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Kad Druskininkai išliktų patrauklūs ir žmonės norėtų čionai važiuoti, rūpinasi ir naujais darbuotojais pasipildžiusi Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro komanda/TVIC archyvo nuotrauka

Matydami
ištuštėjusias
Druskininkų gatves, parkus
ir kitas viešąsias erdves, kuriose prieš pandemiją vaikščiodavo šimtai poilsiautojų,
daugelis miesto gyventojų svajoja, kad greičiau viskas stotų į savo vėžes ir kurorte vėl šurmuliuotų čionai
gydytis ar pailsėti atvykę
žmonės. Pandemija Druskininkus tarsi atskyrė nuo pasaulio, tačiau ištikimiausieji
Druskininkų mylėtojai miesto aktualijas bei naujienas
stebi virtualioje erdvėje.
O kad Druskininkai išliktų patrauklūs ir žmonės norėtų čionai važiuoti, rūpinasi ir naujais darbuotojais pasipildžiusi
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC)
komanda. Socialinėje erdvėje dėmesio jau sulaukė originalūs ir smagūs filmukai apie
Druskininkus, netikėtu rakursu kurortą pristatančios nuotraukos, išradingi interaktyvūs
konkursai. Ir tai yra tik dalis
darbų, kuriuos yra numačiusi atnaujinta TVIC komanda,
skleidžianti žinią apie Druskininkus ir pristatanti Druskininkus kuo didesnei potencialių
miesto svečių auditorijai.
Ieško naujų komunikacijos
būdų
Kaip sakė Druskininkų TVIC
direktorius Rimantas Palionis,
pandemija pakoregavo įprastus kurorto viešinimo būdus,

daugiausia erdvės informacijai apie Druskininkus pateikti
palikdama internetui. Socialiniai tinklai išsivystė iki tokio lygio, kad gyvenimas tarsi persikėlė ten. Pastaraisiais metais
pamažu jau buvo atsisakoma
dalyvavimo kai kuriose turizmo parodose, išleista mažiau
turizmo paslaugas pristatančių
leidinių, daugiausia dėmesio
skirta socialiniams tinklams.
Taigi be iki šiol naudotų tradicinių viešinimo būdų teko ieškoti ir naujų, kad informacija apie
Druskininkus būtų paskleista
kaip galima plačiau.
Druskininkų TVIC kreipėsi į
ekspertus, su jais konsultavosi, buvo sukurta nauja turizmo
strategija. Drauge su ekspertais prieita prie išvados, kad
daugiausia resursų reikia nukreipti darbui su socialiniais
tinklais, stiprinti naujoviškus
viešinimo kanalus, kad, kol į
Druskininkus negali atvykti turistai, miesto vardas vis tiek
mirgėtų internete ir būtų skleidžiama žinia apie kurorto išskirtinumą bei galimybes.
Pasak R. Palionio, tai nereiškia, kad bus atsisakyta kitų,
jau pasiteisinusių būdų viešinti
Druskininkų kurortą: „Tarptautinės turizmo parodos suteikia
galimybę bendrauti ir su turizmo agentūromis, ir su pavieniais lankytojais. Tokiose parodose surasdavome naujas,
patikimas turizmo agentūras,
kurios, padedant TVIC, už-

megzdavo kontaktus su Druskininkų turizmo objektais ir
atveždavo turistų grupes į kurortą. Tuo tarpu pavieniai parodų lankytojai vertino galimybę iš pirmų lūpų – parodoje
dalyvaujančių TVIC ir įvairių
Druskininkų turizmo objektų
atstovų – išgirsti tai, kas juos
labiausiai domina, informacija apie paslaugas buvo pristatoma asmeniškai lankytojams.
Dalyvavimas parodoje parodo
objekto solidumą ir patikimumą. Tikimės, kad, pasibaigus
pandemijai, vėl pristatysime
Druskininkus Izraelyje, Vokietijoje, artimiausiose kaimyninėse šalyse. O šiandien, kai
dėl pandemijos esame atskirti nuo pasaulio išnaudoti visas
socialines erdves – ne tik jau
įprastą „Facebook“, bet ir „Instagram“, „Spotify“ „Youtube“ ir
kitas platformas“.
Ruošiasi įvairiems scenarijams
Šiandien
daugelį
kamuoja klausimas – kaip bus toliau?
Atsakymas paprastas – viskas
priklauso, kaip įveiksime virusą.
Jeigu jį suvaldysime efektyviai,
gyvenimas grįš į savo vėžes.
Druskininkų TVIC direktorius
R. Palionis įsitikinęs, kad turistų tikrai sulauksime: „Druskininkai, kaip produktas, gyvuoja jau daugiau kaip 200 metų.
Visi žino, kad tai – sveikatos
ir poilsio miestas, kasmet pasiūlantis vis didesnį paslau-

gų spektrą. Kyla ir siūlomų
paslaugų kokybė. Šimtmečius
sveikatos paslaugomis naudojosi daugelio pasaulio šalių turistai, ir geografija kasmet plečiasi. Visi vertina mūsų kurorte
teikiamas paslaugas, kurios,
esu tikras, išliks populiarios
ir po pandemijos. Taigi turime
stengtis žinią apie Druskininkus paskleisti dar plačiau, kad,
kai tik vėl bus atvertos Druski-
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Patvirtintas 2021 m. Druskininkų savivaldybės biudžetas
Praėjusią savaitę sušauktame nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo patvirtintas 2021 m. Druskininkų savivaldybės biudžetas. Apie
tai – Savivaldybės mero Ričardo Malinausko komentaras, paskelbtas jo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Dėl pandemijos šiemet biudžeto subalansavimas buvo tikrai nemenkas iššūkis, pareikalavęs labai daug profesionalumo, kruopštumo ir įžvalgumo iš jį rengusių specialistų. Dėl COVID-19 įtakos šiais metais reikės atsisakyti kai
kurių darbų. O norisi visko: ir miestą tvarkyti, ir projektus įgyvendinti. Tačiau turime būti realistai, todėl šiais metais
lėšas paskirstėme pirmiausia būtiniausioms reikmėms.
Dėl pandemijos Druskininkai nesurinko kurortinės rinkliavos, kuri kasmet siekdavo apie 800 tūkst. eurų, o
mums tai yra labai dideli pinigai. Iš jų 50 proc. skirdavome rinkodaros priemonėms, reklamai, o kitą pusę – miesto
infrastruktūros puoselėjimui.
Labai gaila, kad ženkliai sumažintos lėšos kelių tvarkymui ir plėtrai – jei pernai gavome apie 1,9 mln. eurų, tai
šiemet – tik apie 1,4 mln. Tie pusė milijono eurų – tai apie 5 km modernaus asfaltuoto kelio!
Praėjusiais metais dėl pandemijos trims mėnesiams atleidome verslą nuo turto ir žemės mokesčio – tai apie 350
tūkst. eurų. Tačiau ir šiemet žiūrėsime, ar yra galimybių padėti verslui.
Sumažėjus biudžetui, visų suplanuotų projektų įgyvendinti nepavyks, tačiau artėja naujas ES lėšų laikotarpis,
todėl, kaip visada, ruošiamės ir įtemptai dirbame – pagrindinis sėkmės receptas yra būti iš anksto pasiruošus bet
kada, vos tik prireikus, pateikti paraiškas.
Tai įrodėme praėjusiais metais, kai pavyko gauti papildomų tikslinių lėšų, kurias 100 proc. panaudojome bendruomenei reikalingiems darbams. Į
priekį pasistūmėjo Kultūros centro įrengimas, užbaigėme K. Dineikos sveikatingumo parko paskutinįjį etapą, atnaujinome biblioteką, nenaudojamas
buvusio Viečiūnų baseino patalpas rekonstravome į bendruomenės edukacinį centrą, tvarkėme gatves, dviračių takus.
Šiais metais irgi pasinaudosime bent menkiausia galimybe pritraukti tikslines lėšas Druskininkų bendruomenei taip reikalingiems projektams.
Šių metų biudžete numatytos lėšos naujovėms: nuo naujų mokslo metų nemokamą maitinimą gaus visi antrų klasių mokiniai, įgyvendinsime
ekologinius projektus, kartu su vežėju planuojame įsigyti devynis elektra varomus autobusus, o ligoninei padėsime įsigyti skaitmeninės mamografijos
aparatą.
Gyvename neeilinėmis pandemijos sąlygomis, tačiau ji vieną dieną baigsis. Ir labai tikiuosi, kad bendromis pastangomis atgaivinsime Druskininkų
turizmo sektorių. Jau dabar planuojame rinkodaros priemones ir stipriai ruošiamės.
Žinoma, kaip ir kada startuosime, priklausys nuo konkrečių valdžios sprendimų dėl karantino ribojimų atšaukimo.
Pateiktose skaidrėse paminiu esmines biudžeto vietas, tačiau neužmirštos visos sritys. Galbūt lėšų mažiau, tačiau darbai tikrai nesustojo“, –
patvirtintą šiųmetį Savivaldybės biudžetą komentavo meras R. Malinauskas.
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Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2021-2025 m. plano rengimo veiklų tvarkaraštis
LR Vyriausybės nutarimas ir LR Švietimo įstatymas įpareigoja savivaldybes kas penkerius metus atnaujinti mokyklų tinklo planus.
2020 m. pasibaigė Tarybos patvirtintas Druskininkų savivaldybės 2015-2020 m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planas.
Druskininkų savivaldybė dar pernai pradėjo diskusijas dėl ateinančių 2021-2025 metų laikotarpio ir naujojo Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimo.
Diskusija vyksta su visa švietimo bendruomene: mokyklų vadovais, mokytojais, tėvais.
Kartu su mokyklų ir tėvų bendruomenėmis diskutuojama, kokie sprendimai būtų labiausiai orientuoti į mokymo kokybę, o svarbiausia – atlieptų mokinių ir mokytojų poreikius.
Visą Druskininkų švietimo bendruomenę kviečiame aktyviai dalyvauti diskusijose, kartu ieškoti tinkamiausio sprendimo dėl Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo plano kūrimo

Druskininkų savivaldybės Mokyklų tinklo plano rengimo veiklų tvarkaraštis 2020 – 2022 m.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Apleistą pastatą nusipirkęs viceministras įsigijo ir žemę,
nors savininkės jos niekam nepardavė
Milda Kuizinaitė
Jei žemės savininkas neparduoda sklypo, tai dar nereiškia, kad negalima jo paversti
savo nuosavybe. Žemės pirkimo dokumentus gali sutvarkyti ir valdininkai, o kaip
juos įkalbėti, žino neseniai
krašto apsaugos viceministru tapęs Vilius Semeška. Už
krašto apsaugos biudžetą bei
pirkimus atsakingas 48 metų
konservatorius V. Semeška sugeba nupirkti net tai, ko
niekas neparduoda. Daugiau
nei prieš dešimtmetį Alytaus
rajone konservatorius įsigijo 10 arų žemės sklypą, nors
jo savininkė net per prokuratūrą bandė įrodyti jo niekam
nepardavusi.
Paveldėjo žemę su pastatu
Alytiškė Aldona Kupčiūnaitė iki
šiol niekaip nesupranta, kaip iš
jos motinai priklausančio keturių
hektarų žemės sklypo pradingo
dešimt arų. Ieškodama tiesos
alytiškė atsimušė lyg į sieną.
Prokuratūra pareiškė, jog skųstis dėl pasisavinto sklypo jau
per vėlu, o Nacionalinės žemės
tarnybos (NŽT) specialistai neaiškiai numykė, esą matininkai
kažkada buvo padarę klaidą. A.
Kupčiūnaitė įsitikinusi – jokios
klaidos nebuvo. 1999 metais
jos motinai Albinai Kupčiūnienei
buvo grąžintas anksčiau jos tėvams priklausęs žemės sklypas
Alytaus rajono Kančėnų kaime.
Šiame sklype buvo sovietmečiu pastatytas žuvų sandėlis. Jo rūsyje buvo žuviai laikyti
skirti šaldytuvai, o viršutiniame
aukšte – kontora. Sklypą matavęs matininkas moteriai patarė dėl pastato nesijaudinti – jei
jį kas nors įsigis, savininkė galės išnuomoti po statiniu esančią žemę.
Statinys niekam nerūpėjo
„Bėgant metams pastato savininkai keitėsi daugybę kartų.
Jis buvo tapęs net gyvenamuoju namu, jame laikinai gyveno
statybininkai“, – pasakojo dar iš
vaikystės tą žuvų sandėlį prisimenanti A. Kupčiūnaitė. Vėliau
pastatas tapo Varėnos pieninės
nuosavybe. A. Kupčiūnaitė prisiminė, jog jos motinai ne kartą skambino pieninės atstovai
ir kalbėdavo, kad reikėtų sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį. Pasirašyti sutarties niekas
taip ir neatvažiavo, niekam neberūpėjo ir netoli Niedulio ežero stovintis pastatas. „Vietiniai
chuliganai išdaužydavo langus,
darbininkai juos užkaldavo. Taip
ir stūksojo toks pastatas vaiduoklis“, – pasakojo A.Kupčiūnaitė.
Nusipirko griuveną
2007 metais alytiškė sulaukė
netikėto svečio. „Atidarau duris, stovi jaunikaitis, prisistato V. Semeška, rankoje laiko
dėžutę saldainių „Raffaello“ ir
prašo pasikalbėti“, – pasakojo
šį vizitą puikiai prisimenanti A.
Kupčiūnaitė. Atvykėlis paaiškino, kad Kančėnų kaime nusipirko apleistą pastatą, ir prašė, jog A. Kupčiūnaitės motina
parduotų po juo esantį 10 arų
žemės sklypą. Dalinti savo turimo sklypo neplanavusios moterys atsakė – sklypo neparduos. Jos pasiūlė tik galimybę
po pastatu esančią žemę išsinuomoti. „Jis ilgai ir primygti-

Apleistą pastatą nusipirkęs V. Semeška
netrukus įsigijo po juo esančią žemę, nors
savininkės jos nepardavė.

