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Jau antras mėnuo visa Lie-
tuva pasislėpė namuose nuo 
grėsmingo koronaviruso. Ta-
čiau kai kuriems žmonėms ir 
dabar kasdien tenka spręs-
ti sudėtingiausius rebusus – 
kaip nuo šio grėsmingo pavo-
jaus apsaugoti savo valstybių, 

miestų žmones ir išgelbėti jų 
gyvybes. 

Druskininkuose su pandemi-
ja susijusias problemas nuo 
kovo pradžios – dar tada, kai 
Lietuvoje nebuvo paskelbtas 
karantinas, kasdien sprendžia 
Savivaldybės mero Ričardo 

Malinausko vadovaujama įvai-
rių sričių specialistų komanda. 

Pati jauniausia komandos 
narė – Savivaldybės gydytoja 
Eglė Sadauskaitė. Dvidešimt 
ketverių mergina jau antras 
mėnuo nė minutei nesiskiria 
su savo mobiliuoju telefonu, 

Nevyriausybinių 
organizacijų veikla 

karantino metu
8 psl.

Darbas komandoje karantino akistatoje – 
pamokos visam gyvenimui

Savivaldybės gydytoja E. Sadauskaitė įsitikinusi, kad sprendimas dirbti Druskininkų savivaldybėje ir tapti jos komandos nare buvo vienas iš geriausių jos pasirinkimų/Laimos Reke-
vičienės nuotrauka

Druskininkai 2007-
2011 metais: 

didysis gatvių 
atnaujinimo 

projektas ir „Snow 
Arena“ atidarymas

6-7 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

Šaulė 
R. Marcinonytė: 

„Dėsime visas 
pastangas, kad 

užklupę 
negerumai baigtųsi“

16 psl.

nes sulaukia tūkstančių skam-
bučių: ir dieną, ir naktį. 

Eglei buvo patikėta gausybė 
darbų, susijusių su žmonių sa-
viizoliacija, jų pargabenimu į 

5 psl.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 
2020 metais gauti finansinę paramą iš savivaldybės 
biudžeto, dėmesiui – pratęsiamas paraiškų terminas

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti galimybe 2020 metais gauti 
finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 
priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių 
nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių 
metų gegužės 25 d. 15 val. Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užkli-
juotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo gru-
pei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Pirminė teisinė pagalba teikiama ir karantino metu

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad pirminė teisinė pagalba teikiama ir ka-
rantino metu.

Konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu: telefonu arba el. paštu.
Kontaktai: tel. (8 313) 60745 arba el. paštu vaiva.kirkauskiene@druskininkai.lt
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V. Blinkevičiūtė: „Nebetrupinam! Pagalba žmonėms turi būti reali“

Rimantas Kazakevičius

„Ta „korona“ labai aiškiai 
parodė, kad per mažai in-
vestuojama į socialinės, 
sveikatos apsaugos, švie-
timo sritis. Į žmones. Ir ne 
tik Lietuvoje“, – teigia Vilija 
Blinkevičiūtė ir prisipažįs-
ta dabar rečiau besišypsan-
ti, dirbanti nuotoliniu būdu 
ir sąžiningai besilaikanti ka-
rantino reikalavimų.

Pokalbis su socialdemo-
krate Vilija Blinkevičiūte, 
Europos Parlamento Užim-
tumo ir socialinių reikalų ko-
miteto vicepirmininke.

– Gerbiama Vilija, kaip šiuo 
laikotarpiu dirbate Jūs ir Eu-
ropos Parlamentas?

– Europos Parlamentas labai 
greitai priėmė sprendimą dirb-
ti nuotoliniu būdu. Kaip ir kiti 
mano kolegos iš visos Euro-
pos Sąjungos, dirbu iš namų, 
Lietuvoje. Vyksta ir posėdžiai, 
ir balsavimai. Viskas internetu. 

Pirmosiomis dienomis, prisi-
pažinsiu, buvo neįprasta: esu 
pripratusi bendrauti, diskutuo-
ti tiesiogiai, akis į akį. To išties 
trūksta. Bet juk čia mums vi-
siems taip...

O Europos Parlamentą ištiko 
solidarumas tikrąja šio žodžio 
prasme. Vienas iš Strasbū-
re esančių parlamento pas-
tatų paverstas testavimo dėl 
koronaviruso centru. Briuse-
lyje Europos Parlamento vir-
tuvė kasdien tiekia tūkstančius 
maisto porcijų medikams ir be-
namiams, kuriems pandemijos 
laikotarpiu užleista ir dalis pas-

tatų. Paslaugas visiems briu-
seliečiams teikia ir Europos 
Parlamento medicinos cen-
tras, o tarnybiniai automobiliai, 
esant reikalui, skiriami medi-
kams vežti. 

– Kaip vertinate ES ir kie-
kvienos valstybės planus 
gelbėti verslą, darbo vietas, 
padėti darbuotojams?

– Labai svarbu, kad ES ir jos 
valstybės visai kitaip spren-
džia krizės sukeltas problemas 
nei jos buvo sprendžiamos 
prieš 11 metų. Atsisakoma vi-
sus žlugdžiusio taupymo. To-
dėl planus padėti verslui ir gy-
ventojams vertinu teigiamai.

Problema ta, kad dalis vals-
tybių, tarp jų ir Lietuva, vėlavo 
su realiais veiksmais. Tai dar 
kovo pabaigoje pažymėjo Eu-
ropos Komisijos atstovai: Va-
karų valstybių įmonių ir gyven-

tojų sąskaitas jau pasiekdavo 
paramos pinigai, o Rytų Euro-
pos valstybės, tarp jų ir Lietu-
va, vėlavo.

O ir ta pagalba turi būti ap-
čiuopiama. Ir žmonėms, ir 
smulkiam verslui. Pavyzdžiui, 
manau, kad Lietuvoje sava-
rankiškai dirbusiam žmogui 
257 eurų per mėnesį yra per 
menka pagalba. Dvigubinam, 
nebetrupinam! Europos Par-
lamentas prašo valstybių per 
krizę žmonėms užtikrinti bent 
jau minimalias ar net didesnes 
pajamas.

– Kokius konkrečius spren-
dimus priėmė Europos Par-
lamentas?

– Paskutinėje plenarinėje se-
sijoje patvirtinome daugiau 
kaip 3 milijardų eurų paramą 
sveikatos apsaugai stiprinti. Tai 
bus tiesioginė ES parama vals-
tybėms įsigyti reikalingiausių 
medicinos priemonių, apsau-
ginių kaukių ar respiratorių. Lė-
šos bus naudojamos ir laikino-
sioms ligoninėms įrengti.

Nuspręsta kurti vieną bendrą 
ES medicinos įrangos, vaistų 
bei apsaugos priemonių rezer-
vą. Visas išlaidas 100 procen-
tų finansuos ES. Medicinos 
įranga ir priemonės bus siun-
čiamos ten, kur tuo metu jų la-
biausiai reikia.

Palengvinome Europos pa-
galbos labiausiai skurstan-
tiems asmenims fondo  vei-
klą. Šio fondo lėšomis (3,8 
milijardo eurų) kasmet dau-
giau nei 13 milijonų ES pilie-
čių (tarp jų ir nemažas būrys 
Lietuvos žmonių) aprūpinami 
maisto produktais ir būtiniau-

siomis prekėmis. Nuspręsta, 
kad maisto ir materialinės pa-
galbos tiekimas laikinai, per 
krizę, bus 100 procentų finan-
suojamas iš ES biudžeto.

Europos Parlamentas jau 
kovo pabaigoje pritarė investi-
cijoms, kurios leistų ES valsty-
bėms skirti 37 milijardus eurų 
iš sanglaudos fondų kovai su 
koronavirusu. Apie 1,5 milijar-
do turėtų tekti ir Lietuvai. Vals-
tybėms suteikta daug laisvių 
disponuoti ES paramos lėšo-
mis.

Tai tik dalis sprendimų ir fi-
nansinių lėšų. ES pagalbos 
valstybėms, verslui ir gyvento-
jams suma turėtų siekti ne vie-
ną trilijoną eurų. 

– Ar šios milžiniškos lėšos 
padės išvengti skurdo?

– Tik iš dalies. Reikia sukur-
ti ne tik ekonomikos atgaivi-
nimo, bet ir socialinio atgaivi-
nimo strategiją, ją nedelsiant 
įgyvendinti. Užtikrinti tokias 
pajamas, kad pensininkai, dar-
bo netekę žmonės, neįgalie-
ji, vienišos mamos neskurs-
tų. Tam šeimoms ir Lietuvoje, 
ir visoje Europoje reikia solida-
rios pagalbos – kuo daugiau 
skirti joms lėšų iš ES biudžeto. 
Investicijos turi būti numatytos 
ir dabar, ir ateičiai.

Lietuvai labai svarbu pasi-
telkti ES paramą (ji tikrai yra ir 
bus), tinkamai finansuoti žmo-
nių socialinę apsaugą, kuriai 
mes skiriame beveik du kartus 
mažiau lėšų nuo savo BVP ly-
ginant su ES vidurkiu. Per kri-
zę juk leistas laisvesnis naudo-
jimas ES biudžeto lėšų, kurias 
reikia nukreipti ir į skurdo pre-

vencijos priemones. 
Taigi ar milžiniškos ES lėšos 

tiksliai (ir greitai) pasieks vi-
sus krizės alinamus žmones 
ir įmones, didžiąja dalimi pri-
klauso ir priklausys nuo vy-
riausybių.

– Vis dėlto Jūsų balse – 
daug nerimo?

– Ir dėkingumo – asmenims 
ir įmonėms – gydytojams ir 
slaugėms, parduotuvių kasi-
ninkėms ir policininkams, so-
cialiniams darbuotojams ir 
savanoriams, sunkvežimių vai-
ruotojams ir šiukšlių surinkė-
jams. Visiems, prisidedantiems 
ir darbu, ir lėšomis, kad krizės 
pasekmės būtų švelnesnės. 

Reiškiu nuoširdžią užuojautą 
visiems, kurie dėl pandemijos 
prarado artimuosius. Susirgu-
siems linkiu kuo greičiau pa-
sveikti. 

O labiausiai neramu dėl sen-
jorų ir žmonių, praradusių dar-
bą, pajamas. Neramina rea-
lybė, kokią matome dabar ir 
matysime dar kurį laiką. Nega-
lima tikėtis stebuklų, kai prieš 
tai gailėta pinigų socialinėms, 
sveikatos paslaugoms, vaikų 
mokymui, toms pačioms pen-
sijoms. Dabar, ištikus krizei, tai 
akivaizdu.

Užsakymo Nr. MDR-251-01

V. Blinkevičiūtė: „Ta „korona“ labai aiškiai 
parodė, kad per mažai investuojama į soci-
alinės, sveikatos apsaugos, švietimo sritis. 
Į žmones. Ir ne tik Lietuvoje“/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Mediacija: tarkis taikiai!
Rimtautė Marčiulionienė,
šeimos mediatorė, Lietuvos 

mediatorių rūmų narė

Besitęsiantis karantinas, 
paskelbtas dėl koronaviruso 
grėsmės, tapo išbandymu 
daugeliui šeimų. Karantino 
laikotarpiu psichologinės 
įtampos daugiau, nei įpras-
tomis gyvenimo sąlygomis. 
Skyrybų ir smurto artimo-
je aplinkoje atvejų nemažė-
ja. Susikaupus tarpusavio 
nuoskaudoms, pykčiui, nei-
giamoms emocijoms, sun-
kiai pavyksta kalbėtis ir 
išgirsti šalia esantįjį. Neu-
tralioji šalis – mediatorius 
– gali padėti ginčo šalims 
pasiekti abiems pusėms pri-
imtiną sprendimą.

Paslaugos – nuotoliniu būdu
Mediacijos paslaugos karan-

tino laikotarpiu teikiamos nuo-
toliniu būdu.

Dėl paslaugos galima kreiptis 
patiems asmenims – šalių ini-
ciatyva, be institucijos, pavyz-
džiui, Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus, socialinių darbuoto-
jų ar atvejo vadybininkų įpa-
reigojimo. Gyventojams medi-
acijos paslaugos nemokamos, 
jos yra finansuojamos Valsty-
bės arba Europos socialinio 
fondo lėšomis.

