieniečiai mums 
nieko nežadėjo ir nieko neda-

lijo, viską reikėjo pasiekti juo-
du darbu. Nebuvome Europos 
Sąjungos nariai, negalėjome 
pasinaudoti fondų paramomis 
ar gauti papildomų investicijų. 
Neturėjome poilsiautojų, ne-
buvo investicijų, vyravo kito-
kia, nei šiuo metu, bankų po-
litika. Buvo užburtas ratas, iš 
kurio reikėjo kuo skubiau iš-
eiti. Be vietinės iniciatyvos tai 
sunkiai būtų pavykę padaryti.  
Ridenome didelį riedulį, kurį 
sėkmingai kitų kadencijų metu 
užstūmėme ant klestinčio kal-
no viršūnės“.

Vida Kašėtienė, 2000-
2003 m. kadencijos Tarybos 
narė: „2000 metus pradėjome 
mūsų gražaus kurorto sąstin-
giu: visur buvo tamsu, užtem-
dyti sanatorijų langai, nevyko 
gyvenimas. Į didžiąją politi-
ką patekau pirmą kartą, buvau 
Moterų partijos narė, o drus-
kininkiečiai pasitikėjo ir mane 
išrinko. Žinoma, buvo labai 
įdomu, rinkome žmones eiti 
tam tikras aukštas pareigas, 
vyko komitetų, mero rinkimai. 
Ilgai prisiminsiu mūsų visų su-
telktą darbą, vienybę. Dirbo-
me iki vėlumos. Tiesiog išny-
ko partiškumas, visi susitelkė 
bendram ir sunkiam darbui – 
miesto atgaivinimui, gražini-
mui, norėjosi gerinti žmonių 
gyvenimo kokybę, kurti dar-
bo vietas. Pirmas atidarytas 
objektas – garsioji degalinė 
„Statoil“, atnešusi tikrą pro-
veržį. Ji buvo lyg pirma vizitinė 
kortelė, kad galime padaryti, 
nugalėti ir eiti toliau. Tarybos 
nutarimu buvo priimtas spren-
dimas daryti nuolaidas versli-

ninkams, perimant nenaudo-
jamus objektus už simbolinę 
kainą. Vyko privatizacija, po 
truputį pradėjo atsigauti sana-
torijos, miesto gyvenimas, ati-
darius Sporto centrą piešėme 
gražias perspektyvas miesto 
jaunimo užimtumui, norėjome 
pritraukti Respublikos ir iš kitų 
šalių sportininkus, kad vyktų 
judėjimas, būtų lėšų. 

Džiaugiuosi tokiu šauniu ir 
operatyviu visų Tarybos narių, 
Savivaldybės darbuotojų dar-
bu. Dažnas dirbo, neskaičiuo-
damas darbo valandų, visi to-
bulėjo, mokėsi.“ 
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Nuo išmaniosios klasės pamokų – iki nuotolinio mokymosi

Kai praėjusių metų vasa-
rio pabaigoje „Atgimimo“ mo-
kyklos bendruomenė pradė-
jo dirbti skaitmeninėje klasėje, 
atidarytoje, Savivaldybei da-
lyvaujant ES struktūrinių fon-
dų projekte „Modernių ir sau-
gių erdvių sukūrimas bendrojo 
ugdymo mokyklose Druskinin-
kų savivaldybėje“, turbūt nie-
kas nepagalvojo, kad šiek tiek 
daugiau nei po metų mokyto-
jų įgyta patirtis labai pasitar-
naus, dirbant nuotoliniu būdu. 
Interaktyvioji (skaitmeninė) 
klasė buvo aprūpinta nauja IKT 
įranga. Šiuolaikiškas pamokas 
išbandyti norinčius kolegas 
ypač viliojo visą šiuolaikinę 
sistemą apjungianti edukacinė 
platforma „Moza We Premium“ 
su 5 metų licencija. 

Mokymai surengti, vos įstei-
gus klasę, iškart organizuotos 
pamokos, registruojantis debe-
sų erdvėje, buvo vedamos in-
tegruotos bei atviros pamokos. 
Pradėjome dirbti su nauja moky-
mosi aplinka – Eduka klasėmis, 
kurios suteikia mokytojui galimy-
bę naudotis parengta medžiaga 
pamokoms (24 tūkst. užduočių, 
testų, taip pat – ir priešmokyk-
liniam ugdymui) bei įdiegtu pro-
graminiu skaitmeniniu ugdymo 
turiniu – 300 skaitmeninių vado-
vėlių, 140 mokytojo knygų ir ki-
tos medžiagos. Tada džiaugė-
mės, kad kiekvienas mokinys, 
turėdamas kasdienę prieigą prie 
IT bei naudodamasis skaitmeni-
niais vadovėliais, turi platesnes 
kūrybinės raiškos galimybes. 
Dalis mokytojų plačiai naudojosi 
skaitmeninės klasės turiniu.

O kaip mokytojai ir mokiniai ver-
tino kitokias pamokas?

Mokytoja Laima Dabrukie-
nė: „Mokiniams įdomu, įvairiau. 
Mano k kai kurie ketvirtokai ne-
buvo matę kompiuterio, tai išmo-
ko patekti ir į Eduka klasę ir at-
likti testus. Kai kurie jau mokosi 

paruošti pristatymus. Praktikuo-
jasi ieškoti jiems reikalingos in-
formacijos.“

Mokytoja Snieguolė Tamule-
vičienė: „Mokiniams patinka pa-
mokos išmanioje klasėje. Atsira-
do galimybė atlikti daugiau fizikos 
praktikos darbų. Pamokos tapo 
įdomesnės, vaizdingesnės, la-
biau susijusios su praktika.“

6a klasės mokinė Kamilė Ba-
levičiūtė: „Man labai patinka, kai 
geografijos pamokos vyksta iš-
maniojoje klasėje. Pamoka čia 
skiriasi nuo įprastos pamokos. 
Paprastai per pamoką mes dir-
bame su vadovėliais, žiūrime mo-
kytojos rodomas skaidres. Išma-
niojoje klasėje naudojamės su 
mozabook’o lenta, kiekvienas tu-
rime savo kompiuterį, galime ap-
žiūrėti visus žemynus, vandeny-
nus, juos tyrinėti. Taip pat galime 
pasižiūrėti temai skirtų animaci-
nių filmukų, kurie tikrai yra verti 
dėmesio. Man labai patinka išma-
nioji klasė, nes darbas joje palie-
ka tikrai daugiau informacijos ir 
žinių, vaizdinių ir įdomių potyrių.“