nai, vos ne apsiverkdamas mus
įkalbinėjo. Pasakojo, kad jo tėvas kilęs iš Lazdijų, o toje vietoje jis su vaikais įsirengtų vasarnamį“, – pokalbį su V. Semeška
prisiminė alytiškė. Po ilgų įkalbinėjimų A. Kupčiūnaitė su galimu pirkėju nuvažiavo į Kančėnus. „Užėjau į tą pastatą. Jis
daugiau nei dešimt metų stovėjo negyvenamas, nešildomas, visos perdangos buvo sutrūnijusios, o kampai pridergti
kartais į jį įsibraunančių praeivių“, – pasakojo A. Kupčiūnaitė. Ji stebėjosi, ar jauna šeima
tikrai apskaičiavo, kiek reikės
investuoti, kad apleistame pastate vėl būtų galima gyventi. V.
Semeška taip maldavo parduoti pastatui būtiną žemės sklypą, kad moterys galiausiai nusileido.
Dokumentus paruošė greitai
A.Kupčiūnaitė pirkėją įspėjo,
kad jos motina – garbaus amžiaus ir silpnos sveikatos, todėl
neturės jėgų važinėti į įvairias
tarnybas tvarkyti žemės sklypo atskyrimo ir pardavimo dokumentų. V. Semeška atsakęs
dėl to nesukti galvos – daug ką
galima sutvarkyti elektroniniu
būdu. Be to, jis NŽT turįs ryšių
ir draugų, kurie padėsią viską
sutvarkyti. Dokumentus jis sutvarkė greičiau, negu moterys
galėjo įsivaizduoti. Po kelių dienų, tuo metu, kai A. Kupčiūnaitė buvo darbe, paskambino susijaudinusi jos motina ir pasakė,
kad buvo atvažiavęs V. Semeška, prašė pasirašyti jau parengtą dokumentą ir siūlė kuo greičiau važiuoti pas notarą. Tačiau
A. Kupčiūnienė paklausė seniai
dukters duoto patarimo – be jos
žinios nepasirašyti jokio dokumento. Jos teigimu, parašo negavęs V. Semeška išvyko susinervinęs – esą jų jau laukė
notaras.
Išvadino aferistu
Grįžusi iš darbo namo ne mažiau susinervino ir A. Kupčiūnaitė. Dokumente, kurį joms paliko
V. Semeška, buvo nurodytas ne
10 arų, o hektaro žemės sklypas. „Jei motina būtų pasirašiusi, jis vietoj 10 arų už 20 tūkst.
litų (apie 5800 eurų) būtų įsigijęs hektarą“, – piktinosi moteris.
Ji stebėjosi, kaip V. Semeška
per kelias dienas spėjo parengti
dokumentus – jie jau buvo su visais reikalingais antspaudais ir
parašais. A. Kupčiūnaitė iš karto paskambino V. Semeškai ir
išrėžė: „Tokiems aferistams kaip
jūs mes žemės neparduosime ir
nenuomosime, o su pastatu darykite ką norite.“
Sklype atsirado skylė

Po šiuo pastatu vaizdingoje vietoje esanti žemė tarsi išslydo savininkei iš po kojų.

A. Kupčiūnaitė tikėjosi, kad ši
istorija tuo ir baigėsi. Bet po kelerių metų ji nusprendė parduoti visą žemės sklypą ir kreipėsi į
vieną Alytaus nekilnojamojo turto agentūrą. Po kiek laiko moteris sulaukė nekilnojamojo turto
agento skambučio. Jis pranešė, kad iš maždaug 4 hektarų žemės sklypo išimta 10 arų.
Nustebusiai moteriai jis pasiūlė
kreiptis į NŽT ir išsiaiškinti, kaip
iš sklypo vidurio dingo žemės
plotas. „Taip negalėjo būti – mes
nepasirašėme jokių dokumentų,
žemės niekam nedovanojome ir
kitokiais būdais neperleidome“,
– sakė A. Kupčiūnaitė.
Per posėdį – staigmena
Alytiškė suskubo kreiptis į
NŽT, tačiau susidūrė su daugybe kliūčių. Jos vizitu itin nepatenkinti specialistai iš pradžių
negalėjo rasti reikalingų dokumentų, o vėliau moterį išsikvietė
į posėdį ir ėmė aiškinti, kad matininkas padarė klaidą. „Lyg norėdami pasityčioti Naujųjų metų
išvakarėse jie mane išsikvietė į dar vieną posėdį ir pareiškė, kad žemės nuosavybė buvo
atkurta neteisingai. Tai kodėl jie
tylėjo dvylika metų ir tai pamatė
tik tada, kai mes pradėjome ieškoti teisybės?“ – stebėjosi alytiškė. Patikslinti šios informacijos nebebuvo kam – grąžintiną
žemę matavęs matininkas jau
miręs.
Pastatą pardavė dar kartą
Supratusi, kad vyksta ar jau
yra įvykę kažkas neteisėto, A.
Kupčiūnaitė kreipėsi į prokuratūrą, tačiau tiek Alytaus, tiek vėliau jos skundą gavę prokurorai
atsisakė aiškintis dalies sklypo
dingimo aplinkybes. Nuo bandymų ieškoti teisybės teisme ją atkalbinėjo ir advokatai. Galiausiai
A. Kupčiūnaitė iš NŽT gavo atsakymą, kad V. Semeška pastatą pardavė Ernestai Navickaitei.
Registrų centro duomenimis,
vieno aukšto pastatas ir 10 arų
žemės sklypas E.Navickaitei
buvo parduoti ta pačia pirkimo
ir pardavimo sutartimi, sudaryta
2012 metų balandį.
Naujai savininkei – keblumai
A. Kupčiūnaitė įsitikinusi, jog
apleistą pastatą pusvelčiui įsigijęs ir jį pardavęs V. Semeška
uždirbo nemažai pinigų. Pastatas stovi patrauklioje vietoje – Kančėnų gyvenvietės pakraštyje, ežeras – už kelių šimtų
metrų, iki Daugų – trys kilometrai. Daugybę savininkų pakeitęs pastatas remontuojamas iki
šiol, o NŽT specialistai patys
suabejojo, ar naujoji savininkė

galės teisėtai naudotis po namu
esančiu sklypu. Todėl NŽT kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Tarnyba siekė panaikinti
dar 1999 metais Alytaus apskrities viršininko priimtą sprendimą, kuriuo A. Kupčiūnienei grąžinta žemės sklypo dalis. NŽT
teigimu, A. Kupčiūnienei nuosavybės teise negalėjo būti grąžintas 10 arų žemės sklypas,
nes ant jo jau stovėjo pastatas.
Sklypą pirko iš valstybės
Tuomet ir paaiškėjo, kad šį
sklypą įsigijo apleistą pastatą
nusipirkęs V. Semeška. Krašto
apsaugos viceministras V. Semeška „Lietuvos rytui“ teigė po
pastatu esantį sklypą įsigijęs
iš valstybės: „Žemės sklypas
po pastatu buvo suformuotas ir
įsigytas iš valstybės, buvo sudaryta notarinė sutartis.“ NŽT
rašte prokuratūrai iš tiesų teigiama, kad 2007 metų sausio
31-ąją, dalyvaujant V. Semeškai, buvo paženklintos sklypo
ribos ir įkalti keturi riboženkliai.
Pagal Alytaus žemėtvarkos
skyriaus suderintą namų valdos pirkimo bylą, Alytaus apskrities viršininkas 2007 metų
kovo 23 dieną pasirašė sprendimą jį parduoti V. Semeškai.
„Viskas taip ir liko. NŽT mums
tos žemės nei atidavė kitoje
vietoje, nei sumokėjo kompensaciją. Tiesos taip ir neišsiaiškinau. Žinau tik viena – paimti žemės iš mūsų jie negalėjo“,
– „Lietuvos rytui“ kalbėjo A.
Kupčiūnaitė. V. Semeška tvirtino bendravęs tik su žemėtvarkininkais: „Niekada neprašiau
nieko kito parduoti žemės, nes
sklypas net nebuvo suformuotas. Jį anuomet suformavo Nacionalinė žemės tarnyba.“
Neįžvelgė viešo intereso
NŽT pareiškimą gavęs Kauno apygardos prokuroras Marijus Šalčius atsisakė aiškintis,
ar atkuriant žemės nuosavybę
A. Kupčiūnienei buvo padaryta klaidų, nes nuo žemės grąžinimo akto jau buvo praėję
daugiau nei dešimt metų. Anot
prokuroro, šis laikotarpis viršija maksimalius senaties terminus. M.Šalčius šioje istorijoje
neįžvelgė ir viešojo intereso. Jo
nuomone, 1999 metais priimtas
sprendimas aktualus tik buvusiai žemės sklypo savininkei A.
Kupčiūnienei ir pastatą įsigijusiai E.Navickaitei, todėl jos savo
interesus gali ginti teisme: „Prokurorui nėra suteikta teisė ginti
privačių asmenų interesus.“
Įtartini – ir diplomai, ir pirkiniai
Krašto apsaugos viceministru

tapęs aktyvus Druskininkų konservatorius V. Semeška prieš
porą metų vos išsaugojo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
nario vietą, kai politikams kilo
įtarimų, kad jis pateikė tikrovės
neatitinkančią informaciją apie
savo išsilavinimą. Ekonomikos
mokslų magistru jis galėjo tapti nebaigęs vidurinės mokyklos.
Aiškintis politiko studijų aplinkybes prokuratūra atsisakė, o Seimo nariams pritrūko balsų atleisti V. Semešką iš VRK nario
pareigų. Praėjusių metų sausį
konservatorius pats pasitraukė
iš VRK, bet išeidamas per teismus bandė įrodyti, kad jam priklauso nuolatinis atlyginimas.
Teismai išaiškino, kad eiliniams
VRK nariams priklauso atlygis
tik už konkrečiai atliktus darbus.
VRK teismui teigė, kad šis jos
narys nesiimdavo jokių papildomų užduočių netgi prašomas
komisijos pirmininkės. Tuo metu
V. Semeška aiškino, kad daug
dirba, – esą stebi politinę reklamą tūnodamas socialiniuose
tinkluose ir vakarais, ir naktimis.
Už krašto apsaugos biudžetą
ir finansinius išteklius atsakingas viceministras buvo pridaręs
nuostolių bendrovei „GretschUnitas Baltic“ – prieš pasitraukdamas iš įmonės vadovo posto pripirko jau bankrutuojančios
bendrovės „Švenčionėlių grūdai“ akcijų. Teismo sprendimu
V.Semeška bendrovei turėjo atlyginti žalą už bevertį pirkinį ir
sumokėti 31 tūkst. eurų.
Prokuroras senatį įžvelgė
ne visada
Prokuroras M.Šalčius senaties terminų paiso ne visada. Jis uoliai ėmėsi ieškoti
nelegalių statybų Druskininkų mero R.Malinausko tėvui
V.Malinauskui priklausančiame Grūto parke. Parko statinius uoliai tikrinę inspektoriai nerado tik dviejų statinių
– stoginės su vitražu bei scenos su užrašu „Menas priklauso liaudžiai“ – dokumentų. Tačiau stoginės yra inžineriniai
statiniai, neturintys net pamatų, todėl neaišku, ar joms tikrai reikėjo leidimų. Inspektoriai tuo net nesidomėjo,
nes abiem statiniams – apie
18 metų, o po statybų praėjus daugiau nei dešimčiai
metų taikomas senaties terminas. Toks Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) atsakymas
M.Šalčiui nepatiko. Grūto parko statiniai prokurorui pasirodė tokie svarbūs, kad pateikti
informaciją apie juos jis reikalavo skubos tvarka. Kauno
prokuroras atrėžė, kad VTPSI sprendimas nesurašyti savavališkos statybos aktų dėl
senaties „nepagrįstas ir nemotyvuotas, todėl negali būti
laikomas teisėtu“. Jis uoliai
reagavo į Druskininkų mero
R.Malinausko oponentų skundus ir ėmė aiškintis, ar mero
tėvas V.Malinauskas 1992
metais teisėtai gavo sklypą
Grūto kaime, tuo metu dar priklausiusiame Varėnos rajonui.
Keistas sutapimas – šis tyrimas buvo pradėtas 2013 metais, kaip tik tuo metu, kai šis
prokuroras atsisakė aiškintis
A. Kupčiūnienės sklypo grąžinimo ir jo dingimo aplinkybes.
„Lietuvos rytas“ 2021-02-26
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Atsinaujinusios Druskininkų TVIC komandos siekis – paversti Druskininkus
kuo labiau matomais, priminti turistui, kodėl iš visų galimų vietų jis turėtų
pasirinkti Druskininkus

ninkų durys, norinčiųjų atvykti
būtų kuo daugiau“.
R. Palionis pastebėjo, kad
pastaraisiais metais išaugo poilsio ir kurortinio gydymosi kultūra – žmonės vis labiau rūpinasi savo sveikata ir sveiku
gyvenimo būdu. Ir kas gi daugiau jiems galėtų geriau padėti,
jei ne visas šias paslaugas siūlantis Druskininkų kurortas?
Druskininkų TVIC ruošiasi
įvairiems karantino pabaigos
scenarijams, nes nėra žinoma,
kaip bus atidarytas kurortas –
kiek paslaugų bus galima teikti iš karto, ar veiks visi objektai.
R. Palionis sako, kad turizmo
ekspertai pataria „neišradinėti dviračio“, o visas pajėgas nukreipti ten, kur gyvena daugiausia Druskininkų kurorto „fanų“.
Atliktos analizės rodo, kad daugiausia Druskininkų gerbėjų
gyvena pačioje Lietuvoje, visose kaimyninėse šalyse, Vokietijoje ir Izraelyje, taigi į šias taip
vadinamas mūsų „fanų“ zonas
ir derėtų sutelkti dėmesį.
Sustiprino komandą
„Pačioje Lietuvoje mes galime išnaudoti visus viešinimo
kanalus. Žinoma, pagrindinis
dėmesys dabar turi būti skirtas populiariausiems socialiniams tinklams. O kad tai būtų
galima padaryti, mūsų komandai reikėjo papildomų pajėgų
– jaunų, šiuolaikinių technologijų galimybes išmanančių
žmonių“, – sako R. Palionis,
džiaugdamasi TVIC komandą
papildžiusiais jaunais, veržliais, kompetentingais ir, svarbiausia, labai norinčiais dirbti žmonėmis. Komunikacijos
grupė iš penkių asmenų sau
kelia maksimalius tikslus.
„Labai smagu, kad mūsų poreikius ir idėjas, norą keistis ir
tobulėti vertina ir palaiko Druskininkų savivaldybės vadovai.
Teko bendrauti su Ekonomikos
ir inovacijų ministerijos atstovais, kurie domisi Druskininkų
TVIC reorganizavimo modeliu
ir sako, kad jis galėtų tikti daugumai tokių šalies centrų. Gal
mes būsime pavyzdys kitiems
Lietuvos turizmo centrams?“, –
mintimis dalijasi R. Palionis.
TVIC įsigijo ir naujos filmavimo, fotografavimo ir programinės įrangos, kad nereikėtų pirkti brangiai kainuojančių
dizaino, fotografavimo ir reklaminių video paslaugų – dabar
tai padaro kūrybingi komandos nariai. TVIC „Facebook“
paskyros „Druskininkai – sveikatos šaltinių kurortas“ ir kitų
lankytojai jau spėjo pamatyti Juozo Kazlausko, Mariaus
Dovidausko kartu su komanda
sukurtus video. Prie komandos prisijungė grafikos dizainerė Monika Vinciunaitė, o Albertas Matiukievičius ir Gerda
Prankaitė dirbs su Lietuvos ir
užsienio rinkomis.
TVIC kolektyve vertinamas
ir ilgametės patirties turinčių
darbuotojų darbas – viena iš
pirmųjų TVIC darbuotojų – vyr.
finansininkė Asta Liesionytė,
su užsienio rinkomis dirbęs
Povilas Gorelčenkas.
TVIC direktorius R. Palionis
didžiuojasi iš pagrindų atnaujintu Informacijos centru M. K.
Čiurlionio gatvėje, kuriame dirba istoriją išmanantis, keturio-

