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A. Oleinik: 
„Karantinas 

įkvepia naujoms 
veikloms“ 

Karantinas žemiau juostos kirto Druskininkų 
verslui, tačiau verslininkai nenuleidžia rankų

Vakarais visiškai ištuštėjusios kurorto gatvės, tamsūs poilsio namų, viešbučių langai, nepramin-
ti takai prie kavinių ir restoranų, pradedančios rūdyti ant nedidelių parduotuvių, kirpyklų, grožio sa-
lonų užkabintos spynos. Jokio poilsiautojų, turistų, ekskursantų šurmulio Druskininkų gatvėse ir 
aikštėse. Toks apokaliptinis vaizdas daugeliui druskininkiečių sunkiai suvokiamas ir pergyvena-
mas, gal šiek tiek primenantis dviejų dešimtmečių senumo situaciją, kai Druskininkai tik pradėjo 
keltis iš devyniasdešimtųjų depresijos. 
Antroji koronaviruso banga skaudžiai smogė mūsų kurortui ir jame dirbantiems verslo atstovams. 

Uždarius sienas, netekome visų užsienio turistų. Apribojus judėjimą Lietuvoje, Druskininkai ne-
besulaukia ir kurortą taip pamėgusių lietuvių. Įvedus griežtą karantiną, apmirė visas verslas. Tada 
sniego gniūžtė ritosi toliau – dėl verslo užšaldymo sparčiai padidėjo bedarbių gretos, sumažėjo ir 
įplaukos į Savivaldybės biudžetą.
„Mano Druskininkai“ pabandė atidžiau panagrinėti susidariusią situaciją, pakalbinti verslo, val-

džios, bendruomenių, užimtumo tarnybos atstovus ir sužinoti apie kurorto verslo situaciją iš pirmų 
lūpų bei kartu paieškoti galimų susidariusių problemų sprendimo kelių.

Ir druskininkiečiai, ir tie, kurie mėgdavo ilsėtis kurorte, laukia karantino pabaigos, galimybės sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą ir mėgautis kurorto teikiamais privalumais/Mariaus Do-
vidausko nuotrauka

16 psl.

Nuo vasario 1 dienos 
pradedamos 

surinkti maisto 
atliekos

3 psl.

Kurorto tvarkdariai 
sutelkė pajėgas 
kovai su žiemos 

stichija

10 psl.

V. Rekevičius: 
„Tušinukai moko 

istorijos ir 
pagelbėja prie 

ūkio“

6-7 psl.

4-5 psl.

Albertas Katilovskis, Druskininkų klubo prezidentas, UAB „Arnika“ direktorius: „Tur-
gus, smulkus verslas gali būti atverti anksčiau, bet, pagal susiklosčiusią valdžios praktiką, 
maitinimo įstaigos po karantino bus atidaromos paskutinės. Situacija – sudėtinga, lendame į 
kosmines skolas, laužomi žmonių likimai. Mūsų šalies valdžia vadovaujasi ne protu, bet emo-
cijomis, pavadinčiau tai emociniu valdymu. Lazda turi du galus, todėl keliu klausimą – nuo ko 
šalis patirs daugiau žalos: nuo koronaviruso ar nuo sužlugdyto verslo? Valdžia su tais draudi-
mais perlenkia lazdą. Visiška nesąmonė, kad negaliu nuvažiuoti į Seirijus ar Vilnių, o kai kas 
sugeba važinėti į Lenkiją. 

Mes gaminame maistą išsinešti, bet jo nuperkama labai nedaug, uždirbame per dieną apie 
50 eurų. O žmonės turi dirbti, jiems reikia mokėti atlyginimus. Aš visada mokėjau savo darbuo-
tojams daugiau, nei minimumą. Tai kaip dabar elgtis, iš ko mokėti? 

Mūsų valgytojai – ne vietiniai, bet kurorto svečiai. Net 60 proc. lankytojų buvo svečiai iš už-
sienio. Dabar sienos uždarytos, svečių nėra, o vietiniai tikrai mažai naudojasi išsinešamojo 
maisto paslaugomis. 

Valdžia neduoda dirbti, neduoda užsidirbti. Per metus buvo 6 mėn. be normalaus darbo, kas 
bus, kai darbuotojams reikės sugrįžti į darbo rinką?

Kiek man žinoma, kai kurios kirpėjos per karantiną dirba namuose, valdžia verčia jas pažei-
dinėti įstatymus. Bet kaip išgyventi už tuos du šimtus, kuriuos valdžia dalina už prastovas? 

Man susidaro toks įspūdis, kad valdžioje sėdi mažai specialistų – epidemiologų, kurie iš esmės išmanytų ir valdytų situaciją. 
Kartais atrodo, jog visi draudimai atsiranda, pataikaujant medikams. O gal net atstovaujant jų interesams? Liūdna, kai dėl pande-
mijos nukenčia kitomis ligomis sergantys žmonės.“ 
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Sniegas gali kelti rimtą grėsmę: 
nestatykite automobilių po medžiais, 

neikite pasivaikščioti į miškus ar parkus

Keletą parų be perstojo 
sningant, ant medžių susi-
darė storo sunkaus sniego 
sluoksnis, dėl kurio jau gau-
tas ne vienas pranešimas 
apie nulūžusius, ant automo-
bilių ir pastatų užvirtusius 
medžius, nutrauktus elek-
tros laidus.

Raginame gyventojus būti at-
sargiais, saugoti save ir savo 
turtą: nestatyti automobilių po 
medžiais, neiti pasivaikščioti į 
miškus, parkus, nevažiuoti pasi-

grožėti apylinkėmis.
„Situacija iš tiesų sudėtinga 

– medžiai užvirtę ant kelių, ap-
gadinę ir gyventojų turtą, suti-
kęs elektros tiekimas. Nuo per 
didelio svorio lūžta net ir sti-
prūs, sveiki medžiai, todėl la-
bai prašome gyventojus būti 
atsargiais. Šiuo metu jau užda-
rėme Sodų gatvę, kur šalinami 
nuvirtę medžiai. Intensyviai dir-
ba ugniagesiai, Paslaugų ūkio 
specialistai, miškininkai, ben-
drovės „Aplinkos darbai“ spe-

cialistai – visi surėmę pečius 
stengiasi pūgos padarinius pa-
šalinti kaip galima operatyviau. 
Prašome gyventojų suprati-
mo ir kantrybės“, – sakė Ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vedė-
ja Agnė Baranauskaitė. Ji pa-
žymėjo, kad gyventojai kvie-
čiami pasirūpinti savo kiemais: 
nusikasti sniegą nuo takelių, 
automobilių stovėjimo aikštelių 
– bendromis pastangomis pa-
vyks greičiau pasiekti geriausio 
rezultato. 

Snygio padarinius visos tarnybos šalina pilnu pajėgumu, o gyventojai kviečiami pri-
sidėti, tvarkant savo namų prieigas – nukasant sniegą nuo kiemų, takelių, automobilių 
stovėjimo aikštelių/Asociatyvi nuotrauka

Privatūs medikų kabinetai 
kviečiami pateikti 

informaciją dėl COVID-19 
skiepų poreikio

Sausio pradžioje pradėtas 
Druskininkų savivaldybės 
medikų skiepijimas vakcina, 
skirta užkirsti kelią COVID-19 
infekcijai, aktyviai tęsiamas.

Artimiausiu metu, planuojant 
gauti vakcinas nuo COVID-19 li-
gos, Druskininkų savivaldybės 
administracija kviečia privačias 
odontologijos ir kitas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančias įstaigas, kurios dar 
nėra pateikusios informacijos 
apie skiepų poreikį, informuo-
ti, kiek įstaigos personalo norės 

skiepytis.
Apie COVID-19 skiepų porei-

kį privačios sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančios įstaigos 
iki sausio 29 dienos turi in-
formuoti Druskininkų savivaldy-
bės gydytoją Eglę Sadauskaitę 
turi informuoti el. paštu egle.sa-
dauskaite@druskininkai.lt arba 
telefonu 8 629 97794.

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad registracija yra sava-
noriška, o vakcina ir skiepijimo 
paslauga bus teikiamos nemo-
kamai.

Vakcina ir skiepijimo paslauga – nemokamos/Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų mobiliajame COVID-19 patikros 
punkte dirbantiems specialistams perduota 

degalinės „Circle K Lietuva“ dovana

Druskininkų mobiliajame 
COVID-19 patikros punkte 
dirbantiems specialistams 
perduota degalinės „Circle 
K Lietuva“ dovana – kupo-
nai kavai ar kitam pasirink-
tam karštam gėrimui visose 
„Circkle K“ tinklo degalinėse.

Šia akcija siekiama padėko-
ti pirmose pandemijos suvaldy-

mo gretose esantiems mobiliųjų 
punktų darbuotojams.

Degalinių tinklo dovaną „Cir-
cle K Lietuva“ perdavusi Drus-
kininkų savivaldybės gydytoja 
Eglė Sadauskaitė pasidžiau-
gė, kad Druskininkuose testa-
vimų apimtys, lyginant su ki-
tais kurortais, išlieka vienos 
didžiausių. Pasak E. Sadaus-

kaitės, būtent tai lemia greitą 
susirgimų identifikavimą ir pa-
deda užkirsti kelią infekcijos 
plitimui.

„Džiaugiuosi visa Druskininkų 
mobiliajame punkte dirbančia 
komanda, kuri yra profesiona-
li, operatyvi, sulaukia daug gerų 
atsiliepimų iš bendruomenės“, – 
sakė E. Sadauskaitė.

Dovaną mobiliųjų punktų darbuotojams perdavė Druskininkų savivaldybės gydytoja E. Sadauskaitė (dešinėje)/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Druskininkuose esanti Sodų gatvė uždaryta kelioms dienoms – joje šalinami  pavojų keliantys medžiai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Atkreipiame dėmesį, kad sto-
ras sniego sluoksnis susikau-
pęs ne tik ant medžių, bet ir ant 
namų stogų – krisdamas, jis gali 
sužaloti žmones arba sugadinti 
jų turtą.

Siekiant išvengti nelaimingų at-
sitikimų, įmonės, įstaigos, namų 
savininkai, daugiabučių namų 
administratoriai turi pasirūpin-
ti savo pastatais – saugiai, užti-
krinant aplinkinių saugumą, nu-
daužyti varveklius, pašalinti nuo 
pastatų stogų susidariusias snie-

go sankaupas, pabarstyti šaliga-
tvius, kad jie nebūtų slidūs. 

Esant tokiai meteorologinei si-
tuacijai, gyventojai taip pat tu-
rėtų būti itin atidūs: prieš išei-
nant iš namų, patartina įvertinti 
kelių ir takelių slidumą, nevaikš-
čioti arti aukštų pastatų ar me-
džių, nestatyti prie jų bei apsnig-
tų medžių automobilių.

Tikimės, kad bendromis pastan-
gomis pavyks apsaugoti ben-
druomenės žmones nuo sniego 
sankaupų keliamo pavojaus.
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Žinia Druskininkų daugiabučių gyventojams – nuo vasario 1 dienos 
pradedamos surinkti maisto atliekos 

Nuo vasario 1 dienos 
daugiabučių namų gy-
ventojai raginami atskirai 
rinkti maisto bei virtuvės 
atliekas ir mesti jas į šalia 
daugiabučių namų įreng-
tus naujus maisto atlie-
koms skirtus konteinerius.  

„Atskiras maisto atliekų su-
rinkimas iš gyventojų padės 
pasiekti geresnių rūšiavimo 
rezultatų ir tuo pačiu leis su-
mažinti komunalinių atlie-
kų kiekį bei užtikrins stabilius 
kaštus. Tuo įsitikinome, kai 
2018 m. maisto atliekų kon-
teineriai buvo išdalinti Drus-
kininkų individualių namų gy-
ventojams. Atliekų rūšiavimo 
ir perdirbimo reikalavimai kas-
met didėja, todėl reikia ieškoti 
būdų, kaip dirbti taupiai, raci-
onaliai ir ekonomiškai – mais-
to atliekų rūšiavimas yra vie-
nas iš tokių būdų. Todėl labai 
svarbu, kad bendruomenė 
maisto atliekas rūšiuotų sis-
temingai ir atsakingai“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė. 