Lietuvoje jau yra nemažai pa-
vyzdžių, kai, pasitelkus media-

ciją, žmonės be teismo randa 
jiems priimtinus ginčo spren-
dimus. Tad sutaupo laiko, pini-
gų, išvengia papildomo streso.

Vykdo tai, ką susitaria patys
Žodis mediacija yra kilęs iš 

lotynų kalbos (lot. mediatio – 
tarpininkavimas) ir reiškia tar-
pininkavimą ginče. Mediato-
rius – nešališkas tarpininkas, 
padedantis ieškoti sprendimo 
šalių ginče.

Mediacija – alternatyvus teis-
mui ginčų sprendimo būdas. 
Palyginti su teismo procesu, 
tai pigesnis ir greitesnis būdas 
išspręsti nesutarimus. Medi-
acijoje nereikia įrodinėti, kas 

teisus, kas kaltas, nes ieško-
ma abiems šalims tinkamiau-
sio sprendimo. Mediacijos 
procese orientuojamasi į atei-
tį –  siekiama išsaugoti pagar-
bius tėvystės santykius, kai 
neįmanoma išsaugoti poros 
santykių, byrančios santuo-
kos. Tai ypač svarbu šeimoje 
augančių vaikų gerovei.

Mediacijos įstatymas numa-
to privalomą mediaciją šeimos 
ginčuose. Tai galimybė dar 
prieš kreipiantis į teismą pa-
bandyti susitarti dėl klausimų, 
kurie juk išliks aktualūs ir po 
skyrybų. Tai ir vaikų gyvena-
mosios vietos nustatymo, iš-
laikymo, bendravimo su vaiku 
tvarkos ir kiti klausimai.

Nors kreiptis dėl mediacijos 
– inicijuoti mediaciją – skyrybų 
ginčuose yra privaloma, tačiau 
šalims visuomet išlieka laisvė 
bet kada pasitraukti iš media-
cijos. Be to, nesutariantieji pa-
tys, laisva valia priima sprendi-
mus, ir patys įsipareigoja juos 
vykdyti. Kai mediacijos metu 
randamas priimtinas sprendi-
mas, jis surašomas taikos su-
tartyje.

Vykdyti tai, ką susitarėte pa-
tys, yra daug maloniau, nei tai, 
ką įpareigojo teismas.

Mediacija ugdymo įstaigoje 
Šiuolaikinės mokyklos ir kitų 
ugdymo įstaigų kasdienybė 
rodo, jog neišvengiama įvai-

raus pobūdžio konfliktų. Tėvai, 
mokinys, mokytojas – tai sa-
votiška mažytė bendruomenė, 
kurioje gali kilti ir kyla iššūkių. 
Išlieka opios mokinių tarpusa-
vio, nesutarimų su mokytojais 
aktualijos, kai plėtojasi smur-
tas, agresija, patyčios. Laiku ir 
tinkamai nesuvaldžius konflik-
to, sulaukiama skaudžių pase-
kmių.

Mediacija ugdymo įstaigose 
– būdas konstruktyviai spręs-
ti konfliktus. Mokyklinė medi-
acija gali vykti, sprendžiant 
mokinių tarpusavio, tėvų ir 
mokinių, tėvų ir mokytojų, mo-
kytojų ir mokinių, mokytojų 
tarpusavio nesutarimus. Me-
diacijos proceso metu konflik-
tuojantys asmenys, padedant 
mediatoriui, aptaria konflikto 
priežastis, įvardina lūkesčius, 
aiškinasi poreikius ir kartu 
ieško problemos sprendimo. 
Tai yra prevencinė priemo-
nė, kuri padeda išsaugoti orų 
bendravimą ir bendruomenės 
narių tarpusavio santykius.

Mediacijos tikslai ir nauda
Efektyvi mediacija nebūti-

nai ta, kurioje ginčas buvo iš-
spręstas iki galo. Dar tarp 

mediacijos tikslų yra gero tar-
pusavio santykio atstatymas, 
konfliktų kultūros auginimas. 
To reikia, kad ateityje šalys 
bendradarbiautų, gebėdamos 
pasiekti susitarimą net ir la-
bai įtemptose, kritinėse gyve-
nimiškose situacijose.

Džiugina, kai dalyvaujantie-
ji mediacijoje atsiliepia, pati-
kindami, jog mediacijos metu 
jiems pavyko pasikalbėti be 
pykčio; kad pagaliau buvo su-
griautas tarpusavio nesikalbė-
jimo barjeras, išryškėjo nau-
ji, konstruktyvesni, nei tikėtasi 
iki mediacijos, konflikto spren-
dimo būdai. 

Mediacijos nauda yra ta, kad, 
kalbėdamiesi tarpusavyje, 
žmonės įvardija savo pozicijas 
ir poreikius, išgrynina ginčyti-
nus klausimus; lavėja jų įgū-
džiai tartis.

Pagarbus mediatoriaus elge-
sys, vengiant kritikos ar prita-
rimo vienos iš šalių atžvilgiu, 
lygiavertis palaikymas medi-
acijoje yra veiksmingi būdai, 
padedantys pasiekti mediaci-
jos tikslus.

Mediatorė R. Marčiulionienė teikia 
Valstybės apmokamas privalomos me-
diacijos paslaugas. Specializacija – šei-
mos ginčai; švietimo įstaigų ir kiti ginčai/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Dėl nemokamų mediacijos paslaugų Druskininkų  savivaldy-
bės gyventojai gali kreiptis tel. 8 616 04356; el. paštu 

rimtaute.marciulioniene@gmail.com
Išsami informacija apie teikiamas paslaugas skelbiama inter-

neto svetainėje www.tarkistaikiai.lt
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Druskininkus, apgyvendinimu 
saviizoliacijos patalpose. Jos 
telefono numeris skelbiamas 
visur šalia koronaviruso karš-
tosios linijos telefono numerio.

Mergina pripažino, kad tai – 
pirmas toks rimtas profesinis 
ir asmenybės išbandymas, ta-
čiau neabejoja, jog tai bus la-
bai naudingos pamokos visam 
gyvenimui. 

– Esate jauna sveikatos moks-
lų specialistė. Kodėl pasirinko-
te dirbti Druskininkuose?

– Iš tiesų Druskininkai visuo-
met mane žavėjo, nors esu kilu-
si iš Kauno. Vis dėlto vaikystėje 
didžiąją dalies vasarų praleidau 
būtent Druskininkų savivaldy-
bėje esančiame kaime pas mo-
čiutę, nes mano tėčio gimtinė 
yra būtent čia. Baiginėjant studi-
jas universitete, atėjo laikas pa-
sirinkti praktikos atlikimo vietą. 
Tada ir nusprendžiau praktiką at-
likti Druskininkuose, Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centrui 
AQUA priklausiančioje Druski-
ninkų gydykloje. Mano praktikos 
vadovas buvo vadovas Kęstutis 
Ramanauskas, kuris geranoriš-
kai perdavė daug žinių ir praktinių 
įgūdžių apie vadovavimą, vady-
bos subtilybes, susijusias su svei-
katos priežiūra. Įpusėjusi prak-
tiką, nusprendžiau pabandyti ir 
darbo galimybes Druskininkuose. 
Tada susitikome su tuo metu Sa-
vivaldybės gydytoja dirbusia Eve-
lina Raulušaitiene, iš kurios taip 
pat pasisėmiau daug žinių ir įgū-
džių. Žinoma, dar laukė darbo po-
kalbis su Administracijos vado-
vais, po kurio ir buvau pakviesta 
prisijungti prie jų komandos. Ga-
liu drąsiai sakyti, jog nė akimirką 
neabejojau savo pasirinkimu. Dir-
bu Savivaldybėje jau beveik du 
metus ir džiaugiuosi, kad tai – vie-
nas geriausių mano pasirinkimų, 
kokį galėjau priimti. Prisijungiau 
prie šaunios Druskininkų savival-
dybės komandos.

– Jūsų specialybė – visuome-
nės sveikatos biomedicinos 
mokslų studijų krypties. Ar tai, 
kas dabar vyksta pasaulyje, 
tiesiogiai su ja susiję? 

– Taip, tai labai tiesiogiai susiję 
su mano specialybe, kurios mo-
kiausi Lietuvos sveikatos mokslų 
universitete. Išklausiau visą pas-
kaitų ciklą apie užkrečiamąsias li-
gas. Tačiau viena yra, kai tu teo-
riškai žinai, kas yra pandemija, o 
visai kita, kai susiduri su pande-
mija akis į akį.

– Pasaulinės pandemijos si-
tuacija Lietuvoje iš pradžių ne-
atrodė grėsmingai. Kada vis-
kas pasikeitė?

– Pradžioje turbūt daugumai 
buvo abejonių, ar COVID-19 iš 
viso pasieks Lietuvą, ar mes turė-
sime užsikrėtusiųjų. Viską pakeitė 
tas kritinis kovo vidurio sekmadie-
nis, kai dar oficialiai nepaskelbus 
karantino, kartu su Savivaldybės 
vadovais posėdžiavome ir labai 
rimtai ėmėme žiūrėti į susidariusią 
situaciją. Privalėjome kuo greičiau 
imtis veiksmų, tam, kad apsaugo-
tumėme mūsų miesto gyventojus.

– Kur išmokote, kaip reikia 
veikti pandemijos situacijoje?

– Man daug padėjo žinios, gau-
tos studijuojant LSMU. 

Labai glaudžiai teko bendradar-
biauti su Nacionaliniu visuome-
nės sveikatos centru, laboratori-
ja, su įvairių sričių specialistais. 

Studijavau metodinius leidinius, 
paremtus kitų šalių patirtimi. Ži-
noma, labai daug išmokau, dirb-
dama Savivaldybės vadovų su-
burtoje komandoje, kurioje buvo 
konstruktyviai diskutuojama ir pri-
imami esminiai sprendimai. 

–  Šiandien žinių apie pan-
demiją gausu ir internete, ir 
televizijoje, ir spaudoje, ir ra-
dijuje. Ar žmonės geba atsi-
rinkti jiems reikalingiausią 
informaciją? 

– Informacijos dabar yra pakan-
kamai, bet žmonėms vis tiek iš-
kyla daug klausimų. Tai žinau iš 
savo patirties. Man skambinan-
tys žmonės nuolat klausinėja to-
kių dalykų, apie kuriuos, atrodytų, 
buvo pateikta pakankamai infor-
macijos. Aš juos puikiai suprantu, 
nes visi skambinantieji nori, kad 
kiekvieno situacija būtų spren-
džiama individualiai. Juk kiekvie-
nas nori jaustis saugus. 

– Dirbate komandoje, kokios 
Jūsų atsakomybės sritys?

– Buvau paskirta Operacijų va-
dove. Atsakomybė iš tiesų didelė, 
pradedant nuo tam tikrų veiksmų 
organizavimo, visos situacijos ko-
ordinavimo, sprendimų įgyvendi-
nimo. Kartu su Savivaldybės va-
dovais tiesiog privalome ieškoti ir 
rasti geriausius sprendimo būdus, 
kad maksimaliai apsaugotumėme 
mūsų bendruomenę. Taip pat vi-

sus priimtus sprendimus turime 
suderinti su atsakingomis instituci-
jomis, kad jie būtų įgyvendinti. Sa-
viizoliacija, dezinfekcija, maitinimo 
užtikrinimas, grįžtančiųjų iš užsie-
nio parsigabenimas, druskininkie-
čių konsultavimas telefonu – ir tai 
tik dalis kasdienio mano darbo. 

– Jūsų telefonas įjungtas 
24 valandas per parą. Kokių 
skambučių sulaukiate?

– Dažniausiai druskininkiečiai 
skambina, turėdami klausimų dėl 
grįžimo iš užsienio ir apgyvendi-
nimo savivaldybės paskirtose pa-
talpose. Tėvai skambina dėl už-
sienyje esančių vaikų, žmonos 
rūpinasi vyrų grįžimu. Džiaugiuo-
si, kad su visais randame bendrą 
kalbą, žmonės supranta situaci-
jos rimtumą. Jie nesislepia, o kaip 
tik nori užtikrinti artimųjų ir mūsų 
visų saugumą. 

