
2021 m. kovo 18 d.                                      Savaitraščio Nr. 296                           Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ pirmininkė 
J. Vaičiulionienė: „Visa širdimi esu viečiūniškė“

J. Vaičiulionienė džiaugiasi, kad liko gyventi, dirbti ir auginti vaikus Viečiūnuose, drauge su bendruomene įgyvendinti įvairiausius pro-
jektus ir garsinti gimtąjį  miestelį/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laima Rekevičienė

Kovo 11-osios šventės išva-
karėse LNK televizija parodė 
originalų viečiūniškių sveiki-
nimą Lietuvai. Ir tai nebuvo 
vienintelė kūrybingų mies-
telio žmonių iniciatyva, apie 
kurią buvo plačiai paskleis-
ta žinia – kalėdiniu laikotar-
piu jie saugiai sušoko ir nu-
filmavo visą pasaulį užbūrusį 
„Jerusalema“ šokį, kuris taip 
pat transliuotas laidoje „La-
bas vakaras, Lietuva“. 2018 
metais Viečiūnai išgarsėjo 
kaip Mažoji Lietuvos kultū-
ros sostinė – taip LR Kultū-
ros ministerija įvertino ilga-

metę ir kūrybingą Viečiūnų 
bendruomenės veiklą. Kol 
nebuvo karantino, čia nuo-
lat buvo organizuojamos 
smagios šventės, išskirtiniai 
bendruomenės renginiai. 
Taigi nenuostabu, kad Vie-
čiūnų miestelį ir jo aktyvią 
bendruomenę pažįsta ne tik 
Druskininkų savivaldybės, 
bet ir visos šalies gyventojai. 

Apie Viečiūnų miestelio 
bendruomenės „Versmė“ 
kasdienius reikalus, džiaugs-
mus ir ateities planus kalbė-
jomės su jos pirmininke Jūra-
te Vaičiulioniene.

– Ką Jums reiškia gyventi ir 

realizuoti save tokioje veiklio-
je bendruomenėje?

– Esu visa širdimi viečiūniš-
kė. Atsikraustėme su tėvais čio-
nai gyventi, kai buvau vos tre-
jų metukų. Augau ir savo akimis 
mačiau, kaip Viečiūnai keitėsi 
ir gražėjo, o viečiūniškiai tapo 
vis labiau aktyvesni ir vis labiau 
matomi. Labai didžiuojuosi, kad 
esu šios bendruomenės, nuolat 
ieškančios išskirtinumo, dalis.

Jau 11 metų esu miestelio 
bendruomenės „Versmė“ narė. 
Iš pradžių dalyvavau jos tary-
bos veikloje, o pastaruosius 
dvejus metus esu pirmininkė. 
Geri žmonių atsiliepimai apie 
Viečiūnus džiugina ir dar labiau 

Sanatorijos 
„Belorus“ 

darbuotojams 
vilties kibirkštį dėl 

jų ateities
 įžiebė 

Prezidentūra
6-7 psl.

Protesto akcija 
„Paskutinė 

verslo vakarienė“ – 
ir Druskininkuose

16 psl.

skatina augti, tobulėti, kaip ben-
druomenei. Dar labiau norisi im-
tis įvairių iniciatyvų, kad būtu-
me ir toliau girdimi bei matomi. 
Bendruomenė nuolat ieško idė-
jų, kaip skatinti miestelio žmonių 
užimtumą, sutelkti bendriems 
tikslams, stiprinti bendrą veiklą, 
įgyvendinti socialinius ir kultūri-
nius projektus.

– Ne kiekvieną žmogų priver-
si, na, pavyzdžiui ir tą „Jeru-
salemą“ sušokti ar pasveikinti 
visą Lietuvą. Kaip į tokias inici-
atyvas reaguoja Viečiūnų žmo-
nės? Ar tikrai čia tiek entuzias-
tų, kuriems užtenka tik apie tai 
pasakyti, o jie jau išsirikiuoja ir 
sako: „Gerai, mes darom...“?

– Viečiūnuose gyvena labai ak-
tyvūs žmonės. Tik kiekvienam 
reikia parodyti dėmesį, kiekvie-
ną pakalbinti, pristatant vieną 
kitą naują idėją. Kai su žmogu-
mi bendrauji gyvai, skiri jam lai-
ko, paklausi, ar jis norėtų prisi-
dėti, tikrai niekas neatsisako. 

5 psl.
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Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė pastato V. Kudirkos g. 9, Druskininkuose pardavimo aukcioną/Savivaldybės archy-
vo nuotrauka

Atnaujinta civilinės metrikacijos ir 
gyvenamosios vietos deklaravimo 

elektroninė sistema

Druskininkų savivaldybė in-
formuoja, kad nuo šiol gy-
ventojai visas metrikacijos 
ir gyvenamosios vietos de-
klaravimo elektronines pas-
laugas galės gauti, naudo-
damiesi nauja Metrikacijos 
ir gyvenamosios vietos de-
klaravimo informacinė siste-
ma (toliau – MGVDIS), https://
mgvdisisorinis.registrucen-
tras.lt

„Minėtas paslaugas nuo šiol 
reikia užsisakyti per Registrų 
centro savitarną, prisijungus per 
elektroninę bankininkystę, pasi-
rašant elektroniniu parašu, nau-
dojant USB raktą ar lustinę kor-
telę“, – informavo Druskininkų 
savivaldybės Teisės ir civilinės 
metrikacijos vyriausioji specia-
listė Janina Sinkevičienė.