Druskininkų individualių 
namų gyventojai maisto atlie-
kas rūšiuoja jau trečius me-
tus – jie turi tam skirtus kon-
teinerius. Druskininkiečiai 
buvo pirmieji Lietuvoje, gavę 
tokius konteinerius ir pradėję 
rūšiuoti maisto atliekas. 

„Naujos paslaugos – atski-
ro maisto atliekų surinkimo 
iš daugiabučių namų gyven-
tojų – teikimui yra pilnai pa-
siruošta. Praėjusiais metais, 
Druskininkuose rekonstruo-
jant konteinerių aikšteles, 
44-iose iš jų buvo įrengti ats-
kiri konteineriai maisto atlie-
koms. Įvykdžius paslaugos 
pirkimo procedūras, prade-
damas naujas etapas atlie-
kų tvarkyme, kurio sėkmė ir 
efektyvumas labiausiai pri-
klauso nuo atsakingo rūšia-
vimo“, – sakė Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro 
direktorius Algirdas Reipas. 

Maisto, kaip ir visas kitas 
namuose susidarančias atlie-
kas, reikia rinkti ir į joms skir-
tą konteinerį mesti su maiše-
liais. Tam labai tinka prekybos 
centruose įsigyti popieriniai 

maišeliai pirkiniams. Žino-
ma, jas galima rinkti ir į įpras-
tus šiukšlių maišus – Alytaus 
regiono technologijų parke 
naudojami įrenginiai maišus 
praplėšia ir atskiria juos nuo 
organinių atliekų. Prieš išme-
tant maisto atliekas į kontei-
nerį, maišelį reikia sandariai 
užrišti. 

Maisto atliekos – tai ne tik 
maisto ir jo produktų likučiai, 
bet ir įvairios biologiškai su-
yrančios virtuvės atliekos: 
popieriniai rankšluosčiai, 
servetėlės, kavos, arbatos 
tirščiai, riebaluotas popie-
rius, kambariniai augalai ir jų 
dalys.

Patirtis rodo, kad tie, kas 
pradeda rūšiuoti maisto atlie-
kas, labai greitai suvokia, jog 
tai nesudėtinga, bet labai 

naudinga. Nes tuomet lieka 
labai nedaug mišrių atliekų 
ir labai pagerėja visų atliekų 
kokybė – jos tampa sauses-
nės, ne tokios užterštos. 

Maisto atliekos sudaro 
apie 40 proc. visų komuna-
linių atliekų. Nerūšiuojamos 
jos užteršia visas kitas atlie-
kas, tarp kurių patenka, ir vi-
sos jos atsiduria sąvartyne. 
Čia pūdamos išskiria meta-
ną, kuris skatina klimato kai-
tą, ir sunkiuosius metalus, 
kurie teršia vandenį bei dir-
vožemį. Išrūšiuotos maisto 
atliekos nepatenka į sąvarty-
ną – jos naudojamos energi-
jos gamybai. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro 

informacija

V. Jurgelevičienė: „Atskiras mais-
to atliekų surinkimas iš gyventojų 
padės pasiekti geresnių rūšiavimo 
rezultatų ir tuo pačiu leis sumažinti 
komunalinių atliekų kiekį bei užti-
krins stabilius kaštus. Tuo įsitikino-
me, kai 2018 m. maisto atliekų kon-
teineriai buvo išdalinti Druskininkų 
individualių namų gyventojams. 
Atliekų rūšiavimo ir perdirbimo rei-
kalavimai kasmet didėja, todėl rei-
kia ieškoti būdų, kaip dirbti taupiai, 
racionaliai ir ekonomiškai – maisto 
atliekų rūšiavimas yra vienas iš to-
kių būdų. Todėl labai svarbu, kad 
bendruomenė maisto atliekas rū-
šiuotų sistemingai ir atsakingai.“

Pradėkite maisto atliekas rūšiuoti šiandien!

Maisto, kaip ir visas kitas namuose susidarančias atliekas, reikia rinkti ir į joms skirtą 
konteinerį mesti su maišeliais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Po maisto gaminimo susidarančias atliekas reikia rinkti ir į joms skirtą konteinerį mesti 
su maišeliais/Asociatyvi nuotrauka
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Karantinas žemiau juostos kirto Druskininkų verslui, 
tačiau verslininkai nenuleidžia rankųAtkelta iš 1 psl.

Alvydas Varanis, Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas: „Karantinas mūsų veiklą paveikė tiesiogiai, nes 
bendruomenės turėjo vykdyti daug projektų, buvo numačiusios daug švenčių, pabendravimų, susibūrimų, išvykų. 
Kai kas buvo įgyvendinta po pirmojo karantino, tačiau dalis veiklų sustojo ir bus tęsiamos, pasibaigus karantinui. 
Džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenės rado ir kitų būdų veikti – organizuoti virtualūs renginiai, pavyzdžiui, orienta-
cinės varžybos, nuotraukų konkursai. Neravų bendruomenė per šventes ragino puošti savo namų aplinką, kad būtų 
gražu. Leipalingio miestelio bendruomenė saugiai organizavo kalėdinių eglučių parką. Ricielių bendruomenė žmo-
nėms saugiai dovanojo Lietuvos vėliavas. Viečiūnų bendruomenė kvietė namuose filmuoti Jarusalemus šokį. Dalis 
bendruomenių skyrė laiko patalpų remontui, naujų projektų rašymui, visos stengėsi veikti, kad praskaidrintų nuotai-
ką, daugiau dėmesio skyrė bendravimui telefonu. Labai liūdina tai, jog negalėjo vykti edukacinės programos, prista-
tymai, visai sustojo kaimo turizmo sodybų veikla, nes nevažiavo turistai. Bendruomenės stengiasi išnaudoti karan-
tiną, kad pasirengtų veikloms po karantino. Karantinas ilgokai užsitęsė, todėl bendruomenėse jaučiamas nerimas 
– kada pagaliau viskas baigsis“.

Meras Ričardas Malinauskas: „Perlenkiama lazda su neprotingais draudimais“
„Pandemijos akivaizdoje verslas susiduria su skirtingais iššūkiais. Jei didieji preky-

bos centrai dirba, jei transporto kompanijos veža krovinius, jie šiuo laikotarpiu gali ne-
patirti didelių nuostolių, o kiti, pavyzdžiui, siuntų pristatymo, net gali uždirbti papildo-
mus pinigus. Kalbant apie Druskininkų verslą, kai mūsų apie 80 proc. viso gyvenimo 
yra turizmas, paslaugos ir kurortas, tai kalbėti apie tai, jog kai kam iš mūsų verslininkų 
yra normalios sąlygos, tikrai sunku. 

Jei vertinsime paties verslo sugebėjimą išgyventi šiuo laikotarpiu, tai šios galimy-
bės priklauso nuo kiekvienos konkrečios įmonės. Kokie yra jų administravimo kaštai, 
jau nekalbant apie prastovas? Kiek kainuoja išlaikyti objektus? Ar paimti kreditai, ko-
kios nuomos išlaidos? Kalbant bendrai apie turizmą ir paslaugas, manau, yra absoliu-
tus krachas. 

Šiandien tenka girdėti nemažai valdžios kalbų, kaip yra padedama verslui, tačiau, kai 
paimi įmonių sąrašą, kurioms skiriamos išmokos, kompensacijos, pirmoje eilutėje pui-
kuojasi didieji prekybos centrai, kurie nebuvo uždaryti. Man kyla klausimas, pagal ko-
kius prioritetus buvo atrenkami kompensacijų gavėjai? Ar tikrai pagal vieno ar kito mė-
nesio apyvartas?

Jei nebus padedama konkrečiai turizmo sektoriui, tai bus blogai. Dabar kalbama 
apie lėktuvus, kurie skraidina lietuvius į Turkiją, kitas pasaulio šalis. Mes turime kalbė-
ti apie turizmą Lietuvoje. Dėl šios problemos ministerijoms prirašėme gausybę raštų, 
kreipiausi ir kaip kurorto meras, ir kaip Kurortų asociacijos prezidentas. Bet iš ministe-
rijų klerkų gaunami atsakymai formalūs – ko gero, jiems svarbu atsakyti ir atsisakyti.

Kalbant apie šios dienos situaciją, esu įsitikinęs, jog yra perlenkiama lazda su, mano manymu, neprotingomis sankcijomis, draudimais, reikalavi-
mais, svaičiojama apie namų ūkius, burbulus ar dar ką nors. Esu tikras, kad žmonės yra pakankamai protingi, pakankamai atsakingi, jei jiems pasa-
kysi, kad galite naudotis grožio salono paslaugomis, laikydamiesi tam tikrų saugumo priemonių, tai jie ir saugosis. 

Paprastas pavyzdys – vasarą buvo leidžiama Druskininkuose teikti turizmo paslaugas. Jokio protrūkio, susijusio su sveikatinimo, gydymo paslau-
gomis, Druskininkuose nebuvo.

Esu tikras – atsakingai tvarkantis, galima viską saugiai daryti ir naudotis kurorto infrastruktūra poilsiui. Dešimtys kilometrų pėsčiųjų takų, puikūs, 
renovuoti dviračių takai, reikia leisti žmonėms išeiti iš namų, kad mes visi neišprotėtume užsidarę. 

Prieš dvi savaites, kai buvo filmuojama vienos televizijos laida, kalbėjau apie tai, jog mūsų kurortą būtų galima išnaudoti žmonių, persirgusių koro-
navirusu, reabilitacijai. Dabar persirgusiųjų yra apie 120 tūkst., taip pat yra daug paskiepytų žmonių, kurie yra nepavojingi aplinkiniams, jie irgi galė-
tų sau leisti ilsėtis ir gydytis sanatorijose. 

Akivaizdu, kad verslo suvaržymas atsilieps ir Druskininkų savivaldybės biudžetui. Bus labai sudėtinga. Praėjusiais metais į biudžetą nesurinkta apie 
pusantro milijono eurų. Šių metų situacija irgi nieko gera nežada. Savivaldybė, suprasdama sunkią verslo situaciją, sumažino verslui žemės mokes-
tį, akivaizdu, jog šios lengvatos dar padidins minusą biudžete. Iš vienos pusės, mes suprantame verslą ir žinome – jam reikia padėti išgyventi pande-
miją, kad galėtų startuoti su nauja energija. Iš kitos pusės, Savivaldybės pinigai tai yra viešieji pinigai – jei jų nebus, negalėsime galvoti apie gatvių 
tvarkymą ir renovavimą, kitų paslaugų teikimą“.

Rugilė Goberytė, spabutai.lt įkūrėja: „Šis karantinas labai ilgai užsitęsė. O gaila! Nes jei visi miestai būtų taip, kaip Druski-
ninkai, užsidarę beveik nuo pirmųjų karantino dienų, jau būtume gal ir sugrįžę į įprastesnius gyvenimo rėmus.

Mūsų trumpalaikės nuomos poilsiautojams veikla beveik visiškai sustojo. Nors pačios apgyvendinimo paslaugos šįkart ir neuž-
draustos, bet kai ribojamas judėjimas tarp savivaldybių, suprantama, kad niekas atvykti negali. 

Nebent dėl darbo, bet tokių klientų yra labai mažai. Išgyventi tikrai nelengva, nes pajamų nėra, o išlaidos niekur nedingo – lau-
kia ir paskolų, ir mokesčių mokėjimai, ir panašiai.

Karantino laiką, neturėdami klientų, išnaudojame įvairiems smulkiems darbams nuomai skirtuose butuose – jų remontui, tvar-
kymui, gražinimui. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera – atsiradus laisvo laiko, gali daug ką ramiai apgalvoti, apmąstyti, kaip  opti-
mizuoti butų nuomos veiklą, kur galima sutaupyti, o ką galima atlikti geriau.