mis kalbomis kalbantis Nerijus
Gudaitis. Verslo informaciją teikia ir mokymus verslininkams
organizuoja Živilė Fayed.
Vasaros sezonu po Druskininkus turistus vežios atnaujintas traukinukas, kuriame
bus galima naudotis audiogidu. Žinoma, išliks bendradarbiavimas ir su miesto gidais,
bet, jeigu susidarys įvairiomis
kalbomis kalbančių turistų grupės, jų patogumui, pasakojimus apie Druskininkus jie išgirs viena iš jiems suprantamų
kalbų. Pasak R. Palionio, traukinuko vairuotojas Algis Mikelionis traukinuku rūpinasi tarsi
savo automobiliu.
TVIC direktorius sako, kad
ketinama atnaujinti ir Druskininkų kempingą, kuris per 15
darbo metų tapo patrauklia
vieta apsistoti tokio pobūdžio
apgyvendinimą vertinantiems
turistams.
O naujieji Komunikacijos komandos nariai jau keletą savaičių nuotoliniu būdu bendrauja su įvairių Druskininkų
verslo sričių vadovais, rinkodaros atstovais, kad išgirstų
jų lūkesčius, patys suprastų jų
veiklos pobūdį, specifiką, žinotų, ką planuoja įstaigos. TVIC
komanda pristato save ir savo
idėjas. Per kovo mėnesį bus
organizuoti nuotoliniai susitikimai su visų įstaigų atstovais.
Naujosios TVIC komunikacijos komandos vadovą Juozą
Kazlauską direktorius vadina
idėjų generatoriumi ir džiaugiasi jo vadovaujamų žmonių entuziazmu bei nuveiktais darbais.
– Nors gyvenimas Druskininkuose dėl pandemijos
gerokai aprimęs, bet viešojoje erdvėje – socialiniuose
tinkluose veiksmo netrūksta. Ir tuo rūpinasi naujoji
TVIC komunikacijos komanda. Kas už ką atsakingas?
Ką jau nuveikėte?
– Pastebėjote aktyvumą socialiniuose tinkluose – galiu tik
patvirtinti jūsų žodžius. Nors
pandemija padiktavo diametraliai skirtingą situaciją – kai
gyvenimas praktiškai sustojo,
pradėjome aktyvius veiksmus
Lietuvos ir užsienio rinkose. To
rezultatas, lyginant su praėjusių metu tuo pačiu laikotarpiu,
– keturis kartus išaugę rodikliai mūsų valdomuose socialiniuose tinkluose, pastebimai
išaugusi lenkiškoji Druskininkų „Facebook“ paskyra, nauji
ir sėkmingai augantys komunikacijos kanalai užsienio rinkose. Aktyviai vystome elektroninio pašto rinkodarą ir kuriame
kokybišką turinį. Žinoma, tai
tik dar apšilimas, didieji darbai
dar laukia.
Subūrėme visiškai naują, jauną ir veržlią rinkodaros komandą. Esame labai dėkingi Druskininkų TVIC senbuviams, kurie
mus draugiškai priėmė ir dalijasi
savo ilgamete patirtimi. TVIC –
puiki vieta kūrybiškiems ir Druskininkus mylintiems žmonėms.
Monika, grafikos dizainerė, atvyko pas mus iš Panevėžio, kita
komandos dalis – vietiniai druskininkiečiai. Albertas atsakingas už užsienio rinkas, Gerda –
projektų vadovė Lietuvos rinkai.

Simonas Kazakevičius, Druskininkų savivaldybės mero
patarėjas: „2020-ieji buvo pilni iššūkių. Kai kovą dėl pandemijos
kurortas užsidarė, o gegužės pabaigoje vėl atsidarė, nemeluosiu, – tuo metu atgaivinti turizmą buvo didelis iššūkis. Gyvenome
su įvairiais ribojimais, kurie buvo keičiami kone kasdieną, todėl
teko griebtis ir nestandartinių rinkodaros sprendimų. Juos sugalvoti ir įgyvendinti turėjome žaibiškai. Bendram darbui sutelkėme
visas Savivaldybės įstaigas, vienaip ar kitaip susijusias su turizmu. Iškėlėme problemas, galvojome idėjas kitokiems renginių ir
aktyvių veiklų formatams, suvienijome komunikacijos šaltinius,
ėmėmės eksperimentinių rinkodaros sprendimų.
Kai beveik 80 proc. vietinio verslo gyvena iš turizmo veiklos,
tai ir TVIC rinkodaros veikla kurortui tampa labai svarbiu faktoriumi. Įsigilinus į TVIC įstaigos veiklą, gimė idėjų, kaip būtų galima dar labiau ją sustiprinti. Nieko nelaukdami, kartu su Savivaldybės meru, jo pavaduotoju, administracija ir TVIC direktoriumi ieškojome geriausių sprendimų.
Sakoma, kad roges žiemai reikia pradėti ruošti vasarą, todėl ir mes elgiamės panašiai – kai kurortas
stabtelėjo dėl pandemijos, išnaudojame šį laikotarpį pasiruošimui.
Naujais darbuotojais pasipildė TVIC komanda, reorganizuota struktūra, buvo parengta nauja rinkodaros strategija, iš naujo nustatėme įstaigos veiklos prioritetus, o finansavimas buvo paskirstytas
taip, kad kiekvienas išleistas euras atneštų kuo didžiausią grąžą.
TVIC atsakinga ne tik už kurorto rinkodarą, bet yra ir verslo informacijos centras. Todėl stipriname
ir šią veiklos sritį: analizuojame verslo poreikius, sisteminame verslo informaciją, planuojame organizuoti įvairius mokymus, pagalbą smulkiajam verslui.
Nors viešumoje sklando daug abejonių dėl greito turizmo rinkos atsigavimo, tačiau slogiai nuotaikai
nepasiduodame. Atvirkščiai – jaučiamas ir didelis TVIC komandos susitelkimas, plušama iš peties.
Idėjų daug, ruošiamasi įgyvendinti įvairias naujas iniciatyvas, kuriamos įvairios turistų pritraukimo
kampanijos. Naujai komandai tenka nemažas iššūkis dirbti nuotoliniu būdu, bet, pasitelkiant naujas
projektų valdymo sistemas, jiems sekasi puikiai.“
Marius – žmogus, kurį dažniausiai rasite už vaizdo kameros
objektyvo. Aš, Monika ir Marius
kartu esame ir „media“ komanda, į vientisą produktą apjungianti tekstą, vaizdo medžiagą,
vizualiką ir stilių. Kiekvienas komandos narys turi ir daugiau atsakomybių, unikalių stiprybių ir
kompetencijų, įgyvendindami
bendrus tikslas, dirbame kaip
vientisas mechanizmas.
– Kokių tikslų esate sau numatę?
– Jei būtumėme verslas, galėtume pamatuoti sėkmę parduotais produktais ir uždirbtu pelnu. Tačiau mūsų, kaip
Turizmo ir verslo informacijos centro, tikslai šiek tiek kitokie, tam tikra prasme subtilesni. Žinoma, pagrindinis tikslas
yra Druskininkų kurorto viešinimas ir garsinimas, vietinių
ir kitų šalių turistų pritraukimas. Druskininkai yra išskirtinis kurortas, galintis pasigirti
ir unikaliomis gamtinėmis savybėmis, ir spalvinga istorija,
ir plačiu paslaugų spektru. Tai
– spalvingas miestas. Čia dera
šimtametės sveikatinimo tradicijos, ramus poilsis, bet kartu
esame ir išskirtines pramogas
tikriems turizmo gurmanams
siūlantis kurortas. Kūrybingai perteikti šias spalvas, sutalpinti jas į subtilų naratyvą –
nelengva ir įdomi užduotis.
Pagrindinis tikslas – komunikuojant apie Druskininkus, kurti patrauklų ir kokybišką turinį,
išlaikyti subtilią vizualinę estetiką. Žinoma, drąsių ir kūrybingų
idėjų irgi netruks. Be abejonės,
esame įsivardinę ir konkrečius
kiekybinius tikslus, o planuojami rinkodaros veiksmai yra paremti duomenų analize.
– Kuriam socialiniam tinklui skiriate prioritetus?
Kaip žadate nustebinti tuos,
kurie, stebėdami reklamą,
dar abejoja, kurį kurortą
rinktis? Ką daryti, kad jie atvažiuotų pas mus?
– Kiekviena socialinės medijos
platforma yra skirtinga, apimanti
skirtingas auditorijas ir skirtingas
rinkas. Didžiausia klaida būtų
kažkurią iš jų nuvertinti. Kiekvie-

noje iš jų mūsų tikslai šiek tiek
skiriasi. Vienur jau turime neblogą įdirbį iš anksčiau, kitose platformose mūsų dar tik laukia labai
didelis darbas. Vienas iš pagrindinių ir didžiausių komunikacijos
kanalų yra „Facebook“ paskyra
„Druskininkai –sveikatos šaltinių
kurortas“, natūralu, kad jai skiriamas didelis dėmesys. Tačiau ji –
tik vienas iš daugelio komunikacijos kanalų.
Kalbant apie reklamą, akcentuosime pojūčius ir asmenines, personalizuotas patirtis,
vizualikoje atsispindės viltis
ir šviesios, optimistinės spalvos. Popandeminis pasaulis
bus šiek tiek kitoks, tačiau esminiai poreikiai nesikeis – itin
stipriai figūruos troškimas patirti, atrasti, stipriai išgyventi
prislopintas emocijas, o kartu
– ir rasti sveikatos bei ramybės prieglobstį. Tereikia atrasti
akcentus, stipriausiai rezonuojančius Druskininkų tematikoje. Iš tiesų, žmonės jau dabar pasisako, dėl kokių dalykų
labiausiai pasiilgsta kurorto.
Mes šiuos klausimus sau jau
atsakėme, tačiau nesinori atskleisti visų kortų – jau greitai
visa tai išvysite mūsų kuriamame turinyje.
– Jau dabar galima pamatyti daug Jūsų komandos
sukurtų įvairiausių smagių
filmukų, nuotraukų, organizuojamų konkursų, atgijo
TVIC „Facebook“ paskyra...
Kas yra pagrindinis idėjų
generatorius?
– Man labai patinka kultinio
režisieriaus Davido Lyncho
idėjų palyginimas su žuvimis.
Norint pagauti dideles idėjas,
dažnai tenka žvejoti gilesniuose vandenyse – ten jos kur kas
„grynesnės“, subtilesnės. Ten,
gilumoje, slypi pačios nuostabiausios idėjos – jos didelės ir
abstrakčios.
Kaip jas ištraukti? Mūsų komanda yra tarsi puikiai susiderinusio idėjų-banginių medžiotojų laivo komanda. Pasitaiko
taip, kad kažkuris pamato abstrakčią gelmėje slypinčią formą, o kiti komandos nariai ją
padeda ištraukti ir suformuoti
konkretesnį paveikslą. Kartais

kažkuris pagauna iš pažiūros
nedidelę idėją, tačiau, pradėjus ją traukti, pasimato, kad ji
yra kur kas didesnė, nei atrodė
iš pradžių. Labai gerai vienas
kitą papildome – ir skirtingais
įgūdžiais, ir perspektyvomis.
Džiaugiamės vienas kito sėkmėmis, nes kiekvieno komandos nario laimėjimas yra
visos komandos laimėjimas.
– Socialinių tinklų vartotojai
dažniausiai yra jaunesni žmonės. O ką esate numatę tiems,
kuriems per 50, 60 ar 70?
– Galiu pasakyti, kad jaunas
socialinių tinklų vartotojų amžius yra mitas. Kai kuriuose iš
mūsų pagrindinių komunikacijos kanalų aktyviausias sekėjų
segmentas yra kur kas vyresnio amžiaus žmonės, nei tipiška to kanalo auditorija. Socialinių tinklų vartotojų portretą
pastebimai keičia ir pandemijos kontekstas.
Taigi, atsakant į šį klausimą,
jūs tikriausiai nustebtumėte,
sužinoję kiek vyresnio amžiaus
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Europarlamentaras Juozas Olekas: „Kaip suderinti gyvūnų ir ūkininkų gerovę?“
Šiais laikais, garsėjant gyvūnų gynėjų balsams, o atskirų šalių įstatymams imant
drausti kailinių žvėrelių auginimą ar gyvūnų transportavimą, galima susidaryti
nuomonę, kad ūkininkai ir gyvūnų gynėjai yra pasidalinę į
kardinaliai priešingas stovyklas, kurios niekada iki galo
neįsiklausys į viena kitos
nuomonę. Mūsų, politikų, uždavinys yra atsispirti ekstremalioms pozicijoms, įvertinti
visus argumentus ir rasti kelią juos suderinti.
Pirmiausia turime suprasti, kad ūkininkai tikrai nesiekia
sukelti gyvūnams kančių. Kartais plačiai nuskamba išskirtinio žiaurumo atvejai – kaip ir
visur, tarp ūkininkų taip pat pasitaiko nedorų žmonių, tačiau
absoliuti dauguma iš jų gyvūnams siekia geriausio. Tai kartu užtikrina ir geresnes pačių
ūkininkų pajamas – serganti karvė neduos pakankamai ir
geros kokybės pieno, o prastomis sąlygomis užauginta audinė neturės gražaus kailio –
kaip puikiai žinome, stresas
plaukų grožiui tik kenkia.
Problema, su kuria dažnai tenka susidurti, kalbant apie gyvūnų gerovę – gyvūnų transporta-