Gyvenamosios vietos deklara-
vimo paslaugas galima užsisa-
kyti ir per Elektroninių valdžios 
vartų portalą, ir per gyvenamo-
sios vietos deklaravimo informa-
cinę sistemą (toliau – MGVDIS) 
https://mgvdisisorinis.regis-
trucentras.lt

Registrų centras informuo-
ja, kad nuo kovo 1 d. nebegali-
ma prisijungti, naudojant vardą 
ir slaptažodį. Taip pat rekomen-
duojama naudoti „Google“ 
„Chrome“ naršyklę.

Pradėjus veikti naujajai infor-
macinei sistemai, kitos siste-
mos – MEPIS, LRGRIS, GVDIS 
– yra išjungtos.

Naujoji Metrikacijos ir gyvena-
mosios vietos deklaravimo in-
formacine sistema sukurta, įgy-
vendinant ES struktūrinių fondų 
finansuojamą projektą, kurio 
tikslas – modernizuoti gyven-
tojų registro funkcijas, civilinės 
būklės aktų registravimą, gy-
venamosios vietos deklaravi-
mą, asmens duomenų paiešką 
el. paslaugose ir kurti reikiamas 
duomenų mainų sąsajas su ki-
tais registrais ir informacinėmis 
sistemomis.

„Atkreipiame dėmesį, kad 
elektroniniu būdu pildant prašy-
mą užregistruoti naujagimio gi-
mimą, automatiškai užpildomas 
ir prašymas dėl naujagimio gy-
venamosios vietos deklaravimo, 
tačiau vaiko gyvenamoji vieta 
bus priskirta pagal prašymą už-
registruoti naujagimio gimimą 
pateikusio motinos ar tėvo gy-
venamąją vietą“, – sakė J. Sin-
kevičienė.

Kilus klausimams, gyventojai 
civilinės metrikacijos klausimais 
gali kreiptis el. p. janina.sinke-
viciene@druskininkai.lt, tel. (8 
313) 53756, gyvenamosios vie-
tos deklaravimo klausimais – el. 
p. agne.barstyte@druskinin-
kai.lt, tel. (8 313) 51244.

Sistemos naudotojai, paste-
bėję sistemos veiklos klaidas, 
apie jas gali informuoti el. p. 
mgvdis@registrucentras.lt 
arba tel. (8 5) 265 8435

Bus reguliuojama bebrų populiacijos gausa Ratnyčėlės 
upelyje ir prie Alkos tvenkinių

Praėjusiais metais pastebi-
mai suaktyvėjo bebrai Drus-
kininkų mieste esančiame Ra-
tnyčėlės upelyje ir prie Alkos 
tvenkinių. Jie naikina saugo-
mus miesto želdinius bei sta-
to užtvankas, taip ne tik ga-
dindami estetinį pakrantės 
vaizdą, bet ir suardydami na-
tūralią Ratnyčėlės upelio eko-
sistemą.

Dėl šios priežasties Druskinin-
kų savivaldybės administraci-
ja kreipėsi į Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos mi-
nisterijos Alytaus valdybą, pra-
šydami leidimo medžioti bebrus 
šioje teritorijoje.

Gauta teigiama išvada dėl bebrų 
populiacijos reguliavimo, naudo-
jant humanišką būdą – medžioklę 
spąstais (reguliavimas, statant se-
lektyvinius ir gyvagaudžius spąs-
tus). Bebrų populiacijos gausos 
reguliavimo darbus vykdys licenci-
ją turinys medžiotojai.

Priemonės gausos reguliavi-
mui leidžiamos vykdyti  Druski-
ninkų mieste, Ratnyčėlės upely-
je ir prie Alkos tvenkinių. Bebrų 
populiacijos gausos reguliavimo 
laikotarpis – iki 2021 m. balan-
džio 15 d.

Paskelbtas pastato V. Kudirkos g. 9, Druskininkuose, 
aukcionas

Druskininkų savivaldybės 
administracija paskelbė pas-
tato V. Kudirkos g. 9, Druski-
ninkuose pardavimo aukcio-
ną. Kartu parduodamas ir jam 
priskirtas žemės sklypas.

Aukcione parduodamas tur-
tas – pastatas (bendras plotas 
202,81 kv. m. Pagrindinė naudo-
jimo paskirtis – gyvenamoji (vie-

no buto pastatai)) ir jam priskir-
tas 0,1594 ha žemės sklypas 
(naudojimo būdas – kultūros pa-
veldo objektų žemės sklypai).