6c klasės mokinė Ema 
Olšauskaitė: „Man labai patinka 
būti šioje klasėje, nes joje smagu, 
įdomu ir lengviau mokytis.“

8a klasės mokinė Vėjūnė Ma-
lūnavičiūtė: „Išmanioje klasėje 
patinka integruotos pamokos, pa-
vyzdžiui, vokiečių kalbos ir geo-
grafijos. Man jos įdomios, nes per 
vieną pamoką sužinai daugiau 
skirtingos informacijos. Išmoks-
ti naujų vokiškų žodžių, sužinai 
faktų apie geografiją. Daugumai 
vaikų yra įdomiau klausytis ir len-
gviau įsiminti, kai pateikiama skir-
tinga informacija, o ne, kaip įpras-
tai būna per tradicines pamokas, 
tau sako tik to dalyko faktus. Tai 
vaikus priverčia suklusti, nes in-
formacija nėra monotoniška. In-
tegruotos pamokos išmanioje kla-

sėje prabėga labai greitai. Atrodo, 
kad ką tik įėjai į klasę, o pamoka 
jau ir baigėsi.“ 

8 b klasės mokinė Aurėja Gal-
čiūtė: „Išmanioji klasė yra jauki ir 
šviesi mokymosi aplinka. Joje pa-
togu daryti įvairias pamokas, nes 
yra išmanioji lenta ir kompiuteriai, 
taigi mes galime atlikinėti įdomes-
nes užduotis. Taip pat klasėje pa-
togiai sudėlioti stalai grupiniam 
darbui ir pasitarimams.“

Mokytoja Daiva Dumbliaus-
kienė: „Dirbant išmaniojoje kla-
sėje, pamokos tampa mokiniams 
gyvesnės, įdomesnės. Čia jiems 
suteikiama daugiau laisvės, bet 
tuo pačiu – ir atsakomybės, atlie-
kant užduotis. Mokiniai, naudoda-
miesi tokiomis programomis kaip 
LearningApps, gali individualiai 
atlikti užduotis, pavyzdžiui, įtvir-
tinti ar pakartoti žodyną.

Viena iš smagiausių programų, 
kurias mokiniai išbandė išma-
niojoje klasėje, yra Bookcreator. 
Jie kūrė savo knygeles įvairio-
mis temomis: šeštokai kūrė pasa-
kas vokiečių kalba, panaudodami 
pasakų personažus. Septinto-
kai, nagrinėdami aplinkosaugos 
temą, susirado jiems patinkantį 
gyvūną ir, įsikūniję į jį, „perdavė“ 
žinutę apie tai, kokios jiems pa-
galbos reikia ir ką mes, žmonės, 
darome ne taip. Mokiniai pristati-
nėjo savo sukurtas istorijas ir net 
patys buvo nustebinti draugų išra-
dingumo.

Sąlygos, esančios išmaniojo-
je klasėje, suteikia vaikams gali-
mybių būti kūrybiškesniems, ak-
tyvesniems, atsakingesniems už 
savo rezultatus ir įsitraukimą į 
bendrą darbą. Pamokos šioje er-
dvėje jiems labai patinka, todėl 
nekantriai laukia naujų.“

Mokytoja Rovena Kvaracie-
jūtė: „Aš interaktyvioje klasė-
je vedu integruotas pamokas. 
Darbą joje stengiuosi organi-

zuoti taip, kad mokiniai kuo dau-
giau dirbtų savarankiškai. Dir-
bant šioje klasėje galima skirti 
daugiau užduočių, kai mokiniai 
patys ieško informacijos, ją at-
renka ir susistemina. Labai pra-
verčia Mozabook medijų biblio-
teka – vaizdo įrašai, 3D vaizdai, 
galerija. Ją naudoju ne tik ilius-
truoti naują temą, bet ir moko-
miesiems tikslams. Pavyzdžiui, 
virtualiai vaikščiodami po Ber-
lyno sienos teritoriją, mokiniai 
sužinojo sienos techninę cha-
rakteristiką, jos statymo tikslą ir 
likimą. Mokiniai Mozabook sis-
temoje patys kūrė interaktyvius 
testus, kuriuos pateikė užsienie-
čiams bendraamžiams, moky-
dami juos lietuvių kalbos tarp-
tautinio projekto „Chance“ metu. 
Mozabook sistema taip pat pa-
lengvina kitų mobilių aplikacijų, 
tokių kaip Learningapps, Padlet 
ir kitų naudojimą – mokytojas 
lengvai persiunčia paruoštas 
užduotis į mokinių naudojamus 
kompiuterius. 

Be jokios abejonės, mokiniams 
labai patinka pamokos interak-
tyvioje erdvėje, nes jie žino, kad 
laukia neįprastos, įdomios užduo-
tys ir kitokio pobūdžio tiriamo-
ji veikla.“

Mokytoja Stasė Kirkliauskie-
nė: „Pamokos išmanioje klasėje 
mokiniams yra įdomesnės, ugdo 
jų kūrybiškumą, lavina gebėji-
mus dirbti individualiai, poroje, 
grupėje. Šioje modernioje aplin-
koje vedu integruotas pamokas 
ir tik savo dalyko – geografijos. 
Mokiniai, naudodamiesi progra-
momis LearningApps, mentime-
ter atlieka individualias užduotis. 
Mozabook sistemoje nagrinėja 
mokytojo persiųstus 3D vaizdus, 
pavyzdžiui, ledkalnių, vėliau atlie-
ka užduotis. Visa tai vyksta su di-
deliu noru ir užsidegimu. Mokiniai 
labai laukia pamokų šioje klasė-
je, nes žino, kad pamokos metu 
dirbs kitaip, jiems teks atlikti neį-

prastas užduotis.“
Iš viso Išmaniojoje erdvėje per 

metus surengtos 295 kitokios 
pamokos 1-10 klasių mokiniams, 
dirbo 30 mokytojų. Mokytojai pa-
mokas registravo debesų tech-
nologijose, jas vedė, ne tik nau-
dodamiesi skaitmenine erdve, 
bet kviesdami kolegas iš kitų mo-
kyklų, savivaldybės ir šalies mo-
kytojams bei užsienio kolegoms 
organizavo parengtas atviras ar 
integruotas pamokas. 21 moky-
klos mokytojas rašė projektus 
ir organizavo trumpąsias (1 sa-
vaitės) mokytojų stažuotes,  da-
lyvavo Ugdymo plėtotės cen-
tro, Druskininkų švietimo centro 
programose: pamokas stebėjo ir 
veiklose dalyvavo Kauno, Kretin-
gos, Vilniaus, Jonavos, Prancūzi-
jos, Turkijos, Lenkijos, Ispanijos, 
Italijos ir kitų šalių mokytojai. 
Atvykdavo ir Lietuvos mokyklų 
mokytojai, jiems buvo organizuo-
jami 2-3 val. supažindinimai su 
kitokia pamokos vedimo forma 
šioje klasėje. 