J. Olekas, Europos Parlamento narys/Asmeninio archyvo nuotrauka

vimas. Tapęs komiteto, tiriančio
gyvūnų transportavimo problemas, pakaitiniu nariu, išsamiau
susipažinau su šiuo klausimu,
diskutavau su Lietuvos valstybinių institucijų atstovais, mokslininkais ir ūkininkais.
Viena aišku – gyvūnai, vežami į kitas šalis, veisimui ar skerdimui, yra sąmoningos būtybės,
kurias reikia apsaugoti nuo nereikalingų kančių. ES teisės aktai nustato reikalavimus pervežimo sąlygoms. Tačiau jų ne
visada laikomasi – ypač tai sunku užtikrinti, vežant gyvūnus į

trečiąsias šalis, kuriose trūksta
aikštelių gyvūnams išleisti ir kitų
sąlygų.
Sankcijos dėl reikalavimų nevykdymo yra skirtingos. Danijoje vairuotojai atsisako vežti gyvūnus, bijodami labai griežtų
sankcijų ir bausmių. Tuo tarpu
Lietuvoje ūkininkai yra nepatenkinti transporto įmonių atskaitomybės trūkumu. Bendra visos
Sąjungos atskaitomybės taisyklių sistema galėtų padėti tai išspręsti, o gyvų gyvūnų eksporto
į ne ES šalis problemų sprendimą reikėtų įtraukti į prekybos

susitarimus.
Norint sukurti visos Sąjungos bendrą atskaitomybės sistemą, turime turėti ir technines
galimybes įgyvendinti bendras
taisykles. Vienas galimas pasiūlymas – įpareigoti įmones,
vežančias gyvus gyvūnus,
naudoti vieną navigacijos sistemą, kuri suteiktų prieigą prie
informacijos valstybinėms veterinarijos tarnyboms. Jei šios
tarnybos galėtų bet kada prisijungti prie sistemos ir stebėti gyvūnų padėtį bei transporto
priemonės vietą, tai sustiprintų
atskaitomybės sistemą, o kelionę patvirtinančios institucijos galėtų užtikrinti, kad plano
yra laikomasi.
Kita problema – kailinių žvėrelių auginimas. Šiam sektoriui
praėję metai buvo ypač sunkūs.
COVID-19 pandemija uždarė
kailių aukcionus ir sustabdė prekybą, palikusi augintojus be pajamų. Paaiškėjus, kad kailiniai
žvėreliai gali susirgti COVID-19
ir perduoti virusą žmonėms, Danijoje buvo sunaikintos visos šalyje augintos audinės.
Žinoma, pandemijos akivaizdoje tokios žinios kelia didžiulį nerimą, tačiau negalime savo
požiūrio grįsti vien baime. Turime pamatyti ir pripažinti, jog

žvėrelių augintojai į tokią ekstremalią situaciją sureagavo itin
atsakingai. Lietuvoje kailių ūkiai
savo iniciatyva taiko COVID-19
testus visiems su žvėreliais dirbantiems darbuotojams. Suomijos kailių augintojai kreipėsi į
mokslininkus dėl kailiniams žvėreliams pritaikytos vakcinos sukūrimo – tyrimų eigoje taip pat
gaunama ir daug vertingos informacijos apie virusą apskritai.
Remdamiesi mokslo žiniomis,
galime užtikrinti, kad sektorius,
sukuriantis daug darbo vietų,
liks gyvybingas.
Europos Sąjungoje jau turime
griežčiausius gyvūnų gerovės
standartus pasaulyje. Tik užtikrinę skrupulingą jų laikymąsi
galėsime subalansuoti ūkininkų
interesus bei gyvūnų teises.

Kontaktinė informacija: Europos Parlamento Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso
Lietuvos delegacija www.socialistsanddemocrats.eu
Užsakymo Nr. MDR-294-01

„Atgimimo“ mokyklos mokinių „Idėjos mokyklai“ improvizacijos

Išgriauto darbininkų kambariuko ir mokytojų rūbinės vietoje atsirado spalvinga žaidimų erdvė/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos

Pernai balandį, įsibėgėjus
karantinui, pagaliau įgyvendinome seną svajonę – padidinti fojė prie mokytojų kambario didžiojoje mokykloje,
kad mokiniai turėtų platesnę
laisvalaikio erdvę.
Išgriovę darbininkų kambariuką, supratome, kad reikia daugiau vietos mokinių žaidimams.
Taigi šiam tikslui paaukojome
mokytojų rūbinę – ją perkėlėme į pirmąjį korpusą. Toje vietoje atsirado nemažas plotas, kuris, sutvarkius grindis, sienas,
elektrą, prašyte prašėsi šviesių
spalvų.
Dar organizuodami mokyklos
75-mečio jubiliejaus renginius,
buvome sulaukę buvusio mokinio, menininko Gabrieliaus Žvirblio pasiūlymo „pralinksminti“
mokyklos sienas įvairaus dizaino piešiniais bei spalvomis. Jo
nepamiršome – tereikėjo išlaukti tinkamo momento.
Ir štai gegužę Savivaldybė pasiūlė mokiniams projektą „Idėja
mokyklai“, jo įgyvendinimui skyrė pinigų. Kuo mokiniams įdomus buvo projektas? Pirmiausia tuo, kad jie, per karantiną
pasiilgę draugų, mokyklos ir jos
erdvių, patys siūlė idėjas, ką ir
kaip reikia pakeisti jų mokymo
įstaigoje, kad visiems drauge ir
mokytis klasėse, ir per pertrau-

Lauko klasę dar rugsėjo pradžioje padėjo įgyvendinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Valgyklos sienoms pagyvinti panaudotos įvairių mokyklinių dalykų žinių improvizacijos
–biologijos, matematikos ir net astronomijos temų užuominos/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

kas užsiimti įvairiomis veiklomis
būtų smagiau.
Labai aktyviai į projektą įsijungė 5-8 klasės. Mokiniai piešė lauko klases, kūrė dviračių
ir paspirtukų saugyklas, valgyklos-kavinės atnaujinimo brėžinius, aprašymus. Penktokų
klasė mokykloje norėjo „gyvojo
kampelio“, kitokių suolų ir stalų,
šeštokai sugalvojo išmaniuosius laiptus, kurie padėtų mokytis kalbų, septintokai norėjo
šiltuoju metų laiku mokytis lauko klasėse, sėdėti ant sėdmaišių. O aštuntokai sukūrė savo

mokyklinių dalykų žinių improvizacijas: čia rasi ir biologijos,
ir matematikos, ir net astronomijos temų užuominų. Tereikia
atidžiau įsižiūrėti, įsitaisius valgyti prie naujų stalų, sėdint ant
spalvotų kėdžių. Galima užkąsti ir stovint prie stalų – jų čia visa
eilė prie mokslo spalvomis „kalbančios“ sienos!
Lauko klasę dar rugsėjo pradžioje padėjo įgyvendinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
– šiltas ruduo suteikė galimybę
ten organizuoti ne vieną etikos ar
pradinukų pamoką, o per pertrau-

vizijas – ornamentus mūsų remontuojamos laisvalaikio erdvės sienoms.
Buvusio mūsų mokyklos mokinio Gabrieliaus Žvirblio atkaklios
kūrybos rezultatas – jaukiais ornamentais papuoštas koridorius. Priderinus seną, mokinių
pamėgtą stalo teniso stalą ir nupirkus naujų žaidimų, beliko UAB
„Stikloforas“ dovanotą medieną
paversti netradiciniais improvizuotos vaikų arbatinės baldais...
O valgyklos sienoms pagyvinti menininkas G. Žvirblis kūrybiškai panaudojo savo įvairių

kas – vaikams žaisti ar piešti ant
lentos. Ir senjorai „Bičiuliai“ čia
susitiko, vengdami uždarų mokyklos erdvių, nes COVID-19 grėsmė vis dar buvo reali.
Laukdami, kol bus galima vėl
sugrįžti į mokyklą ir pasidžiaugti
bendravimu, kviečiame pasigrožėti nuotraukose užfiksuotais
pakeistų erdvių vaizdais ir dėkojame visiems kūrybingiems projekto dalyviams, prisidėjusiems
prie jų atnaujinimo.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija
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Prevenciniame Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje –
besibaigiančio šaltojo sezono aktualijos
Artėjant pavasariui, tradiciškai buvo sušauktas Ekstremalių situacijų komisijos
posėdis, kuriame buvo aptartos svarbiausios besibaigiančio šaltojo sezono aktualijos.
Pirmasis klausimas – dėl pasirengimo galimam potvyniui. Posėdyje aptartos priemonės, kaip
reikėtų apsaugoti gyventojus,
jei dėl gausiai iškritusio ir dabar
greitai tirpstančio sniego kiltų
potvynis. Kaip informavo posėdyje dalyvavę atsakingų institucijų atstovai, situacija yra stabili,
potvynio grėsmė minimali, tačiau yra numatytas priemonių
planas, jei visgi taip atsitiktų. Su
arčiausiai Nemuno upės gyvenančiais žmonėmis buvo susisiekta, jie buvo informuoti, kad
situacija yra stebima ir stabili.
Posėdžio metu akcentuota,
kad, šylant orams, ledas vandens telkiniuose ima tirpti itin
sparčiai. Esant pliusinei dienos
temperatūrai, ledo storis greitai
mažėja ir šiuo metu ant jo lipti yra pavojinga, tačiau tiek ant
Nemuno upės, tiek kituose savivaldybės teritorijoje esančiuo-

V. Jurgelevičienė: „Tikslas – ne bausti žmones, kurie žvejoja ar pramogauja ant ledo, o
įspėti apie pavojų, apsaugoti jų sveikatą ir gyvybę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

se vandens telkiniuose galima
pastebėti gausų būrį žvejų, kurie vis dar žvejoja ant ledo. Kadangi tokia žvejyba kelia rimtą
pavojų žvejams, nuspręsta kartu su policijos pareigūnais nuolat kontroliuoti žvejybos vietas,
vandens telkinius.
„Tikslas – tikrai ne bausti žmones, kurie žvejoja ar pramogau-

Posėdyje aptartos priemonės, kaip reikėtų apsaugoti gyventojus, jei dėl gausiai iškritusio ir dabar greitai tirpstančio sniego kiltų potvynis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

ja ant ledo, o įspėti apie pavojų,
apsaugoti jų sveikatą ir gyvybę. Neretai skendimo atveju nukenčia ir šalia esantys, gelbėjantys asmenys, todėl norime
prevenciškai visus įspėti, kad
nenutiktų skaudžių nelaimių“, –
pabrėžė Ekstremalių situacijų
komisijai vadovaujanti savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė.
Posėdyje taip pat atkreiptas
dėmesys, kad šiais metais bu-

vęs itin stiprus snygis miškuose
laužė šakas, vertė medžius ir todėl reikėtų itin didelį dėmesį skirti privačių ir valstybinių miškų sutvarkymui prieš šiltąjį sezoną.
Atsakingi specialistai informavo, kad jau pradėti paruošiamieji
darbai šiltajam sezonui: apžiūrėta hidrotechninių įrenginių, vandens telkinių būklė, ruošiamasi
atnaujinti po žiemos susidėvėjusią ar apgadintą infrastruktūrą.
Komisija, sudaryta iš visų atsa-

kingų institucijų atstovų ir administracijos specialistų, nusprendė, kad Ekstremalių situacijų
komisijos posėdis bus dar kartą
šaukiamas kovo pabaigoje tam,
kad būtų galima detaliai aptarti pasiruošimą šiltajam sezonui.
Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informavo, kad,
šylant orams ledo storis sparčiai mažėja ir tampa pavojingas,
ypač ant upių. Atsitikus nelaimei gyventojai nedelsiant turėtų
skambinti telefonu 112. Ledas
laikomas tvirtu, jeigu jo storis
yra daugiau kaip 7 cm. Toks ledas jau išlaiko žmogų. Tačiau
kad jis išlaikytų grupę žmonių,
jo storis turi būti ne mažesnis
kaip 12 cm. Tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos spalvos
arba geltono atspalvio ledas yra
netvirtas. Trapus, plonas ledas
būna tose vietose, kur jame įšąla medžių šakos, lentos ir kiti
daiktai, o taip pat arti krūmų,
medžių, nendrių. Netvirtas ledas susidaro ir tose vietose, kur
įteka upeliukai, vanduo iš gamyklų, yra šaltiniai.

Pradedamas rengti Druskininkų savivaldybės 2021-2029 metų
strateginis plėtros planas

Pasibaigė 2014-2020 m.
Druskininkų
savivaldybės
strateginio plano laikotarpis
ir 2021-ieji yra pereinamasis
laikotarpis, kurio metu pradedamas rengti 2021-2029 m.
laikotarpio strateginės plėtros planas, tam pasamdyti
išorės ekspertai.
Šiuo metu analizuojama ir vertinama praėjusio laikotarpio
strategijos priemonių įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai. Iki
2021 m. pabaigos bus parengtas naujasis planas, numatytos
naujos prioritetinės kryptys.
Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, strateginės plėtros planas
– visai bendruomenei reikšmingas dokumentas. „Tos strateginės veiklos kryptys ir prie-

Atkelta iš 5 psl.

tegijos įvertinimas ir darbų tęstinumas. Rengiant šį dokumentą ypač aktualu bendruomenės
ir verslo įsitraukimas. Tik bendradarbiaudami galėsime iškelti aiškius tikslus ir konkrečias
užduotis bei sukurti kokybišką
ir efektyvų strateginį planą,“ –
sakė R. Malinauskas.
Meras taip pat pažymėjo, kad
rengiant šį svarbų dokumentą bus atlikta aktualių duomenų ir esamos situacijos analizė,
vykdomos apklausos, peržiūrėti ilgalaikiai savivaldybės tikslai,
taip pat bus numatytas viešasis
dokumento svarstymas.