Žinoma, pasitaiko įvairių skambu-
čių. Kartą skambino neblaivūs as-
menys, kurie įsivaizdavo, kad mes 
galime naktį atvažiuoti juos parsi-
vežti iš Anglijos. Iš izoliuojamų as-
menų taip pat sulaukiau pageida-
vimų apgyvendinti kambaryje su 
balkonu arba džakuzi. Kol kas su 
visais pavyko susikalbėti ir paaiš-
kinti, kad galimybių įgyvendinti to-
kius pageidavimus neturime. 

– Turbūt ne kartą teko pabūti 
ir psichologe? 

– Teko. Ir ne vieną kartą. Skam-

bino moteris iš Žemaitijos, kuri 
nerimavo dėl Druskininkuose gy-
venančios savo aštuoniasdešim-
tmetės mamos. Senolė turi keis-
tą polinkį – vaikštinėti ten, kur 
daug žmonių: į turgavietę, į par-
duotuves. Teko nuraminti seno-
lės dukrą. 

Padėjome iš užsienio grįžu-
siai druskininkietei – mamai, tu-
rinčiai mažamečius dvynukus. Iš 
pradžių ji apsigyveno draugų na-
melyje Kapčiamiestyje. Tačiau 
sąlygos ten buvo netinkamos, 
moteris kreipėsi į mus pagalbos. 
Ir jau kitą dieną parsivežėme ją 
į Druskininkus. Apgyvendinome 
tinkamomis sąlygomis, užtikrino-
me maitinimą.

Žmonėms, kurie dvi savaites 
būna saviizoliacijoje, labai sunku 
psichologiškai ten išbūti, jiems 
trūksta bendravimo. Viena mote-
ris man skambina kiekvieną sa-
vaitę, nes tiesiog nori pasikalbė-
ti. Pasikalbame, ir viskas būna 
gerai.

– Kokių keisčiausių klausimų 
sulaukėte? 

– Žmonės, apimti panikos, klau-
sia, ar galima namuose atidaryti 
langą?

– Kaip Jums pačiai sekėsi 
save suvaldyti sudėtingose si-
tuacijose?

– Mane labai sunku išprovo-
kuoti. Suvokiu, kad visi pati-

ria stresą. Esu empatiška, todėl 
man labai svarbu ne tik suteikti 
pagalbą druskininkiečiams, bet 
ir juos nuraminti. 

– Kaip, Jūsų manymu, mero 
sudarytai komandai sekėsi 
dirbti pandemijos akivaizdoje? 

– Mūsų komanda viską padarė 
labai anksti ir operatyviai. Likus 
savaitei iki karantino paskelbimo, 
mes jam jau ruošėmės ir priimi-
nėjome būtiniausius sprendimus. 
Visą laiką buvome žingsniu prie-
kyje, nei kiti. Operatyviai viską or-
ganizavome – greičiau, nei buvo 
priimti operacijų vadovo sprendi-
mai. Taip pat noriu pagirti drus-
kininkiečius, kurie yra labai ben-
druomeniški ir atsakingi. 

– Esate labai jauna. Kaip sekė-
si bendrauti su valdininkais, pa-
čių įvairiausių institucijų vado-
vais, atsakingais darbuotojais?

– Nesklandumų nebuvo, puikiai 
sekėsi su visais bendrauti, nepri-
klausomai nuo socialinio statuso, 
užimamų pareigų. Visi buvo ge-
ranoriški. Žinoma, pastangų rei-
kėjo, nes ne visi vienodai suvokia 
situaciją. Be to, man labai padėjo 
kartu dirbantys kolegos. 

– Kokių gyvenimo pamokų, 
praversiančių ateityje, Jums 
suteikė ši situacija?

– Ši situacija man suteikė labai 
svarbių profesinių pamokų, ku-
rios, neabejotinai, pravers ateity-
je. Darbas su ilgametę patirtį tu-
rinčiais Savivaldybės vadovais ir 
skyrių vedėjais bei galimybė mo-
kytis iš jų suteikė neįkainojamos 
patirties, kaip nepasimesti ekstre-
malioje situacijoje ir ieškoti ben-
druomenei geriausių sprendimų. 

– Kas labiausiai baugina to-
kioje situacijoje?

– Savo baimes šią akimirką 
esu turbūt sąmoningai nustūmu-
si į šalį. Man dabar svarbiausia 
yra druskininkiečių gerovė ir tai, 
kaip jiems suteikti visą reikiamą 
pagalbą. Vienintelis dalykas, ku-
ris vis dar kelia nerimą, – kai kurių 
žmonių nesuvokimas apie susi-
dariusios situacijos rimtumą, taip 
keliant pavojų ne tik sau, bet ir ap-
linkiniams. Tačiau pilietiški gyven-
tojai, glaudus institucijų bendra-
darbiavimas padeda operatyviai 
reaguoti į tokius asmenis, todėl 
ir situaciją pilnai kontroliuojame. 
Dar kartą raginu ir toliau visus 
būti aktyvius ir bendruomeniškus.

– Kur semiatės stiprybės? 
Kas Jus labiausiai palaiko?

– Didelį palaikymą jaučiu iš savo 
artimųjų. Nors jie gyvena Kaune, 
ir šiuo laikotarpiu tenka su jais ne-
simatyti. Bendraujame tik nuoto-
liniu būdu, bet jų palaikymą jau-
čiu nuolat. 

Taip pat didelį palaikymą jaučiu ir 
iš mūsų Savivaldybės vadovų, su-
darytos darbo grupės – mero, jo 
pavaduotojo, Administracijos di-
rektorės ir jos pavaduotojos, Tei-
sės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėjo, mero patarėjo. Tai 
žmonės, kuriems bet kuriuo paros 
metu galiu skambinti ir pasitarti dėl 
įvairiausių klausimų. Būtent su jais 
kiekvieną dieną priimame svar-
biausius sprendimus, rūpindamie-
si mūsų savivaldybės gyvento-
jais šioje susidariusioje situacijoje. 
Nuoširdžiai dėkoju žmonėms, ku-
rie kartu su manimi dirba. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

E. Sadauskaitei patikėta gausybė darbų, susijusių su žmonių saviizoliacija, jų pargabenimu į Druskininkus, apgyvendinimu saviizolia-
cijos patalpose/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Darbas komandoje karantino akistatoje – pamokos visam gyvenimuiAtkelta iš 1 psl.

E. Sadauskaitei kartu su Savivaldybės vadovais tenka ieškoti ir rasti geriausius sprendimo būdus, kad būtų maksimaliai apsaugota 
mūsų bendruomenę
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Druskininkai 2007-2011 metais:

2007-2011 m. kadencijos Druskininkų savivaldybės taryba/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Vytautas Kvedaras, 2007-
2011 m. kadencijos Tarybos 
narys: „Kai 2007-ais metais 
mane išrinko į Druskininkų sa-
vivaldybės tarybą, buvo šiek 
tiek netikėta, bet tuo pačiu ir 
malonu, kad tapau šios koman-
dos, kuri padarė daug įspūdin-
gų žingsnių, reikšmingai pakei-
tusių miesto įvaizdį ir suteikusių 
naujų impulsų kurorto vysty-
muisi, nariu. 

Druskininkai jau tuomet buvo 
tapę išskirtiniu Lietuvos mies-
tu. Šviesiu miestu, kaip apibū-
dindavo atvykstantys svečiai, 
kurių buvo tikrai daug. Lietuvo-
je organizuota nemažai įvairių 
kongresų medicinos tematika, 
o po jų svečiai buvo supažin-
dinami su šalies įžymybėmis. 
Paprastai organizatoriai vež-
davo ten, kur gražiausia ir re-
prezentatyviausia – į Nidą ir, 
žinoma, į Druskininkus. 

O mes turėjome, ką parodyti: 
modernus vandens parkas, re-
novuotos balneoterapinės gydy-

klos, atnaujintos sanatorijos, iš-
puoselėti gėlynai, kokybiškam 
poilsiui būtina ramybė ir akivaiz-
dūs progreso, dinamiško vysty-
mosi ženklai. Ypač didelį įspūdį 
svečiams darė neįtikėtinas in-
vesticijų į miesto infrastruktūrą 
augimas.

2007-2008 metais prasi-
dėjo pasaulinė finansinė kri-
zė. Tuomet buvo juokaujama, 
kad Lietuvoje statybos vyksta 
tik Druskininkuose ir Vilniaus 
Santariškių ligoninėje, bet kie-
kviename juoke yra dalis tie-
sos. Vilniuje statybos dar tik 
vyko, o mes jau dirbome ką tik 
atnaujintoje ir modernizuotoje 
ligoninėje: šiuolaikiška įranga 
aprūpintos operacinės, erdvios 
palatos su atskirais sanitari-
niais mazgais bei dušais, švie-
sūs gydytojų kabinetai... Gy-
dytojai nuolat kėlė kvalifikaciją 
Vokietijoje, Danijoje, Didžiojo-
je Britanijoje, JAV. Mokėmės 
patys ir parsivežtas modernias 
technologijas taikėme kasdie-
niame darbe.

Jeigu kažkas tuo metu ir deja-
vo, tai tik ne Druskininkai. Iki šiol 
žaviuosi drąsia ir unikalia Savi-
valdybės mero idėja krizės metu 
atnaujinti visų miesto gatvių 
dangą – dabar jau mažai kas be-
prisimena duobėtas bei sulopy-
tas gatves. Laikas bėga, tačiau 
ir šiandien smagu būti prisidėju-
siam prie apgalvotų, inovatyvių 
ir ilgalaikę išliekamąją vertę tu-
rinčių sprendimų įgyvendinimo.“

2007 metais šeštą kartą po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
surengti savivaldybių tarybų 
rinkimai. 

Daugiausia balsų druskininkie-
čiai atidavė socialdemokratų par-
tijai (18 mandatų iš 25). Druski-
ninkų savivaldybės meru trečią 
kartą iš eilės išrinktas Ričardas 
Malinauskas, mero pavaduotoja – 
Kristina Miškinienė. 

2007-2011 metai Druskininkuo-
se pažymėti ne tik naujais išskir-
tiniais projektais, bet ir gyven-
tojams svarbios infrastruktūros 
atnaujinimu. 

2007-2008 metais šalia M. K. 
Čiurlionio ir Vytauto gatvių san-
kryžos, ten, kur anksčiau buvo 
pieva, įrengtas žaismingas Mu-
zikinis skveras. Jame esančios 
septynios skulptūros simbolizuo-
ja septynias gamos natas.

2009 metais dėl ekonominės 
krizės Lietuvoje daugiau nei 60 
proc. atpigus kelių darbų įkai-
niams, Druskininkų savivaldybė 
sugalvojo, kaip išnaudoti esamą 
situaciją – neturėdama pinigų ir 
nesiskolindama, sudariusi sutar-
tį su verslu, Savivaldybė pasiryžo 
įgyvendinti grandiozinį savivaldy-

bės kelių modernizavimo projek-
tą. 

Per 3 metus buvo atlikti supla-
nuoti darbai, visapusiškai sutvar-
kyti miesto ir kaimiškųjų teritorijų 
keliai, o už visus darbus sutarta 
apmokėti per 15 metų. Druskinin-
kų savivaldybė įvykdė darbų už 
maždaug 17 mln. eurų. Jei šiuos 
darbus riekėtų vykdyti palaips-
niui, įvertinus brangstančius įkai-
nius, kainos išaugtų, o dabar Sa-
vivaldybei pavyko sutaupyti apie 
5 mln. eurų. Įgyvendinus šį pro-
jektą, susisiekimo infrastruktūra – 
keliai, aikštelės, gatvės – pastebi-
mai pakeitė savo veidą.

Druskininkų savivaldybėje pir-
moji šalyje pradėjo švietimo tinklo 
pertvarką ir optimizavimą, siekda-
ma užtikrinti kokybišką švietimo 
įstaigų darbą. Pirmą kartą per-
tvarkos planas patvirtintas 2001-
2005 metų laikotarpiui, antrą kar-
tą – 2005-2012 m. laikotarpiui. 