Bendra pardavimo kaina – 
163, 600 Eur. Pastato kaina – 
124, 800 Eur, žemės sklypo kai-
na – 38.800 Eur.

Aukcionas vykdomas specia-
lioje interneto svetainėje www.

evarzytynes.lt
Registracija į aukcioną vyks 

balandžio 15-19 d.,
Aukcionas rengiamas balan-

džio 23-26 d.
Išsamesnės informacijos dėl 

šio aukciono galite pasiteirau-
ti tel. (8313) 59 158 ir el. paštu 
algirdas.kazanavicius@drus-
kininkai.lt

Įrenginėjamas Druskininkų 
savivaldybės socialinių paslaugų 
centro neįgaliųjų dienos centras

Įgyvendinant projektą Nr. 
ENI-LLB-1-241 „Socialinės 
priežiūros paslaugų prieina-
mumo gerinimas abipus sie-
nos“, Sveikatos g. 30 patalpo-
se įrenginėjamas Druskininkų 
savivaldybės socialinių pas-
laugų centro neįgaliųjų dienos 
centras, skirtas asmenims su 
negalia ir senyvo amžiaus as-
menims.

Projekto įgyvendinimo metu 
Druskininkuose atliktas patalpų 
Sveikatos g. 30 remontas, įsi-
gyjama reikalinga įranga. Čia 
įrengta daugiafunkcinė salė, ku-
rioje vyks dienos centro lanky-
tojų grupinės veiklos ir fizinio 
aktyvumo užsiėmimai, įkurtos 
poilsiui ir bendravimui skirtos 
erdvės, mini virtuvėlė, darbuo-
tojų kabinetas, pagalbinės ir 
WC patalpos, pritaikytos asme-
nims su negalia. Šalia pastato, 
lauke įrenginėjama poilsio, sta-

lo žaidimų ir treniruoklių bei sū-
pynių neįgaliems ir senyvo am-
žiaus asmenims aikštelė.

Projektas skirtas socialinės 
priežiūros paslaugų infrastruktū-
ros gerinimui, mažinant senyvo 
amžiaus ir neįgaliųjų socialinę 
atskirtį bei pagerinant socialinės 
priežiūros paslaugų prieinamu-
mą senyvo amžiaus asmenims, 
neįgaliesiems bei jų šeimoms. 

Projektas finansuojamas 
2014-2020 metų Europos kai-
mynystės priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos bendra-
darbiavimo per sieną progra-
mos ir Druskininkų savivaldybės 
biudžeto lėšomis. Planuoja-
ma bendra projekto vertė – 313 
257,69 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: 
Europos Sąjungos lėšos – 281 
931,92 Eur; partnerių lėšos – 31 
325,77 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 
2019-04-25 – 2021-04-24

Šį straipsnį iš dalies finansavo 
Europos Sąjunga. Už jo turinį 
atsako tik Druskininkų savival-
dybė ir jokiomis aplinkybėmis 
negali būti laikoma, kad straips-
nis atspindi Europos Sąjungos 
poziciją.

Praėjusiais metais pastebimai suaktyvėjo bebrai, kurie naikina medžius ir gadina estetinį pakrantės vaizdą/Laimos Rekevičienės ir 
asociatyvi nuotraukos
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Turizmo iššūkius Druskininkai sprendžia dalydamiesi patirtimi 
ir ateities įžvalgomis net su 8 Europos miestais

Druskininkų savivaldybės 
administracija kartu su ki-
tais 8 Europos miestais – Ge-
nuja (Italija), Kaseresu (Ispa-
nija), Venecija (Italija), Dan 
Lerė-Ratdaunu (Airija), Kro-
kuva (Lenkija), Braga (Portu-
galija), Rovaniemiu (Suomi-
ja) ir Dubrovniku (Kroatija) 
– jau antrus metus dalyvau-
ja bendrame projekte „Turiz-
mui draugiški miestai“. Par-
tneriai, dalydamiesi patirtimi, 
sprendžia savo su darniu tu-
rizmu susijusius iššūkius, 
įtraukdami visas turizmo plė-
tra suinteresuotas šalis bei 
vietos bendruomenę. Šiam 
tikslui kiekvienas miestas 
yra subūręs vietos grupes. 
Druskininkų URBACT vie-
tos grupės darbe dalyvauja 
Savivaldybės vadovai, turiz-
mo ir investicijų sričių admi-
nistracijos specialistai, Tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centro darbuotojai, turizmo 
verslo, Druskininkų savival-
dybės tarybos bei Druskinin-
kų bendruomenės atstovai. 
Bendradarbiaudami, projekto 
partneriai dalijasi patirtimi, 
kaip darniai plėtoti turizmą 
savo miestuose ir, padedant 
ekspertei, kartu ieško sąly-
čio taškų bei visiems aktualių 
problemų sprendimo būdų.

Iki karantino, 2019 m. antro-
je pusėje ir 2020 m. pradžio-
je, organizuoti du partnerių su-
sitikimai Genujoje ir Bragoje, 
2019 m. rudenį projekto eks-
pertė bei pagrindinio partnerio 
– Genujos – atstovas aplankė 
Druskininkus.