Nuoširdžiai tikimės, kad, situacijai Lietuvoje ir užsienyje dėl viruso pagerėjus, mūsų kurortas iškart vėl sulauks daug svečių, iš-
siilgusių Druskininkų ir jų teikiamų paslaugų. Ramiai išlaukime, būkime sveiki, ir mes vėl visi keliausim!“

Nukelta į 5 psl.

Linas Jablonskas, verslininkas, restorano „The House“ savininkas: „Kai uždarė kavines nuo lankytojų, mes bandėme 
šiek tiek keisti savo produkcijos asortimentą – ėmėme gaminti tortus, tam tikrus pusfabrikačius, atsirado naujas vartotojų ratas, 
stengiamės išlaikyti ryšį su klientais.

Mūsų 20 darbuotojų yra prastovose, nė vieno neatleidome, nes darbuotojai yra vertybė, jie išmokyti, į juos investuota. Jei at-
leisi žmones, ką darysi, kai po pandemijos reikės iš naujo susirinkti komandą?

Dabar dirba tik šefas su padėjėja ir aš pats. Lyginant su rudeniu, kai nebuvo suvaržymų, mūsų pajamos sumažėjo 80 proc. 
Mūsų klientai buvo svečiai iš Lietuvos. Dabar mūsų produktus perka druskininkiečiai ir žmonės iš kaimyninių savivaldybių. 

Manau, kad žmonės subrendo būti atsargiais ir laikytis taisyklių, todėl, jei sušvelnintų draudimus, mes sugebėtume saugiai 
dirbti. Turiu vilties, kad kovą, vėliausiai – balandį, galėsime dirbti laisviau. 

Valdžios pagalba yra, ji leidžia išsaugoti darbuotojus, gauti paskolas, atideda mokesčių mokėjimus. Tačiau tie atidėjimai gali 
turėti ir neigiamų pasekmių. Kai susidarys didelės mokesčių skolos, o jas pareikalaus greitai atiduoti, tai bus didelė bėda. Šių 
atidėjimų naudą bus galima vertinti tik tada, kai žinosime, kiek laiko verslui duos toms skoloms grąžinti. Jei laiko bus mažai, tai 
gresia tragedija.“ 
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Į „Mano Druskininkai“ klau-
simus atsako Danutė Nauja-
lienė, Užimtumo tarnybos prie 
LR SADM Druskininkų skyriaus 
vedėja

– Karantinas Druskininkų 
įmonėms tapo tikru iššūkiu, 
nes dauguma iš jų tiesiog su-
stabdė veiklą. Kaip tai atsilie-
pė darbo rinkai?

– 2020 m. dėl COVID-19 pan-
demijos paskelbta ekstremali si-
tuacija ir karantinas turėjo tie-
sioginių pasekmių verslui, ypač 
– smulkiam. Juk Druskinin-
kų savivaldybėje apie 68 proc. 
įmonių teikia paslaugas, tiesio-
giai susijusias su atvykstančių 

turistų skaičiumi, kuris pande-
mijos laikotarpiu itin sumažėjo 
dėl gydymo, sveikatinimo ir SPA 
procedūrų paslaugų apribojimo 
ar visiško uždraudimo. 

Pandemija paveikė visą tu-
rizmo sektorių – ir savarankiš-
kai dirbantys fiziniai asmenys, ir 
įmonės turėjo savo veiklą iš da-
lies arba net visai nutraukti. Sa-
varankiškai dirbantys asmenys 
nutraukė veiklas ir registravosi 
Užimtumo tarnyboje dėl sava-
rankiškai dirbančių asmenų iš-
mokos, darbo paieškos išmo-
kų. Taip pat du kartus padidėjo 
neįgaliųjų registracija, kurie taip 
pat registravosi dėl darbo paieš-
kos išmokų.

COVID-19 pandemija sukėlė 
didelius nedarbo augimo tem-
pus Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje. Sparčiai didėjo be-
siregistruojančių asmenų skai-
čius, nedarbo lygis išaugo 9,5 
proc. punktais – nuo 9,4 proc. 
iki 18,9 proc. Jaunimo iki 29 m. 
nedarbas padidėjo daugiau kaip 
3,5 karto – nuo 4,5 proc. iki 17,5 
proc. Didžiausią įtaką jaunimo 
nedarbo augimui turėjo tai, kad 
apie 50 proc. užsiregistravusio 
viso jaunimo sudaro studentai, 
kurie kreipėsi dėl darbo paieš-
kos išmokų. 2021 m. sausio 1 
dieną Druskininkų skyriuje buvo 
registruoti 2135 darbo ieškantys 
asmenys. Lyginant su 2020 m. 

pradžia, bedarbių skaičius išau-
go beveik dvigubai.

Laisvų darbo vietų darbo rin-
koje sumažėjo ne itin pastebi-
mai – 18 proc., lyginant su 2019 
m., tačiau jos buvo trumpam už-
pildytos dėl vėl paskelbto karan-
tino, apribojus veiklas.

– Kurios srities darbuoto-
jai karantino metu plūstelėjo 
į Užimtumo tarnybą?

– Išskirtume dvi pagrindines 
sritis – paslaugų ir statybos 
sektorių. Būtent iš jų daugiausia 
darbuotojų atvyko registruotis į 
Užimtumo tarnybą. Iš paslaugų 
sektoriaus atleisti darbuotojai: 
viešbučio kambarinės, padavė-
jai, barmenai. Plūstelėjo ir virė-
jų, kurie visada yra paklausūs 
Druskininkų mieste. Asmenys, 
išėję iš statybos sektoriaus, – 
plataus profilio statybininkai, 
staliai, pastatų apšiltintojai, mū-
rininkai, tinkuotojai. Nors maž-
meninė prekyba klesti, tačiau 
tikrai užsiregistravo ir nemažai 
pardavėjų.

– Kokias išeitis siūlote darb-
daviams? Ar yra įmonių, ku-
rios visam laikui sustabdė 
veiklą?

Tokių įmonių, kurios sustab-
dė veiklą visam ekstremalios si-
tuacijos laikotarpiui, tikrai yra. 
Mūsų Druskininkų skyrius admi-

nistruoja apie 300 įmonių, ku-
rios kreipėsi dėl darbo užmo-
kesčio subsidijų. Iš jų maždaug 
apie 15 proc. per karantiną vei-
klą yra sustabdžiusios. Nuo pra-
ėjusių metų kovo mėn. 16 d. iki 
gruodžio 31 d. valstybės para-
ma turėjo teisę pasinaudoti tie 
darbdaviai, kurie skelbė pras-
tovas DK 47 straipsnio 1 dalies 
2 punkte nustatytu atveju ir tie, 
kurie neskelbė, tačiau taip pat 
nukentėjo nuo COVID-19, – tie, 
kurie buvo įtraukti į Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) pa-
skelbtą mokesčių mokėtojų, nu-
kentėjusių dėl COVID-19 (koro-
naviruso infekcijos), sąrašą. 

Nuo šių metų sausio 1 d. iš-
mokamų subsidijų darbdaviams 
tvarka pasikeitė. Liko subsidijos 
tiems darbdaviams, kurie 2020 
m. skelbė ir šiais metais skel-
bia prastovas DK 47 straips-
nio 1 dalies 2 punkte nustaty-
tu atveju. Kompensuojama 100 
proc. nuo darbdavio apskaičiuo-
to darbo užmokesčio, bet ne 
daugiau kaip 1,5 MMA. Subsidi-
ja bus mokama, kol tęsis karan-
tinas ir 1 mėnesį po jo. Išsamią 
informaciją galima rasti Užimtu-
mo tarnybos interneto svetainė-
je www.uzt.lt

Pranešimų apie įmonių ban-
krotus per 2020 metus negau-
ta. 2020 m. gruodžio mėnesį 
gautas vienas pranešimas apie 

grupinį darbuotojų atleidimą AB 
„Eglės“ sanatorijoje. Bus atleis-
ti 175 darbuotojai. Šiuo metu 
pas mus jau registravosi 61 
darbuotojas.

– Kokių profesijų darbuoto-
jai vis dar paklausūs darbo 
rinkoje?

– Paklausūs yra slaugos spe-
cialistai: bendrosios praktikos 
slaugytojai, slaugytojų padėjė-
jai. Taip pat reikalingi plataus 
profilio statybininkai, dažytojai ir 
tarptautinių krovinių transporto 
priemonės vairuotojai.

– Kokios prognozės šiems 
metams? 

–Situacija darbo rinkoje pri-
klauso nuo to, kaip greitai pra-
dės veikti verslas, nes būtent jų 
registruotas laisvas vietas gali-
me pasiūlyti darbo ieškantiems 
asmenims. Šiuo metu situacija ti-
krai negerėja, ir nedarbo ieškan-
čių asmenų skaičius tik didėja. 

Kiekvienais metais stebint 
kvalifikuotos darbo jėgos po-
reikį, galime teigti, kad jis išliks 
toks pat, kaip ir 2019-2020 m.

Pasibaigus ekstremalios pa-
dėties situacijai ir karantinui, 
bus paklausūs paslaugų sferoje 
dirbsiantys specialistai: virėjai, 
padavėjai, pardavėjai, slaugos 
specialistai. Statybos sferoje – 
statybininkai.

Pandemija sukėlė didelius nedarbo augimo tempus 

Elvyras Cikanavičius, 
UAB „Sidabrinė Ka-
mėja“ savininkas: „Per 
karantiną mes buvome 
priversti uždaryti visas 
parduotuves, nes esa-
me priklausomi nuo pre-
kybos centrų, kuriuose 
jos veikia. Turime 21 par-
duotuvę visoje Lietuvo-
je. Jos visos uždarytos, 
mes negalime vykdyti jo-
kios veiklos. Jei niekas 
nieko neperka, tai auto-
matiškai nieko ir negami-
ni. Visos rinkos užsidari-
nėja, todėl ir užsakymų 

nėra. Prekyba internetu yra labai menka paspirtis, prekiau-
jame gal 10-15 proc. Apie pelną nėra nė kalbos. Kiti, kas 
turi vieną ar dvi parduotuves, tai bando suktis, o mūsų kita 
situacija. Apie prastovas nekalbame, turi dirbti buhalterija, 
mokesčius reikia mokėti, reikia išsaugoti 105 darbuotojus. 
Mums svarbiausia – sumokėti patalpų nuomos mokesčius, 
o jų niekas nesumažina, nuo jų neatleidžia. Už gruodį dar 
gavome kompensacijoms pinigų iš valdžios, o už sausį nie-
kas nieko nepervedė, sakė – imkit paskolas. Bet paskolas 
reiks grąžinti. Bloga situacija. Tikime, kad pandemija pasi-
baigs, tik kokios būklės mes atsistosime ant kojų? Bus daug 
nuostolių, dar neskaičiavome, po pandemijos skaičiuosime. 
Reikia tikėtis, jog viskas bus gerai.“

Dovilė Ciūnienė, gėlių studijos „Edenas“ savininkė: 
„Mano gėlių studija „Edenas“ duris atvėrė vasarą, po pavasa-
rio karantino. Tuo metu gyvenimas tekėjo gan įprasta vaga – 
šventės, gimtadieniai, vestuvės, tad nemažai druskininkiečių ir 
kitų miesto gyventojų tapo mūsų nuolatiniais klientais. Visi ži-
nojome, kad antroji rudens pandemijos banga tikrai bus, tik nie-
kas neįsivaizdavo, kokio masto, koks bus karantinas ir kokių 
bus suvaržymų verslui. Deja, gruodžio mėnesį teko uždaryti 
saloną, iki šiol dirbame tik kaip prekių atsiėmimo punktas. Teko 
reaguoti į besikeičiančias sąlygas, pasidaryti prekių foto sesi-
ją ir kiek įmanoma daugiau jų sukelti į internetą. O gėlės, deja, 
laikina prekė, kurios nei užšaldysi, nei į lentyną ilgam nepadėsi 
laukti geresnių laikų. Čia, kurorte, esame labai priklausomi vie-
ni nuo kitų. Užsidarius viešbučiams, sanatorijoms, įstaigoms 
pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, žinoma, nebeaktualus pasidarė 
ir šventinis erdvių dekoravimas. 