Mokytojai, sumaniai dirbę skai-
tmeninėje erdvėje, dabar, nuo-
tolinio mokymosi metu, tapo kitų 
mokytojų, savo kolegų konsul-
tantais, patarėjais ir pagalbinin-
kais. Eduka klasės aplinka pade-
da mokytojams greitai organizuoti 
pamokos turinio perdavimą, inte-
gruoti skirtingas veiklas. Skai-
tmeninės programos, kuriomis 
naudojosi mokytojai išmaniojo-
je klasėje, papildomos kitomis ir 
naudojamos nuotolinio mokymo-
si metu. Mokytojams nėra sudė-
tinga įtraukti naują, alternatyvią 
mokymosi aplinką – Microsoft Of-
fice, kuri apjungia pamokas, vei-
klas ir mokyklos bendruomenės 
bendradarbiavimo sritis. Todėl ir 
šis išbandymų laikas – nuotolinis 
mokymasis –

įveikiamas iššūkis mokyklos 
bendruomenei!

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Dar praėjusių metų vasario pabaigoje „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė pradėjo dirbti skaitmeninėje klasėje, o sukaupta patirtis labai pasitarnauja dabar, dirbant nuotoliniu būdu/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos
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Viskas yra įmanoma kartu!

Į Lietuvą atkeliavęs koronavi-
rusas pakeitė įprastinį visų gy-
venimą. Kartu – ir rytinį moki-
nukų keliavimą į mokyklą, laiką 
su mokytojais, gilinant žinias 
bei susipažįstant su pasauliu. 
Vaikai netenka santykio – mo-
kytojas-mokinys, mokinys-mo-
kinys. Mokymasis pamokoje 
sudaro galimybę mokytis kar-
tu, tuo metu mokymasis per 
atstumą siejamas su savaran-
kiška, individualia veikla, ku-
riai reikia asmeninės moty-
vacijos, disciplinos. Dirbant 
nuotoliniu būdu, teko išspręsti 
daugybę klausimų: ar visi mo-
kiniai turi IT priemones ir priei-
gą prie interneto, kokios mūsų 
mokytojų galimybės, kokie tin-
kamiausi mokymo ir mokymo-
si metodai, kaip užtikrinti, kad 
efektyviai veiktų sistemos, ku-
riose talpinama ir prieinama 
mokomoji medžiaga, kaip už-
tikrinti mokinių saugumą inter-
nete?

Prasidėjęs nuotolinis mokymas 
iššūkių kelia ne tik mokytojams ir 
mokiniams, bet ir tėvams. Todėl 
šiuo metu, kaip niekada, svarbus 
bendruomenės sutelktumas ir 
tėvų palaikymas. Kad vaikai būtų 
pasiruošę nuotoliniam mokymui, 

prisidėjo ir tėvai, kuriems norime 
nuoširdžiai padėkoti. Tėvai labai 
aktyviai įsitraukia į vaikų mokymo 
procesą ir patys išmokė vaikus 
naudotis platforma nuotoliniam 
mokymui, padeda vaikams pir-
mosiose nuotolinėse pamokose, 
prisijungia prie virtualių pratybų. 
Diskutuodami su tėvais, sulaukė-
me daug padrąsinančių žodžių, 
patarimų. Dabar tas laikas, kai 
pripažįstame, kad be tėvų pagal-
bos mokymasis nevyktų.

Nuotolinis ugdymas neaplen-
kė ir pačių mažiausių progimna-
zijos narių – ikimokyklinukų. Pra-
dedant ugdymą nuotoliniu būdu, 
kilo nemažai klausimų: kaip pa-
teikti vaikams patrauklią, sudo-
minančią medžiagą per atstumą? 
Kaip pajausti vaikų emocijas, ku-
riomis visi kartu iki šiol dalino-
mės. Taigi svarbiausiu iššūkiu 
tapo ne tik vaikų, bet ir tėvų mo-
tyvavimas, įtraukiant juos į tokį 
mums visiems neįprastą mokymo 
(-si) procesą. 

Aktyvus tėvų įsitraukimas tapo 
didžiausia paskata mums ir įro-
dė, kad viskas yra įmanoma kar-
tu! Tėvai kartu su vaikais ne tik 
klaidžiojo painiais raidžių ir skai-
čių labirintais, bet ir dalijosi savo 
originaliomis idėjomis. Jie kar-

tu su vaikais atskleidė savo kuli-
narinius gebėjimus, dalijosi savo 
kurtais receptais, tapo lėlių dra-
bužių dizaineriais, kūrė pasakų ir 
šokių inscenizacijas, melagio die-
nos proga kūrė melagingas vaiz-
do istorijas, aktyviai dalyvavo ry-
tinėse mankštose, kalė inkilėlius 
paukšteliams... Ir svarbiausia – 
visu tuo dalinosi su mumis, siųs-
dami linksmas nuotraukas bei 
vaizdo įrašus, kurie suteikė ga-
limybę net ir per atstumą pajusti 
geras emocijas.

Velykos – prisikėlimo ir bran-
dos šventė. Jos simbolizuoja tai, 
kad žmogus, eidamas per gyveni-
mą, susiduria su daug sunkumų, 
problemų, iššūkių, tačiau nuo to 
nepalūžta, bet žengia dar vieną 
žingsnį. Visą Druskininkų švie-
timo bendruomenę, ypač – Vie-
čiūnų progimnazijos, sveikiname 
su  artėjančiomis Šv. Velykomis. 
Nepraraskime vilties. Nors vil-
tis kyla, stiprėja ir skleidžiasi pir-
miausia žmogaus širdyje, ja ga-
lima ir kitus uždegti, sustiprinti, 
padrąsinti. Ji tiesiog neregimai 
ateina ten, kur daug geranorišku-
mo, nuoširdžių pastangų. 

Viečiūnų progimnazijos 
informacija Viečiūnų progimnazijos mokytojai džiaugiasi, kad aktyvus tėvų įsitraukimas tapo di-

džiausia paskata ir įrodė, kad viskas yra įmanoma kartu/Asmeninio archyvo nuotraukos

Viečiūnų progimnazijos golfo komandos
 žaidėjai nustebino patys save 

Jonas Jazepčikas, 
Viečiūnų progimnazijos fizinio 

ugdymo mokytojas 

Kovo 7 d. Kaune organi-
zuotose finalinėse Lietuvos 
moksleivių olimpinio festi-
valio varžybose Druskininkų 
savivaldybės garbę apgynė 
Viečiūnų progimnazijos gol-
fo komanda, tarpmokyklinė-
se savivaldybės varžybose 
iškovojusi 1-ąją vietą.