Dėl kilusios pandemijos padė-
tis turizmo sektoriuje susikom-
plikavo visoje Europoje ir pa-
saulyje, stipriai pakoreguota ir 
paties projekto eiga – ir susiti-
kimų formatas, ir pati temati-
ka. Partnerių susitikimai, turė-
ję vykti skirtinguose Europos 
miestuose, dėl karantino su-
varžymų nuo praeito pavasario 
vyksta tik nuotoliniu būdu. 

Jei anksčiau viena iš pagrin-
dinių miestų problemų buvo tu-
ristų srautų suvaldymas, tai pra-
ėjusių metų spalio pabaigoje 
vykusiame nuotoliniame susiti-
kime miestai dalijosi įžvalgomis, 
kaip vasaros sezono metu jiems 
sekėsi prisitaikyti prie naujų 
aplinkybių, susijusių su naujais 
saugumo reikalavimais, kelionių 
į užsienį ribojimais ir dramatišku 
užsienio turistų skaičiaus suma-
žėjimu; kokias rinkodaros prie-
mones taikė, kad pritrauktų vie-
tos turistus ir panašiai. 

Šių metų vasario pabaigo-
je organizuoto susitikimo tema 
– sveikata ir saugumas. Į susi-
tikimą buvo pakviesti sveikatos 
specialistai, kurie pristatė profe-
sionalų požiūrį, miestai partne-
riai pasidalijo patirtimi, kokius 
būdus ir priemones taikė, kad 
užtikrintų turistų ir vietos gyven-
tojų saugumą. Daug dėmesio 
buvo skiriama ateities planams, 
susijusiems su turizmo atgaivi-
nimu, atlaisvinus keliavimo ga-
limybes, pasiruošimui saugiai 

priimti turistus: infrastuktūros ir 
lauko erdvių pritaikymui, para-
mai, verslui prisitaikant prie nau-
jų saugumo reikalavimų, mies-
tų, kaip saugių turizmo krypčių, 
reklamavimui. Dėmesys skirtas 
ir naujiems turizmo produktams, 
pavyzdžiui, reabilitacinio gydy-
mo paslaugų paketams, skir-
tiems žmonėms, įveikusiems 
COVID-19, naujam renginių for-
matui, saugioms ekskursijoms, 
skatinančioms aplankyti mažiau 
lankomus objektus, orientaci-
niams žygiams su bekontakte 
registracija ir virtualiais žemėla-
piais, verslo subjektų skatinimui 
vykdyti jungtines reklamos kam-
panijas bei dalyvauti bendrose 
rinkodaros akcijose, skaitmeni-
nių įrankių diegimui ir panaudo-
jimui, valdant turistų srautus, ir 
panašiai. 

Nuotolinio susitikimo pabaigo-
je miestų partnerių buvo papra-
šyta išskirti darnaus turizmo sri-
tis, kuriose jie norėtų pasisemti 
patirties iš kitų partnerių, pasiū-
lyti naudingą patirtį, kuria jie ga-

lėtų pasidalinti su kolegomis.
Praėjusią savaitę tuo tikslu 

buvo surengtas URBACT vie-
tos grupės narių susitikimas. 
Atsakingi Savivaldybės admi-
nistracijos specialistai UR-
BACT vietos grupės nariams 
pristatė tarptautinio partnerių 
susitikimo rezultatus bei ap-
tarė anksčiau minėtas sritis. 
Nutarta, kad iš kitų partnerių 
Druskininkai norėtų pasisemti 
patirties, kaip skaičiuojami vie-
nadieniai turistai, kokie skai-
tmeniniai įrankiai naudojami 
turistų stebėsenai, kaip partne-
riai kovoja su šešėliu apgyven-
dinimo paslaugų sektoriuje.

O mūsų Savivaldybė galė-
tų pasidalinti savo sėkmės pa-
slaptimi, įtraukiant vietos ben-
druomenes. Už tai esame ne 

kartą įvertinti, pelnytas ne vie-
nas apdovanojimas. 2014 me-
tais Europos komisijos atstovy-
bė Druskininkų savivaldybei ir 
visai bendruomenei už įdėtas 
pastangas, puoselėjant tarpu-
savio bendravimą, ieškant ir su-
randant bendrus sprendimus, 
kuriant jaukią aplinką ir garsi-
nant Druskininkus, skyrė „Auk-
sinę krivūlę“ (nominacija „Stipri 
bendruomenė – stipri Europa“). 
2017 m. LR Kultūros ministeri-
ja įvertino ilgametę ir kūrybingą 
Viečiūnų bendruomenės veiklą. 
Viečiūniškiams buvo įteiktas di-
plomas, liudijantis apie Mažo-
sios Lietuvos kultūros sostinės 
vardo suteikimą Viečiūnams 
2018 metams. „Už aktyvumą, 
nepavaldų amžiui“ 2018 m. ap-
dovanota Lietuvos pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ Druskininkų 
bendrija, vienijanti apie 200 ak-
tyvių garbaus mažiaus žmonių ir 
aktyviai prisidedanti, organizuo-
jant miesto renginius ir šventes, 
į kurias įtraukiami druskininkie-
čiai, jaunimas, visai bendruo-
menei primenamos senosios 
tradicijos, propaguojamas svei-
kas gyvenimo būdas, sportuoja-
ma, organizuojamos mankštos 
ir seminarai. 2020 m. renginy-
je „Lietuvos pokytis 2019“, verti-
nant labiausiai prisidėjusius prie 
neįgaliųjų įtraukties į darbo rin-
ką, Druskininkams buvo įteik-
tas neįgaliesiems draugiškiau-
sio miesto apdovanojimas.