Tad labai džiaugiuosi, kad mūsų gyventojai, leisdami daugiau 
laiko namuose, užsakinėjo kalėdines dekoracijas jų puošybai. 
Dabar kažkiek gyvuoja gėlių pristatymas, nes žmonės, nega-
lėdami atvykti iš kitų miestų pasveikinti artimųjų, užsako puokštes pristatymui. Liūdniausia, kad 
Lietuvos valdžia neleidžia dirbti tokioms mažoms parduotuvėlėms, kurios lengvai gali reguliuoti 
žmonių skaičių, tiesiog priimti po vieną klientą ir tikrai sugebėtų paslaugą suteikti per 10-15 mi-
nučių – saugiai ir atsakingai. Smulkus verslas žlunga, o didieji centrai, kuriuose lankosi šimtai 
žmonių, toliau klesti, pardavinėdami net ir gėles. Konkurencijos sąlygos – graudžiai juokingos. 
Dirbu tik kelias dienas po keletą valandų per savaitę. Kurdami jaukumą namuose, kuriuose da-
bar praleidžiame didžiąją dalį laiko, žmonės mėgsta pasimerkti gėlių, pasidovanoti jų sau, tad 
kažkiek turiu ir tokių klientų. Bet natūralu, kad klientų yra mažai, nes juk didžioji dalis mūsų gy-
ventojų dirba aptarnavimo sferoje, kuri visiškai sustabdyta, daugybė žmonių – prastovose arba 
jau bedarbiai. Gėlė – ne pirmo būtinumo prekė, tad žmogus pasvarsto, ką pirkti. Nes dar nėra 
jokio konkretumo, kiek ši situacija tęsis, kada kas vėl pradės dirbti.“ 

Pandemija – didžiausias barjeras verslui
Tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ praėjusių metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje apklausė daugiau kaip 200 smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vadovų bei 

pasiteiravo jų, kokius didžiausius barjerus jie mato 2021 metais,  koronavirusas nukonkuravo absoliučiai viską. 
Labiausiai neužtikrinti dėl pandemijos jaučiasi mažiausiai, arba 1-9 darbuotojus turintys verslai. 76 proc. jų koronavirusą įvardijo kaip galimą didžiausią plėtros 

kliūtį. 65 proc. įmonių, įkūrusių 10-49 darbo vietas, tikėtinu barjeru taip pat nurodo pandemiją. 50-249 darbo vietas įkūrusios įmonės jaučiasi truputį stabiliau – iš 
jų dėl pandemijos nerimauja 62 procentai. 

Gamyba, prekyba užsiimančios bei fizines paslaugas teikiančios bendrovės yra didesnėje rizikos zonoje, nes dažniausiai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu 
arba jos yra ribotos, todėl infekcijos plitimas jose yra labiau tikėtinas nei intelektualias paslaugas teikiančiose bendrovėse. Vis dėlto, būtent pastarosios koronavi-
ruso neapibrėžtumo baiminasi labiausiai. 

Apklausos duomenimis, 53 proc. gamybininkų, po 73 proc. prekybininkų ir fizinių paslaugų teikėjų COVID-19 įvardijo kaip didžiausią kliūtį 2021-aisiais. Tarp in-
telektualines paslaugas teikiančio SVV tokių bendrovių buvo net 78 procentai. Mokesčiai jaudina kas trečią įmonę 

Darbo jėgos mokesčiai atsidūrė antroje tikėtinų verslo barjerų vietoje – juos paminėjo 26 proc. respondentų. Kartu su 7 proc. užsiminusių apie kapitalo mokes-
čius, mokestinės bazės pakeitimus įvardijo 33 proc. verslininkų. Trečioje verslo kliūčių vietoje yra apyvartos lėšų trūkumas (25 proc.), ketvirtoje – žaliavų kainų au-
gimas (23 proc.), o penktoje – kvalifikuotų specialistų trūkumas (20 proc.). Kartu su nekvalifikuotų darbuotojų trūkumu (5 proc.), iš viso kas ketvirta įmonė numa-
to, kad šiemet gali turėti iššūkių su žmogiškaisiais ištekliais.

Parengė Laimutis Genys ir Laima Rekevičienė
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V. Rekevičius: „Tušinukai moko istorijos ir pagelbėja prie ūkio“
Aida Valinskienė 

Viešųjų ryšių ekspertas, fo-
tografas Vilius Rekevičius 
rinkti tušinukus pradėjo dar 
mokykloje – tada svajojo pa-
rašyti knygą ir ieškojo stebu-
klingo rašiklio. Dabar per 10 
tūkst. tušinukų kolekcijos sa-
vininkas svajoja įkurti tušinu-
kų muziejų.

Geidžiamiausios lauktuvės
Tušinukui – 75-eri. Kaimynai 

lenkai jį vadina ilgaraščiu (dlu-
gopis), rusai – automatine rutu-
line rankenėle (avtomatičeska-
ja šarikovaja ručka), vokiečiai 
– rutulio rašikliu (kugellschrei-
ber) arba mažybiniu kuli, Ven-
grijoje, Argentinoje, Australijoje, 
Anglijoje – birome arba tiesiog 
biro. Taip vadinamas pagerbiant 
jo vengrų kilmės išradėją Laslo 
Biro. Tai – vos keli faktai iš tuši-
nukų istorijos, kuriuos galite iš-
girsti pasakojant kolekcininką V. 
Rekevičių.

Paklaustas, kada ir kodėl pra-
dėjo juos kolekcionuoti, Vilius 
juokauja: „Perfrazuojant klasi-
kus, kaip kiekvienas kareivis nori 
tapti generolu, taip kiekvienas 
žurnalistas nori parašyti knygą. 
Dar mokykloje sugalvojau, kad 
reikia susirasti stebuklingą raši-
klį, kuriuo galėčiau ją parašyti. 
Turėjau tokį. Rašiau juo per bai-
giamuosius, stojamuosius eg-
zaminus, vėliau – laiškus iš ar-
mijos. Bet kartą jis subyrėjo į 
šipuliukus. Pradėjau ieškoti kito. 
O 1985 m., prasivėrus geležinei 
uždangai, giminaičiai iš Vaka-
rų pradėjo lankyti Lietuvą. Mes 
visi tuomet rašėme vienodais 
35 kapeikas kainavusiais sovie-
tiniais tušinukais. Populiariausio-
mis lauktuvėmis tapo tušinukas 
ir žiebtuvėlis. Taip ir pradėjo jie 
kauptis rašomojo stalo stalčiuo-
se. Vėliau jau profesinė veikla 
padarė įtaką.“

Manija užkrėtė draugus
Nuo to laiko, kai nusprendė ko-

lekcionuoti tušinukus, tai Viliui – 
geriausia dovana. Kartą vienas 
bendradarbis, užėjęs pasveikin-
ti gimtadienio proga, labai kukli-
nosi įteikti dovaną: „Sakyk, tau 
gi nesvarbu, kad jie nerašo?“, 
ir paraudęs įteikė didžiulę taurę 
nerašančių, bet kolekcininkui la-
bai vertingų rašiklių.

Kitos kolegės mažametis sū-
nelis ne vieną valandą pralei-
do žaisdamas tušinukais, o kai 
vasaros atostogų metu atsidūrė 
„Disneyland“ parke, pirmiausia 
pasirūpino, kad mama nupirk-
tų rašiklį su Napoleono biustu 
ir grįžęs išdidžiai jį įteikė: „To-
kio dar neturi.“ Vėliau tokiu pat 
būdu atkeliavo ir sparnuota fėja 
iš Graikijos. Vieno solidaus ir 
gerai žinomo Lietuvos gamin-
tojo vadovas, netyčia apžiūrė-
jęs kolekciją, pyktelėjo neradęs 
joje savo įmonės prekės ženklų 
tušinukų, tad netrukus kolekcija 
pasipildė ne tik tos įmonės ra-
šikliais, bet specialiai pagamin-
tomis lentynomis tušinukams 
eksponuoti.

V. Rekevičius pasakoja, kad 
kažkada apsidžiaugė dovanų 
gavęs tušinuką, papuoštą keis-
tu kaspinu. Tiesa, tada dar ne-
žinojo, kad tai vėžiu sergančių 
žmonių draugijos ženklas. Tad 
kiekvienas tušinukas – maža, 
bet ne visada linksma, istorija. 
Bene brangiausi kolekcininkui – 
rašikliai, padovanoti žmonių, ku-
rių jau nebėra šiame pasaulyje.

„Vienas mano tikslų – ta ma-

nija užkrėsti draugus, kolegas, 
pažįstamus. Jie jau žino, kad tu-
šinukų nereikia išmesti, – sako 
pašnekovas. – Vienas draugas, 
pavyzdžiui, man yra atidavęs su 
Lietuvos kariuomene – visų kari-
nių jos padalinių – susijusių tuši-
nukų rinkinį, kurie jau tampa is-
torijos dalimi. Šeimos gydytoja, 
pažįstama vaistininkė man ati-
duoda rašiklius su įvairių vais-
tų, jų gamintojų pavadinimais – 
tokių jau yra per tūkstantį. Dar 
viena kolegė kartu su studen-
tais yra surinkusi šimtus rašiklių 
iš įvairių pasaulio aukštųjų mo-
kyklų, net iš Šiaurės Korėjos.“

Daugiausia rašiklių kolekcijoje 
– dovanotų. V. Rekevičius juo-
kauja, kad jo žmona tikrai ne-
sidžiaugtų ta kolekcija, jei pi-
nigus vyras leistų tušinukams. 
Tačiau neslepia – gavęs atlygi-
nimą kokį įdomesnį, nusižiūrėtą 
įsigyja. Bet kur kas maloniau yra 
gauti dovanų, o jų gauna net iš 
nepažįstamų žmonių, sužinoju-
sių apie kolekciją.

Sunkiai suvokiama įvairovė
Koks brangiausias kolekcijos 

tušinukas ir kiek jis kainavo? Ko-
lekcininkas teigia neturintis de-
šimtis ar šimtus tūkstančių kai-
nuojančių rašiklių. Tačiau turi 
kitokių – neįkainojamų, bent jau 

jam pačiam.
Kolekcijoje yra tokių, kuriems 

sukurti buvo išleista dešimtys 
tūkstančių dolerių – rašančių 
po vandeniu, Šiaurės Ašigaly-
je ir kosmose. Yra tokių, kuriais 
buvo pasirašytos svarbios tarp-
tautinės sutartys, yra tokių, ku-
rie kartu su šeimininku“ keliavo 
dešimtis tūkstančių kilometrų.

Atskirą kolekcijos lentyną su-
daro pačiam V. Rekevičiui vieni 
įdomiausių – daugiafunkciai tu-
šinukai. Net sunku patikėti, kad 
tušinukai gali būti rodyklės, pei-
liai, lazeriai, žiebtuvėliai, žibin-
tuvėliai, laikrodžiai, diktofonai, 
vaizdo kameros, butelių atidary-
tuvai, žirklės, pinigų detektoriai, 
radijo imtuvai, racijos, grojantys 
melodiją, tušinukai-elektriniai 
masažuokliai, elektros šokeriai, 
dantų šepetėliai, šukos, valgy-
mo įrankiai, įvairiausios mata-
vimo priemonės. Yra tušinukų 
plaktukų, švilpukų, golfo lazde-
lių, rašiklių su antspaudu, pa-
slaptimis, USB atmintinėmis, ra-
šikliai – strateginiai ginklai, taip 
pat lūpdažiai, dezodorantai, sul-
čių purškikliai, galvosūkiai ir la-
birintai, būgno lazdelės, venti-
liatoriai, žemėlapiai, įvairiausi 
žaislai ir pokštai, įvairūs nusi-
renginėjantys, kvepiantys tuši-
nukai.