Nors viečiūniškiai vaikai buvo 
3-4 metais jaunesni už savo 
varžovus, jie puikiai atstovavo 
mūsų Savivaldybei ir nustebi-
no patys save, Kaune iškovoję 
3-iąją vietą, į priekį praleidę tik 
Vilniaus Palaimintojo T. Matu-
lionio gimnazijos ir Kauno Jono 
ir Petro Vileišių mokyklos ko-
mandas. 

Viečiūnų progimnazijos ko-
manda gavo Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerijos įsteig-
tą taurę ir diplomus, komandos 
nariai buvo apdovanoti atmini-
mo medaliais bei marškinėliais. 

Viečiūnų progimnazijos ko-
mandoje rezultatyviausiai žai-
dė mokyklos šeštokas Dovydas 
Gaidys. Komandos kapitonas D. Gaidys (su taure), stovi iš kairės M. Subačiūtė, G. Balčiūtė, 

G. Gaidytė ir L. Majauskas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Nemokamas maisto 
prekių pristatymas

Kol esame užraki-
nę poilsio namų „Saka“ 
duris svečiams, džiau-
giamės, galėdami pri-
sidėti, stiprinant mies-
to bendruomenę. Pagal 
gautų skambučių ir pri-
statyto maisto kiekį ka-
rantino laikotarpiu su-
prantame, kad esame 
reikalingi.

Mieli senjorai, likite saugūs namuose, o mes maisto produk-
tus ar vaistus nemokamai pristatysime Jums prie durų.

Pasirūpinsime ir negalią turinčiais žmonėmis.
Sudarykite produktų sąrašą ir skambinkite tel. 8 617 73844
Jei būsime sąmoningi, karantinas baigsis greičiau. Tikrai!
Kartu už Druskininkus!

Akvilė ir Modestas Vitkauskai
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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

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.

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

Iki šiol Druskininkuose, 
SPA VILNIUS, 

konsultavęs skydliaukės 
ligų specialistas, 

gydytojas endokrinologas 
Vygantas Šidlauskas 

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

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

kininkų (Vilkanastrai), 
netoli Baltojo Bilso 

ežero. 
Geras privažiavimas 

(asfaltas).

Tel. 8 687 18489

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose 
teritorijose, tiek sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. 

Tel. 8 627 49416

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

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. 8 686 80106
PARDUODAME

šulinių ŽIEDUS ir 
DANGČIUS, 

grindinio TRINKELES, 
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ
Tel. (8-620)65577

Aktuali informacija dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas 
ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimo 2020 metais

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į susida-
riusią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, pateikė rekomendacijas 
dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų (toliau – Paraiš-
ka) teikimo 2020 metais.

Atkreipiame visų žemės ūkio veiklos subjektų (toliau – Pareiškėjas) dėmesį, kad nuo 2020 m. ba-
landžio 20 d. pradedamas tik nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pareiškėjai, 
prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) per e-valdžios vartus, galės 
savarankiškai pateikti paraiškas. Nuo balandžio 6 d. pradeda veikti PPIS mokomoji aplinka https://
mokymai.vic.lt 

Pareiškėjai galės prisijungti prie mokomosios aplinkos su savo asmens kodu ir mokytis. Mokomoji 
aplinka veiks nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki liepos 2 d. Pareiškėjų įgalioti asmenys ir juridinių asme-
nų vadovai, norėdami gauti prisijungimą prie mokomosios ir gamybinių aplinkų, turi atsiųsti valstybės 
įmonei „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (toliau – ŽŪIKVC) per e. pristatymą arba 
el. paštu pagalba@vic.lt prašymą suteikti prieigą. Jiems bus suteikta galimybė jungtis prie paraiškos, 
kuriai yra suteiktas įgaliojimas. Informacija teikiama bendrosios informacijos teikimo telefono nume-
riu (8 5) 211 1506 arba (8 5) 211 1507.

Pažymime, kad 2020 m. pareiškėjų teikiamos paraiškos Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose (pagal 
įregistruotos žemės ūkio valdos centrą) priimamos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki birželio 22 d. (įpras-
tas deklaravimas su fiziniais apsilankymais). Paraiškos su vėlavimais priimamos nuo birželio 23 d. iki 
liepos 17 d. Priėmimo laiką pareiškėjai privalės suderinti telefonu su atitinkamoje seniūnijoje dirban-
čiu atsakingu asmeniu.

Informuojame, kad pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą teikiamų paramos už 
žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų 2020 m. priėmimo seniūnijoje grafikai bus 
paskelbti 2020 m. balandžio mėnesio antroje pusėje.

Atkreipiame dėmesį, kad pasėlių deklaravimo data ir tvarka, priklausomai nuo situacijos, dar gali 
keistis. Apie aktualius pokyčius informuosime papildomai.

Informacija teikiama: Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 56407, Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 
47919.

Druskininkų savivaldybės informacija

Rasti „Toyota“ rakteliai su pulteliais, netoli „Baltarusijos“ sanatorijos, tel. 8 628 48023

Valome geriamojo vandens šulinius. Tel. 8 692 52051

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu 

info@manodruskininkai.lt
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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

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu, 
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos. 
Bus skarele, kai ašara nurieda, 

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Skaudžią netekties valandą, mirus Marytei Muzikevičienei, 
nuoširdi užuojauta vyrui Antanui bei sūnums 

Svajūnui, Dainiui ir giminėms.

Irma Eimutytė-Abelkienė

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

Jeigu įmanoma Jus paguosti,
žinokite, kad širdys mūsų gedi su Jumis.

Tik žmogui skausmą pažaboti,
surasti ramybę, susitaikyti su lemtimi.

Skaudžią netekties valandą, mirus žmonai ir mylimai Mamai, 
užjaučiame Antaną Muzikevičių bei sūnus Svajūną ir Dainių.