Iki šios vasaros vidurio planuo-
jama surengti keturias kasmė-
nesines dviejų valandų trukmės 
tarptautines vaizdo konferenci-
jas, o liepos viduryje, jei tik situ-
acija, susijusi su pandemija, pa-
gerės, tikimasi saugiai surengti 
tarptautinį partnerių susitikimą 
Druskininkuose.

Į vasario pabaigoje organizuotą susitikimą pakviesti sveikatos specialistai pristatė profesionalų požiūrį, miestai partneriai pasidalijo patirtimi, kokius būdus ir priemones taikė, kad užtikrintų turistų ir vietos gyventojų saugumą/
Ekrano nuotrauka

URBACT vietos grupės narių susitikime atsakingi Savivaldybės administracijos specialistai pristatė tarptautinio partnerių susitikimo re-
zultatus, nutarė, kad iš kitų partnerių Druskininkai norėtų pasisemti patirties, kaip skaičiuojami vienadieniai turistai, kokie skaitmeniniai 
įrankiai naudojami turistų stebėsenai, kaip partneriai kovoja su šešėliu apgyvendinimo paslaugų sektoriuje/Ekrano nuotrauka



2021 m. kovo 18 d.                                                            Savaitraščio Nr. 2964

Garbaus amžiaus ir neįgaliems druskininkiečiams karantino metu pagalbą 
suteikia Druskininkų šeimos paramos centro darbuotojos

Druskininkų savivaldybė 
jau trečius metus įgyvendi-
na Europos socialinio fondo 
lėšomis finansuojamą pro-
jektą „Kompleksinės paslau-
gos Druskininkų savivaldy-
bės šeimoms“. Kaip vienas iš 
projekto partnerių jo įgyven-
dinimui, pasirinktas Druski-
ninkų šeimos paramos cen-
tras. 

Kaip sakė centro administra-
torė Agnė Jazepčikaitė-Gai-
dienė, prasidėjus pandemijos 
laikotarpiui, nuo gruodžio mė-
nesio visos Lietuvos savivaldy-
bės, įgyvendinant šį projektą, 
galėjo pradėti naujas veiklas. 
Viena iš jų – maisto produktų, 
medikamentų ir kitų būtinų pre-
kių nupirkimo ir pristatymo pa-
slauga arba pagalba, sumokant 
mokesčius asmenims, sulau-
kusiems 65-erių metų arba tu-
rintiems negalią. 

„Druskininkų savivaldybė su-
skubo šia galimybe pasinaudoti 
ir pasiūlė Šeimos paramos cen-
trui tokią veiklą įgyvendinti mūsų 
mieste. Mes, žinoma, mielai su-
tikome, nes jautėme, kad tikrai 
esame pasiruošę šiuo sudėtin-
gu miestui etapu prisidėti prie 
saugesnio žmonių gyvenimo. 
Paslaugų teikimui įdarbinome 
puikias darbuotojas – Angelę 
Paulėkaitę, Jolitą Ivanauskie-
nę, Birutę Matusevičienę, taip 
pat šią paslaugą iki kovo teikė 
ir Advė Marcinonė. Darbuotojos 
šiuo metu lanko per 90 Druski-
ninkų savivaldybėje gyvenančių 
senjorų ir neįgaliųjų, o jų veiklą 
koordinuoja centro pirmininkė 
Lilija Sereikienė“, – pasakojo A. 
Jazepčikaitė-Gaidienė. 

Projektu siekiama, kad vyres-
nio amžiaus žmonės pandemi-
jos metu išvengtų ėjimo į preky-
bos centrus, kontaktų su kitais 
žmonėmis ir neužsikrėstų ko-
ronavirusu. Gyventojai dėl šios 
paslaugos turi kreiptis į Socia-
linės paramos skyrių, kuris pa-
tikrina, ar jam nėra teikiamos 
kitos paslaugos ir tuomet per-
duoda kontaktus Šeimos para-
mos centrui. 