Kolekcijoje yra net rašantys 
saldainiai, iš kristalų, gintaro, 
specialių istorinių laivų nuolau-
žų, perdirbtų lėktuvų korpusų ar 
ąžuolo viskio statinių, pagamin-
ti iš limonado butelių ar iš kito-
kių antrinių žaliavų tušinukai. 
Labai visus pralinksmina suve-
nyriniai, šalį apibūdinantys tuši-
nukai. Pavyzdžiui, italų mafijos 
bobutės, prancūziško batono, 
Kinijos pandos, drakono, Nyder-
landų malūno, rusiškos matrioš-
kos, Egipto faraono, kubietiško 
cigaro, Anglijos policininko uni-
forma pasipuošę tušinukai, tuši-
nukai – žaislai.

Atskirą grupę kolekcijoje su-
daro tušinukai su miestų ar ša-
lių pavadinimais, ir kolekcininkui 
visai nesvarbu, kad dažniausiai 
jie identiški ir, greičiausiai, ga-
minti kur nors Kinijoje, skiriasi 
tik užrašas ar paveikslėlis. Į su-
venyrų parduotuvę nevengia už-
eiti ir pats, apsilankęs svečioje 
šalyje: žmona renkasi magnetu-
ką, o jis – rašiklį.

Svarbi ir istorija
Ar kolekcininkas pats dovanoja 

tušinukus? „O kaipgi! Gavęs do-
vanų – turiu atsilyginti. Prisimi-
niau dar vaikystėje pirmosiose 
klasėse iš vielučių pintus tuši-
nukus. Dabar laisvalaikiu žiūrė-

damas televizorių vieną kitą 
nupinu. Pasigaminu ir kitokių 
netradicinių, juokingų rašiklių. 
Labai smagu tokį originalesnį, 
paties numegztą ar sukonstruo-
tą tušinuką padovanoti bendra-
minčiams, – sako Vilius. – Deja, 
žmonės atpranta rašyti tušinu-
ku. Girdėjau, kad JAV mokslei-
viams ranka rašyti privalu tik iki 
ketvirtos klasės.“

Tiesa, tai, kad V. Rekevičius 
kolekcionuoja tušinukus, toli 
gražu nereiškia, kad kiekvienas 
rašiklis, pakliuvęs į rankas, pa-
pildo jo kolekciją.

„Kai kolekcija nebetilpo į stal-
čių, pradėjau domėtis tušinuko 
istorija, o joje tikrai gausu įdo-
mių faktų ir garsių pavardžių. 
Vėliau man tapo įdomu, kaip kiti 
kolekcininkai tušinukus klasifi-
kuoja. Pradėjau domėtis tarp-
tautiniu mastu, kaip tai vyksta. 
Susiradau kolekcininkų Latvijo-
je, Vokietijoje – jie ten turi savo 
klubus, rengia suvažiavimus, 
keičiasi tušinukais. Vokiečių ko-
lekcininkai aiškina labai papras-
tai: kad tai gali būti bet koks se-
nas tušinukas, net nebūtinai 
rašantis ar idealios būklės, bet 
jis turi būti kažkuo ypatingas, 
pažymėtas, kitaip sakant, kad jo 
negalima būtų nusipirkti parduo-
tuvėje, – aiškina V. Rekevičius. 
– Aš taip griežtai nekvalifikuoju. 
Man pagrindinis kriterijus – uni-
kalumas. Ir nors turiu jų jau dau-
giau nei 10 tūkst., vis dar randu 
naujovių – naujų formų, naujo-
viškų mechanizmų, vis dar atsi-
randa tokių, kurie nustebina.“

Planuose – muziejus
V. Rekevičius sako, kad kolek-

cionuojant tušinukus galima ste-
bėti atskirų įmonių sėkmės, ki-
limo istoriją ar net šalių istoriją, 
nes tušinukuose įamžinamos 
ir istorinės asmenybės, pavyz-
džiui, Lietuvos prezidentai, mi-
nistrai, princesė Diana, prin-
cesė Kate Middleton, Romos 
popiežiai Jonas Paulius, Bene-
diktas, Pranciškus.

Susikaupusi kolekcija, jeigu ją 
mato kiti žmonės, savaime pri-
traukia naujų eksponatų. Tad V. 
Rekevičius turi tikslą įsteigti tuši-
nukų muziejų. Kiek jam teko skai-
tyti, pasaulyje yra keturi tušinukų, 
rašto, plunksnakočių muziejai.

Beveik visose šalyse gali-
ma rasti taip vadinamųjų „Pen“ 
klubų, tušinukų, parkerių ko-
lekcininkų entuziastų. Kai ku-
rie kolekcininkai specializuojasi: 
vienas renka viešbučių tušinu-
kus, kitas – miniatiūrinius, dar 
kitas – automobilių gamintojų 
tušinukus. Yra rimtų kolekcinin-
kų, fundamentaliai besidomin-
čių senoviniais parkeriais. Vo-
kietijoje gyvena kolekcininkas, 
kuris savo privačioje kolekcijoje 
yra sukaupęs 60 tūkst. katalogi-
zuotų tušinukų.

Svarstantiems kaupti kokią 
nors kolekciją, V. Rekevičius 
pataria nebijoti ir žinoti, kas tei-
kia jūsų širdžiai bei sielai malo-
numą. Visa kita ateis savaime. 
Palengva atsiras bendraminčių, 
patirties ir žinių. Ateis diena, kai 
net ir laikas taps nebesvarbus.

Įdomybės
* Tam, kad atsirastų tušinukas, 

prireikė beveik 400 išradimų ir 
patentų.

* Italijoje prieš Antrąjį pasau-
linį karą buvo apie 500 rašiklių 
gamintojų. Kiekvieno save ger-

Nors kolekcijoje tušinukų – gausybė, V.Rekevičius gali papasakoti beveik apie kiekvieną jų/Asmeninio archyvo nuotrauka

7 psl.



2021 m. sausio 28 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 2897
atkelta iš 6 psl.

biančio juvelyro garbės ir pres-
tižo reikalas buvo pagaminti 
prašmatnų rašiklį.

* Žinomiausių parkerių, tušinu-
kų ir rašiklių gamybos kompani-
jos – tai žmonių pavardės. Vi-
siems jiems rašiklių kūrimas ir 
propagavimas buvo asmeninis 
tikslas bei garbės reikalas.

* Svarbų puslapį tušinuko isto-
rijoje parašė NASA. Investavu-
si milijoną dolerių ji sukūrė taip 
vadinamą „Space Pen“ tušinu-
ką, galintį rašyti ekstremaliau-

siomis sąlygomis – aukštyn ko-
jomis, nesvarumo būklėje, po 
vandeniu, nuo –40°C iki +40°C 
temperatūroje.

* Tušinuku su ilgąja šerdele 
galima nubrėžti 10 km liniją.

* „Schneider“ kompanija kas-
dien pagamina 500 tūkst. tuši-
nuko šerdelių.

* „Bic“ kompanija kasdien pa-
gamina 14 mln. tušinukų.

„Kauno diena“, 2021-01-17 

Susikaupusi kolekcija, jeigu ją mato kiti žmonės, pritraukia papildomų eksponatų, tad V. 
Rekevičius nevengia rengti parodų/Asmeninio archyvo nuotraukos

Sak yk , kodėl tie metai bėga?
Kodėl jaunystė mūsų – nerami?

Kodėl gyvenimas taip pat prabėga,
bet mes širdy vis liekame jauni.

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai 
sveikiname 

Onutę Januškevičienę. Linkime sveikatos, 
tyro džiaugsmo ir dainų.

Neįgalių jų ansamblis „Rasa“ 
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„Saulės“ mažieji mokinukai – ateities kūrėjai ir tyrinėtojai

Ilveta Eitmantienė, 
„Saulės“ pagrindinės mo-

kyklos pradinio ugdymo 
mokytoja metodininkė 

Koronaviruso plitimo 
keliamas pavojus per-
kėlė ugdymo procesą į 
virtualią aplinką, todėl 
šiuo metu ypač aktua-
lu kalbėti apie nuotolinio 
mokymo(si) keliamus iš-
šūkius ir patiriamas sė-
kmes bei džiaugsmus.
Štai jums sėkmės pavyz-

dys – 1b klasės mokinu-
kų namai šiomis dienomis 
pavirto smagiomis kūry-
binėmis pojūčių ir potyrių 
laboratorijomis! Nuo pat 
mažens vaikui svarbu pa-
sakoti, kaip ir kodėl vyks-
ta tam tikri gamtos proce-
sai, pavyzdžiui, cheminės 
reakcijos. Bet dar svarbiau 
sugebėti jam paaiškinti, kur 
gyvenime tai galima panau-
doti praktiškai. Štai STEAM 

ir yra ugdymas, leidžiantis 
vaikams eksperimentuoti ir 
patirti netikėtą pažinimo ir 
atradimo džiaugsmą, o eks-
perimentai yra skirti vaikų 
pasaulėvaizdžio formavi-
mui, intelektualiai ir kūrybi-
nei jo ūgčiai, pasaulio vaiz-
dinio kūrimuisi. 
Praėjusią savaitę 1b kla-

sės mokiniai kartu su tė-
veliais atliko mokytojos 
pasiūlytus ir pačių pasi-
rinktus įvairius bandymus, 
tyrimus, kurių metu plėtė-
si vaikų žinių akiratis, for-
mavosi gamtoje vykstančių 
procesų suvokimas. Vai-
kai stebėjo, kaip stikliniuo-
se indeliuose servetėlėmis 
„keliauja“ spalvos; suži-
nojo, kaip, naudojant actą 
ir sodą, kitaip galima pri-
pūsti balioną; kaip skystas 
muilas išvaiko bakterijas 
nuo rankyčių; kaip išsiver-
žia ugnikalniai, burbuliuo-
ja lavos lempa. Jiems buvo 

įdomu sužinoti, kodėl alie-
jus netirpsta vandenyje, 
kiaušinis gėlame vandeny-
je skęsta, o sūriame – plū-
duriuoja. Mokiniams buvo 
įdomu, kaip išnyksta kiau-
šinio lukštas ir jis tampa 
tarsi guminis kamuoliukas, 
o virš degančios žvakutės 
laikomas balionas su van-
deniu viduje – nesprogsta; 
iešmeliais pervėrus plas-
tikinį maišelį su vandeniu, 
vanduo neišbėga; nulup-
tas mandarinas stiklinėje 
vandens skęsta, o nelup-
tas – ne, nes po mandari-
no žieve yra oro. „Skittles“ 
saldainiukai, užpilti vande-
niu, daugumą užbūrė besi-
skleidžiančia vaivorykšte... 
Į daugybę klausimų vaikai 
surado atsakymus, nuošir-
džiai stebėjosi, laikė save 
laboratorijos mokslininkais 
ir jaunaisiais atradėjais. 
Aišku, daug džiugesio su-
teikė ir ilgai lauktas snie-

gas bei pagaliau atkeliavusi 
tikroji žiema, todėl vaikams 
kieme labai patiko pūsti 
muilo burbulų ,,lavą“, kuri 
labai greitai užšalo delniu-
kuose. Dar vaikai pylė karš-
tą vandenį lauke, stebėda-
mi, kaip šis akimirksniu 
virsta ledukais ir šerkšnu, 
šaldė vandenį įvairiausio-
mis formomis, o su balio-
nuose užšaldytais dailiais 
spalvotais rutuliais net žai-
dė sniege boulingą! 
Dauguma veiklų buvo skir-

tos gamtos ir jos cheminių, 
fizikinių reiškinių pažinimui, 
būtinam vaiko gamtamoks-
linio raštingumo ugdymui, 
įvairios užduotys skatino 
konstruktyvaus mąstymo 
formavimąsi. Vaikai mokė-
si spręsti problemas, disku-
tuoti, sutelkti dėmesį, lavi-
nosi pagrindinius pojūčius. 
Tokios veiklos reikalau-

ja susikaupimo, kantrybės, 
nes rezultatai čia nepa-

siekiami akimirksniu. Gali-
mybė tapti proceso dalimi, 
pačiam prisiliesti ir būti ne-
atsiejamu eksperimento da-
lyviu vaikams tapo pagrin-
diniu džiaugsmo šaltiniu. 
Pirmokėliai savo atliktų eks-
perimentų vaizdo filmukais 
dabar dalijasi pasaulio paži-
nimo pamokų metų, juos ap-
taria, vertina sėkmės arba 
nepasisekimo kriterijus. 
Tąkart, kai buvo organi-

zuotos „eksperimentinės 
dienos“, tikiu, kad daugelio 
namuose ėmė trūkti acto, 
sodos... Užtat kiek sma-
gaus triukšmo ir netgi at-
radimo šūksnių teko girdė-
ti: „oho“, „tu tik pažiūrėk, 
mama“, „nieko sau“, „tėti, 
tėti, mums pavyko!“... Vei-
klos labai patiko ne tik vai-
kučiams, bet ir jų tėve-
liams. Juk smagu auginti 
ne paklusnius vykdytojus, 
o ateities kūrėjus ir atsakin-
gus tyrinėtojus!