Dalė ir Vincas Eimučiai

Socialinių paslaugų centro darbuotojai paslaugas 
senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems teikia 

ir karantino metu

Sunkiu mūsų šaliai ir vi-
sam pasauliui metu Sociali-
nių paslaugų centro darbuo-
tojai ir toliau teikia socialines 
paslaugas. Ypač aktualu, kad 
socialinės priežiūros paslau-
gos ir pagalba būtų teikiamos 
senyvo amžiaus asmenims ir 
neįgaliesiems. Lankomosios 
priežiūros darbuotojos per-
ka maisto produktus, vaistus, 
karštus pietus išsinešti iš ka-
vinės ir pristato paslaugų ga-
vėjams į namus. Socialinė 
darbuotoja ir visos lankomo-

sios priežiūros darbuotojos 
konsultuoja, palaiko nuolati-
nį ryšį telefonu, internetu su 
paslaugų gavėjais, jų artimai-
siais bei tarpininkauja, spren-
džiant iškylančias problemas. 
Dirbdami laikomės rekomen-
dacijų karantino metu: atstu-
mų parduotuvėse, vaistinėse, 
naudojame dezinfekuojan-
tį skystį, pirštines ir apsaugi-
nes kaukes. Labai vertiname 
artimųjų, giminių, kaimynų 
pagalbą, kurie rūpinasi šalia 
esančiais ir reikalingais pa-

galbos asmenimis. 
Socialinių paslaugų centras, 

bendradarbiaudamas su Lab-
daros ir paramos fondu „Mais-
to bankas“ ir parduotuve IKI, 
keliems asmenims ir šeimoms 
perdavė paramą maistu. Infor-
muojame, kad paramą – pasku-
tinės dienos galiojimo maisto 
produktus – gauname tik šešta-
dieniais. 

Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro 

informacija

Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir toliau teikia socialines paslaugas. Lankomosios priežiūros darbuotojos perka maisto produk-
tus, vaistus, karštus pietus išsinešti iš kavinės ir pristato paslaugų gavėjams į namus/Socialinių paslaugų centro archyvo nuotraukos

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221
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2020.04.11 d.
Šeštadienis

2020.04.10 d.
Penktadienis

2020.04.12 d.
Sekmadienis

2020.04.13 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 Ieškok manęs Paryžiuje.
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 Stop juosta. 
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 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Stiprūs kartu. 
21:10 Popiežius. Galingiausias visų 

laikų žmogus.
21:55 Kryžiaus kelias iš Vatikano. 
23:10 Visko teorija.
01:10 Gyvenimas tarp žiedų. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 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 „Sužvejok dingusią žuvį“.
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 „Vajana“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karibų piratai. Numirėlio skrynia“.
00:45 „Pamokslininkas su kulkos-

vaidžiu“.
03:00 „Armagedonas“.
05:40 „Naujakuriai“.

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 Aš esu le-

genda.
22:55 10-oji Kloverfyldo gatvė.
01:00 Blogas senelis.
02:40 Gynybos kodas.
04:05 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Skyrybos. 
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. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Nauja diena. 
17.00 „Netikėtas teisingumas”.

Penktadienis, 2020-04-10

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 Pasmerktieji.
23:45 Kraujo kerštas.
01:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:30 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

kaite. 
09:30 Veranda. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė. 
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Miestų paslaptys.
12:00 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

13:00 Putlučiai ir laukiniai. Žavūs 
gyvūnų jaunikliai.

14:35 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 Velyknakčio liturgija iš Vil-

niaus arkikatedros bazilikos. Tiesiogi-
nė transliacija.

23:00 Meilė ir malonė.
01:00 Popiežius. Galingiausias visų 

laikų žmogus.
01:45 Federikui Feliniui – 100. Interviu.
03:30 Meilė Tėvynės nemari. Juozas 

Naujalis. Dokumentinė apybraiža. 
04:30 Sunkus vaikas 2. 06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Nacionalinė ekspe-

dicij.
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 Z. Kelmickaite. 
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Gustavo nuotykiai. 
10:45 Grybų karas. 
11:00 LRT radijo žinios.
11:10 Velykinis koncertas „Pavasa-

rio balsai“.
11:55 Velykų šv. Mišios ir Popie-

žiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ iš 
Vatikano. Tiesioginė transliacija.

13:40 Dainuoju Lietuvą.
13:55 Velykų zuikis.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Premjera. Miestų pa-
slaptys.

07:00 Putlučiai ir laukiniai. Žavūs 
gyvūnų jaunikliai.

08:30 Smalsutis Džordžas.
09:55 Slaptas augintinių gyvenimas.
11:20 Premjera. Žymiausių pasau-

lio magų apdovanojimai „Mandrakes 
d‘Or 2018“.

13:00 Šventinis sveikinimų koncertas.
14:23 Loterija „Keno Loto“.
14:25 Evanas Visagalis.
16:00 Monique: „Virš vandens“ su 

orkestru.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Velykos su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Vakaras su Edita. Velykos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Stiprūs kartu. 
23:00 Premjera. Naujasis popiežius.
00:05 Svajonių šalis. Lietuva prieš 

30 metų ir dabar. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Žymiausių pasaulio magų ap-

dovanojimai „Mandrakes d‘Or 2018“.
02:45 Dainuoju Lietuvą.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
04:00 Naujasis popiežius.
05:05 Velykos su „Dviračio žiniomis“ 

(kart.).

06.00 „Gluchariovas“.
06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Baltijos kelias. 

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

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

čiuliu. 
12.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė”.
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 „Atėjo…Sabas”.
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 E. Žičkumi. 
04.35 „Pasaulio turgūs“.
04.55 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Galingieji reindže-

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

08:00 „Ančiukų istorijos“.
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 „Lobių planeta“.
13:55 „Princesė“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Persis Džeksonas. Monstrų jūra“.
21:40 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Apdovanotoji“.

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

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

08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Brolis lokys“.
13:45 „Guliverio kelionės“.
15:20 „Laukiniai šernai“.
17:25 PREMJERA „Tai - mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“. 
21:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kingsman. Aukso ratas“.
00:20 „Karibų piratai. Numirėlio 

skrynia“.
03:00 „Pamokslininkas su kulkos-

vaidžiu“. 

06:20 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“.

06:50 „Vajana“.
08:55 PREMJERA „Kara-

lienės korgis“.
10:40 „Šnipų vaikučiai. Laiko sergė-

tojas“.
12:15 „Šanchajaus riteriai“.
14:45 „Armijoje“.
16:40 „Tūkstantis žodžių“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Optimistinė laida „#IšNamų“ . 
20:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Žalioji knyga“.
23:05 „Dešimt jardų“.
01:05 „Kaulai“.
01:55 „Makgaiveris“.
02:45 „Rouzvudas“.
03:35 „Amerikiečiai“.
04:25 „Kaulai“.
05:10 „Vieniši tėvai“.
05:35 „Makgaiveris“.