„Mano atsakomybė šiame pro-
jekte koordinuoti kokybišką pa-
slaugos teikimą. Mes priskiria-
me gyventoją vienai iš mūsų 
darbuotojų, kurios pagal žmonių 
poreikį senjorams ir neįgaliems 
druskininkiečiams nuperka 
maisto, vaistų ar higienos prie-
monių, padeda sumokėti mo-
kesčius. Paslaugas teikiančios 
moterys jaučiasi labai reikalin-
gos ir laukiamos, nes pastebi-
me, kad žmonės turi poreikį ne 
tik gauti paslaugas, jaustis sau-
gūs, bet ir norą bendrauti. Juk 
dažnu atveju senjorų artimie-
ji gyvena kitame mieste ar už-
sienyje, su draugais jie irgi ne-
gali susitikti. Kad nebūtų tokia 
pastebima jų socialinė atskirtis, 
darbuotojos labai stengiasi už-
pildyti ir bendravimo trūkumą. 
Pradėję teikti tą paslaugą, su-
pratome, kad pagrindinis daly-
kas, ką mes turime daryti, – kuo 
nuoširdžiau bendrauti su žmo-
gumi, pasidomėti jo emocine 
būsena. Matydami poreikį pro-
jektą tęsti karantinui pasibaigus, 
pateikėme papildomą paraiš-
ką Savivaldybei ir tikimės, kad 
galėsime šias paslaugas tęsti. 
Matome, kad šalia esamų pas-
laugų būtina teikti ir klientų pa-
vežėjimo į gydymo ar kitas įstai-
gas paslaugas“, – sakė minėtų 
Druskininkų šeimos paramos 

centro vadovė Lilija Sereikienė. 
Šio centro administratorė A. 

Jazepčikaitė-Gaidienė sakė, 
kad iš pradžių buvo gautas fi-
nansavimas projekto įgyvendini-
mui iki kovo vidurio, bet, karanti-
ną pratęsus, skirtas papildomas 
finansavimas, todėl dėl šios pa-
slaugos senjorai ir neįgalieji gali 
dar kreiptis. Karantino laikotar-
piu galėsime jiems padėti. Pra-
šymus priima Savivaldybės So-
cialinės paramos skyrius tel. 8 
684 34429. 

Projekto nauda neabejoja ir 
darbuotojos, kurios teikia seny-
viems ir neįgaliems žmonėms 
taip reikalingas paslaugas. 

A. Paulėkaitė: „Projektas yra 
labai savalaikis ir naudingas. 
Daug kalbama apie senų žmo-
nių problemas, jų lūkesčius ir 
poreikius, tačiau tik šis projektas 
parodė, kokie vieniši ir nesau-
gūs jaučiasi pagyvenę žmonės. 
Pati sau atradau, kad senatvėje 
yra trys etapai: kai žmogus išei-
na į pensiją ir dar turi pakanka-
mai jėgų bei noro dalyvauti įvai-
riose veiklose („Bočiai“, trečiojo 
amžiaus universitetas ir pana-
šiai); kai senatvė ir negalia to-
kia didelė, kad reikalingos so-
cialinių darbuotojų paslaugos; 
kai lyg savimi ir pasirūpina, bet 
jau nebeturi jėgų aktyviai veik-
ti. Aš susidūriau būtent su to-
kiais žmonėmis. Jie visi kenčia 
nuo vienatvės ir nesaugumo. Ir 
tai net ne karantino problema. 
Jų vaikai toli, čia esantys drau-
gai tokio pat amžiaus, kaip ir jie, 
šalia gyvenančių giminaičių ne 
visi turi. Projekto dalyviai gavo 
po žmogų, kuris jais rūpinasi, 
nuoširdžiai domisi jų gyvenimu, 
kuriam visada gali paskambinti 
ir kuris yra čia pat. Lengviau at-
sikvėpė ir toli gyvenantys vaikai, 
kurie labai nerimavo, negalėda-
mi lankyti savo tėvų.

Karantino ir žiemos metu api-
pirkimo paslauga visiems la-
bai pravertė. Žmonės prašė 
nupirkti maisto produktų, sumo-
kėti mokesčius, paimti iš vais-
tinės užsakytus vaistus. Projek-
to darbuotojai suteikė žmonėms 
galimybę pasirinkti maisto pro-
duktus įvairiose parduotuvėse ir 
turguje, padėjo sutvarkyti smul-
kius reikalus.

Didelis projekto pliusas – už-
simezgusios draugystės. Jei iš 
pradžių žmonės labai nedrą-
siai ir su nepasitikėjimu žiūrė-
jo į siūlomas paslaugas, jam 
einant į pabaigą, liūdi, kad ne-
teks žmogaus, kuriam gali pa-
tikėti savo kasdienius rūpes-
čius. Žmogaus, kuris paįvairina 
gyvenimą, palaiko ir jais domi-
si. Labai norėtų, kad projektas 
būtų tęsiamas. „Man ramu, ži-
nau, kad tu paskambinsi. Bus 

su kuo pasikalbėti, mūsų pokal-
biai mane prablaško. Man ne-
reikia rūpintis, kaip iš parduotu-
vės parsinešti sunkesnį pirkinių 
krepšį. Manęs negali aplanky-
ti vaikai, bet tu mane visada ap-
lankai. Jei man kas atsitiktų, pa-
sirūpink mano katinu“, – sakė 
viena močiutė.