,,Eksperimentinės dienos“ mokiniams  suteikė daug smagių akimirkų ir pažinimo džiaugsmo/,,Saulės“ pagrindinės mokyklos“ koliažai
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Kurorto tvarkdariai sutelkė pajėgas kovai su žiemos stichija
Antradienio naktį Lietu-

voje prasidėjus gausiam 
snygiui bei pūgoms, ir 
Druskininkų kraštas pate-
ko į sniego gniaužtus. Ga-
tvės ir keliai tapo sunkiai 
pravažiuojami, neatlaikę 
sunkaus sniego svorio, 
lūžo medžiai, užtverda-
mi gatves ir šaligatvius, 
versdami apšvietimo stul-
pus, sugadindami po jais 
stovėjusius automobilius, 
nutraukdami elektros lai-
dus ir palikdami gyven-
tojus be elektros. Sniego 
sluoksnis kai kur pasiekė 
net 25-30 centimetrų. Ko-
munalininkams ir kitoms 
tarnyboms prasidėjo sun-
kus darbymetis, trukęs ir 
dieną, ir naktį. 

Bendrovės „Druskininkų 
komunalinis ūkis“ direkto-
rius Vilius Ašmenskas pripa-
žino, jog situacija antradienį 
ir vakar buvo labai sudėtin-
ga. „Mobilizavome darbams 
visą turimą techniką ir visus 
žmones. Žmonės darbą pra-
dėjo antrą valandą nakties ir 
dirba be sustojimo“, – sakė 
direktorius. 

V. Ašmenskas teigė, jog 
pradžioje nuo sniego buvo 
valomos miesto gatvės ir 
šaligatviai, su technika dir-
bo 15 žmonių komanda. Kita 
dalis – 17 darbuotojų – valė 
sniegą rankiniu būdu – snie-
go kastuvais. 

Apvalę miestą, tvarkdariai 
išvažiavo valyti kelių ir ga-
tvių į priemiesčius – „Rai-
gardo“ sodų bendriją, Nera-
vus, Grūtą. 

„Susidūrėme su didele pro-
blema – nuo sniego svo-
rio nulūžusiais ir ant šaliga-
tvių bei gatvių nuvirtusiais 
medžiais. Juos nuo važiuo-
jamųjų gatvių ir kelių dalių 
patraukė ugniagesiai“, – pa-
sakojo direktorius. 

Anot V. Ašmensko, nuvirtu-
sių medžių buvo tikrai labai 
daug, o kai kurie iš jų užvir-
to ant stovėjusių automobilių 
ir juos sugadino. 

Druskininkų savivaldybės 
Paslaugų ūkio direktorė Bi-
rutė Jonušauskienė pasako-
jo, kad antradienį dirbo visi 
jos komandos žmonės – vie-
ni valė sniegą įvairių įstaigų 
teritorijose, kiti pjaustė vie-
šose vietose nukritusius me-
džius ir šakas. 

„Trečiadienį valome dvira-
čių takus, tvarkome ant jų 
užkritusius medžius ir ša-
kas. Stebina tai, kad mies-
to miškingose teritorijose 
vaikštinėja daug žmonių, to-
dėl turime tas teritorijas su-
tvarkyti, kad ten būtų saugu 
ir nuvalyta“, – sakė B. Jonu-
šauskienė. 

Visos tarnybos – komunali-
ninkai, ugniagesiai, Paslau-
gų ūkio, bendrovės „Aplin-
kos darbai“ specialistai, 
miškininkai – surėmė pečius 
ir stengiasi pūgos padari-
nius pašalinti, kaip galima 
operatyviau, kad žmonės 
galėtų važiuoti ir vaikščioti 
saugiai, jiems būtų tiekiama 
elektra ir vanduo. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija Prasidėjus gausiam snygiui bei pūgoms, ir Druskininkų kraštas pateko į sniego gniauž-

tus. Gatvės ir keliai tapo sunkiai pravažiuojami, neatlaikę sunkaus sniego svorio, lūžo me-
džiai, užtverdami gatves ir šaligatvius/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos
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Užuojautos

Palinguok, vėjeli, diemedžio šakelę.
Sušlamėki liūdesiu giliu.

Pasakyk, vėjeli, tėviškės sodeliams,
kad pabust ir grįžti aš jau negaliu.

Dėl mylimos dukros ir sesers Daivos Stravinskaitės mirties 
nuoširdžiai užjaučiu mamą Daną, brolį Ramūną 

ir visus artimuosius.

Onutė Vyšniauskaitė

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

bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, 
bet norėtume padėti savo buvimu.

Mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Antaną  Ziminską.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Sau į kelią neėmiau aš nieko.
Viskas Jums, brangieji mano, lieka.
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. (Just. Marcinkevičius)

Dėl mylimo sūnaus Gintaro mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Teofilę Baliukonienę.

M. Jurčiukonienė, A. Arnašienė, D. Petrauskienė

Ar būtina ištuštintą individualų konteinerį 
kiekvieną kartą tempti į savo kiemą? 

Gal jį galima palikti prie kelio?

Visi individualiam naudojimui 
skirti konteineriai turi būti lai-
komi jais besinaudojančių gy-
ventojų kiemuose. Prie gatvės 
ar kelio jie ištraukiami tiktai jų 
ištuštinimo dieną. 

Gatvėje ar prie kelio palikti kon-
teineriai sukelia nepatogumų ap-
linkiniams: užstoja matomumą, ga-
dina estetinį vaizdą, chuliganiškai 
nusiteikę asmenys paliktus kontei-
nerius neretai išvarto, apgadina. 

Be to, prie gatvės ar kelio pa-
likti mišrių atliekų konteineriai pa-
keliami kiekvieno išvežimo metu, 
ir savininkams tenka mokėti, net 
jei konteineris buvo visiškai tuš-
čias. Visose savivaldybėse yra 

patvirtintas minimalus mišrių 
atliekų konteinerių ištuštinimo 
skaičius ir už jį paskaičiuota rin-
kliava. Jei konteineris palieka-
mas prie gatvės, savininkui tenka 
mokėti ir už kiekvieną papildomą 
pakėlimą. Laikykite konteinerius 
savo kieme, kad išvengtumėte be-
reikalingų nesusipratimų ir dides-
nių sąskaitų.
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2021.01.30 d.
Šeštadienis

2021.01.29 d.
Penktadienis

2021.01.31 d.
Sekmadienis

2021.02.01 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius.
13:00 (Pra)rasta karta. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Eurolyga per LRT. 
21:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Vitorijos „Baskonia“ – Kauno „Žalgiris“.
00:05 Penkiese.
01:45 Nerealusis Halkas.
03:35 Langas į valdžią. 
04:05 Vartotojų kontrolė. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

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

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ilgo plauko istorija“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kingsman. Aukso ratas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kingsman. Aukso ratas“.
00:25 „Mergvakaris“.
02:05 „Greičio įkaitai“.
03:45 „Samdomas žudikas. Nuodė-

mių atleidimas“.
05:20 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Nuostabio-

ji moteris.
23:50 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 

pavojus.
01:35 Pinigų traukinys.
03:25 Neliečiamieji.
05:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 

08.00 Deutsche Welle pristato: 
Greitis. Laida apie automobilius. 

08.30 Vantos lapas. 
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Miesto teisingumas.
23:30 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gy-

vybės lopšys.
01:45 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:30 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Šoka Lietuva.
06:15 Išpažinimai. 
06:40 Haris ir Hendersonai.
08:30 LMŽ.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Klausimėlis. 
12:15 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Šnipai gamtoje.
13:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Neaprėpiama Afrika .
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
21:00 Pabandom iš naujo! 
23:00 Kartą Niujorke.
00:55 Penkiese.
02:35 Pasaulio dokumentika. Šnipai 

gamtoje.
03:30 Klausimėlis. 
03:45 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 „Dainų dainelės“ akimirkos.
12:10 Pasaulio dokumentika. 
13:05 Pasaulio dokumentika. 
14:00 Mis Marpl. Karibų paslaptis.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Černobylis.
22:05 Premjera. Marija Terezė 2.
23:40 Kino žvaigždžių alėja. Daglas 

Makarturas.
01:50 Kartą Niujorke.
03:45 Mis Marpl. Karibų paslaptis.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

tektyvai.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Eko virusas.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis.
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo is-

torijos“. 
12:00 „Laukinė Kosta Rika“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Laukinė Kosta Rika“.
13:00 „Sparkas. Kosminė istorija“.
14:50 PREMJERA „Dykumos daktarė“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 PREMJERA „Gaujų karai. 

Princai“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 PREMJERA „Gaujų karai. 

Princai“. 
22:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Ką žmonės pasakys“.
00:55 „Palikimas“.
02:40 „Nokautas“.
04:20 „Tironas“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 

07:10 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nuotykių metas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.
08:10 „Obuolys ir Svogūnas“.

08:40 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:10 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:40 „Neramūs ir triukšmingi“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Leo da 

Vinčis. Misija Mona Liza.
11:50 Antroji džiunglių knyga. Mau-

glis ir Balu.
13:40 Roko mokykla.
16:00 Mano super buvusioji.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Įkalinta.
00:20 „Narkotikų prekeiviai“.
01:25 Anonimė.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje. VERA ŠER-

NIENĖ FAINBERG. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas.
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 Lietuvos kūrėjai. 

07:00 „Varom!“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Varom!“.
09:00 Sveikatos kodas.

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.
12:00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Audros sū-

kuryje.
23:20 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų 

iki aušros.
01:30 Miesto teisingumas.

06:00 „Varom!“.
06:30 Europos taurė 2020. 
07:30 „Snaiperis“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to finalas. 

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.
12:00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:40 Audros sūkuryje.
01:25 Nuo sutemų iki aušros.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas.

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Skonio reikalas. 
07.30 Vyrų šešėlyje. 
08.00 Eko virusas. 
08.30 Mūsų gyvūnai. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.

06:50 „Stivenas Visata“.
07:00 „Nuotykių metas“.
07:25 „Ogis ir tarakonai“.
07:45 „Obuolys ir Svogū-

nas“.
08:15 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:45 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:15 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Beždžio-

nių karalius. Perkrauta.
11:15 Lesė.
13:10 Aš – šnipas.
15:05 Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 

arba nieko.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Anonimė.
23:45 Beverli Hilso policininkas.
01:50 Patruliai.