06:40 Tomas ir Džeris.
07:40 „Saugokis meškinų“.
08:10 „Ogis ir tarakonai“.
08:35 „Riterių princesė 

Nela“.
09:05 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:35 „Beprotiškos melodijos“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Vilis ir pa-

šėlę ratai.
11:50 Tėčio dienos rūpestis.
13:45 Lesė.
15:40 Įsivaizduok tai.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Medžioklės 

sezonas atidarytas 4! 
21:15 PREMJERA Už borto.
23:30 Meksikietis.
01:50 Aš esu legenda.
03:25 Programos pabaiga.

06:20 Blizgutis.
07:55 Katinas su skrybėle.
09:30 Alvinas ir burundu-

kai 4.
11:20 Kung Fu Panda.
13:15 Kelionė į Žemės centrą.
15:10 PREMJERA Prisikėlimas.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
22:00 PREMJERA Pats sau milijo-

nierius. 
23:55 Penkiasdešimt pilkų atspalvių.
02:05 Už borto.
03:55 Programos pabaiga. 

06:10 Tomas ir Džeris sve-
čiuose pas Ozo šalies burti-
ninką.

07:10 Didysis skrydis.
08:50 Šarlotės voratinklis.
10:40 Stebuklų namai.
12:25 Užburtoji Ela.
14:20 Čarlis ir šokolado fabrikas.
16:40 Medalionas.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Kongas. Kauko-

lės sala.
21:55 Tarp mūsų, mergaičių.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
23:45 Penkiasdešimt tamsesnių 

atspalvių.
01:50 Pats sau milijonierius.
03:25 Programos pabaiga.

05.59 Programa.
06.00 „Brangioji, aš per-

skambinsiu”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
07.55 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Baltijos kelias. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė”.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
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 „Černobylis. Juodoji gėlelė”.
02.50 „Pasaulis iš viršaus“.
03.15 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
03.55 Gyvenimas. 
04.35 Mokslo ritmu. 
04.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
04.55 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
05.15 Skyrybos. 

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

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

09:00 „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“.
16:45 PREMJERA Dakaras 2020. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 MANO HEROJUS Paskutinė 

tvirtovė.
00:50 AŠTRUS KINAS Urvas.
02:25 Pasmerktieji.
04:15 Programos pabaiga.

06:30 Galiūnai. 
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija. 
10:00 Deividas Atenboras. Kiauši-

nių stebuklas.
11:10 „Heraklis“.
12:55 Adamsų šeimynėlė.
15:00 Aeroplanas.
16:50 Ekspertai.
18:45 Įkalinti laike.
21:00 Laiškai iš Ivo Džimos.
23:50 Paskutinė tvirtovė.
02:10 Urvas.
03:45 Programos pabaiga.

05:29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Šiandien kimba. 

07.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 

08.00  „Černobylis. Juodoji gėlelė”.
12.00 Grilio skanėstai. 
13.00 V. Noreikos koncertas “Ačiū 

už meilę”. 
16.00 Reporteris. 
16.30 “Riešutų duona”. 
18.00 Reporteris. Informacinė publi-

cistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30  Šventinis koncertas “Ačiū, 

kad liekate namie”. 2020.
20.00 Reporteris. 
20.30 Šventinis koncertas “Ačiū, 

kad liekate namie”. 
21.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
22.30 Reporteris. 

18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Baltijos kelias. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Moterų daktaras“.
21.30 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020“. 
23.30 Vantos lapas. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 Skyrybos. 
02.00 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
02.40 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2020“.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
04.30 „Netikėtas teisingumas”.
05.20 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 

15:45 Prancūzijos 2019 m. magijos 
čempionatas.

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 Auksinis protas. 
22:20 Jazzu koncertas „Mano na-

mai“. 2020 m.
23:15 Išmokyk mane mylėti.
01:10 Prancūzijos 2019 m. magijos 

čempionatas.
02:50 Velykinis koncertas „Pavasa-

rio balsai“ (kart.).
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 Meilė ir malonė.

23:50 „Tai reiškia karą“.
01:35 „Prezidento lėktuvo suduži-

mas“.
04:50 „Tai bent giminaičiai“.
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2020.04.14 d.
 Antradienis

2020.04.15 d.
 Trečiadienis

2020.04.16 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu 

į gestų k.).
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 ver-

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 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 Vakaras su Edita. Velykos. 
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 poli-

cija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į 

gestų k.).
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.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nepažintas meras. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
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. 
15:25 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. Kulinarinių 

kelionių programa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės is-

torija 1.
23:50 Muzikinis intarpas.
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės is-

torija 1.
05:00 LRT radijo žinios.
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 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Lobių planeta“.
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 

„Greičio įkaitai“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:30 „Kaulai“.
04:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:40 „Vieniši tėvai“.
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 „Brolis lokys“.
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 

„Sugrįžimas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Sugrįžimas“.
23:55 „Kaulai“.
0:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Grainderis“.
04:35 „Vieniši tėvai“.
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 „Armijoje“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigž-

dė“.
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 

„Kikboksininkas. Atpildas“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „24 valandos. Palikimas“.
02:10 „Rouzvudas“.
03:00 „Amerikiečiai“.
03:50 „Kaulai“.
04:40 „Vieniši tėvai“.
05:30 „Rouzvudas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10:00 „Rozenheimo policija“.

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 „PREMJERA Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Dydžio (r)evoliucija. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Šeimos 

susitikimas.
00:35 „Kortų namelis“.
01:35 Pagirios Las Vegase.
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 „Monikai reikia meilės“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „PREMJERA Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Cimbe-

linas.
00:35 „Kortų namelis“.
01:35 Šeimos susitikimas.
03:10 Alchemija XVI. Mada yra me-

nas. 
03:40 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

04:10 Programos pabaiga.

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

driumi Tapinu 4/28. 
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. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai“.
16.00 Reporteris. 
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 „Moterų daktaras”.
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“.

05.29 Programa
05.30 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. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Klus-

nūs kareivėliai “.
16.00 Reporteris. 
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 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”.

05.29 Programa.
05.30 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. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė”.
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. Už-

mušti blogį”.
04.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė”.

06:40 Adamsų šeimynėlė.
08:25 Deividas Atenboras. 

Kiaušinių stebuklas.
09:35 „Didžioji žydrynė“.

10:50 „Heraklis“.
12:40 Adamsų šeimynėlės verty-

bės.
14:35 Aeroplanas 2. Tęsinys.
16:20 Robinas Hudas. Vyrai su triko.
18:30 Spąstai.
20:45 Ugnies žiedas.
23:15 Įkalinti laike.
01:15 Laiškai iš Ivo Džimos.
03:35 „Heraklis“.
05:00 Programos pabaiga.

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

sia“.
08:35 „Stoties policija“.