Tęsiant pradėtą mokyklų tinklo 
optimizavimą ir įvertinus mokinių 
srautus, „Ryto“ gimnazija 2008 m. 
buvo perkelta į rekonstruotą Se-
namiesčio mokyklą. 

„Saulės“ pagrindinė mokykla 
persikėlė į buvusias gimnazijos 

patalpas. Pirmą kartą „Atgimi-
mo“ mokyklos pastato renovaci-
ja atlikta dar 2001 metais, o 2010 
metais visiškai apšiltintas pastato 
stogas, pakeistos avarinių išėjimų 
durys, baigti keisti langai, apšiltin-
tas pastato fasadas, rekonstruota 
sporto salė ir persirengimo kam-
bariai. 2007 metais rekonstruotas 
ir išplėstas šios mokyklos pradi-
nių klasių pastatas. 

Leipalingio mokyklos renovaci-
ja buvo atlikta 2004 metais, o nuo 
2010 metų mokyklos pastate vei-
kia ir lopšelis-darželis „Liepaitė“ 
– mažųjų leipalingiečių ugdymui 
sukurta nauja, patogi, žaisminga 
erdvė. 2010 metais buvo baigta 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
dailės skyriaus renovacija, o 2011 
metais užbaigti lopšelio-darželio 
„Bitutė“ renovacijos darbai. 

Savivaldybės pastangos, kad 
kurortas turėtų tvarkingą kelei-
vių vežimo sistemą taip pat davė 
rezultatų. 2010 metų pradžioje 
Druskininkai tapo pirmuoju Lie-
tuvoje miestu, kuriame keleiviai 
miesto ir priemiestiniais maršru-
tais aptarnaujami praktiškai nau-
jais autobusais. UAB „Kautra“ vai-
ruotojais įdarbinti druskininkiečiai 

buvo apmokyti dirbti nauja tech-
nika, jiems parūpintos tvarkingos 
uniformos. Pastatyti patogūs au-
tobusų stotelių paviljonai, šalia jų 
įrengtos modernios informacinės 
švieslentės. Įdiegtas e-bilietas, 
kurį galima papildyti visuose auto-
busuose, UAB „Kautra“ informaci-
jos taške bei internetu. Dar viena 
patogi naujovė, įgyvendinta Drus-
kininkų savivaldybėj, – elektroni-
nis moksleivio pažymėjimas, kar-
tu naudojamas ir kaip e-bilietas.

2007 metais uždarytas eksploa-
tuoti netinkamas Balainės sąvar-
tynas, o Druskininkų savivaldy-
bės teritorijoje surinktos atliekos 
pradėtos vežti į tais pačiais me-
tais atidarytą Europos Sąjungos 
aplinkosaugos reikalavimus atitin-
kantį Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo sąvartyną. 2008 m. buvo 
įvesta atliekų tvarkymo rinkliava 
ir iš pagrindų atnaujinta visa sa-
vivaldybės atliekų tvarkymo inf-
rastruktūra. Laikai, kai, atvažia-
vus šiukšliavežiams, gyventojai, 
išgirdę jų mašinos signalą, bėga į 
lauką su kibirais šiukšlių, liko pra-
eityje. 

2010 metais Druskininkų savi-
valdybė kasmetiniuose Lietuvos 
savivaldybių asociacijos ir minis-
terijų apdovanojimuose, kuriuo-
se iš visų 60 savivaldybių renka-
mos geriausios pagal ministerijų 
kuruojamas sritis, pelnė „Auksi-
nę krivūlę“ „Už pasiekimus svei-
katinimo srityje kuriant ir plėtojant 
modernų kurortą“. Nominaciją 
įsteigė LR Sveikatos apsaugos 
ministerija. Tai – antrasis „Auksi-
nės krivūlės“ apdovanojimas, pa-
tvirtinęs, kad Druskininkų pasi-
rinkta kryptis išsaugoti senąsias 
gydymo tradicijas ir jas derinti su 
moderniomis šiuolaikinėmis tech-
nologijomis yra teisinga.

2010-2011 metais įgyvendin-
ti Vijūnėlės tvenkinio ir teritorijos 
aplink tvenkinį tvarkymo darbai. 
Iš Vijūnėlės tvenkinio išsiurbtas 
dumblas, pakrantėje suformuotas 

paplūdimys, pastatytos persiren-
gimo kabinos, įrengtas viešasis 
tualetas, pastatyta pavėsinė, nu-
matyta vieta paplūdimio kavinei, 
įrengta paplūdimio tinklinio aikš-
telė ir vaikų žaidimo aikštelės. 
Projekto metu taip pat atnaujinti 
ir įrengti dviračių takai, atnaujinti 
gėlynai, sutvarkytas apšvietimas, 
aplinką papuošė mažosios archi-
tektūros elementas – D. Matulai-
tės sukurta besikaunančių avinų 
skulptūra. 

Šalia sutvarkytos Vijūnėlės tven-
kinio teritorijos druskininkiečiams 
ir kurorto svečiams akis badė ap-
leista trijų aukštų valčių prieplau-
ka, per dvidešimt metų pavirtusi 
jaunimo pamėgta susibūrimų ir iš-
gertuvių vieta. 2010 metais pasta-
te kilo gaisras. Tuomečiai jos šei-
mininkai – UAB „Pamario namas“ 
– planavo statyti milžiniškus apar-
tamentus su sraigtasparniui skir-
ta aikštele. Specialiai jiems buvo 
išplėstas sklypas, patvirtintas de-
talusis planas, tačiau dėl ekono-
minių sunkumų planai liko tik po-
pieriuje. 

2010-2011 metais, bendradar-
biaujant su Lenkijos Augustovo 
kurortu, buvo įgyvendintas ben-
dras projektas, kurio metu buvo 
atnaujintas Gydyklų parkas. Svar-
biausias Gydyklų parko akcentas 
ir kurorto puošmena – įspūdingo 
grožio Druskininkų muzikinis fon-
tanas. Vos pradėjęs veikti, fon-
tanas tapo lankomiausia kuror-
to vieta – trykštančios spalvingos 
vandens srovės, derančios su pa-
sirinkta melodija, savo grožiu už-
buria druskininkiečius bei sve-
čius. Gydyklų parke taip pat buvo 
nutiesti nauji pėsčiųjų ir dviračių 
takai, įrengti suoliukai poilsiui, 
parką papuošė modernūs, stilin-
gi šviestuvai. Taip pat atnaujintos 
visos parko vejos, pasodinti nau-
ji želdiniai ir gėlynai, visiškai re-
konstruotas „Grožio“ šaltinis, jo 
prieigas papuošė stilingos skulp-
tūros. Sutvirtinti Nemuno upės Bedarbystės rodikliai pakilo dėl 2009 metais prasidėjusios krizės
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didysis gatvių atnaujinimo projektas ir „Snow Arena“ atidarymas

Druskininkų savivaldybės archyvo ir Laimos Rekevičienės nuotraukos

Ronata Balkaitienė, 2007-
2011 m. kadencijos Tarybos 
narė: „Savo pirmąją kadenciją 
pasitikau pačiomis džiugiau-
siomis nuotaikomis ir puikia 
emocija. Gera buvo išgyven-
ti Druskininkų virsmą, kurorto 
renesanso laikotarpį. Pradėju-
si eiti Tarybos narės pareigas, 
pamačiau, kaip profesionaliai 
dirba Savivaldybės mecha-
nizmas su aukštos kvalifikaci-
jos specialistais. Pradėjus ka-
dencijos darbus, gimė ir mano 
dukrelė Mėta, tačiau nepralei-
dau nė vieno posėdžio. Sten-
gėmės, kad miestas keistųsi 
ir gražėtų, atitiktų vieno iš ge-
riausių Europos kurortų įvaiz-
dį. 

Anksčiau dažnas sakyda-
vo, kad tai – pensininkų mies-
tas, tačiau šie epitetai kurortui 
nebeprilipo. Gražėjo ir keitė-
si miesto infrastruktūra, ji buvo 
kuriama taip, kad atitiktų įvai-
raus amžiaus žmonių poreikius, 

būtų pritaikyta ir jaunoms šei-
moms, auginančioms vaikus, 
kuriančioms gyvenimą kurorte. 
Atsigavo sveikatinimo paslau-
gų sektorius – norėjome pasiū-
lyti tik aukščiausio lygio paslau-
gas. Pokyčiai mieste buvo įgavę 
labai gerą pagreitį, dėl kurio, 
mūsų visų džiaugsmui, kurortas 
suklestėjo.“

krantinės šlaitai. Pastatyta ste-
la, skirta Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui ir Lenkijos karaliui Žygi-
mantui Augustui.

2011 metai pažymėti ir ypatin-
gu projektu: duris atvėrė pirmo-
ji Baltijos šalyse uždara slidinėji-
mo trasa. Šį projektą Druskininkų 
savivaldybė įgyvendino viešos 
ir privačios partnerystės pagrin-
du (25 metams buvo pasamdytas 
koncesininkas, objekto nuosavy-
bė priklauso Druskininkų savival-
dybei). Bendra žiemos pramogų 
arenos projekto vertė – 106 mln. 
litų (apie 31 mln. eurų), iš kurių 
40 mln. litų (apie 11,5 mln. eurų) 
– Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšos, 67 mln. litų (apie 19,5 
mln. eurų) – privačios investici-
jos. Du metus statyta „Snow Are-
na“ – vienas iš didžiausių projektų 
Druskininkų istorijoje. 8 hekta-
rų teritorijoje išsidėstęs unikalus 
kompleksas, veikiantis visus me-
tus, pritaikytas ir profesionaliems 
sportininkams, ir žiemos sporto 
mėgėjams bei pradedantiesiems 
slidininkams. „Snow Arena“ kom-
pleksas yra vienas iš didžiausių 
visoje Europoje, bendras trasų il-
gis – daugiau kaip 1100 m., plotis 
– 50 m. Komplekse taip pat įreng-
ta 150 m. ilgio pradedančiųjų tra-
sa bei 640 m. lauko trasa, vei-
kianti šaltuoju metų sezonu. 

Kas įvyko Druskininkuose 

2007-2011? 
2007 m. „Grand SPA Lietuva“ 

duris atvėrė vandens procedūrų 
ir pirčių kompleksas „SPA Drus-
kininkai“ 

2007 m. Druskininkų ir Gardi-
no savivaldybės pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį dėl turizmo 
plėtojimo

2007 m. šalia „Europa Royal 
Druskininkai“ viešbučio duris at-
vėrė modernus 5 aukštų konfe-
rencijos centras 

2007 m. pradėta vykdyti „Sau-
lės sonata“ komplekso statybos 

2008 m. atidarytas restoranas 
„Forto dvaras“

2008 m. sukurtas Druskininkų 
kurorto prekės ženklas

2009 m. Greitosios pagalbos 
medikai persikėlė į naujas patal-
pas 

2009 m. Druskininkų garbės pi-
liečio vardas suteiktas Bronislo-
vui Lubiui 

2009 m. Druskininkų „Registrų 
centras“ įsikūrė naujose patalpo-
se 

2009 m. Šalia „Saulės“ moky-
klos įrengtas modernus sporto 
aikštynas 

2010 m. Pastatyta skulptūra D. 
Banioniui 

2010 m. Pastatyta skulptūra 
„Skrydis namo“ Žakui Lipčicui 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Vida Krisiuvienė, 2007-2011 
m. kadencijos Tarybos narė: 
„2007 m. tapau Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos nare. Atė-
jusi dirbti, sutikau profesiona-
lią vadovų bei Administracijos 
specialistų komandą. Smagu 
buvo drauge su kolegomis pri-
sidėti prie miesto politinio gyve-
nimo ir realių pokyčių. Norėjosi 
padaryti daug teisingų žingsnių 
vardan Druskininkų, kaip aukš-
to lygio Europos kurorto, statu-
so. Tobulėjome, kiek įmanoma, 
savo energiją skyrėme nau-
jiems darbams. Viskas buvo 

įdomu ir nauja. Miestas pradėjo 
išgyventi tikrą proveržio etapą: 
buvo atidaromi nauji objektai, 
įmonės, atsirado naujų inves-
tuotojų, daugėjo turistų.