J. Ivanauskienė: „Niekad ne-
maniau, kad kada nors dirbsiu 
socialinį darbą. O dabar galvo-
ju, kodėl to nebandžiau anks-
čiau? Labai džiaugiuosi atras-
ta nauja savo veikla, kuri ne tik 
mane labai džiugina naujomis 
pažintimis, bet ir praturtina kaip 
žmogų. Savo senelių nebeturiu 
daugiau nei 20 metų, ir aš jų la-
bai ilgiuosi. Kaip viena iš mano 
močiučių paklausė: „Jolita, bet 
ar tau manęs reikia?“, nesu-
dvejojau ir atsakiau: „Taip, man 
Jūsų labai reikia, gal net labiau, 
nei Jums manęs“. Šiandien aš 
džiaugiuosi kiekvieno jų dėme-
siu, jų rūpesčiu: kaip aš, kaip 
šeima, ar nieko netrūksta, gal 
ko reikia?; kaip man padėti, tau, 
vaikeli, sunku...  Žinau, kad visi 
jie manęs laukia, kad vieniems 
tapau anūke, kitiems – drauge. 
Net pasiskambinusi, klausiu: 
„Kaip gyvena mano močiutė?“ 
ar „Kaip mano draugė gyvena?“ 
Taip gera išgirsti džiugų atsaky-
mą: „Gerai, Jolita, džiaugiuosi ir 
laukiau, kada paskambinsi“. Tai 
man atperka visus dienos rū-
pesčius. Man didžiausias atpil-
das, kad jie leidžia iš naujo man 
išgyventi tai kartu ir turėti tą ryšį 
su jais.

B. Matusevičienė: „Mums vi-
soms, paslaugų teikėjoms, pro-
jekto pradžia buvo pažymė-
ta pagrįsta baime ir nerimu. 
Karantinas žmones pasodi-

no namuose kartu su nežinia, 
sumaištimi, bejėgiškumu, bevil-
tiškumu. Nebuvo paprasta pri-
kalbinti  žmones naudotis pro-
jekto teikiamomis galimybėmis. 
Gelbėjo žmonių, kuriems reikė-
tų paslaugų, asmeninis pažino-
jimas arba kitų rekomendaci-
jos. Su tais, kurie balsą telefonu 
girdėjo pirmą kartą, susipažini-
mo pokalbiams, projekto tikslo 
išaiškinimui, pasitikėjimui įgy-
ti reikėjo skirti ir laiko, ir kantry-
bės, ir diplomatijos. Juk baimė ir 
nerimas – už kiekvienų durų: ar 
neapgaus, ar kartu su paslauga 
„nepadovanos“ ir ligos? Juk ne-
aiškumo apie viruso plitimą, ko 
gero, nesumažėjo iki šiol. Dir-
bant, prie įtampos prisidėjo ir 
baimė ligos užkratą parsineš-
ti į savo namus.   Šiandien jau 
ramiau, kad pavyko likti svei-
kai pačiai, kad virusu neužsikrė-
tė vyras, nei viena mano globo-
jama moteris. Dabar jau turiu ir 
abu skiepus nuo viruso.

Kokią patirtį sukaupiau šiame 
darbe? Aišku, kad labiau paži-
nau save. Bendrauti su žmonė-
mis man sekasi, o darbas ka-
rantino sąlygomis labai aiškiai 
parodė: žmogus sotus ne vien 
duona. Juk nupirkti pageidau-
jamo maisto, medikamentų, su-
mokėti mokesčius – lengviau-
sia. Tai tik viena veiklos pusė. 
Labiausiai žmonėms reikia dė-
mesio, gyvo bendravimo, jiems 
svarbu žinoti, kad yra žmogus, į 
kurį bet kada gali kreiptis kad ir 
minimalios pagalbos. Juk dau-
gumai žmonių paprašyti pagal-
bos arba mokėti ją priimti, reikia 
didelių vidinių pastangų.

Kaip jaučiuosi aš? Nėra sunku 
nupirkti maisto, vaistų pagal pa-
teiktą sąrašą, pakalbinti. Sunku 
žinoti ir būti su tų žmonių svei-

katos problemomis. Dažniausiai  
– beviltiškomis. Palengvinti nie-
kuo negali, nebent tik parodomu 
dėmesiu, išklausymu. Džiau-
giuosi, kad mano aptarnaujamų 
moterų sąraše visos 27 moterys 
labai optimistiškos, savarankiš-
kos, geranoriškos. Susidrauga-
vome, prisirišome, netgi turime 
ateities planų. Aš pati mokau-
si iš šių moterų. Jų pasipasa-
kotos gyvenimo istorijos įkvepia 
kantrybės, tikėjimo ir lengvumo, 
tvarkantis su savo asmeninėmis 
problemomis“. 