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „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 Smūgio banga. Akimirka iki 

katastrofos.
22:50 Ugnies žiedas.
01:10 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:00 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 Sala.
23:45 Smūgio banga. Akimirka iki 

katastrofos.
01:20 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:05 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 Niekada nepasiduok.
23:15 Sala.
01:40 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:25 Programos pabaiga.

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

23.00 “Riešutų duona”. 
00.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
01.30 V. Noreikos koncertas “Ačiū 

už meilę”. 
04.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
04.40 Grilio skanėstai. 

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

Las Vegase.
00:35 „Tabula Rasa“.
01:35 Penkiasdešimt tamsesnių 

atspalvių.
03:25 Programos pabaiga.

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. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 12 beždžionių.
04:45 Stiprūs kartu. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Pirkčiau ar išsinuomo-
čiau patalpas dirbtu-

vėms, siūlykite įvairius 
variantus.

 Tel. 8 646 22367 

GRINDŲ 
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84
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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
Žemės ūkio produkcija

Parduodu ž. kviečius, ž. kvie-
trugį, avižas ir miežius. Tel. 8 
699 18639

Parduodu avižas. Tinka sėklai. 
Tel. 8 672 49828

Miežius, kviečius: vasarinius, 
žieminius, rugius, kvietrugius, 
avižas, vikius, grikius, šiau-
dus, tel. 8 616 11588

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 

Kiti daiktai

Centrinio šildymo katilas – 
190 Eur, dvigulė lova – 20 
Eur, spinta ir stalai, naudota 
sekcija, viengulės lovos – 10 
Eur,  virtuvinės spintelės nuo 
5 Eur, durys ir dvigubi langai, 
plastiko langai, 2 vnt. 143 x 90 
po 35 Eur, boileris ir dušo ka-
bina po 45 Eur, dujų balionas 
su priedais – 15 Eur,  benzinis 
trimeris „Ryobi“ – 85 Eur, dvi-
ratis su bėgiais – 70 Eur, tel. 8 
616 48116

Naujos uosio taburetės. Tel. 8 
618 20125

Kineskopinis televizorius „Phi-
lips“ (37 cm įstrižainė) – 12 
Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai –  3 Eur, lami-
nuota medžio plaušų plokštė 
275x170 cm – 1 m2 – 2 Eur, 
naudotos durų varčios po 3 
Eur, skaldelė trinkelių klojimui 
1 maišas – 3 Eur, pakabinami 
šviestuvai nuo 5 Eur, tel. 8 686 
43600

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

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

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

Nekilnojamas turtas

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

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

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

Parduodamas 10 arų sklypas 
su pastatais Druskininkų cen-
tre, 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 vietoje, prie miško, 
už poros kilometrų teka Ne-
munas. Sklype yra buvęs gy-
venamasis pastatas. Kaina – 
8500 Eur.Tel. 8 682 33229

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

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

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

Nuoma

Išnuomojamas miesto centre, 
Taikos g.  butas 1 aukšte (bal-
dai, indai, buitinė technika).  
Dviems žmonėms – 200 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Perka

Priekabą palapinę „Skif“, tel.8 
673 56512

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 pirkėju kaina gali būti 
derinama, tel. 8 604 48595

Miškas, mediena, malkos

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

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

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

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

Skubiai parduodamas 
namas Ricielių kaime, gera 

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

Tel. 8 670 9 9567

Ratnyčioje, prie 
Raigardo sodų, 

pamestas telefonas 
„Nokia C5“. 

Radusiam 
atsilyginsime. 

Tel. 8 617 98273

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

Pamesta

Ratnyčioje, prie Raigardo 
sodų, pamestas telefonas 
„Nokia C5“. Radusiam atsily-
ginsime. Tel. 8 617 98273

Ieško darbo

Vyras, turintis C, CE kategori-
jas ieško automobilinio krano, 
hidro manipuliatoriaus, auto-
mobilinio bokštelio vairuotojo 
ar traktorininko darbo. Tel. 8 
627 66422

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

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

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

Atliekame visus vidaus apdailos, remonto ir kitus statybos  
darbus, tel. 8 675 90775

Siūlomas trumpalaikis darbas sodinti medelius. Į 
darbą vežame įmonės transportu. Geras atlygis už 

dieną. Kreiptis tel. 8 641 88933

Siūlomas nuolatinis darbas su traktoriumi. Tik su patirtimi. 
Kreiptis tel. 8 601 00292

Siūlomas sezoninis darbas su traktoriumi šienavimo dar-
bams nuo birželio mėnesio. Reikalingas supratimas ir žinios 
apie techniką. Geras atlygis. Kreiptis tel. 8 601 00292

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. 
Tel.8 698 72320

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

Parduoda skaldytas 
beržines ir alksnines 

malkas. 
Tel. 8 673 56110 
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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 

O. Tumėnaitė-Bražėnienė: margučių marginimas – gražus ir kūrybingas 
bendravimas su šeimos nariais

Kovo 20-ąją Druskininkų 
amatų centre „Menų kalvė“ 
savo knygą „Margučių mar-
ginimas Aukštaitijoje“ turėju-
si pristatyti Odeta Tumėnai-
tė-Bražėnienė (susitikimas 
atšauktas dėl įvesto karanti-
no) sako, kad „šios knygos 
idėjų laukia visos Lietuvos 
šeimos, kurios savo Velykų 
šventinio stalo neįsivaizduoja 
be margučių.“ O ir svetimuose 
kraštuose gyvenantys lietu-
viai nori išlaikyti ne tik lietuvių 
kalbą, bet ir lietuviškus papro-
čius. „Drįstu teigti, kad ši kny-
ga laukiama visame pasauly-
je“, – sako knygos autorė.

Leidinyje pristatytos pačios 
įvairiausios tradicinės kiaušinių 
marginimo technikos: margini-
mas augalais, skutinėjimas, iš-
rašymas karštu vašku. Pateikta 
ir daugybė šiuolaikinių technikų 
pavyzdžių – margučių puošimas 
šiaudais, karpiniais, džiovinto-
mis žolelėmis, netgi pjaustyto-
mis vytelėmis, tekstile ar tiesiog 
flomasteriais. Knygoje ne tik 
daug praktinių patarimų, bet ir 
gausybė iliustracijų, autorė su-
pažindina su šių dienų Velykų 
papročiais, dalijasi savo vaikys-
tės prisiminimais apie šventės 
tradicijas šeimoje. Pasinaudo-
ję autorės patarimais ir pasitel-
kę į pagalbą fantaziją, sukursite 
žaismingą pramogą sau ir savo 
šeimai.

O. Tumėnaitės-Bražėnienės 
knyga „Margučių marginimas 
Aukštaitijoje“ šiandien gali tap-
ti puikia dovana Velykų proga 
tiems, kas domisi lietuviškais 
paprotiniais menais ar ieško 
naujų idėjų margučių dažymui. 