Meras R. Malinauskas: „Strateginės plėtros planas – visai bendruomenei reikšmingas dokumentas“/Mariaus Dovidausko
nuotrauka

monės, kurias nusimatysime
naujame plane, bus pagrindas
Druskininkų vystymui ateinančius devynerius metus. Todėl
labai svarbu ankstesnės stra-

Druskininkų strateginio plėtros plano rengimas vyks keliais etapais.
Pirmasis etapas apims Druskininkų savivaldybės 2021–2029
m. strateginio plėtros plano vidaus ir išorės aplinkos analizę.
Antrame etape numatyta vykdyti gyventojų nuomonės tyrimus . Šiame etape ypatingai

reikšmingas kiekvieno gyventojo prisidėjimas. Numatyta
vykdyti du tyrimus. Pirmojo tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip
Druskininkų savivaldybės gyventojai vertina pastarųjų šešerių metų Druskininkų savivaldybės pokyčius. Antruoju tyrimu
siekiama nustatyti gyventojų
lūkesčius dėl Druskininkų savivaldybės plėtros strateginio
plėtros plano įgyvendinimo laikotarpyje.
Trečiuoju etapu bus siekiama identifikuoti Druskininkų savivaldybės strategines problemas, bus įvertinama ekonominė
specializacija, kurorto patrauklumo rodikliai, pateikiami galimi artimiausių kelių metų vystymosi scenarijai (tęsiant kovą
su COVID-19 virusu, suvaldant
COVID-19 virusą ir pan.).
Atlikus Druskininkų savivaldybės strateginio 2014-2020
m. plėtros plano rezultatų analizę, kurortų konkurencinę analizę, visapusišką Druskininkų

savivaldybės aplinkos ir išteklių analizę, parengiama SSGG
analizė. Identifikuojamos ir suformuluojamos Druskininkų savivaldybės strateginės problemos, įvertinta ekonominė
specializacija, įvertinami kurorto patrauklumo rodikliai.
Ketvirtasis etapas bus skiriamas ateinančių devynerių metų
Druskininkų savivaldybės vizijos, prioritetų ir siekiamų tikslų
formavimui, uždavinių, priemonių bei jų įgyvendinimo plano
nustatymui.
Galiausiai, dėmesys bus skiriamas strateginio plėtros plano
įgyvendinimo stebėsenos sistemos sukūrimui.
Druskininkų savivaldybės strateginį 2021-2029 m. plėtros planą numatoma parengti iki rudens ir teikti tvirtinti Tarybai.
Su strateginio planavimo dokumentais galite susipažinti
Druskininkų savivaldybės interneto puslapyje, specialiai tam
sukurtoje skiltyje.

Atsinaujinusios Druskininkų TVIC komandos siekis – paversti Druskininkus kuo labiau matomais,
priminti turistui, kodėl iš visų galimų vietų jis turėtų pasirinkti Druskininkus

žmonių pasiekiame savo socialinių tinklų kanaluose. O iš kitos pusės, tikrai nepamirštame
ir kitokių, tradicinių formų. Pavyzdžiui, turizmo parodos dėl
pandemijos transformuojamos
į virtualias. Dar yra televizija,
radijas, įvairūs leidiniai. Socialiniams tinklams skirsime didelį dėmesį, tačiau tikrai nepamiršime ir mums itin svarbaus
vyresniojo amžiaus segmento.
Juk Druskininkai yra sveikatingumo, reabilitacijos ir kurortinio
gydymo miestas.
– Kaip žadate populiarinti Druskininkus šalyje ir už
Lietuvos ribų?
– Pirmutinė užduotis bus susigrąžinti turistą, priminti jam
ir akcentuoti, kodėl iš visų galimų vietų jis turėtų pasirinkti Druskininkus, paversti Drus-

J. Kazlauskas – naujosios TVIC komunikacijos komandos vadovas/Asmeninio archyvo nuotrauka

kininkus kuo labiau matomais.
Kozirių turime daug – kurortas
patrauklus savo sveikatinimo
tradicijomis, unikalia gamta

ir istorija, išskirtiniais turizmo
objektais. Miestas tiesiog idealiai pritaikytas šeimoms su
vaikais, mus vis labiau atranda
ir aktyvaus, pažintinio turizmo
mėgėjai. Druskininkai pasižymi ypač palankiomis rekreacinėmis sąlygomis, galima sakyti, kad ir oras čia gydo.
Žinoma, vien tradicinės komunikacijos metodų nepakaks.
Tačiau tam mes ir esame! Paruošėme dinamišką rinkodaros ir komunikacijos planą,
leidžiantį prisitaikyti prie šiuolaikinių iššūkių. Prieš pandemiją pakankamai nusistovėjusi
turizmo situacija yra kardinaliai
sudrebinta – gebėjimas prisitaikyti ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, atsidarančias
sienas, apribojimų ir draudimų
kaitą, manau, bus esminis.

– Visi tikrai pasiilgo kelionių, norėtų atvykti į mūsų
kurortą, kai tik bus galima.
Ką žadate pasiūlyti turistams šį sezoną?
– Druskininkai karantino metu
tikrai nelėtino tempo – laikotarpis išnaudotas svarbiems darbams. Atnaujintas Karolio Dineikos sveikatingumo parkas,
dviračių takų atkarpos. Kurortas siūlo naujovių ir pažangių
inovacijų eko keliautojams – jų
laukia elektromobilių įkrovimo
stotelių tinklas. Druskininkų
vandens parkas ir „Snow Arena“ ruošia daugybę naujovių
atvykėliams. Nuo jų neatsilieka ir kito verslo objektai, viešbučiai. Druskininkai jau seniai
yra įgavę kurorto ir tobulos vietos poilsiui statusą, tačiau dabar į Druskininkus bus galima
laikinai perkelti ir savo darbo

vietą, kadangi čia duris atvers
unikali bendradarbystės erdvė
„Tech Spa“. Sanatorijose lauks
sanatorinio-gydymo reabilitacijos programos, skirtos persirgusiems COVID-19.
Mūsų pagrindinė užduotis
bus įveiklinti ir iškomunikuoti žinią apie šias naujas galimybes. Tikrai išvysite naujų maršrutų, netikėtų kampų ir
perspektyvų. Žinoma, neatsiejamas miesto veidas – didieji renginiai ir jų komunikacija.
Ieškosime galimybių prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių –
neeilinė situacija atveria duris
įvairiems kūrybiškiems sprendimams, kurių ieškosime kartu
su kitomis Savivaldybės įstaigomis, verslo atstovais ir partneriais.
Parengė Laima Rekevičienė
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„Žibutės“ bendruomenei pažinti Turkiją
padės savanorė Zeynep

Gamtos mokslų konferencijoje –
šiandienos realijos

Apie gripą, šiandien primirštą, tačiau vis dar galingą pasaulio priešą, puikų pranešimą
parengė 2a klasės mokinė A. Kleponytė/Ramunės Karlonienės nuotrauka
Savanorė Zeynep įsiliejo į lopšelio darželio „Žibutė“ ugdomąją veiklą, įnešė jaunystės ir naujų įspūdžių ne tik vaikams, bet ir visai bendruomenei/Ritos Rimkevičiūtės nuotrauka

Rita Rimkevičiūtė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vasario pradžioje prie Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos prisijungė
nauja narė – savanorė Zeynep Daniz Yigit iš Stambulo, Turkijos. Zeynep pas mus
atvyko pagal projektą „Active youth – active community“ (liet. „Veiklus jaunimas
– veikli bendruomenė“), projekto numeris: 2019-3-LT02ESC11-006635. Džiaugiamės,
kad esame vienintelis projekte dalyvaujantis savivaldybės lopšelis-darželis.
Zeynep mūsų įstaigoje dirbs
9 mėnesius. Džiaugiamės, kad
ji įsiliejo į ugdomąją veiklą, įnešė jaunystės ir naujų įspūdžių
ne tik vaikams, bet ir visai bendruomenei. Savanorė daugiausia laiko praleidžia dirbdama su
vaikais. Taip ji tikisi įgyti įvairių

Iš Turkijos atvykusi Zeynep rengia pristatymus apie save bei savo šalį/Ritos Rimkevičiūtės nuotrauka

kompetencijų, o pati kartu perteikia ir savo patirtį, rodo iniciatyvą, jungdamasi į nuotolines
pamokėles, padeda mokytojoms pasirengti, rengia pristatymus apie save bei savo šalį.

Vienas iš jos tikslų – išmokti lietuvių kalbą. Na, o mūsų bendruomenei tai dar viena proga ugdyti toleranciją kitų tautų
žmonėms, domėtis užsienio šalimis, kultūra ir papročiais.

Naujas restoranas, besiruošdamas atidarymui pavasarį,
ieško komandos
Esame pačiame Druskininkų centre, naujoje
co-working ir co-living erdvėje „Tech Spa“
Reikalingi (atlygis, neatskaičius mokesčių):
•

PADAVĖJAI-BARMENAI, -ĖS (645 Eur)

•

ADMINISTRATORIUS, -Ė (nuo 700 Eur)

•

VIRĖJAI, -OS (nuo 1050 Eur)

•

VIRĖJO PADĖJĖJAI, -OS (nuo 875 Eur)

•

INDŲ PLOVĖJAI, -OS (645 Eur)
Prisijunk! Skambink arba rašyk:
i.armalyte@gmail.com/ +370 624 94996

Reikalingas liftų elektromechanikas darbui Druskininkuose.

Kontaktinis telefonas 8 623 97 748

Ramunė Karlonienė
Ar žinote, kad viename arbatiniame šaukštelyje dirvožemio yra apie vienas milijardas mikroorganizmų, o ant
adatos smaigalio jų gali tilpti
net milijonas? Litre jūros vandens yra milijardai virusų... O
kiekvienas žmogus turi apie
2-3 kilogramus gyvų mikroorganizmų, be kurių negalėtų gyventi.
Pirmą kartą „Ryto“ gimnazijoje rengiamos mokinių gamtos mokslų konferencijos tema
– „Virusų ir bakterijų galia“. Vasario 24 dieną surengtoje virtualioje konferencijoje simboliškai
atsispindėjo ir nūdienos realijos
– virusai, bakterijos, kaip mūsų
žemės sudedamoji dalis, gyvuoja tarp mūsų, tik vieni iš jų gyvybiškai svarbūs, kiti – epidemijų ir
pandemijų sukėlėjai.
Konferencijos moderatorės
biologijos mokytojos Danutės Šlajuvienės teigimu, mintis surengti gamtos mokslų konferenciją tikrai nenauja,
juo labiau, kad gimnazijoje yra
puikių pavyzdžių (istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros konferencijos), įrodančių naudą ne
tik žinių, bet ir oratorinių gebėjimų, komunikacijos prasme.
Mokytoja tvirtino, kad mokinių
informatyvūs ir įdomūs pranešimai, parengti įprastai pamokai, būna išgirsti tik siauresnėje
auditorijoje,
todėl
labai norėjosi tąsias ribas ir erdves išplėsti. Pirmajai gamtos
mokslų konferencijai ruoštasi
atsakingai, o mokinių parengtų pranešimų buvo aštuonetas.
Beveik dvi valandas trukusio
renginio metu išgirstos mintys
buvo naudingos ir mokiniams,
ir kitiems konferencijos dalyviams bei svečiams.
Abiturientė Dorotėja Dyburytė (mokytoja D. Šlajuvienė) pradėjo konferenciją bendresnės
krypties pranešimu apie pandemijas ir epidemijas, sukrėtusias
pasaulį.
3a klasės mokinė Gustė Suraučiūtė (mokytoja Nijolė Krukonienė) pasakojo apie virusų
ir bakterijų sandarą bei apie jų
plitimo būdus. Mokytojos Daivos Vasiljevienės ugdytinės

Ida Matulevičiūtė ir Miglė Arbačiauskaitė (2c) supažindino su
mūsų dienų virusu, kurio oficialus mokslinis pavadinimas yra
SARS-CoV-2
Koronavirusas
(COVI-19). 2a klasės mokinė
Ugnė Janeliauskaitė (mokytoja Giedrė Matulevičienė) skaitė pranešimą apie klastingą
tuberkuliozę, nepelnytai vadinamą asocialių asmenų, nesilaikančių higienos ar gyvenančių skurdžiai, liga. Apie gripą,
šiandien primirštą, tačiau vis
dar galingą pasaulio priešą,
puikų pranešimą parengė 2a
klasės mokinė Austėja Kleponytė (mokytoja D. Šlajuvienė).
Trečiokės Gretos Jakubauskaitės (mokytoja N. Krukonienė)
pranešimas apie gyvūnus puolančius virusus ir ketvirtokės
Emilijos Dailydaitės (mokytoja
D. Šlajuvienė) pranešimas apie
augalų ligas priminė, kad ne tik
žmonės neatsparūs, kad gamtoje išskirtinių nėra.
Paskutinio pranešimo temos
formuluotė – probleminė. 1b klasės mokiniai Dominykas Lukošiūnas ir Airida Švotrinaitė (mokytoja Elita Senkevič) svarstė,
ko bijoti labiau – skiepo ar ligos.
Pranešėjų pristatymo pradžioje
parodytas animacinis filmukas
apie begemotą, bijojusį skiepų,
tąkart įgavo naujų prasmių. Natūraliu būdu persirgus, imunitetas būna geresnis, tačiau užkrečiamų ligų komplikacijos verčia
sunerimti.
Padėkojusi už gražią iniciatyvą gamtos mokslų mokytojams, direktorė Egidija Vilkienė
pasidžiaugė, kad vasaris gimnazijoje gausus konferencijų,
kad šioje konferencijoje nepabūgo dalyvauti ne tik vyriausieji, bet ir pirmus metus čia besimokantieji. Įsiminė Švietimo
skyriaus vedėjo pavaduotojos
Linos Černiauskienės padėka
ir pastebėjimas: „Esame maža
valstybė, taigi savo šalies gerovės kūrimas mokslo pagrindu
pagirtinas ir veiksnus“.
Gamtos mokslų mokytojai
džiaugiasi pirmuoju savo vieversiu – gamtamoksle konferencija,
dėkoja mokiniams už iniciatyvas
ir triūsą, o fizikos mokytojai Dijanai Bartainienei – už skoningą
ir patrauklų programos maketą.
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Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai šiemet „persikėlė“
į virtualią erdvę

Šiemet „Ryto“ gimnazijos mokinių istorijos konferencija surengta kiek kitaip – virtualioje erdvėje/Konferencijos ekrano nuotrauka

Gabija Januškaitė,
„Ryto“ gimnazija (3a klasė)
2020-ieji – vienareikšmiškai išskirtiniai metai. Pandemija pakeitė daugelio
iš mūsų planus, todėl ir kasmetė, šiemet jau penktoji, Druskininkų „Ryto“
gimnazijos mokinių istorijos konferencija surengta kiek kitaip – virtualioje erdvėje.
Nors šis renginys įprastai vykdavo
gruodį, šį kartą, tikėdamiesi, kad galbūt
turėsime galimybę naujų metų pradžioje į
konferenciją susirinkti gyvai, renginiu pasirinkome paminėti Lietuvos gimtadienį –
Vasario 16-ąją.
Ir nors gyvai konferencija neįvyko, kitoks renginio formatas pateisino visus lūkesčius. Kaip pajuokavo konferencijos
organizatorė, istorijos mokytoja Ramunė Sadauskienė, penktąjį renginio gimtadienį – mažąjį jubiliejų – derėjo paminėti neįprastai...
Šiųmetės konferencijos tema – „UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje“ – pasirinkta neatsitiktinai: 2020-uosius metus
LR Seimas buvo paskelbęs UNESCO
pasaulio paveldo Lietuvoje metais.
2020-aisiais net dvi UNESCO vertybės
– Kuršių Nerija ir Struvės geodezinis lankas, o 2019 m. – Vilniaus senamiestis ir
Kernavės archeologinė vietovė – minėjo gražias įtraukimo į šį sąrašą sukaktis.
Visos šios vertybės ir buvo pristatytos
konferencijos pranešėjų. 3a klasės mokinė Gabija Januškaitė (mokytoja Eglė Aurylienė) pristatė UNESCO organizaciją,
jos svarbą pasauliui ir UNESCO pasaulio
paveldo sąrašo ypatybes. 2a klasės mokinė Eglė Sadauskaitė (mokytoja E. Aurylienė) įdomiai, su originaliomis nuotraukomis ir vaizdine medžiaga pristatė Vilniaus
senamiestį – pirmąją į šį garsų sąrašą
įtrauktą Lietuvos vertybę. Kita antrokė
Agnė Streikutė (mokytoja Laima Streikuvienė) išsamiai papasakojo apie Kuršių
Neriją, kurioje susipina kultūros ir gamtos paveldas, bei Struvės geodezinį lanką, kurio išskirtinumą lemia priklausymas
net dešimčiai valstybių. Ketvirtokas Rytis
Bozys (mokytojas Juozas Dailydė) pristatė istorikams puikiai pažįstamą ir itin saugomą Kernavės kultūrinį rezervatą, o kita
abiturientė Gabija Žūkaitė (mokytoja R.
Sadauskienė) pasakojo apie Nematerialiojo paveldo vertybes – kryždirbystę, dainų ir šokių šventes bei sutartines.