Druskininkuose paslaugas 
pradėjusi teikti bendrovė „Kau-
tra“ pakeitė miesto transporto 
veidą – į miesto kelius išjudėjo 
nauji, šiuolaikiški „Kautros“ au-
tobusai. 

Važiavome į užsienio kelio-
nes, kad galėtumėme atras-
ti naujų, veiksmingų, modernių 
sprendimų, pasisemti gerosios 
patirties. Brėžėme ateities gai-
res – ne tik galimus einamosios 
dienos variantus. 

Nors Tarybos opozicija sten-
gėsi trukdyti dirbti konstrukty-
viai, reikėjo daug bereikalingai 
aiškintis ir įrodinėti jų primes-
tas tiesas, išlikome tvirta, vie-
ninga komanda, kovojusi už 
Druskininkų kurorto klestėjimą, 
gyventojų gerovę. Visuomet di-
džiavausi ir didžiuojuosi, kad 
esu druskininkietė!“

Šalia sutvarkytos Vijūnėlės tvenkinio teritorijos akis badė apleista trijų aukštų valčių prieplauka, per dvidešimt metų pavirtusi 
jaunimo pamėgta susibūrimų ir išgertuvių vieta. UAB „Pamario namas“ ten planavo statyti milžiniškus apartamentus su sraigtas-
parniui skirta aikštele, tačiau dėl ekonominių sunkumų planai liko tik popieriuje
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Nevyriausybinių organizacijų veikla karantino metu
Asociacijai „Padėkime vai-

kams“ karantinas – laikas to-
bulėti

Ypatingas laikotarpis šalyje yra 
iššūkis visoms sritims. Tik prasi-
dėjus karantinui, asociacijos „Pa-
dėkime vaikams“ komanda nu-
sprendė veiklas perkelti į virtualią 
erdvę. Sėkmingai komunikaci-
jai naudojamos įvairios nuotolinio 
ryšio priemonės. Dienos centro 
veikla persikelia į kitas bendravi-
mo platformas, kuriose specialis-
tai talpina užduotis, vaizdo įrašus, 
bendrauja su tėvais, bendrauja su 
vaikais.

Individualių poreikių turintys vai-
kai yra pasiilgę formalaus ir ne-
formalaus ugdymo, todėl die-
nos centro užimtumo specialistės 
Ieva ir Monika su jais komuni-
kuoja, naudodamos vaizdo po-
kalbius. Tai ypač efektyvu ir nau-
dinga, nes tokie vaikai ne visada 
kalba rišliai ir aiškiai, o kiti – ir vi-
sai nekalba. Todėl, pamatę vaiz-
dą, vaikai patiria teigiamų emo-
cijų, matosi jų nuotaikos, o tai 
palengvina bendravimą. 

Kad pandemijos laikotarpis būtų 
ir kūrybingas, organizuotas pie-
šinių konkursas tema „Superhe-
rojus, kovojantis prieš koronavi-
rusą“. Jame dalyvavo vaikai, o 
nugalėtojai buvo apdovanoti pri-
zais – knygomis.

Karantinas yra metas, kai at-
randami ir teigiami dalykai. Vie-
nas iš tokių – nuotoliniai mo-
kymai. Asociacijos „Padėkime 
vaikams“ komanda nusprendė 
kartą per savaitę skirti laiko pro-
fesiniam ir asmeniniam tobulėji-
mui. Kauno Vaikų reabilitacijos 
ligoninės „Lopšelis“ logotera-
peutė, spec. pedagogė Asta Ki-
lienė veda virtualius seminarus 
apie struktūruotą ugdymą, alter-
natyvią komunikaciją, vaikų su 
individualiais poreikiais ugdy-
mo procesus. Šeimos, specialis-
tai, prisijungę prie mokymų, gali 
gauti atsakymus į jiems rūpimus 
klausimus. Džiaugiamės, kad tai 
tampa galimybėmis, pagalbos 
šaltiniu šeimai išgyvenančiai ne-
rimus pandemijos metu.

Karantino laikotarpiu „Vilčiu-
kų“ veikla nenutrūksta

Karantino laikotarpiu Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jekto „Kartu mes galim daug“ 
vykdytojai dirba nekontaktinį ir 
darbą nuotoliniu būdu. Kadan-
gi dienos užimtumo centre vei-
kla negalima, tenka keisti vyk-
domas veiklas ir jas teikti kitokiu 
– saugiu – būdu. Visiems tiesio-
giniams paslaugų gavėjams pa-
rengtos rekomendacijos, kaip 
galima dirbti, kurti įdomius dar-
bus ir užsiimti mėgstama vei-
kla namuose. Projekto vykdyto-
jos Loreta Sadauskienė ir Vida 
Kraučelienė, atsižvelgdamos į 
kiekvieno neįgalaus asmens in-
dividualius poreikius, paruošė 
užduotis darbeliams ir priemo-
nių jiems atlikti. Laikantis sau-
gos priemonių ir rekomendacijų, 
visos jos pristatytos neįgalie-
siems į namus.

Darbo dienomis vyksta nuolati-
nis bendravimas, konsultacijos, 
telefonu ir „Facebook“ paskyro-
je teikiama informacija paslaugų 
gavėjams bei jų artimiesiems,. 
Svarbiausias tikslas šiuo sudė-
tingu metu – bendravimas su ne-
įgaliaisiais, jų motyvavimas ir pa-
laikymas. Visi projekto dalyviai 
fotografuoja, kaip jiems sekasi 
užsiimti ir dirbti namų sąlygomis, 
nuotraukas siunčia į bendrijos 
elektroninį paštą. Gauta medžia-
ga yra viešinama „Facebook“ pa-
skyroje. Pasibaigus karantinui, 
bus organizuojama namuose su-
kurtų darbų paroda.

„Gubojos“ Druskininkų sky-
riui karantinas – metas kurti

Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugijoje „Guboja“ Druskinin-
kų skyriuje projektas vykdomas 
nuotoliniu būdu. Karantinas už-
griuvo netikėtai – neturėjome ga-
limybės užsiėmimo metu aptarti 
darbą ir kūrybą namuose, išsida-
linti piešimo priemones, pirmą-
ją savaitę „gubojiečių“ nuotaiko-
se jautėsi liūdesys, kad negalės 
matytis su draugais, jiems sun-

Karantino metu dirba visos nevyriausybinės organizacijos. Nepamiršti ir Druskininkų krašto neįgalieji jais rūpinamasi, su jais bendrau-
jama, stengiamasi sugalvoti įvairių veiklų ir paįvairinti tų žmonių buvimą namuose/Asmeninio archyvo nuotraukos

kiau sekėsi imtis piešimo na-
muose. O dabar projekto vado-
vė Jūratė Kazakevičiūtė sako jau 
girdinti ir jaučianti gerą nuotaiką 
bei norą užsiimti kūryba.

Su „gubojiečiais“ bendraujama 
telefonu, žinutėmis ir skambu-
čiais. Pagal neįgaliųjų galimybes 
naudojamasi internetu, elektro-
niniu paštu. Piešimo priemonės, 
popierius, dažai ir pieštukai, pa-
gal poreikį, imantis visų saugos 
priemonių, pristatomi į namus. 
„Gubojietė“ Irena pasiuvo kaukes, 

kurios taip pat buvo pristatytos 
paslaugų gavėjams ir jų artimie-
siems. Tie, kas gali, atsiunčia dar-
bų nuotraukas elektroniniu būdu, 
tuomet yra galimybė piešinius 
aptarti. Tų, kurie neturi galimy-
bės fotografuoti ir siųsti savo kū-
rinius, laikantis saugaus atstumo 
ir priemonių, jie saugiai paimami 
iš namų. Visi džiaugiasi abipusiu 
bendravimu.

Savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė džiaugiasi, kad 

mūsų savivaldybės neįgalieji 
nepamiršti, jais rūpinamasi, su 
jais bendraujama, stengiama-
si sugalvoti įvairių veiklų ir pa-
įvairinti tų žmonių buvimą na-
muose.

Karantino metu dirba ir visos 
nevyriausybinės organizacijos. 
Nevyriausybininkai žavi savo iš-
radingumu ir meile savo globoti-
niams. Ačiū jiems.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Karantinas pratęstas iki gegužės 11 dienos, nuo pirmadienio 
atidaromos lauko kavinės, grožio salonai, bibliotekos ir muziejai
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūly-

mu, Vyriausybė pratęsė karantiną dar dviem sa-
vaitėms, iki gegužės 11 dienos. Kitą savaitę pra-
dedamas antrasis karantino švelninimo etapas.

Nuo pirmadienio, balandžio 27 dienos, savo pas-
laugas, esant tam tikriems reikalavimams, galės 
teikti kirpyklos ir nagų priežiūros salonai, lauko kavi-
nės, bibliotekos, muziejai ir zoologijos sodai, atveria-
ma galimybė tam tikrų sporto rūšių profesionalioms 
treniruotėms lauke.

Kaukių dėvėjimas viešose vietose ir toliau išlieka 
privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai valgoma ar 
geriama viešojo maitinimo įstaigose. Kavinės, res-
toranai ir barai lankytojus galės aptarnauti tik lauke, 
taip pat, kaip ir anksčiau, tiekti maistą išsinešimui.

Nuo kitos savaitės duris klientams atidarys kirpy-
klos ir nagų priežiūros salonai, bet tik ribojant klientų 
srautus. Vienam klientui turės būti užtikrintas ne ma-
žesnis kaip 10 kv. m. plotas arba vienu metu paslau-
gos galės būti teikiamos tik vienam žmogui bei užti-
krinamos nustatytos higienos sąlygos.

Tam tikros kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto 
įstaigos atveria duris savo lankytojams. Tačiau bus 
ribojamas  lankytojų srautas bei turės būti užtikrina-
mos higienos sąlygų laikymasis. Lankymas vyks ne 
didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus šeimas. 
Taip pat nuo kitos savaitės lankytojai galės lankyti 
bibliotekas, archyvus ir muziejus.

Laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje – golfo 
ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, karto-
dromuose, vandenlenčių parkuose – privaloma už-
tikrinti 10 kv. m. plotą, tenkantį vienam žmogui, taip 
pat tarp lankytojų turi būti išlaikytas ne mažesnis 

kaip 10 metrų atstumas.
Lankytojams atidaromi atvirose erdvėse esantys 

pažintiniai ir mokomieji takai (išskyrus apžvalgos 
bokštus), parkai, zoologijos, botanikos sodai, užtikri-
nant, kad tarp žmonių ar grupių bus ne mažesnis nei 
2 metrų atstumas. Laikantis šių reikalavimų, taip pat 
galės vykti atrankos į olimpines ir parolimpines žai-
dynes reikalavimus įvykdžiusių sportininkų ir olimpi-
nių rinktinių kandidatų, kurčiųjų, pasaulio ar Europos 
čempionatams besirengiančių sportininkų treniruo-
tės uždarose sporto bazėse.

Nuo kitos savaitės taip pat bus galima organizuo-
ti transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų 
vertinimo egzaminus ir aviacijos mokymus.

Nuo ketvirtadienio leista prekiauti augalais, skirtais 
sodinti, taip pat sėklomis ir trąšomis turgavietėse.

Karantino režimo trukmė šalyje – nuo kovo 16 d. 
00.00 val. iki gegužės 11 d. 24.00 val.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Nuotolinio ugdymo iššūkis sutelkė bendruomenę kūrybiškumui
Rita Rimkevičiūtė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ direk-

toriaus pavaduotoja ugdymui 

Druskininkų lopšelis-darže-
lis „Žibutė“, kaip ir visos Lie-
tuvos ugdymo įstaigos, nuo 
kovo 30 d. organizuoja nuo-
tolinį ugdymą. Mokytojos kie-
kvieną savaitę parengia reko-
menduojamas užduotis veiklai 
namuose pagal vaikų amžių, 
susitinka su jais per ZOOM vi-
deo konferencijas pagal nu-
matytą savaitės temą, iš anksto 
susitarus, ir, žinoma, talkinant 
tėveliams. 