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

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga“,
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „Rouzvudas“.
01:50 „Tironas“.
02:45 „Moderni šeima“.
03:10 „Rezidentas“.
04:05 „Rouzvudas“.
04:55 „Moderni šeima“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir 

laimingai.
21:20 Patruliai.
23:25 Nevykėlis Laris - sveikatos 

inspektorius.
01:15 Nuostabioji moteris.

09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Princesė ir drakonas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Princesė ir drakonas“.
13:35 „Slaptasis agentas Maksas“.
15:15 „Šokis hip-hopo ritmu“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Šokis hip-hopo ritmu“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Princesės dienoraštis 2. Karališko-
sios sužadėtuvės“.

21:50 VĖLYVO VAKARO KINO TE-
ATRAS „Apgaulinga ramybė“.

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Apgaulinga ramybė“.
00:05 „Kingsman. Aukso ratas“.
02:45 „Ką žmonės pasakys“.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumentika. 
16:30 Dizaino dokumentika. Baldai 

ir šviestuvai.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užkluptas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.
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2021.02.02 d.
 Antradienis

2021.02.03 d.
 Trečiadienis

2021.02.04 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumentika. Indus-

trinis dizainas.
16:30 Dizaino dokumentika. Interjeras.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Šventadienio mintys. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Judanti grafika.
16:30 Konceptualus dizainas.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
00:00 Alpių detektyvai.
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Dizaino dokumentika. Leidi-

nio dizainas.
16:30 Dizaino dokumentika. Mados 

aksesuarai.
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“– Belgrado „Crvena 
Zvezda“. 

22:05 Dviračio žinios. 
22:30 7 Kauno dienos. 
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 Stilius. 
03:55 2021-ieji – Lietuvos valstybės 

archyvų metai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

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

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Spartanas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Spartanas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Spartanas“.
00:20 „Rezidentas“.
01:15 „Rouzvudas“.
02:05 „Tironas“.
03:05 „Moderni šeima“.
03:30 „Rezidentas“.
04:20 „Rouzvudas“.
05:10 „Moderni šeima“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

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

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Žmogus be praeities“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Žmogus be praeities“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Rouzvudas“.
01:50 „Tironas“.
02:55 „Moderni šeima“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Rouzvudas“.
05:05 „Moderni šeima“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

06:25 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Misija 

„Neįmanoma“ 2.
01:00 Šalta dienos šviesa.
02:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:10 „Kalnietis“.

06:20 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Tobulas 

apiplėšimas.
00:20 „Narkotikų prekeiviai“.
01:35 Misija „Neįmanoma“.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:20 Alchemija. VDU karta. 
04:50 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten su An-

driumi Tapinu. 
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten.
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Vyrų šešėlyje. 
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Lietuvos miestai. 

08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai.
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika“.

06:35 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:45 „Stoties policija“.
09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 

Los Andželo.
23:20 „Akloji zona“.
01:15 „Legendų biuras“.
02:20 „Gyvi numirėliai“.
03:05 „CSI. Majamis“.

06:35 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:45 „Stoties policija“.
09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Tomo Krauno afera.
23:15 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 

Los Andželo.
01:35 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:20 „CSI. Majamis“.

06:35 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:45 „Stoties policija“.
09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Patriotų diena.
23:45 Tomo Krauno afera.
02:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:40 „CSI. Majamis“.

06:35 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:45 „Stoties policija“.
09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Panikos kambarys.
23:15 Patriotų diena.
01:55 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:40 „CSI. Majamis“.

06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga“.
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „Rouzvudas“.
01:50 „Tironas“.
02:50 „Moderni šeima“.
03:15 „Rezidentas“.
04:05 „Rouzvudas“.
05:00 „Moderni šeima“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Šalta 

dienos šviesa.
00:20 „Narkotikų prekeiviai“.
01:35 Įkalinta.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.

PADĖKA
Čia praeisime tik vieną kartą.

Vieną žingsnį lig sidabro vartų.
Pelenams paliksim savo vardą.

Čia praeisime tik vieną kartą. (J.Degutytė)

Dėkojame visiems – už buvimą kartu paguodos žodžiais, 
mintimis ir malda mums labai skaudžią valandą, netekus 
visų mylimo Gintaro Baliukonio.

Dėkingi už Jūsų širdies žodžius, už paramą. Branginkime 
tą trumpą laiką, kuris mums duotas pabūti kartu, mylėkime 
artimus ir draugus, nes tik meilė suteikia gyvenimui prasmę. 

Mama Teofilė, žmona Loreta, duktė Monika, sūnus Domas
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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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Bui-

teka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

 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

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių 

bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, 
sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Parduodamos 300 kv. m 
komercinės paskirties pa-
talpos Vytauto g., tinkamos 
parduotuvei ar kitai komer-
cinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt 

arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Nuolatiniam darbui ieškome PREKIŲ 
ŽENKLINIMO OPERATORIŲ

Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines garan-

tijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu numatytais 
maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn., neatskaičius mokesčių + 

priedai už rezultatą

Dėl darbo kreiptis: 
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k.,

 Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581

Remontuojame namus, bu-
tus. Visa vidaus ir išorės ap-
daila. Montuojame terasas, 

dengiame stogus. 
Tel. 8 631 76783

Parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje nau-
jų namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komuni-
kacijos, geras priva-
žiavimas. 

Kaina — 17 500 Eur, 
derinama. 

Tel. 8 624 69222

Perku mūrinį 
garažą 

Gardino g. 
Tel. 8 686 05121

Pigiai parduodame puši-
nes sausuolio malkas. 
Supjautos kaladėmis 

arba skaldytos. 
Druskininkų sav. prista-

tymas nemokamas. 

Tel. 8 630 45599

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
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Asmeniniai skelbimai
derinama. Tel. 8 624 69222

Parduodamas 69 kv. m 3 
kambarių butas naujos staty-
bos name Liškiavos g. Butas 
su grindininiu šildymu, labai 
mažos šildymo išlaidos. Yra 
privati parkavimo vieta.  
Tel. 8 638 85452

4 kambarių 74, 26 kv. m bu-
tas: 4 aukštas iš 5, Veisiejų g. 
Kaina – 67 000 Eur.  
Tel. 8 618 01715

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

Viečiūnuose parduodamas 
žemės paskirties sklypas – 21 
aras (350 Eur/aras), netoli 
miško ir „Maxima“ prekybos 
centro. Sodo namelis su 

DĖMESIO! 
ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas 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); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

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

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

Nekilnojamas turtas

Parduodu 36 kv. m butą Vil-
niaus al. 10, naujas kapitalinis 
remontas. Kaina – 41 500 Eur.  
Tel. 8 655 60000

1 kambario butas Gardino g.: 
18 kv. m, su visais patogu-
mais, naujai atliktas remontas. 
Tel. 8 626 52995

Miesto centre, Taikos g. par-
duodamas 2 kambarių butas: 
48 kv. m, 1 aukštas, kaina – 
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Veisiejų g. 37: 2 aukštas, 
atliktas remontas, kaina – 41 
000 Eur. Tel. 8 693 97033 

22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, 
komunikacijos, geras priva-
žiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 

priestatu „Paparčio“ soduose, 
kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 601 88109

Parduodamas 30, 66 arų 
namų valdos sklypas.  
Tel. 8 674 25622

110 kv. m gyvenamasis na-
mas Viečiūnuose (Vėjų g. 
4): 35 arų sklypas, trifazis, 
elektra, vietinė kanalizacija, 
vandens gręžinys, garažas, 
lauko virtuvė. Kaina – 70 000 
Eur. Tel. 8 625 56372

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Ateities g.  
Tel. 8 608 15123

Nuomojamos 80 kv. m ir 200 
kv. m patalpos, tinkamos ga-
mybos, prekybos veiklai vyk-
dyti, sandėliavimui.  
Tel. 8 612 12197

Ilgam laikui Veisiejų g. išnuo-
mojamas 3 kambarių butas su 
baldais ir buitine technika. 
 Tel. 8 623 23482

Keičia

Keičiu sodybą Švendubrėje į 
butą Druskininkuose.  
Tel. 8 680 40895

Miškas, mediena, malkos

Sausos dilės – 6 m ilgio, Mer-
kinė. Tel. 8 687 74012

Pušinės, alksninės malkos. 
Atvežame. Tel. 8 676 68549

Parduodamos įvairios medie-
nos malkos: rąsteliai, kaladės, 
kapotos. Pristatome nemoka-
mai. Tel. 8 698 39795

Parduodamos malkos.  
Tel. 8 608 70658

Sausų ir žalių malkų išparda-
vimas (skaldytos arba kaladė-
mis). Tel. 8 601 46179

Įvairūs daiktai

Naudota dujinė viryklė „Beko“, 
kultūrizmo grifas (štanga) su 4 
svoriais po 15 kg ir suoliukas 
pilvo presui, užuolaidų karni-
zai (3 vnt.), lova – 10 Eur.  
Tel. 8 601 88109

Kineskopinių TV ir TV prie-
dėlių „TV STAR“, muzikinio 
centro „Akai“ distanciniai 
pulteliai ir Scart laidai – nuo 2 
Eur, mobilaus telefono „Nokia“ 
įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur, 
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur, 
skaldelė trinkelių klojimui: 1 
maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur, nauji 
vaikiški žieminiai batai, 34 dy-
dis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Dekoratyvinės servetėlės 
(spalvotos). Tel. (8 313) 53611

Naudoti baldai: lova – 10 Eur, 
rašomasis stalas – 50 Eur, 
kėdė – 20 Eur, komoda – 30 
Eur. Tel. 8 682 40545

Elektra valdoma funkcinė lova 
– 200 Eur, elektrinis keltuvas 
slaugai – 200 Eur.  
Tel. 8 618 40518

Malkinės sandėliukas ir krei-
vuolių pavėsinė. Tel.: 8 636 
04842, 8 605 61520

Už simbolinę kainą parduoda-
mi įvairūs daiktai: 2 vienetai 
U formos metalinių sijų, stiklo 
lakštai, metalinės durys, ko-
kliai. Tel. 8 628 75156

Siuvimo mašina „Singer“ 
brazilų gamybos, televizorius 
„Philips“ su priedėliu, austos 
vilnonės lovatiesės, rusiška 
sulankstoma lovelė, pakabina-
mi šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Automobilinis 100 litrų dujų 
balionas su dujomis, galiojan-
čia technine apžiūra ir sutvir-
tinimo konstrukcijomis, kaina 
– 100 Eur. Tel. 8 672 18775

„Golf 2“ pilnos komplektacijos 
variklis ir abi sėdynės (geros 
būklės), nauji žibintai, prieki-
niai amortizatoriai.  
Tel. 8 604 57914

Perka

Perku gręžimo stakles.  
Tel. 8 610 48759

Perku automobilį „Volga GAZ 

24-10“. Tel.  8 629 84433

Pirkčiau garažą Baltašiškėje. 
Gali būti apleistas. 
 Tel. 8 628 75156

Pirkčiau garažą Druskininkų 
mieste (pirmenybė – Gardino 
g.), gali būti apleistas.  
Tel. 8 682 45757

Pirksiu 2-jų kambarių butą, 
pageidautina be tarpininkų. 
Bendrabučių nesiūlyti.  
Tel. 8 626 77260

Nupirkčiau garažą Druski-
ninkuose, Ratnyčioje (garažų 
bendrijoje).  Tel. 8 653 81172

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
žemę nuo 2 ha. Tel. 8 602 
28830 

Perku apleistą sklypą: sodų 
bendrijos, žemės ūkio ar kitos 
paskirties netoli Druskininkų.  
Tel. 8 628 75156

Pirkčiau sodo sklypą su na-
meliu arba be jo.  Gali būti 
apleistas. Tel. 8 628 75156

Perku 1-2 kambarių butą cen-
tre. Pageidautina be remonto, 
gali būti su skola. Atsiskaitytu-
me iš karto. Tel. 8 600 86856

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 611 45735

Ieško darbo

Ieško slaugės darbo, gali slau-
gyti, tvarkyti namus. Darbo 
patirtis. Tel. 8 626 48705

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti 
aplinką, atlikti kitus ūkio dar-
bus, joje gyventi.  
Tel. 8 604 72710

47 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 657 88639

46 m. statybininkas ieško dar-
bo savaitgaliais.  
Tel. 8 627 02119

30 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo.  
Tel. 8 605 76175

Jaunas vyras ieško pavienių 
arba ilgalaikių darbų. Esu 
kruopštus, atsakingas, be 
žalingų įpročių, galiu dirbti bet 
kuriuo metu: ir darbo dieno-
mis, ir savaitgaliais.  
Tel. 8 676 52360

50 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 600 71062

Dovanoja

Dovanoju 3 metų gaidį ir tris 
vištas (Neravuose).  
Tel. 8 654 99212

Dovanojama oranžinės (plytų 
spalvos) sofa be miegamo 
mechanizmo. Ilgis – 205 cm. 
Tel. 8 614 48531
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

A. Oleinik: „Karantinas įkvepia naujoms veikloms“ 
Druskininkietis dainų auto-

rius ir atlikėjas, instrumenta-
listas, įvairių muzikinių pro-
jektų nugalėtojas Anatolijus 
Oleinik su žmona Inga karan-
tino laiką leidžia gimtajame 
kurorte, mėgaujasi gamta, 
miškais ir sako atrandantis 
vis naujų idėjų šiuo metu ga-
limoms veikloms. Žinoma, 
menininkas labai pasiilgo 
scenos, žiūrovų, tačiau dabar 
ieško galimybių bendrauti su 
jais interneto erdvėse. 