Konferenciją užbaigėme, pasidalindami nuomonėmis apie neįprastą renginio
formatą, padėkomis idėjos iniciatoriams
ir organizatoriams – istorijos mokytojams, geografijos mokytojai L. Streikuvienei, lietuvių kalbos mokytojai Linai
Dudulienei ir technologijų mokytojui Jonui Duduliui, tikriems tautosakos žinovams, padėjusiems rengiant pristatymą
apie nematerialųjį paveldą.
Kitas ilgas tradicijas turintis renginys, kuriuo gimnazijoje minime Vasario 16-ąją, –
dešimtų klasių istorinis-pilietinis projektas
„Tarpukario Lietuva“. Žinoma, ir jis šiemet
vyko kitaip – įprastai į gimnazijos koridorius atpūsdavęs trečiojo ir ketvirtojo praėjusio amžiaus dešimtmečių dvasią, šiemet Ponas Tarpukaris „keliavo“ gerokai
daugiau – apsilankė gimnazijos mokinių ir
mokytojų namuose. Ir jam puikiai pavyko:
pagrindinis renginio akcentas – galimybė
persikūnyti į žymias to meto asmenybes
– aukštuomenės, kariuomenės atstovus,
kunigus, vienuoles ar valstiečius – išliko.
Ne tik šio renginio organizatoriai – dešimtokai, bet ir visa mokyklos bendruomenė atsiuntė daugybę nuotraukų, kuriose
įmantriai pasipuošusius ponus, ponias,
ponaičius ir paneles sunku ir beatpažinti, o šiuolaikinės technologijos net ir su-

Nors projektas „Tarpukario Lietuva“ šiemet surengtas virtualioje erdvėje, pagrindinis jo akcentas – galimybė
persikūnyti į žymias to meto asmenybes – išliko, mokyklos bendruomenė atsiuntė daugybę nuotraukų, kuriose
įmantriai pasipuošusius ponus, ponias, ponaičius ir paneles sunku ir beatpažinti/Asmeninio archyvo nuotraukos

teikė šiokį tokį pranašumą. Keletas mokinių ir mokytojų nuotraukų redagavimo
programomis iš tiesų perkėlė save į tarpukarį – fotografijos autentiškumu nenusileidžia originalioms to meto nuotraukoms.
Visas jas filmuku pavertė 3b klasės mokinė Greta Jakubauskaitė, o šis filmukas,
kuriame skamba ir tarpukario Lietuvos
estrados dainininko Antano Šabaniausko dainos, paskelbtas socialiniame tinkle

„Facebook“. Taigi dabar jis džiugina ne tik
gimnazijos bendruomenės akis.
Vis dėlto, kad ir koks įdomus bebūtų
virtualus abiejų renginių formatas, ir kitą
konferenciją, ir Poną Tarpukarį tikimės
pasitikti gyvai – juk nėra geresnės dovanos konferencijos dalyviams, kaip susidomėjusios publikos akys ir gyvi plojimai, o tarpukario dvasią labiau jaučiame
jį pasitikdami kartu.
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Druskininkų savivaldybės VSB: „Gyventojams rūpi jų sveikata,
jie žino judėjimo naudą“
Visuomenės gyvenimo suvaržymai daugeliui pristabdė
įprastas veiklas ir pakeitė laisvalaikio leidimo būdus. Socialinis uždarumas galėjo paskatinti ir kiekvieno iš mūsų
sėslumą, uždarumą, fizinį pasyvumą. Norėdamas motyvuoti gyventojus, Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras pakvietė juos
dalyvauti vasario mėnesio fizinio aktyvumo iššūkiuose.
Viena iš užduočių buvo nereikalaujanti jokio specialaus pasiruošimo ar priemonių – tiesiog
vaikščioti, bėgioti, eiti su šiaurietiško ėjimo lazdomis, laikan-

tis visų karantino reikalavimų,
ir taip visą vasario mėnesį rinkti
žingsnius. Nuotolinės orientacinės varžybos aktyviai pramogai
subūrė šeimas. Užduotys paprastos, bet, kaip ir visuose renginiuose, dažniausiai sėkmę ir
dalyvių aktyvumą lemia palankios oro sąlygos. O šis vasaris
buvo, kaip niekada, šaltas, žvarbus ir snieguotas. Dėl to kita užduotis buvo labiau pritaikyta atlikti šiltai namuose – pratimas
„lenta“, kai tam tikrą laiką reikia išlaikyti kūną lygioje padėtyje, remiantis tik alkūnėmis ir
kojų pirštais. Kaip ir visose fizinėse veiklose, buvo svarbu iš-

Gavau vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą ir
naują atliekų išvežimo grafiką. Man kyla klausimų –
kur ir kaip galėčiau juos išsiaiškinti? Ar galiu užeiti į
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą?
Dėl karantino reikalavimų ir, atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas, gyventojai visais klausimais
informuojami ir aptarnaujami tik
nuotoliniu būdu. Geriausia klausimus pateikti elektroniniu paštu
info@alytausratc.lt – specialistai
parengs ir atsiųs išsamų atsakymą.
Užklausoje būtina nurodyti pagrindinius duomenis: mokėtojo kodą,
vardą, pavardę, objekto adresą,
kitus kontaktinius duomenis. Nepateikus reikalingų duomenų, užklausos nebus nagrinėjamos.
Skambinančiųjų telefonu prašome supratingumo ir kantrybės.
Skambučių srautas yra labai didelis, todėl gali tekti palaukti. Dėl

vietinės rinkliavos reikia skambinti
telefono numeriu (8 315) 72843.
Paskambinus, reikia išklausyti
informaciją ir pasirinkti reikiamą
savivaldybę – būsite sujungti su
specialistu, atsakingu už konkrečią savivaldybę. Kitais klausimais
skambinkite tel. (8 315) 72842.
Atsiprašome, kad dėl didelio
skambučių srauto ir specialistų
užimtumo ne visuomet pavyksta
greitai
prisiskambinti.
Patikiname, kad į visus klausimus bus
atsakyta ir kiekviena situacija išanalizuota, tad maloniai prašome
kreiptis vėliau, jei šiuo metu susisiekti nepavyksta.
Primename, kad įstatymų nustatyta tvarka atsakymams į klausimus parengti yra skiriama 20
darbo dienų.

laikyti reguliarumą – daryti pratimą kasdien, kaskart didinant
krūvį po 5 sekundes. Užduotis
paprasta, bet reikalaujanti viso
kūno raumenų darbo. Žinioms
pasitikrinti buvo surengtas sveikatos ir vėžinių ligų srities interaktyvusis protmūšis.
Mėnesio rezultatai pranoko visus lūkesčius. Druskininkų savivaldybės gyventojai maloniai
nustebino įsitraukimu, įrodė,
kad jiems tikrai rūpi jų sveikata,
žino judėjimo naudą. Ir oro sąlygos ne visada yra reikšmingos!
Vaikai ir suaugusieji kasdien aktyviai vykdė „lentos“ užduotį,
prisiminti turtingą miesto istoriją

ir Druskininkų objektus padėjo
beveik valandą laiko pareikalavęs orientacinis žygis. Viena iš
labiausiai pasisekusių ir naudingiausių fizinio aktyvumo veiklų
yra ėjimas pėsčiomis. Tai puikiai įrodė žingsnių iššūkio „Vasario mėnesio čempionas“ dalyviai, kartu nuėję 14,5 milijono
žingsnių – net 10 500 km! Druskininkiečiai įrodė, kad gali ir
moka džiaugtis judėjimo laisve.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad net trumpas pasivaikščiojimas geriau, nei jokio
pasivaikščiojimo. Vos keli fiziniai pratimai per dieną duos

daugiau naudos, nei visai jokio
pratimo. Daug dirbantiems prie
kompiuterio ekranų būtina kas
valandą bent po 5 minutes pasivaikščioti, atlikti keletą pratimų akių mankštai. Juos galite
surasti mūsų interneto puslapyje www.druskininkuvsb.lt Dėkojame visiems, aktyviai dalyvaujantiems mūsų veiklose!
Rūpinkimės sveikata – dalyvaukime prevencinėse nemokamose sveikatos patikros programose ir paskatinkime jose
dalyvauti savo artimuosius!
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Išnuomojamos
administracinės
patalpos su
baldais
nuo 14 kv. m. iki
300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2

Tel. 8 633 35555
Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6

Tel. 8 682 57295
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Užuojautos
Norime stipriai Tave apkabinti, nuraminti skausmingas mintis,
savo šiluma pasidalinti, laiko vaistų uždėti ant širdies..
Ir palaukti kol skausmas atlėgs.
Mirus mylimai žmonai Antaninai Pakašienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Antaną ir jo šeimą.
S. ir J. Dudzinskai, S. ir V. Rutkauskai
Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...
Skaudžią gyvenimo valandą nuoširdžiai užjaučiame
Mildą Baubonienę, į paskutinę kelionę išlydėjus mylimą vyrą
Kęstutį Baubonį.
Netekties skausmu dalijasi darbuotojo ir kolegos netekęs
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos kolektyvas
Ją palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir jos ištarti žodžiai...
Mirus Izabelei-Skliutaitei Navarackienei,
nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius.
Veisiejų g. 22 namo kaimynai
Nepareis, nesugrįs, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.
Mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Kristinai Sviderskienei ir jos artimiesiems.
Druskininkų PSPC kolektyvas
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Vaclovą Agintą,
mirus mylimai Mamai.

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Druskininkų
savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą

G. Žilevičienė ir R. ir R. Gerasimavičiai

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad žemdirbiai, pageidaujantys gauti paramą
pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), paraiškas gali
teikti nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. imtinai.
Programos tikslas –pilnai ar iš dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems ir vykdomiems Programos projektams (toliau – Projektai) Druskininkų
savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Programos tikslą ir uždavinius, nustatyti paramos teikimo
prioritetai.
Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmimo programos
projektui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu:
www.druskininkusavivaldybe.lt „Savivaldybės naujienose“ ir skyriuje „Pradžia“/Veiklos sritys/
Žemės ūkis/Žemės ūkio valdos ir ūkininkų ūkiai.
Paramos paraišką ir (arba) papildomus dokumentus savivaldybei pateikti galima šiais būdais:
1. Siunčiant registruotu paštu Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, LT66119, Druskininkų sav. (pasirinkus šį būdą, kartu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz., notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus).
2. Siunčiant elektroniniu paštu info@druskininkai.lt, pasirašant siunčiamą paraišką saugiu
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – kvalifikuotas elektroninis parašas). Pridedamų dokumentų kopijos,
pateiktos kartu su elektroniniais ryšiais pateikta paraiška, taip pat turi būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Atvykti į Savivaldybę ir pateikti pareiškėjui asmeniškai arba per įgaliotą asmenį teisės
aktų nustatyta tvarka.
Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00
val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel.
8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės informacija

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 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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2021.03.05 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 (Pra)rasta karta.
14:00 Žinios.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ – Milano „AX Armani Exchange“.
22:05 Auksinis protas.
23:30 Raganos medžioklė.
01:05 Gyvenimas aukštybėse.
03:00 Istorijos detektyvai.
03:45 Klausimėlis.
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
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“.
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bulius Ferdinandas“.
21:40 „Galaktikos sergėtojai. 2 dalis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Galaktikos sergėtojai. 2 dalis“.
\00:30 PREMJERA „Pasiruoškite
smūgiui“.
02:10 „Olimpo apgultis“.
04:15 „Majų baikerių klubas“.
05:20 „Atsargiai! Merginos“.
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 penktadienis.
21:00 Oušeno 8.
23:15 Ekstremalus greitis.
01:00 Po saulėlydžio.
02:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:10 „Kalnietis“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laisvės TV valanda.
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 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laisvės TV valanda.
04.00 Bušido ringas.
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Ypatinga užduotis.
23:25 Metro užgrobimas 123.
01:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „CSI. Majamis“.