Vaizdo susitikimų metu mo-
kytojos pasakoja istorijas, de-
monstruoja parengtą medžia-
gą skaidrėse, filmukuose. 
Mokytojos pataria, kaip ugdyti 
vaikų kasdienius gyvenimo įgū-
džius, fizinį aktyvumą, aplinkos 
pažinimo, tyrinėjimo ir eksperi-
mentavimo namų sąlygomis įgū-
džius. Būdami namuose, vaikai 
pagal rekomendacijas žaidžia 
stalo žaidimus, varto ir skaito 
įvairias knygutes, kuria pasakoji-
mus, daigina augalus, piešia, lip-
do, šoka ir sportuoja. 

Kiekvieną savaitę vis kitą vaiz-
do pamokėlę parengia meninio 
ugdymo mokytojas Linas, nufil-
muotas rytinės mankštos ir fizi-
nio aktyvumo gamtoje užduotis 
(žinoma, laikantis visų saugumo 
reikalavimų) rekomenduoja ne-
formaliojo ugdymo (kūno kultū-
ros) mokytoja Edita.

Socialinė pedagogė Jolita ir 
specialioji pedagogė Natalija taip 
pat rengia užduotėles vaikams, 
su jais susisiekia individualiai, 
naudodami ZOOM ar Messenger 

programėles. 
Pedagogės bendrauja ne tik su 

vaikais, bet ir su jų tėveliais, be 
kurių geranoriškumo ir pagalbos 
nuotolinis ugdymas tiesiog nevyk-
tų. Mokytojos atsižvelgia į tėvelių 
pastabas ir pasiūlymus, supran-
ta jų situacijas, jos yra nuoširdžiai 
dėkingos už bendradarbiavimą 
bei sutelktumą.

Savaitės pabaigoje mokytojos 
apibendrina savo ir vaikų veiklas, 
kurdamos filmukus ar nuotraukų 
koliažus iš nuotraukų bei įrašų, 
kuriais su jomis pasidalija tėveliai.

Neliko pamirštos ir planuotos 
kalendorinės šventės, kurių tra-
dicinį šventimą darželyje pako-
regavo karantinas. Minint Tarp-
tautinę vaikiškos knygos dieną, 
mokytoja Odeta organizavo vir-
tualią viktoriną, kurioje dalyvavo 
ir savo atsakymus pateikė net 
136 dalyviai. Ankstyvojo ir iki-
mokyklinio amžiaus grupių mo-
kytojos vaikų Velykėlėms su-
kūrė vaizdo pasakas. Pačios, 
gamtoje „įkūniję“ atskirus per-
sonažus – Velykų bobutę, Kiškį, 
Gandrą ir kitus – filmuotus epi-
zodus sudėjo į filmukus ir patei-
kė vaikams bei tėveliams šv. Ve-
lykų proga. 

Nepamirštame ir projektinės 
veiklos – mokytojos ir toliau da-
lyvauja įvairiuose eTwvining pro-
jektuose, kuria virtualias parodas.

Pedagogai ir administracija tar-
pusavio bendravimui ir bendra-
darbiavimui, savipagalbos grupių 
susitikimams taip pat naudoja 
ZOOM, Messenger, Skype pro-
gramėles. Kiekvieną savaitę ap-
tariami įvairūs nuotolinio ugdymo 
aspektai. Galima pasidžiaugti, 
kad nuotolinio ugdymo iššūkis 

sutelkė bendruomenę kvalifika-
cijos tobulinimui, kūrybiškumui, 
dalijimuisi patirtimis, atrastais 

metodais ir priemonėmis. To-
dėl galima teigti, kad, glaudžiai 
bendradarbiaujant visai įstaigos 

bendruomenei, nuotolinis ikimo-
kyklinio ugdymo procesas vyks-
ta sėkmingai ir sklandžiai.

Mokytojos kiekvieną savaitę parengia rekomenduojamas užduotis veiklai namuose pagal vaikų amžių, susitinka su jais per 
ZOOM vaizdo konferencijas/Asmeninio archyvo nuotraukos

Ką žmonės veikia per karantiną? 
Nors karantinas daugumą iš mūsų už-

darė namuose, bet atvėrė duris ir ge-
roms idėjoms bei talentų atsiskleidimui. 
„Mano Druskininkai“ „Facebook“ pasky-
roje skaitytojų klausėme, kaip jie leidžia 
laiką, būdami namuose? 

Džiaugiamės, sulaukę nuotraukų su už-
fiksuotomis geromis idėjomis. 

Jūratė Kaupinytė: „Naminių skanėstų gamyba su mažaisiais virtuvės šefais ir kaukių gamyba. Kiškiai 
laukia Velykų“

Milda Klybienė: „Velykinės kaukės“ Aurelija Tankelevičienė: „Gaminame kaskart vis ką nors nauja. Šįkart 
– vėjo varpeliai“

Diana Sin: „Maudomės jacuzzi“ Erika Jakavonienė: „Kabinam inkiliukus paukšteliams“
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Mūro, betonavimo darbai, PVC grindų klijavimas. 
Tel. 8 636 27602

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

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

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

kininkų (Vilkanastrai), 
netoli Baltojo Bilso 

ežero. 
Geras privažiavimas 

(asfaltas).

Tel. 8 687 18489

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

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, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

UAB siūlo daugiabučių namų valymo, dezinfekavimo 
paslaugas. Geros kainos!

Tel. 8 620 53447

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

Skubiai parduodamas 
namas Ricielių kaime, gera 

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

Tel. 8 670 9 9567

Centre „Dainava“ – inovatyvios psichologinės 
reabilitacijos paslaugos

Viešoji įstaiga Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mo-
kymo centras „Dainava“ kar-
tu su sveikatos priežiūros 
institucija „Gardino univer-
sitetine klinika“ ir Lietuvos 
Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos Medicinos centru 
įgyvendina Projektą „Inovaty-
vi psichologinė reabilitacija“. 
Projektas (Nr. ENI-LLB-1-05) 
finansuojamas Lietuvos-La-
tvijos-Baltarusijos bendra-
darbiavimo per sieną progra-
mos (1.1 prioritetas „Gerinti 
socialinių ir kitų paslaugų pri-
einamumą pažeidžiamoms 
grupėms“) lėšomis. Bendra 
projekto vertė – 949 492,46 
Eur. Projekto įgyvendinimo 
pradžia – 2019 m. balandžio 
25 d. Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis –24 mėnesiai.

Projekto tikslas – sustiprin-
ti tarpvalstybinį bendradarbiavi-
mą tarp institucijų, siekiant pa-
didinti socialinių ir kitų paslaugų 
prieinamumą įvairioms grupėms 
– pareigūnams, buvusiems parei-
gūnams, vyresniems žmonėms. 
Įvykdžius projektą, bus pagerin-
tos sąlygos pacientams visose 
projekte dalyvaujančiose institu-
cijose, regione pagerės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamu-
mas ir bus pristatytos naujos so-
cialinės paslaugos.

Statutinė valstybės tarnyba pa-
sižymi profesine rizika, pasireiš-
kiančia psichologine įtampa, kas-
dieniais aukšto lygmens streso 
protrūkiais, padidintu fiziniu krū-
viu, darbu naktimis (pamaino-
mis), kenksmingomis ir pavojin-
gomis sąlygomis. Pareigūnams 
dėl jų tarnybos specifikos tenka 
didelis psichologinis krūvis. Pa-
reigūnų kasdienis stresas pa-

prastai yra susijęs su konkrečiais 
įvykiais. Beveik visada neigia-
mas emocijas jiems sukelia tam 
tikri įvykiai, nelaimės. Be to, svar-
bi ir visuomenės nuomonė – daž-
nai pareigūnai nevertinami, o jų 
pačių lūkesčiai nebūna patenki-
nami. Pareigūnas, dažnai pati-
riantis stresą, vis sunkiau geba 
jį įveikti. Tokiu būdu mažėja or-
ganizmo atsparumas – galima 
susirgti raumenų spazmų, krau-
jagyslių ir širdies ligomis, depre-
sija, gali sutrikti miegas, atsirasti 
nerimas, baimė, išsekimas, emo-
cinio perdegimo sindromas, gali-
ma imti piktnaudžiauti alkoholiu, 
narkotikais, pradėti vartoti rami-
namuosius vaistus, dėl to galima 
ir nuotaikų kaita, gali atsirasti mo-
tyvacijos, orientacijos bei suvoki-
mo sutrikimai. Dėl tokių pasekmių 
kenčia pats žmogus, kolegos, 
šeima, blogėja ir gyvenimo koky-
bė. Ypatingai didelės rizikos gru-
pėje atsiduria iš tarnybos jau pa-
sitraukę pareigūnai.

Pareigūnai dažnai patiria ir po-
trauminio streso sindromą, o jo 
pasekme dažnai tampa ir savižu-
dybė. Problemos, kylančios dar-
be, parsineštos į namus, sukelia 
dar didesnę įtampą. Dažnai pa-
tys žmonės nesupranta, kad pa-
tyrė potrauminį stresą, o kolegos 
ar šeimos nariai nesupranta, kas 
vyksta. Dėl to pablogėja santykiai 
su šeimos nariais bei kolegomis. 

Dėl šių aplinkybių pareigūnams 
turi būti užtikrinta reikiama psi-

chologinių paslaugų teikimo ap-
imtis, kuri padėtų išlaikyti reikia-
mą pareigūnų sveikatos būklę ir 
psichologinį tinkamumą statuti-
nei tarnybai. Tinkamai tarnauti 
gali tik visapusiškai sveikas parei-
gūnas. Todėl labai svarbu stiprinti 
pareigūno psichologinį pasirengi-
mą statutinei tarnybai. Kaip viena 
iš priemonių pareigūnų psichoe-
mocinei sveikatai stiprinti yra šio 
Projekto ribose teikiamos psicho-
loginės reabilitacijos ir psichologi-
nio konsultavimo paslaugos. 

Dar 2019 m. pabaigoje centre 
„Dainava“ surengti partnerių or-
ganizacijų medicinos persona-
lo specializuoti tęstiniai mokymai 
„Emocinės, psichologinės para-
mos teikimas statutiniams parei-
gūnams“. Šių mokymų pagrindu 
parengta psichologinio konsulta-
vimo metodika, pagal kurią teikia-
mos psichologinės konsultacijos 
paslaugos statutiniams pareigū-
nams, buvusiems pareigūnams. 
Tokios paslaugos yra teikiamos 
visose Projekto partnerių organi-
zacijose. Projekto įgyvendinimo 
metu numatoma suteikti psicho-
logines konsultacijas 400 parei-
gūnų. 

Tuo tikslu centre „Dainava“ re-
montuojamos patalpos, įrenginė-
jamas psichoterapijos kabinetas, 
įsigyjama reikalinga medicininė 
įranga. 

Centro „Dainava“ informacija

Užsakymo Nr. MDR-251-02

Siūlome darbą 
santechnikui-šilumininkui. 
Kreiptis tel. +37061007239
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, tvorelių betonavimas. 
Paminklai ir granito tvorelės. 

Druskininkai, Baravykų g. 6, tel. 8 682 57295 

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

gas pagal kliento finansines gali-
mybes. 

Tel. 8 605 81979

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

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos...

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Iloną Graževičienę, 

jos šeimą ir artimuosius.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
bendruomenė

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

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300
Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 

santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Paminklai, kapaviečių tvarkymas, senų kapaviečių 
restauravimas, teraso gaminiai. 

Tel. 8 604 08111

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Dianą Kavaliauskaitę.

UAB „Draugystės sanatorija“ 
darbuotojai

Generatorių, starterių, siurblių remontas
Tel. 8 650 66517

Pieno gamintojai privalo pateikti pieno gamybos ir realizavimo 
metines deklaracijas už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį

Druskininkų savivaldybė informuoja pieno gamintojus (toliau – gamintojus), kad nuo 2020 m. balan-
džio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d. jie privalo pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už 
2019-2020 metų apskaitos laikotarpį (2019 m. balandžio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.).

Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams 
ir kitur) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atida-
vimą šioms reikmėms. Gamintojas privalo deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) 
atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno 
produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti. Pažymime, kad ūkyje vykdoma pieno apskaita yra labai supa-
prastinta, todėl gamintojams neiškyla papildomų sunkumų tvarkingai vesti pagaminto pieno apskaitą.

Pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį 
mirusiojo vardu apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

Pažymime, kad 2019 m. pateikusiems aukščiau įvardytas deklaracijas gamintojams buvo skirta 114,86 Eur 
parama už pieninę karvę.

Atkreipiame dėmesį, kad Druskininkų krašto gamintojams, pateikusiems pieno gamybos ir realizavimo meti-
nes deklaracijas už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį, yra numatyta papildoma parama pagal Druskininkų 
savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašą. Jie ga-
lės Druskininkų savivaldybei teikti paraiškas ir gauti finansavimą už:

- pieninių veislių galvijų (karvių / telyčių) 2019-2020 m. sėklinimą (pienininkystės ūkiui skiriama iki 300 eurų 
paramos suma per kalendorinius metus);

- mokymus, susijusius su žalio pieno perdirbimu mažame pienininkystės ūkyje (pienininkystės ūkiui skiriama 
iki 100 eurų paramos suma per kalendorinius metus);

- atliktus pienininkystės ūkyje žalio pieno ir geriamojo vandens tyrimus (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 
eurų paramos suma per kalendorinius metus).

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25826, el. paštas alvydas.vengraus-
kas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

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

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir 

DANGČIUS, 
grindinio TRINKELES, 
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ
Tel. (8-620)65577

Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkis parduoda įvairias 

skaldytas malkas. 
Daugiau informacijos tel. 

(8 313) 58024

200 arų sklypas Lipliūnuose. 
Elektra sklype, geras privažia-
vimas, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, šalia gyvena kaimy-
nai, sklypas apsuptas miško. 
Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +3702987015 

Skubiai parduodu namą su 
7,13 arų sklypu Leipalingio 

miestelyje. Kaina – 14 000 Eur. 

Tel. 8 616 48116

Nuo balandžio 23 d. tvarkaraščiai pasipildė nauju marš-
ruto Nr. 2 (Laisvės aikštė – Viečiūnai – Papartis – Grūto 

parkas) laiku, jis važinės tik ketvirtadieniais.

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek gyvenamosiose teritorijose, tiek 
sunkiai prieinamose vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

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

Tel. 8 644 55355
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2020.04.25 d.
Šeštadienis

2020.04.24 d.
Penktadienis

2020.04.26 d.
Sekmadienis

2020.04.27 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 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 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.
 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Ex machina.
00:35 O, broli, kur tu?
02:20 Stiprūs kartu.
02:30 Klausimėlis. 
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 „Maloningasis vaiduoklis“.
12:00 PREMJERA „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Nerealieji“.
21:50 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karibų piratai. Ant keistų bangų“.
00:40 „Sinbadas ir Minotauras“.
02:10 „Maikas ir Deivas ieško pa-

mergių“.
04:00 „24 valandos. Palikimas“.
04:50 „Vieniši tėvai“.

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

čių snaiperis.
23:40 Derybininkas.
02:10 Karalystė.
04:00 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
07.00 Skyrybos.
08.00 „Mentų karai: Kije-

vas. Užmušti blogį”.
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.
„Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Baltijos kelias.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras”.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.

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

sia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Kobra 11“.
1:35 „Paskutinis laivas“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Stalingradas.
00:05 Aklavietė.
01:40 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:25 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės. 
07:35 Mumija Dumis ir auksinis ska-

rabėjus.
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 Churchillis ir kino magnatas.
12:00 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.

12:55 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Laukinės Arkties gamtos įdomybės.

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

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

mu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Draugo kailyje.
00:40 Ex machina.
02:25 Europos kinas. Subtilumas.
04:10 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 
04:40 Mumija Dumis ir auksinis ska-

rabėjus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 18 s. 

Prašoktos kurpaitės.
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos.
12:50 Pasaulio dokumentika. Slėpi-

ningi Amazonės miškai.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 7 Kauno dienos. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1.
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 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 Apgavikai 1.
04:45 Stiprūs kartu. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

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 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje”.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
 20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Tu esi mano”.
01.00 „Kelrodė žvaigždė“.
02.50 „Pasaulio turgūs“.
03.15 „24/7“.
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

06:30 „Ančiukų istorijos“.
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 „Operacija „Riešutai“ 2“.
13:10 „Karingoji gražuolė Vendė 

Vu“.
15:05 „Karštos galvos“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 TISIOGIAI „Gero vakaro šou 

#IšNamų“. 
22:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Įniršis“.
01:05 „Mergvakaris“.
02:40 „Aukštis“.
04:10 „Sinbadas ir Minotauras“.

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 „Normas, lokys iš Šiaurės“.
13:50 „Kosmoso kariai“.
15:40 „Karštos galvos! 2“.
17:25 „Tai - mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“. 
21:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Ties riba“.
23:35 „Geležinkelio tigrai“.
02:00 „Karibų piratai. Ant keistų 

bangų“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Nerealieji“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba”.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Optimistinė laida „#IšNamų“.
20:30 „Prakeikti II“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Paskutinis krikštatėvis Džonas Gotis“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „24 valandos. Palikimas“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Amerikiečiai“.
03:40 „Kaulai“.
04:30 „Grainderis“.
04:55 „Vieniši tėvai“.
05:20 „Rouzvudas“.

06:40 „Tomas ir Džeris“.
07:10 „Saugokis meškinų“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Riterių princesė 

Nela“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.

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

Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 „Bunikula“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Linksmo-

sios pėdutės.
11:50 Džesikos Darling sąrašiukas.
13:30 Naujokė.
15:35 Prekybos centro kietuolis. Las 

Vegas.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
00:05 Savaitė be žmonų.
02:00 Ilgas pasivažinėjimas.
03:40 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.
10:55 KK2 penktadienis.
12:10 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Užpuo-

likai.
00:40 „Kortų namelis“.
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E.
03:35 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 Brangioji, aš per-

skambinsiu.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 Laikykitės ten.
16.00 Žinios.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų Pergalės.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

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

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

čiuliu.
05.15 Skyrybos.
06.00 „Gluchariovas“.

06:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 

10:00 „Varom!“.
10:30 Neramūs metai.
11:30 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“ 
13:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 MANO HEROJUS Rizikinga 

erzinti diedukus.
00:15 AŠTRUS KINAS Kartą Mek-

sikoje.
02:05 Stalingradas.
04:10 Programos pabaiga.

06:30 Galiūnai. Europos 
dvejetų taurė. 

07:30 „Kvapų detektyvas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to etapas. 

10:00 „Varom!“.
10:30 Ginkluoti gyvūnai.
11:30 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:30 „Pragaro viešbutis“.
13:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:30 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kvapų detektyvas“.
19:30 Džekas ir Džilė.
21:25 „Narkotikų prekeiviai“.
22:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23:40 Rizikinga erzinti diedukus.
01:45 Kartą Meksikoje.
03:20 Programos pabaiga.

05.19 Programa.
05.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
06.00 Šiandien kimba.

07.00 Nauja diena.
07.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.

23.00 Bušido ringas.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras”.
01.30 Skyrybos.
02.30 Bušido ringas.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi.
06.00 Brangioji, aš perskambinsiu.

20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Marija Terezė.
00:15 10 tūkstančių šventųjų.
02:00 Pasaulio dokumentika. Slėpi-

ningi Amazonės miškai.
03:00 Gyvenimo simfonijos sūku-

ryje. 
03:40 Šventadienio mintys. 
04:10 Draugo kailyje.

09:30 „Bunikula“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Linksmo-

sios pėdutės.
11:55 Dzeusas ir Roksana.
14:00 Vėl septyniolikos.
16:05 Prekybos centro kietuolis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Penas. Nuoty-

kiai Niekados šalyje.
21:45 Ilgas pasivažinėjimas 2.
23:50 PREMJERA Anabelė.
01:50 Amerikiečių snaiperis.
04:00 Programos pabaiga.
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2020.04.28 d.
 Antradienis

2020.04.29 d.
 Trečiadienis

2020.04.30 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:40 Labas rytas, Lietuva.

09:15 Įstatymas ir tvarka.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
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“.
21:00 Redde, quod debes. Nepri-

klausomybės kovos. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai.
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas.
00:45 Stiprūs kartu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai.
04:45 Stiprūs kartu. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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 Čia – kinas. Kino žurnalas.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės is-

torija.
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.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

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

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

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 „Normas, lokys iš Šiaurės“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
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 

„Nakties klajūnai 2“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Nakties klajūnai 2“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Grainderis“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:35 „Rouzvudas“.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

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

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Vidurvasario vainikas“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Saka-

lo akis.
00:50 „Kortų namelis“.
01:50 Užpuolikai.
03:30 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Dydžio (r)evoliucija.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Krizė - 

mūsų prekės ženklas.
00:40 „Antrininkas“.
01:45 Sakalo akis.
03:35 Programos pabaiga.

06:20 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

06:50 „Iš širdies į širdį“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo 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 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Gravi-

tacija.
00:15 „Antrininkas“.
01:20 Krizė - mūsų prekės ženklas.
03:05 Alchemija XVI. Mada yra me-

nas.
03:35 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika.
04:05 Programos pabaiga.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Laikykitės ten su An-

driumi Tapinu.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Oponentai.
08.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.

07.30 Gyvenimas.
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
09.30 Vyriausybės spaudos konfe-

rencija.
10.00 Nauja diena.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras”.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Skyrybos.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Gyvenimas.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.

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

sia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.

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 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 2:22.
22:55 Džekas ir Džilė.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
01:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
02:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:20 Programos pabaiga.

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

riausia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.

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

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Susidūrimas su Žeme.
22:55 2:22.
00:55 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
01:40 Programos pabaiga.

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

riausia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.

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

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Snaiperis.
23:00 Susidūrimas su Žeme.
01:00 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
01:45 Programos pabaiga.

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

riausia“.
08:35 „Asmens sargybinis“.

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

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Asmens sargybinis“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Paskutinis laivas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Super 8.
23:20 Snaiperis.
01:15 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:00 Programos pabaiga.

10.00 Mokslo ritmu.
10.30 Kaimo akademija.
11.00 „24/7“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi.
00.30 „Moterų daktaras”.
01.30 Laikykitės ten su A. Tapinu.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Už-

mušti blogį“.
04.30 „Kelrodė žvaigždė“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 Optimistinė laida „#IšNamų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Karingoji gražuolė Vendė 

Vu“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
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 

„Žmonijos biuras“.
23:55 „Kaulai“.
00:50 „24 valandos. Palikimas“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:30 „Amerikiečiai“.
03:25 „Kaulai“.
04:20 „Grainderis“.
04:45 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:30 „Rouzvudas“.

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. Paveldo kolekci-

ja. Laivininkystė Nemunu tarpukaryje. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

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

12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Sidabri-

nis durklas”.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.30 Gyvenimas.
00.30 „Moterų daktaras“.
01.30 Oponentai.
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.45 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas”.
04.30 „Kelrodė žvaigždė”.

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 

„Tobulas ginklas“.
23:45 „Kaulai“.
00:45 „24 valandos. Palikimas“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Amerikiečiai“.
03:20 „Kaulai“.
04:10 „Grainderis“.
04:35 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
05:20 „Rouzvudas“.

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

 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 3 ha. 
Tel. 8 611 32800

Ratnyčioje, prie 
Raigardo sodų, 

pamestas telefonas 
„Nokia C5“. 

Radusiam 
atsilyginsime. 

Tel. 8 617 98273

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

dieną. Kreiptis tel. 8 641 88933

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

Pirkčiau ar išsinuomo-
čiau patalpas dirbtu-

vėms, siūlykite įvairius 
variantus.

 Tel. 8 646 22367 

Siūlomas sezoninis darbas su traktoriumi šienavimo dar-
bams nuo birželio mėnesio. Reikalingas supratimas ir žinios 
apie techniką. Geras atlygis. Kreiptis tel. 8 601 00292
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Asmeniniai skelbimai
gyvenamasis pastatas. Kaina 
– 8500 Eur. Tel. 8 682 33229

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

37 a namų valdos sklypas Di-
džiasalyje. 