– Karantinas scenos žmo-
nes ilgam laikui paliko be 
koncertų ir susitikimų su žiū-
rovais. Kaip pačiam sekasi iš-
gyventi karantiną?

– Pramogų sferai dabar tikrai 
liūdna. Labai pasiilgau koncer-
tų ir renginių. Nuo pat pavasa-
rio nelabai galiu normaliai dirbti, 
todėl ir finansiškai liūdnoki me-
tai buvo. Bet tuo pačiu teko ir 
daug ko naujo išmokti – trans-
liuoti pasirodymus internetu, pa-
sinaudoti įvairių socialinių tin-
klų galimybėmis. Juk dabar tai ir 
liko vienintelis būdas bendrauti 
su publika. Net muzikinius svei-
kinimus pradėjome transliuoti, 
nes žmonės užpylė prašymais 
tokiu būdu pasveikinti savo ar-
timuosius. Visi yra pasiilgę kon-
certų, gyvai atliekamos muzi-
kos. O mums tai vienas iš būdų 
išgyventi šiuo metu. 

Šventiniu laikotarpiu, nors ir 
trumpai, siūliau žmonėms gali-
mybę susitikti su Kalėdų seneliu 
ir sulaukti jo virtualių sveikinimų. 

– Paprastai sunkiomis aplin-
kybėmis kūrybingiems žmo-
nėms kyla įvairiausių netikė-
tų idėjų. Ar teko per karantiną 
imtis kokios nors naujos, neį-
prastos veiklos?

– Na, šiuo metu mums viskas 
nauja... Net kolegos, renginių ve-
dėjai, pradėjo įvairias transliaci-
jas internetu. Viskas ten persikė-
lė, viskas vyksta virtualiai. 

Aš sumaniau internetu išilgi-
nės fleitos pamokas transliuo-
ti. Dar norėčiau klasikinės muzi-
kos kūrinių, kuriuos kadaise esu 
grojęs su Juozu Mikolainiu, įra-
šus sukurti. Mūsų kvarteto neli-
ko, visi išaugo ir pasuko savais 
keliais, taigi norisi išsaugoti tai, 
ką darėme kartu. Ir dabar atsi-
rado tam laiko. Įsirengiau stu-
dijėlę ir pamažu pradedu įraši-
nėti. Gal net pavyks įrašyti visą 
mūsų grotų kūrinių albumą – Vi-
valdžio „Metų laikus“, Oginskio 
„Polonezą“, „Nakties serena-
dą“ ir kitus. Kol nebuvo karanti-
no, tokių minčių nekildavo – vi-
sada ir taip buvo apsčiai veiklos 
ir koncertų. 

Dabar net saksofonų remon-
tu susidomėjau. Laimė, šiais 
laikais yra galimybė internete 
rasti įvairios mokomosios me-
džiagos. Taigi pirmiausia prade-
du tvarkyti savo saksofoną. Kas 
žino, gal senatvėje jau galėsiu 
meistrauti saksofonus? 

Beje, per karantiną net žmo-
na pradėjo mokytis naujų daly-
kų ir žada keisti specializaciją. 
Ją sudomino praktinė psicholo-
gijos pusė. 

– Kas Jums, jaunam kūrėjui, 
suteikia stiprybės išgyventi 
atskirtį nuo žiūrovų?

– Manau, kad dabar vieninte-
lis bilietas, suteikiantis galimybę 
pasiekti vienam kitą, – visagalis 
internetas. Juk dabar net mažai 
žinomi žmonės, kurie anksčiau 
sunkiai patekdavo į radiją ar te-

leviziją, negalėdavo „prasimuš-
ti“ į muzikinius projektus, dabar 
gali išlįsti iš „šešėlio“. Jie tiesiog 
„persikėlė“ į internetą.

Atsirado ir humoristų, ir muzi-
ką kuriančio jaunimo, kuriems 
karantinas tiesiog padėjo labai 
išpopuliarėti. 

Patys vartotojai ima keistis – 
žmonėms jau reikia interakty-
vaus turinio. Taigi mūsų, meni-
ninkų, laukia iš tiesų naujas ir 
kitoks etapas. 

Pastebėjau, kad tie, kurie ne-
nuėjo dirbti į greito maisto už-
kandines ar dirbti taksistais, o 
liko prie savo instrumentų, per 
šį laiką sukūrė labai daug ir įdo-
mių dalykų. Manau, kad jie net 
tapo ryškesni, kaip menininkai ir 
atlikėjai. 

– Išeitų, kad karantinas turi 
ir gerųjų pusių? 

– Taip, išeitų, kad turi. Mes iš 
neturėjimo kur dėtis pradėjo-
me atgaminti ir primirštus daly-
kus. Vieni atnaujino informaci-
nių technologijų žinias, kiti net 
pradėjo kurti kompiuterinis žai-
dimus ar programas. 

Ir ko tik dabar netenka dary-
ti! Tapo populiaru imtis interne-
to verslo, atidaryti interneto par-
duotuves. Manau, kad tai išliks 
ir ateityje. Manau, kad per ka-
rantiną bus sukurta daugybė 
kūrinių – dainų, vaizdo klipų, ta-
pybos darbų. Kai tik baigsis ka-
rantinas, žiūrovai galės išvysti 
daug naujos kūrybos. 

Žinoma, baisoka, kad per daug 
įprasime prie virtualaus bendra-
vimo. Jaučiasi toks atšalimo 
momentas, dabar žmonės tar-
si slepiasi po kaukėmis. Daug 
laiko praleidžiama, naršant in-
ternete. Užsiplieskia įvairios 
diskusijos – vieni už kaukes ir 
skiepus, kiti – prieš... Daug įvai-
riausių komentarų. Bet, viliuosi, 
kad žmonės išmoks vėl nuošir-
džiai bendrauti, pradės vertinti, 
ką kalba, kodėl kalba ir su kuo 

kalba. Nes bus pasiilgę.

– Socialinėje erdvėje žmo-
nės užsisako paties atlieka-
mas dainas ir stengiasi jomis 
nudžiuginti savo draugus ar 
artimuosius. Kaip gimė mintis 
imtis muzikinių sveikinimų?

– Dirbti šventėje yra ir pačiam 
šventė. Beveik kasdien įrašinėju 
vaizdo klipukus, sveikindamas 
po visą pasaulį išsibarsčiusius 
tautiečius gimtadienio, Valenti-
no dienos ar kitomis progomis. 
Žmonės mėgsta dainas, nori jas 
išgirsti ir nori, kad jos būtų skir-
tos konkrečiam žmogui konkre-
čia proga. Beje, tai nėra mano 
paties iniciatyva. To pageidavo 
mano kūrybos gerbėjai, tie, ku-
rie seka mano veiklą socialinė-
je erdvėje. 

Taip ir gimė nauja programa 
– muzikinis sveikinimas. Kaip 
pats juokauju, geriausia do-
vana, sudainuota kaip daina... 
Sulaukiu laiškų iš Airijoje, An-
glijoje, Vokietijoje, Norvegijoje 
gyvenančių tautiečių, kurie yra 
atskirti nuo artimųjų ir nori juos 
pradžiuginti mano atliekamo-
mis dainomis. Jie patys para-
šo sveikinimą, išsirenka dainą, 
man belieką ją atlikti. Namų są-
lygos, žinoma, man nesuteikia 
didelių galimybių, bet dainas at-
lieku, akomponuodamas gitara.

– Kaip Jūs su žmona Inga 
leidžiate karantiną? Ar svar-
bu, kad gyvenate Druskinin-
kuose ir turite galimybę mė-
gautis bent jau gamta?

– Naudojamės Druskininkų 
teikiamais privalumais. Esame 
druskininkiečiai, labai mylime 
gamtą, taigi vaikštome po miš-
kus, ten vedžiojame šunį. 

Manau, kad druskininkiečiai – 
labai laimingi žmonės. Juk gy-
vename tokioje gražioje vietoje. 
Čia visada galima rasti laiko pa-
sivaikščioti. Kad ir vienam. Pabū-
ti tarp apsnigtų pušų, pakvėpuoti 

tyru oru, praskaidrinti savo mintis 
ir net pasisemti idėjų kūrybai. 

– Apie ką dabar dažniausiai 
pasvajojate? 

– Na, dabar labiausiai svajoja-
me apie koncertus ir gyvus su-
sitikimus su žiūrovais. Ir švenčių 
pasiilgome, ir renginių organiza-
vimo. Aš labai pasiilgau repeti-
cijų, grojimo su grupe, naujų 
dainų ruošimo. Pasiilgau Drus-
kininkų orkestro, kuriame daž-
nai tekdavo groti. Norisi ben-
drauti, norisi žmonių, norisi jų 
šilumos. Juk mes esame žmo-
nės, taigi mums tikrai reikia visų 
šitų dalykų. 

– Kokių naujienų turite savo 
muzikos gerbėjams?

– Pradėjau internete prekiau-
ti savo muzika, mažiau jos įkel-
ti į YOUTUBE kanalą. Paskuti-
nę dainą, kuri sėkmingai sukasi 

radijo stoties „Lietus“ topuose, 
galima rasti mano elektroninėje 
parduotuvėje anatolijusolenik.lt

Tikiuosi klausytojų sąmonin-
gumo. Norėčiau pamažu savo 
muzikos gerbėjus ir visus žmo-
nes pratinti prie to, kad už kū-
rybą irgi reikia mokėti. Ir ypač 
dabar, kai koncertų nėra, o kū-
rėjams išgyventi reikia. Tai būtų 
ir gražus žiūrovų bei klausyto-
jų gestas, ir parama menininkui. 
Juo labiau, kad mane, mano 
veiklą, naujų dainų atsiradimą 
galima paremti pagal galimy-
bes, pradedant keliais eurais...

Labai tikiuosi, kad išliks ir dar 
labiau išsiplės mano kūrybos 
gerbėjų ratas. Jų palaikymas ir 
parodymas, kad jiems patinka 
mano kuriama muzika, suteikia 
motyvacijos ir dar labiau skatina 
kurti naujas dainas.

Kalbino Laima Rekevičienė

A. Oleinik sako labai pasiilgęs scenos ir gyvo bendravimo su žiūrovais/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

A. Oleinik mėgsta laiką leisti gamtoje ir vertina Druskininkų gamtos privalumus/Asme-
ninio archyvo nuotrauka