2021.03.06 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Dizaino dokumentika.
07:40 Sunkus vaikas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:50 Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
13:45 Komisaras Montalbanas.
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 Dainuok su manim.
22:40 Išsiskyrimas.
00:30 Raganos medžioklė.
02:00 Beržynas.
05:15 Ponių rojus.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
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 istorijos“.
12:00 „Nuostabūs metų laikai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Nuostabūs metų laikai“.
13:05 „Sarila. Prarastoji žemė“.
14:45 „Parduotuvių maniakės išpažintis“.
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 „Gaujų karai. Princai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Princai“.
22:40 „Pirmoji eskadrilė“.
01:30 „Galaktikos sergėtojai. 2
dalis“.
03:55 „I.T. Neribota prieiga“.
06:35 „Saugokis meškinų“.
07:20 „Berniukas Blogiukas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Vasaros stovyklos sala“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios.
10:00 Tintino nuotykiai. Vienaragio
paslaptis.
12:10 Kaip valgyti keptus sliekus.
13:55 Zatura. Nuotykiai kosmose.
16:00 Ištikimoji.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Didžiapėdžio vaikis.
21:20 Mušeikų šeimynėlė.
23:35 Interviu su diktatoriumi.
01:50 Oušeno 8.
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.

10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Skonio reikalas.12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.30 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“.
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 „Pėdsakas“.
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 „Paslaptys“.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 „Brazilija – gamtos istorija.
Rojaus pakrantė“.
11:45 „Lemtinga diena“.
12:45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Itališkas
apiplėšimas.
00:20 AŠTRUS KINAS Angelų medžioklė.
02:05 Ypatinga užduotis.

2021.03.07 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Ką veikti?!
12:00 Pasaulio gamtos stebuklai 2.
12:50 Užburianti Australija.
13:45 Puaro.
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.
21:00 Perplaukus Atlantą.
22:00 Bodo.
23:50 Paskutinis pasivažinėjimas.
01:15 Išsiskyrimas.
03:00 Pasivaikščiojimai.
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Mulan“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Mulan“.
13:45 „Baltuolė ir Rožytė“.
15:10 „Enderio žaidimas“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Enderio žaidimas“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Dambis“.
21:50 „Londono apgultis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Londono apgultis“.
23:50 „Banga žudikė“.
01:30 „Kikboksininkas. Atpildas“.
03:35 „Nesuvestos sąskaitos“.
06:25 „Saugokis meškinų“.
07:10 „Berniukas Blogiukas“.

07:35 „Ogis ir tarakonai“.
07:55 „Vasaros stovyklos sala“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:25 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Kiškių mokykla.
11:25 Mažius.
13:10 Mergina iš Džersio.
15:15 Viskas normaliai!
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:15 Trys milijonai eurų.
00:05 Skambutis 3.
02:05 Mušeikų šeimynėlė.
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 „TV Europa pristato.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
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 Laisvės TV valanda.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 „TV Europa pristato. Lietuvos
sienų apsauga. Muitinė“.
03.55 Mūsų gyvūnai.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Baltijos komandinis
galiūnų čempionatas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
I etapas.
10:05 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 „Brazilija – gamtos istorija.
Apsemtas miškas“.
11:45 „Lemtinga diena“.
12:45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:45 Itališkas apiplėšimas.
01:55 Angelų medžioklė.

2021.03.08 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
14:00 Žinios.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
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.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Išpažinimai.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama.
04:00 LRT forumas.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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
„Nematomi skaičiai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Nematomi skaičiai“.
00:30 „Einšteinas“.
01:35 „Majų baikerių klubas“.
02:40 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:35 „Majų baikerių klubas“.
04:35 „Einšteinas“.
05:30 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „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.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
00:35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:55 Trys milijonai eurų.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
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 Laisvės TV valanda.
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 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Partizanų keliais.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Priverstas žudyti.
23:05 „Mirtinas ginklas“.
00:05 „Legendų biuras“.
01:15 „Gyvi numirėliai“.
02:10 „CSI. Majamis“.
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2021.03.09 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
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. Gediminaičių Europa.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Slėpynės.
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. Gediminaičių Europa.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 NAUJAS SEZONAS „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
„Apgultis“.
00:25 „Skubi pagalba“.
01:20 „Einšteinas“.
02:20 „Majų baikerių klubas“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Einšteinas“.
05:25 „Atsargiai! Merginos“.
06:00 „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 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Mokytojas.
01:15 Teisingumo angelas. Pipirmėtė.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:30 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laisvės TV valanda.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.

20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Vyrų šešėlyje.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Tiltas“.
09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Hadsono vanagas.
23:05 Priverstas žudyti.
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:30 „CSI. Majamis“.

2021.03.10 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
09:00 Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
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 Belgravija.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Langas į valdžią.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 PREMJERA „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 PREMJERA „Rytietiški saldumynai“.
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 „Žvaigždžių karai. Galia nubunda“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Žvaigždžių karai. Galia nubunda“.
00:55 „Einšteinas“.
01:50 „Majų baikerių klubas“.
02:50 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Majų baikerių klubas“.
04:50 „Einšteinas“.
05:40 „Atsargiai! Merginos“.
06:00 „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 Pabėgimo planas.
00:45 Mokytojas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 #NeSpaudai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mūsų gyvūnai.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:25 „Pragaro virtuvė“.
07:30 „Mano virtuvė geriausia“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Pragaro virtuvė“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Keršto valanda. Teisingumas.
22:55 Hadsono vanagas.
01:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:25 „CSI. Majamis“.

2021.03.11 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Klausimėlis.
06:20 Gyventi kaime gera (kart.).
06:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
07:20 Sugrįžimas į paslaptingą
sodą.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Dokumentinė apybraiža „Deganti vasara: 1988-ieji“.
12:00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų
pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje.
12:30 Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir
šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13:45 Gražiausios poetų dainos
Kovo 11-ajai.
15:10 Dainuoju Lietuvą.
15:25 Laisvės vaikai.
16:30 Įdomiosios pamokos. Kovo
11-oji.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Gimtinė.
20:10 Dviračio žinios.
20:30 Panorama.
21:00 „Nepriklausomybės laikas“.
22:45 Grančesteris.
23:35 Stovinčioji ant tilto.
00:45 Kai susitinka vakaras ir rytas.
01:40 Dainuoju Lietuvą.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Įdomiosios pamokos. Kovo
11-oji.
03:00 Panorama.
03:30 Pareiga tiesai.
04:20 Vakaras su Edita.
05:15 Ponių rojus.

06:10 „Žvaigždė prieš blogio jėgas“.
07:55 „Bulius Ferdinandas“.
10:00 „Paslaptinga karalystė“.
12:05 „Guliverio kelionės“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Guliverio kelionės“.
13:50 „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
16:05 „Naktis muziejuje“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Naktis muziejuje“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Nacionaliniai apdovanojimai
„Lietuvos garbė 2021“ .
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 TIESIOGIAI Nacionaliniai apdovanojimai „Lietuvos garbė 2021“.
22:30 „Pjūklo ketera“.
01:15 „Einšteinas“.
02:10 „Majų baikerių klubas“.
04:20 „Einšteinas“.
05:15 „Vieniši tėvai“.
05:40 „Atsargiai! Merginos“.
06:20 Robinzono Kruzo
sala.
08:00 Munis. Mažasis Mėnulio globėjas.
09:40 Smurfai.
11:45 Žmogus-voras 3.
14:35 Kelionė į Žemės centrą.
16:25 Kaukė.
18:30 Žinios.
19:30 Tobulas pasimatymas.
21:45 Pats sau milijonierius.
23:40 Roninas.
02:00 Pabėgimo planas.
03:50 Alchemija.
04:20 Ciklas „Menininkų portretai“.

05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 #NeSpaudai.
08.00 „Paslaptys“.

09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 Laisvės TV valanda.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Filmas apie Kazimierą Motieką.
13.35 Filmas apie Valerijoną Šadreiką.
14.00 Gyvai. Vairas.
15.00 Koncertas „Jonis“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Pirmininko diplomatija. Atkurtosios Lietuvos kelias“.
17.35 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“ .
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
20.30 Koncertas „Arvydas Vilčinskas“.
21.30 „Lošėjas”.
23.55 „Pirmininko diplomatija. Atkurtosios Lietuvos kelias“.
01.00 Mūsų gyvūnai.
01.30 Koncertas „Arvydas Vilčinskas“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 #NeSpaudai.
03.50 Skonio reikalas.
04.10 Kaimo akademija.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:20 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
07:15 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
09:15 „Brazilija – gamtos istorija“.
11:35 Beverli Hilso nindzė.
13:25 Riterio žvaigždė.
16:05 Prarastasis.
19:00 Kovo 11-osios laužai.
21:00 Starskis ir Hečas.
23:05 Keršto valanda. Teisingumas.
01:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:25 Beverli Hilso nindzė.
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Dėmesio!

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

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

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

BALDAI
Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos,
čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Reklama didžiausio Dzūkijos regione
tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
dirbti pilnu etatu šaltkalvio-suvirintojo.
Darbo užmokestis — 600 eurų bei mokami priedai, priklausantys nuo rezultato. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel.
(8 313) 51405 arba el. p. info@dku.lt

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas. Reisai: Lietuva-Suomija-Lietuva.

Teirautis telefonu 8 618 63385.

Remontuojame butus (dažome, glaistome, klojame
plyteles, dedame laminatą) ir kiti darbai.

Tel. 8 622 33034

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, geras privažiavimas.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

UAB „Mirasta“
SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Buiteka, 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

V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Oro filtrų gamintoja UAB „M-Filter
EU“, Druskininkuose veikianti jau 10
metų, ieško darbininko (operatoriaus).
Darbas pamaininiu grafiku.
Atlyginimas (bruto) – nuo 700 Eur.
CV prašome siųsti el. p.
darius.jonaitis@m-filter.fi
Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuotojų darbui su šaldytuvais, tentais, puspriekabėmis reisams: Lietuva – Italija – Lietuva; Lietuva – Italija – Rusija.
Darbas Europoje (kadencijomis).
Kontaktinis tel. 8 622 22333

Dainavos žynys
Būrimai
telefonu.
Tel. 8 608 33221

Butų, laiptinių remontas, vonių restauravimas, santechnika.

Tel. 8 699 34792

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Aukso supirkimas visą parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto. Tel.8 685 04034
Remontuojame namus,
butus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus.
Tel. 8 631 76783

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693

Tel. 8 624 69222

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

Superkame benzininius automobilius geriausia kaina!
Tel. 8 648 18770

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur/100g)
gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640
Statybiniai lauko darbai, nedidelių pastatų griovimas, grindinių klojimas, kelių ar įvažiavimų įrengimas, medžių sodinimas,
statybinių atliekų išvežimas, transporto ir technikos nuoma.

Tel. 8 628 75156

Mediena, malkos: rąsteliai, kapotos.
Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario,
31,32 kv. m butas, 3 aukšte iš
4, Gardino g. 17. Kaina – 25
000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodu 36 kv. m butą Vilniaus al.10. Kaina – 41 500
Eur. Tel. 8 655 60000
Parduodamas erdvus ir pilnai
įrengtas 2 kambarių butas, 2
aukšte su požeminio parkavimo vieta naujesnės statybos
name, Liepų g. 2A.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 69 kv. m., 3
kambarių butas naujos statybos name, Liškiavos g. Butas
su grindininiu šildymu, labai
mažos šildymo išlaidos. Yra
privati parkavimo vieta.
Tel. 8 638 85452
Parduodamas 4 kambarių, 74,
26 kv. m butas: 4 aukštas iš
5, Veisiejų g. Kaina – 67 000
Eur. Tel. 8 618 01715
Parduodamas 22 arų namų
valdos sklypas naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietėje
Viečiūnuose, komunikacijos,
geras privažiavimas. Kaina –
17 500 Eur, derinama.
Tel. 8 624 69222
Neravuose parduodami penki
namų valdos sklypai (12, 13,
14, 15 arų). Galima pirkti visus
kartu, galima – atskirai.
Tel. 8 614 15457
Parduodamas garažas Viečiūnuose. Tel. 8 647 18615
Netoli Druskininkų, Veršių
kaime parduodamas 58 arų
žemės paskirties sklypas.
Tel. 8 612 85139
Parduodamas 1 ha miško su
žeme Vileikių kaime. Kaina –
3 200 Eur. Tel. 8 652 09965
Parduodamas 10 arų žemės
sklypas sodų bendrijoje „Rai-

gardas“: Rasos g., be pastatų,
sutvarkyti visi dokumentai.
Tel. 8 646 56786

Nuoma
Išnuomojamas šiltas 3 kambarių butas prie „Atgimimo“
vidurinės mokyklos.
Tel. 8 623 23482

Išsinuomotų
Ilgalaikei nuomai ieškomas
nebrangus 1 kambario butas,
pageidautina ne bendrabučio
tipo name. Tel. 8 679 10604

Parduoda avižas, tinkančias
sėklai, rugius, triušius.
Tel. 8 672 49828

Transporto priemonės ir jų
dalys
Naudotos įvairių išmatavimų
padangos lengviesiems automobiliams, 1996 m. „Volkswagen Golf 3“ ir „Volkswagen
Passat“ skardinių ratlankių
R14 firminiai plastikiniai gaubtai ir centrinės skylės dangteliai nuo 2 Eur. Tel. 8 686
43600 ir 8 676 45137
2003 m. „Renault Scenic“: 1.6
l benzinas, labai gera būklė, iš
Vokietijos. Tel. 8 692 44465

Miškas, mediena, malkos
Parduodamos įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Pušinės lentos (2 cm storio,
plotis – 10 cm, ilgis – 2 m 50
cm, kiekis – 251 vnt.), kaina – apie 150 Eur už kub. m,
vienos lentos kaina – 0, 80
Eur/ct), bruseliai 5 cm x 5 cm,
ilgis – 6 m, kiekis – 60 vnt.,
kaina – apie 150 Eur už kub.
m, pušinės malkos.
Tel. 8 676 45137

Ilgalaikei nuomai ieškomas
butas Druskininkų miesto
centre, naujos statybos name.
Tel. 8 628 75156

Parduodamos malkos.
Tel. 8 608 70658

Mama su dukra išsinuomotų
butą ar kambarį, nesiūlyti Kalviškių mikrorajone.
Tel. 8 662 07201

Įvairūs daiktai

Žemės ūkio produkcija
Parduodu: bulves, ž. kviečius,
ž. kvietrugį, rugius, avižas,
miežius ir šieną rulonais.
Tel. 8 699 18639
Saldieji lubinai, atsparūs ligoms. Tel. 8 605 63837
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 604 57252
Parduodu bitinę faceliją, kviečius, miežius, avižas, rugius,
šiaudus. Tel. 8 616 11588
Parduoda smulkias pašarines
bulves. Tel. 8 600 87188