Įvesta elektra, asfaltuotas 
privažiavimas, šalia 2-ų eže-
rų. Kaina – 16 000 Eur. Tel. 
+37060228830 

40 a namų valdos sklypas 
miške 5 km nuo miesto ribos 
netoli Nemuno. Ne vienkie-
mis, elektra šalia sklypo, ge-
ras privažiavimas. Kaina – 10 
500 Eur. Tel. 8 602 28830 

200 arų sklypas Lipliūnuose. 
Elektra sklype, geras priva-
žiavimas, atlikti geodeziniai 
matavimai, šalia gyvena kai-
mynai, sklypas apsuptas miš-
ko. Kaina – 26 000 Eur. Tel. 
+3702987015

Nuoma

Nuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute Gardino g. 33. 
Be šeimininkų. 130 Eur plius 
mokesčiai. Tel. 8 650 27321

Išnuomojamos automobilių 
serviso patalpos su dviem 
pakėlikliais. Tel. 8 687 98911

Parduodu bičių šeimas. Tel. 8 
687 98911

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

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

Žemės ūkio produkcija

Parduodu: kviečius, traiškytus 
kviečius, rugius, kvietrugius, 
avižas, vikius, grikius, šiau-
dus. Atvežu. Tel. 8 616 11588 

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

Parduodu avižas. Tinka sė-
klai. Tel. 8 672 49828

Kiti daiktai

Kineskopinis televizorius „Phi-
lips“ (37 cm įstrižainė) – 12 
Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai –  3 Eur, lami-
nuota medžio plaušų plokštė 

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

Išsinuomotų

Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę aplink Lei-
palingį, pirmenybė – šienauti 
pievoms. Tel. 8 612 54947

Perka

Priekabą palapinę „Skif“, tel.8 
673 56512

Nekilnojamas turtas

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

Parduodama sodyba Varėnos 
raj. Žeimių k. gražioje ramioje 
vietoje, sklypas ribojasi su 
Nemunu, šalia sodyba, teka 
upelis. Yra sodas ir kiti ūkiniai 
pastatai, didelis garažas.  Že-
mės sklypo plotas – 6, 4100 
ha, iš jo miško žemės plotas – 
1, 2500 ha. Tel. 8 611 32291

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

Dviejų kambarių butas Anta-
kalnio g. 18, 48,50 kv.m. Tel. 
8 621 92956

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

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

29 arų namų valdos sklypas 
su elektra Panaros kaime,15 
km nuo Druskininkų. Sklypas 
gražioje vietoje, prie miško, 
už poros kilometrų teka Ne-
munas. Sklype yra buvęs 

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

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

Centrinio šildymo katilas – 
190 Eur, dvigulė lova – 20 eur, 
spinta ir stalai, naudota sek-
cija, viengulės lovos – 10 Eur,  
virtuvinės spintelės nuo 5 Eur, 
duris ir dvigubus langus, plas-
tiko langai, 2 vnt. 143x90 po 
35 Eur, boileris ir dušo kabina 
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

Automobiliai ir jų dalys

Ford Fusion, 1.4 l dyzelis, 
2007 m. labai gera būklė, TA 
iki 2022-04. Kaina – 1700 Eur. 
Tel. 8 669 44465

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

Miškas, mediena, malkos

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

Nebrangiai parduodama egli-
nė ir pušinė malkos, kaladė-
mis. Tel. 8 612 54947

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Ieško darbo

Moteris ieško slaugės darbo, 
turi med. išsilavinimą, gali 
tvarkyti ir namus, tel. 8 626 
48705

Vyras ieško darbo sukapoti 
malkas, tel. 8 622 20977

Atsakingas 25 m. jaunas 
vyras iš Varėnos raj. dirbęs 
lentpjūvėje pagal individualią 
veiklą miško darbus ieško 
darbo, be žalingų įpročių. Tel.:  
8 607 74522, 8 692 91315 

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

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

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

Dovanoja

Atiduodu naudotą šiferį, tel. 8 
651 73934

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

Parduoda skaldytas 
beržines ir alksnines 

malkas. 
Tel. 8 673 56110 

GRINDŲ 
BETONAVIMAS

Tel. 8 605 014 84

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

Tel. +370 678 43912
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 

Druskininkietė šaulė Rita Marcinonytė: „Dėsime visas pastangas, 
kad užklupę negerumai baigtųsi“

Simona Dailydaitė

Ne veltui šauliai pristatomi, kaip 
tautos kariai. Viena iš jų – Drus-
kininkų karininko A. Juozapa-
vičiaus šaulių 1-osios rinktinės 
Giedriaus Matulionio 3-iosios 
kuopos šaulė Rita Marcinonytė, 
kurios drąsa, užsispyrimu ir ryž-
tu džiaugiasi visa druskininkie-
čių šaulių komanda.

„Nuo mažų dienų labai mėgau 
piešti, užsiimti menu, kūryba, bai-
giau Druskininkų M. K. Čiurlionio 
dailės mokyklą. Tai man suteikė 
daug džiaugsmo, išugdė papildo-
mų įgūdžių. Baigusi mokyklą, įsto-
jau į Kauno kolegijos J. Vieno-
žinskio menų fakultetą, pasirinkau 
interaktyvaus dizaino studijas, tad 
pomėgis tapo profesija. Po studijų 
baigimo grįžau į gimtuosius Drus-
kininkus, nes visuomet čia jaučiau 
ramybės ir grožio harmoniją. Šiuo 
metu dirbu „Eglės sanatorijoje“, 
pardavimų skyriuje. Savo darbu 
esu labai patenkinta, tačiau kirbė-
jo mintis daryti kažką dar daugiau, 
padėti, būti naudingam, prisidėti 
prie kitų gerovės. Ketinau padirbė-
ti pelno nesiekiančioje organizaci-
joje. Ir neužilgo atkreipiau dėme-
sį į Šaulių sąjungos prioritetus ir 
vykdomą veiklą. Panaršiusi inter-
nete, supratau, kad jų deklaruoja-
mos vertybės man labai artimos ir 
priimtinos. Šiais metais nuvykusi į 
knygų mugę taip pat pamačiau ten 
esantį šaulių paviljoną, pasikalbė-
jau, pabendravau su šauliais. Su-
sidėliojo visi reikiami taškai, tad 
apsisprendimas buvo labai aiš-
kus“, – įspūdžiais dalijosi šaulė R. 
Marcinonytė. 

O visame pasaulyje prasidėjus 
koronaviruso pandemijai ir iški-
lus didelei grėsmei žmonių svei-
katai ir net gyvybei, R. Marcino-
nytė tapo šaulių nare. 

„Esu laiminga prisijungusi prie 
šaulių gretų, ypač tokiu, šaliai la-
bai svarbiu metu. Supranti, kad 
tiek valstybė, tiek žmonės pate-
ko į neeilinę, sudėtingą situaci-
ją, tad svarstyti ir bijoti, net nėra 
kada. Aiškiai suvoki, kad reikia 
veikti čia ir dabar. Kas, jeigu ne 
mes ir kada, jeigu ne dabar? Jei-
gu jau apsisprendžiau, tai viską 
darau šimtu procentų, iš visos šir-
dies vardan visų gerovės. Juk su-
rėmę pečius mes galime pasiekti 
didelių rezultatų. Džiaugiuosi, kad 
ir mano šeima į pasirinktą veiklą 
reaguoja ypač pozityviai, stipriai 
motyvuoja. O be motyvacinių ar-
timųjų žodžių ir palaikymo, būtų 
tikrai sunkiau visa tai daryti, esu 
jiems labai dėkinga“, – pasakojo 
R. Marcinonytė. 

„Darbas su šauliais yra labai 
gerai organizuotas, viskas tiks-
lu, aišku ir logiška. Organizaci-
jos veikla yra preciziškai susty-
guota, tad darbas vyksta labai 
sklandžiai. Patruliuojame Drus-
kininkų mieste, primename žmo-
nėms, kad laikytųsi Vyriausybės 
nurodymų, karantino sąlygų bei 
taisyklių viešose vietose, dėvėtų 
kaukes, nesibūriuotų, užtikrina-
me bendrą tvarką. Man išties la-
bai džiugu, nes Druskininkų savi-
valdybės žmonės yra supratingi ir 
geranoriški. 

Kalbant apie pastarojo meto 
darbus, vienas iš ryškiausių 
mano prisiminimų – budėjimas 
Alytaus apskrities S. Kudirkos li-
goninės skubios pagalbos ir pri-
ėmimo skyriuje. Per budėjimo 
valandas buvo užtikrinama at-
einančių pacientų srautų tvarka 

ir sklandus darbas, nukreipiant 
pacientus ten, kur jiems reikia. 
Džiaugiuosi, kad ir šioje pozicijo-
je nebuvo susidurta su dideliais 
sunkumais. Labai maloniai priė-
mė ir ligoninės personalas, dėko-
jo už darbą bei pagalbą. Supranti, 
kad tai, ką darai, išties vertinama, 
viskas vyksta ne veltui. Didžiuo-
juosi, kad dirbu tėvynės labui, 
kad ir tokį trumpą laiką. Mano pa-
vyzdžiu tapo mūsų šaulių vadas 
– Ramūnas Šerpatauskas. Ener-
gingas, pozityvus, veržlus vado-
vas, kuris moka motyvuoti, įkvėpti 
ir uždegti žmonių širdyse ir veiks-
muose ugnelę. Dalijimasis savo 
patirtimi įkvepia, todėl labai jau-
ku, malonu ir paprasta dirbti. O tai 
lemia puikius bendrus rezultatus“, 
– įspūdžiais dalijosi šaulė.

Ritos žodžiais, šiuo metu situ-
acija yra pakankamai sudėtinga, 
žmonės, valstybė ir visas pasaulis 
patiria didelius išbandymus, todėl 
visų susitelkimas yra labai svar-
bus: „Jeigu ir toliau būsime vie-
ningi, galvosime apie kitus, laiky-
simės Valstybės nurodymų, tikrai 
įveiksime šią krizę. Visiems linkiu 
stiprios sveikatos, stiprybės, pozi-
tyvaus tikėjimo, atsigręžti, pama-
tyti artimą, kaimyną, šalia esantį 
žmogų, kuriam galbūt reikia pa-
galbos. Svarbu įsiklausyti vienas į 
kitą, dėti visas pastangas, kad už-
klupę negerumai baigtųsi“.

„Kai Rita, lyg viesulas, įsisuko 
į mūsų kuopos veiklą ir iš karto 
susidūrė su iššūkiais, labai bijo-
jau, kad ji „neperdegtų“. Kai eilinį 
kartą, grįžus iš budėjimo Alytaus 
apskrities S. Kudirkos skubios pa-
galbos ir priėmimo skyriuje, laukė 
patruliavimas Druskininkuose (pi-
etums ir poilsiui tuomet turėjome 
vos dvidešimt minučių), paklau-
siau Ritos, ar ji nepavargo, jos at-
sakymas buvo kategoriškas: „Juk 
reikia! Kas gi kitas tai darys, jei-
gu ne mes“. Jau pirmosiomis die-
nomis, kai teko priimti ryžtingą 
sprendimą ir būti grėsmės aki-
vaizdoje, iš pažiūros tyli ir kukli 
mergina parodė tvirtą charakterį 
bei apsisprendimą. Toli gražu ne 
kiekvienas žmogus taip gali pasi-
elgti, juolab, aiškiai suvokdamas, 
jog rizikuoja susirgti klastingu bei 
mirtinu virusu, ir žinodamas, kad 
už riziką negaus nei cento... Kaip 
šaulių kuopos vadas, žemai len-
kiuosi prieš tokius žmones. Jie 
ne mažesni šių dienų herojai, nei 
medikai, policininkai ar kiti, su 
pandemija kovojantys pareigūnai. 
Šauliai dažnai rizikuoja savo svei-
kata ar gyvybe ir už tai nieko ne-
gauna... Na tiksliau gauna labai 
daug – nuoširdų AČIŪ, požiūrį ir 
pasitikėjimą“, – gražių žodžių apie 
šaulę Ritą negailėjo druskininkie-
čių šaulių kuopos vadas R. Šer-
patauskas. 

Visame pasaulyje prasidėjus koronaviruso pandemijai ir iškilus didelei grėsmei žmonių 
sveikatai ir net gyvybei, R. Marcinonytė tapo šaule/Asmeninio archyvo nuotraukos