Nors O. Tumėnaitė-Bražė-
nienė šįkart negalėjo atvykti į 
Druskininkus, tačiau mielai at-
sakė į mūsų klausimus ir pasi-
dalijo savo patirtimi.

– Jūsų vaikystės Velykos. 
Kokie prisiminimai ryškiau-
si?

– Aš augau tikinčioje šeimoje. 
Žinoma, svarbiausios per Vely-
kas buvo Šv. Mišios, o, grįžus iš 
bažnyčios, – Velykų stalo dengi-
mas. Buvo daug apeiginių daly-
kų. Stalą visada apdengdavome 
balta močiutės austa staltiese. 
Jo centre statydavome ne tik 
indą su margučiais, bet ir medi-
nį kryželį. Ir būtinai – tik Velykų 
stalui mamytės sukurtą sviestinį 
avinėlį. Jį valgydavom su kiau-
šiniais. Mūsų Velykų stalui bū-
davo verdamas rūkytas kumpis, 
prie jo patiekiami šviežiai pa-
ruošti krienai. Dažniausiai juos 
ruošdavo tėvelis. Dar prisimenu 
tetos Zosytės keptus velykinius 
pyragus. Mamytė šventintu van-
deniu apšlakstydavo padengtą 
stalą ir mus. Prieš valgį sukal-
bėdavom maldas. Valgyti pra-
dėdavom nuo vieno nulupto ir į 
tiek dalių, kiek prie stalo žmo-
nių, supjaustyto kiaušinio. Visi 
būdavome gerai nusiteikę. Po 
Velykų pusryčių tėtukas imda-
vo armoniką ir grodavo. Juk per 
visą gavėnios laiką jo armonika 
gulėdavo, nejudinama!

– Pirmasis išmargintas kiau-
šinis, koks jis?

– Kiek prisimenu, visus kiau-
šinius mes margindavome žoly-
tėmis, aprišdavome įvairiais au-
galais. Mamytė 2-3 viena spalva 

nudažytus kiaušinius išskutinė-
davo. Man jie buvo nepaprastai 
gražūs. Kai truputį paaugau, iš 
pradžių Velykų stalui pas tėvus, 
o vėliau ir savo šeimoje išsku-
tinėdavau po keletą kiaušinių 
pati. Kodėl tik keletą? Nes skuti-
nėjimas atima daug laiko, kurio 
prieš šventes visada pritrūksta.

– Iš kur tas noras margin-
ti kiaušinius? Kas išmokė juo 
marginti?

– Margučius skutinėti išmokau 
iš mamytės, o ji – iš savo ma-
mos. O vašku marginti išmokau 
jau gerokai vėliau – iš knygų ir 
praktinių patarimų.

– Kurdama margučių raštus, 
laikotės tik Aukštaitijos tradi-
cijų? Ar turite savo identifika-
cinius marginimo motyvus?

– Mano krašte, Rokiškio rajo-
ne, tikrai nieks nemargino kiau-
šinių karštu vašku, daugiausia – 
skutinėjo.

– Marginimas – kruopštus ir 
ilgas darbas. Ką jums sutei-
kia šis procesas?

– Man labai patinka margin-
ti margučius. Tai – labai gražus 
ir kūrybingas bendravimas su 
šeimos nariais, jokios skubos, 
absoliuti ramybė, visos mintys, 
planai, reikalai tarsi nutolsta. 
Esi čia ir dabar – su tuo mažu 
kūrinėliu rankose. Nuo įkvėpi-
mo priklauso, ar raštai lengvai 
„guls“, ar teks pamąstyti…

– Vedate edukacines kiauši-
nių marginimo pamokas. Kas 
jose dalyvauja?

– Mes su dukryte Adele abi 
esame sertifikuotos margučių 
meistrės ir mielai vedame mar-
ginimo pamokėles. Labai sma-

gu, kai galime dirbti abi kartu. 
Mūsų pamokėlėse mielai daly-
vauja ir pradinukai, ir senjorai. 
Teko mokyti lietuvius užsieny-
je. Prisimenu kiaušinių margini-
mo vašku pamokėles Milano li-
tuanistinėje mokykloje Italijoje 
ir „Sielos“ galerijoje Lemonte, 
JAV. Visus, norėjusius išbandy-
ti margučių kūrimą, būdavo sun-
ku sutalpinti.

– Savo gyvenimą paskyrėte 
kūrybai, puoselėjate ir sklei-
džiate tautodailę: kuriate kar-
pinius, raižinius, marginate 
kiaušinius. Daugybė parodų 
Lietuvoje, užsienyje, premijų 
ir kitų įvertinimų, edukacijos 
bei tarptautiniai seminarai, 
netrumpas parašytų knygų 
sąrašas. Iš kur tiek energijos 
ir idėjų, kas didžiausias Jūsų 
įkvėpimas?

– Iš tiesų man sunku atsakyti 
į šį klausimą. Turbūt tai yra pri-
gimtyje. Tiesiog tereikia „išlais-
vinti“ tai, kas užkoduota mūsų 
genuose per kartų kartas, iš 
mūsų protėvių. O tada tiesiog 
sėsti ir daryti. Be darbo nebus 
jokio rezultato.

– Ko šiandien palinkėtumė-
te žmonėms artėjančių Vely-
kų proga?

– Šiandienos pagrindinis lin-
kėjimas – sveikatos. Ir, žinoma, 
būti vieni kitiems geresniais.

O. Tumėnaitė-Bražėnienė 
gimė 1964 m. Rokiškio r., Ke-
ležerių k., nuo 1986 m. gyvena 
Utenoje. Dar studijuodama (nuo 
1983 m.) pradėjo kurti karpinius 
ir dalyvauti parodose. 1984 m. 
buvo priimta į Lietuvos tautodai-
lės sąjungos Vilniaus skyrių. Iki 
dabar kuria karpinius, o pasta-

Nuo O. Tumėnaitės-Bražėnienės numargintų velykinių kiaušinių neįmanoma atitrauk-
ti akių

raisiais metais kuria medžio ir 
linoraižinius, skutinėja margu-
čius. 2009 m. pripažinta tradici-
nių amatų meistre. Surengė per 
100 personalinių parodų, kurios 
apkeliavo įvairias galerijas Lie-
tuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Ki-
nijoje, Nyderlanduose, Rusijoje 
ir JAV. Dalyvavo per 200 rajo-
ninių, regioninių, grupinių, res-
publikinių ir tarptautinių parodų 
įvairiose šalyse. 
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