2 lovos, kurios gali būti naudojamos atskirai arba kaip
dvigulė lova, rašomas stalas ir
kėdė. Tel. 8 682 40545
Naudota dujinė viryklė „Beko“,
užuolaidų karnizai (3 vnt.),
lova – 10 Eur.
Tel. 8 603 94991
Kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“ ir TV priedėlių „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 dydis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600
Naujas planšetinis kompiuteris „Alcatube“ už puikią kainą.
Tel. 8 692 44465
Spinta ir sekcija – po 20 Eur,
stalai ir spintelės – po 10 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodama naudota ketaus
krosnelė (stiklinės durelės),
galingumas – 6 kW, kaina –
150 Eur. Tel. 8 601 00029
Naujos odinės striukės, švarkai ir avikailiai. Kaina – nuo 20
eurų. Tel. 8 698 40430
Skalbimo mašina ,,Standart
XPB46-1298S“ su skalbinių
gręžimu. Praktiškai nauja. Kaina – 60 Eur. Tel. 8 652 72161

Perka
Perku 1-2 kambarių butą centre. Pageidautina be remonto,
gali būti su skola. Atsiskaitytume iš karto.
Tel. 8 600 86856
Perku namelį-kemperį, prikabinamą prie mašinos ir
„MAZ“: 2 vietų, geros būklės,
su dokumentais.
Tel. 8 692 44465
Pirkčiau gėles: alaviją ir „Jeronimą“. Tel. 8 313 53611
Ieškomas pirkti sklypas Raigardo sodų bendrijoje. Gali
būti apleistas.
Tel. 8 628 75156
Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 609 67777
Perku gręžimo stakles ir oro
kompresorių. Tel. 8 610 48759
Audiokasetes, vinilines plokšteles. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 686 14096
Perku naujametines eglutės
dekoracijas, girliandas, žaisliukus: snieguoles, senelius,
lėles, meškiukus.
Tel. 8 651 89996
Brangiai perku senus eglutės
žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į namus.
Tel. 8 653 96 521

Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis
prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 615 77277
Reikalingas apdailininkas vidaus ir išorės darbams atlikti.
Tel. 8 679 70312

Ieško darbo
Ieško slaugės darbo, gali
slaugyti ligonį, prižiūrėti namus, darbo patirtis.
Tel. 8 631 52541
45 m. vyras ieško darbo: gali
prižiūrėti sodybą, tvarkyti
aplinką, atlikti kitus ūkio darbus, joje gyventi.
Tel. 8 604 72710
46 m. statybininkas ieško darbo 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 dienomis, ir savaitgaliais.
Tel. 8 676 52360
50 m. vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 600 71062

Pamestas automobilio raktas, takelyje prie Vijūnėlės su
užrašu „H“. Tel. 8 618 12696
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Mielos moterys,
Kovo 8-ąją, kai po šaltos žiemos bunda gamta, o žemę šildo pirmieji taip pasiilgti saulės spinduliai, leiskite Jus pasveikinti su Tarptautine moterų diena.
Esate didžiausias ir neįkainojamas mūsų turtas – būtent Jūs savo šypsenomis, moterišku žavesiu, stipria intuicija bei sumanumu kuriate geresnį ir gražesnį pasaulį, išsprendžiate sunkias situacijas, įveikiate visus iššūkius.
Nėra Žemėje tokių kliūčių, kurių negalėtų įveikti Moterys.
Dėkojame Jums už profesionalų darbą, už Jūsų sielų šilumą, šviesias šypsenas, už palaik ymą ir optimizmą, už neįkainojamą indėlį į mūsų bendrą veiklą!
Linkime Jums stiprybės, sveikatos, gražių laimės akimirkų namuose ir puikių rezultatų darbe, į kurį būtinai visi sugrįšime.
Būkite mylimos, gerbiamos ir vertinamos ne tik Kovo 8-ąją, bet visus metus, kiekvieną dieną!
VšĮ sanatorijos „Belorus“ kolektyvo vyrai

Už sanatoriją „Belorus“ ir jos darbuotojus –Druskininkų kova iki galo
Jau trečią mėnesį vykstanti kova už neteisėtas sankcijas „Belorus“ sanatorijai apima vis platesnį frontą. Nors
Druskininkų savivaldybės vadovai ir kai kurie Seimo nariai imasi pačių įvairiausių
priemonių, kad sanatorijos
situacija būtų kuo greičiau
išspręsta, šalies valdžia, atsakingos institucijos, „Swedbank“, nuo kurio ir prasidėjo ši drama, nieko konkretaus
neatsako ir konkrečių veiksmų nesiima.
Šią savaitę Druskininkų
meras Ričardas Malinauskas pateikė „Swedbank“ šešis konkrečius klausimus
dėl sankcijų taikymo „Belorus“ sanatorijai, apie tai jis
pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Laukdami atsakymo į šiuos
klausimus, „Belorus“ sanatorijos darbuotojai trečiadienį surengė piketą prie
„Swedbank“
Druskininkų
skyriaus, reikalaudami konkrečių atsakymų į mero pateiktus klausimus.
Seimo narys negaili ironijos
Aktyviai už sanatorijos „Belorus“ žmones kovojantis Seimo
narys Zenonas Streikus teigė,
jog išsiųsta gausybė raštų dėl
„Belorus“ problemos, organizuojami Seimo narių susitikimai
su verslo institucijų vadovais,
ministerijų atstovais, politikais.
Jis įsitikinęs, jog ši situacija labai paranki Baltarusijos režimui.
„Ir sporte, ir politikoje kartais
nutinka, kad įvartis įmušamas į
savo vartus. Manau, kad Baltarusijos režimo visa kariauna net
sapne nesapnavo apie solidžią
finansinę ir politinę kalėdinę dovaną iš Lietuvos – sankcijas sanatorijai „Belorus“ Druskininkuose.
Visiškai dėl pateisinamos
priežasties nebereikės kasmet skirti apie 7 mln. eurų sunkią negalią turinčių vaikų, kurie,
manau, jam šiuo metu ne itin
rūpi, reabilitaciniam gydymui.
Dar 2-3 mln. eurų susitaupys
dėl sustabdyto remonto ir įrangos atnaujinimo.
Manau, kad Lukašenka ne
kartą gudriai šypsosis sau į ūsą,
pagalvojęs, kad Lietuva pati jį
atlaisvino nuo režimui reikalingų pinigų eikvojimo sanatorijoje
dirbančių 350 Lietuvos piliečių
darbo apmokėjimo, kad daug
pajamų neteks įvairios Lietuvos
įmonės, tiekiančios produktus
ir paslaugas, kad 400 bedarbių
užplūs socialinius skyrius...
Taigi jau šįmet Lukašenkos režimas, be jokių skrupulų ir pasiaiškinimų prieš sunkią negalią turinčių vaikų šeimas, galės
apie 10 mln. eurų „dovaną“ skirti represijų stiprinimui, OMON‘o

Trečiadienį Druskininkuose, prie „Swedbank“ skyriaus surengtas jau trečias VšĮ sanatorija „Belorus“ darbuotojų piketas/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

amunicijai ir premijoms ar Astravo projektams.
400 sanatorijos „Belorus“ be
darbo paliktiems ir pažeminimą išgyvenantiems darbuotojams, sunkią negalią turinčioms
baltarusių šeimoms labai sunku
suprasti ir patikėti, kad nerasdami laiko ramiai išsiaiškinti šį
nesusipratimą, mes, dėdamiesi
baudžią režimą, jį penime, baudžiame niekuo dėtus negalią turinčius vaikus, socialiai ir moraliai žlugdome profesionalius
medicinos įstaigos darbuotojus,
sėjame netikrumo ir neteisybės
sėklas“, – mintimis dalijosi Z.
Streikus.
Meras Ričardas Malinauskas: „Visiems trūksta drąsos
pripažinti, padarius klaidą“
„Mano Druskininkai“ domėjosi,
ką Savivaldybės meras galvoja apie šalies valdžios institucijų abejingumą, sprendžiant „Belorus“ problemą, ir apie tikrąsias
sankcijų skyrimo priežastis
– Druskininkų savivaldybė,
Seimo nariai dėl „Belorus“
problemos kreipėsi į visas
įmanomas institucijas. Kaip
vertinate adekvačios reakcijos nebuvimą į visus kreipimusis? Kodėl taip yra?
– Man atrodo, kad kuo toliau,
tuo vis didesniam Lietuvos
žmonių skaičiui kyla abejonių, jog mes gyvename ne teisinėje valstybėje, bet politinių
vertinimų, politinių sprendimų,
politinių klaidų šalyje, kurioje
niekas nenori prisiimti atsakomybės: nei institucijos, nei valdžia, nei teisėsauga. Beveik
neabejoju – jei dėl „Belorus“
kreipsimės į Generalinę prokuratūrą, bus sukama, vyniojama, virvės vejamos. Labai pasikeistų mano nuomonė, jei po

kreipimosi į teisėsaugą, ledai
pajudėtų. Manau, jog dėl sankcijų „Belorus“ sanatorijai buvo
padaryta klaida. Tik kyla klausimas, ar ji piktybinė, ar nepiktybinė? To dabar negaliu pasakyti. Laikas parodys. Bet tai,
kad šioje valstybėje neįmanoma surasti tiesą, jau ne kartą
teko patirti, remiantis ir savo
asmenine patirtimi.
– „Swedbankui“ išsiųsti labai konkretūs klausimai. Kaip
manote, ar jie sugebės į juos
atsakyti?
– Manau, kad kai kuriose vietose jie dangstysis konfidencialumu, kitur prirašys apie nieką.
Ir abejoju, ar sulauksime tikro ir
konkretaus atsakymo. Jie teisybės sakyti nenori, nors mes ją
numanome. Bet tai, kas vyksta,
protu nesuvokiama ir žodžiais
neapsakoma.
– „Belorus“ veiklos sustabdymas – didelis nuostolis
miestui ir valstybei, prarandame daug pinigų, nekalbant
apie žmogiškuosius dalykus.
Ar tai nėra priežastis kuo
skubiau išspręsti problemą?
– Esu įsitikinęs, kad kai kuriems veikėjams Vilniuje, manau, jie netrukus išaiškės, visiškai į tai nusispjaut. Man atrodo,
kad jiems asmeninė nauda, reitingai daug svarbesni už šimtus
ar tūkstančius eilinių žmonių, už
įstatymus, už Lietuvos ekonomiką – jiems į viską nusispjaut.
– Panašu, kad valdžia pasikeitė į blogąją pusę, einam į
demokratijos užribį?
– Per dvidešimt metų taip dar
nebuvo, grimztame į visišką dugną. Per tuos dvidešimt metų,
kai esu Savivaldybės vadovas,
mačiau daug valdžių, prisimenu, kokie buvo ministrai, ko-

kie premjerai, kaip klausimus
sprendė, kaip viskas vyko. O tai,
kas ir kaip dabar daroma, tai čia
tas pat, kaip Žemė ir Marsas.
Dabar viskas linksta į tai, kad
dėl sanatorijos „Belorus“ buvo
padaryta klaida, tačiau visiems
trūksta drąsos ją pripažinti.
Surengtas jau trečias piketas
Trečiadienį
Druskininkuose,
prie „Swedbank“ skyriaus surengtas jau trečiasis VšĮ sanatorija „Belorus“ darbuotojų piketas.
Trečią mėnesį beveik 400
žmonių gyvena nežinioje –
„Swedbank“ iki šiol nepateikė
oficialių, dokumentais pagrįstų atsakymų į vieną paprastą
klausimą – kokiu konkrečiu dokumentu remiantis, buvo užblokuotos gydymo įstaigos VšĮ sanatorija „Belorus“ sąskaitos?
„Iki šiol yra patiektos trys skirtingos versijos. Tikimės, kad viešumas padės nutraukti šią tylos
sieną, ir situacija pagaliau bus
sprendžiama iš esmės. Paskutinį kartą su darbuotojais buvo
atsiskaityta už gruodį. Šiandien
jau turime kovo mėnesį – žmonės nuo naujų metų likę be jokių pajamų, jiems auga skolos,
baigiasi santaupos. Esame kreipęsi dėl sąskaitų atlaisvinimo
algoms ir komunaliniams, bet

bankas tyli“, – sakė sanatorijos
„Belorus“ Darbo tarybos pirmininkas Vladislavas Šaruckis.
Jis pažymėjo, kad teismas priėmė sanatorijos ieškinį dėl neteisėtų banko veiksmų, įšaldant
gydymo įstaigos sąskaitas. „Tačiau teismo procesai užtrunka,
o žmonėms reikia gyventi čia ir
dabar. Ir siūloma valstybės „pagalba“ – bedarbio pašalpa –
nėra išeitis. Visi supranta, kad
ilgalaikėje perspektyvoje darbo
beveik 400 žmonių tikrai neatsiras nei Druskininkuose, nei Lazdijų ar Varėnos savivaldybėse.
O ir varyti žmones į gatvę yra
absurdas, kuomet akivaizdu, jog
kažkur įsivėlė klaida“, – sakė V.
Šaruckis.
Nuo 10 iki 15 val. prie „Swedbank“ Druskininkuose buvo galima girdėti automobilių signalus
ir darbuotojų poziciją išsakančius šūkius – tikimasi, kad bankas ir valstybinės institucijos pagaliau išgirs žmones ir įsigilins į
situaciją.
„Šiuo metu vyksta intensyvūs
susirašinėjimai su Užsienio reikalų ministerija, kitomis institucijomis, bet sunku pasakyti, kada
pagaliau bus ištaisyta kažkur įsivėlusi klaida. ES dokumentuose, kurie reglamentuoja sankcijų
taikymą, nurodoma, kad kiekviena valstybė gali apsispręsti
dėl jų taikymo arba netaikymo.
Yra aiškiai pasakyta, kad sankcijos netaikomos socialinėms,
sveikatos priežiūros ir gydymo
įstaigoms. Be to, nei mūsų įstaiga, nei jos vadovas, nei steigėjas nėra įtraukti į jokius sankcijų sąrašus“, – sakė V. Šaruckis.
Jis pabrėžė, kad kai tik karantino atlaisvinimai leis, druskininkiečiai surengs ketvirtąjį piketą
Vilniuje.
Dar metų pradžioje dėl situacijos, kai „Swedbank“, neįspėjęs ir neargumentavęs, įšaldė
įstaigos sąskaitas, VšĮ Sanatorija „Belorus“ kreipėsi į LR prezidentą G. Nausėdą, Vyriausybę,
Seimo narius, Europos Parlamento narius, prašydami įvertinti sanatorijos darbo specifiką, darbo pobūdį, finansavimo
šaltinius ir išspręsti situaciją ne
drastiškomis priemonėmis.
Parengė Laimutis Genys