A. Marcinonė: „Druskinin-
kų šeimos paramos centras tei-
kia gyvybiškai svarbią paslau-
gą. O senyvo amžiaus asmenys 
ir asmenys su negalia ją gauna 
nemokamai. Išties smagu ma-
tyti laimingus žmonės, gaunan-
čius šią paslaugą, sulaukti nuo-
širdžių padėkos žodžių. Ir kartu 
pačiam jaustis naudingu ir rei-
kalingu Druskininkų bendruo-
menėje“.

O ką reiškia projektas patiems 
paslaugų gavėjams?

Gindrūta Zaniauskienė:  „La-
bai džiaugiuosi šiuo projektu. 
Mane lankanti Jolita – labai ma-
loni moteris. Visą laiką – nuo 
ryto iki vakaro viena sėdžiu, tai 
tikrai džiaugiuosi, Jolitos sulau-
kusi. Nors turiu su kuo pakalbė-
ti. Ji man visko, ko reikia, nu-
perka ir atveža. Tapo man labai 
artima. Viena gyvenu, nėra ko 
pagalbos paprašyti. Dauguma 
kaimynų – pagyvenę žmonės. 
Sesuo toli, gyvena Panevėžyje, 
negaliu su ja susitikti. Todėl šia 
paslauga esu labai patenkinta“. 

Julija Miliauskienė: „Esa-
me solidaus amžiaus. Vyrui – 
77 metai, man šiek tiek mažiau. 
Mums patiems sunku apsipirkti. 
Ir ypač per pandemiją, kai iškilo 
grėsmė užsikrėsti koronavirusu. 
Mums, vyresnio amžiaus žmo-
nėms, baisoka nueiti patiems 
į parduotuvę ar vaistinę. Labai 
džiaugiamės, kad Birutė mums 
padeda apsipirkti. Paskambina-
me, ir ji visko, ko prašome, nu-
perka ir atveža. Esame labai dė-
kingi tiems, kas sugalvojo tokį 
projektą ir teikia šią paslaugą. 
Su Birute bendraujame kieme, 
saugiai. Pasišnekame, ji domisi 
ir rūpinasi mumis. Ačiū jai!“

Ona Julija Krušienė: „Esu la-
bai patenkinta, kad mane lanko 
tokia gera moteriškė. Esu sulau-
kusi jau 88-erių metų. Turiu ser-
gantį ir nevaikščiojantį sūnų, tai 
šita pagalba man yra labai rei-
kalinga ir vertinga. Dažniausiai 
reikia atvežti maisto, vaistų – 
mūsų vaistai ypatingi, tik vienoje 
iš vaistinių jų yra. Birutė – labai 
geras žmogus, pabendravus su 
ja, lengviau ant dūšios pasida-
ro. Projektas labai geras, norė-
tųsi, kad jis tęstųsi ilgiau. Mūsų 
laiptinėje nėra žmonių, galin-
čių padėti. Arba parduoti butai, 
arba gyvena tokie pat pagyve-
nę žmonės, kaip ir mes. Taigi 
mus lankantis žmogus – tikras 
išsigelbėjimas. Aš nieko iš savų 
žmonių aplinkui neturiu. Pati ne-
paeinu, koja operuota. Nueiti į 
parduotuvę – man didelė pro-
blema. Džiaugiuosi, kad atsira-
do Birutė“. 

Parengė Laima Rekevičienė 

Paslaugų teikimui Šeimos paramos centre buvo įdarbintos puikios darbuotojos – A. 
Marcinonė,  A. Paulėkaitė, B. Matusevičienė ir J. Ivanauskienė/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

O. J. Krušienė sako, kad tiekiama pagal-
ba jai yra labai reikalinga ir vertinga/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų šeimos paramos centro admi-
nistratorė A. Jazepčikaitė-Gaidienė ir jo va-
dovė L. Sereikienė džiaugiasi projekto rei-
kalingumu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

G. Zaniauskienė kaskart džiaugiasi, kai 
suaukia ją lankančios J. Ivanauskienės/
Asmeninio archyvo nuotrauka
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Per Vasario 16-ąją laisvalaikio 
salė organizavo akciją „Pažink 
senuosius Viečiūnus iš naujo“. 
Smagu buvo matyti, kaip noriai 
žmonės dalijosi nuotraukomis, 
aktyviai paminėjo šią dieną. 
Juk, kai ir kiti pamato, pasi-
džiaugia, tada kiekvienas ir pats 
jaučiasi svarbus šaunios ben-
druomenės dalis.

– Ar taip nutinka todėl, kad 
Viečiūnuose daug veiklių ir 
talentingų žmonių?

– Aišku, taip nėra, kad veiklo-
se dalyvautų visi 100 procen-
tų gyventojų. Kitas žmogus 
yra kuklesnis, vengia viešu-
mo – jis gal neims ir nesušoks 
„Jerusalemos“. Bet dauguma 
tai tikrai yra entuziastai, ku-
riems aktyvi veikla patinka, jie 
ir patys pasiūlo vieną ar kitą 
idėją. Aktyvus bendruomenės 
branduolys didėja, kaip ta ri-
denama sniego gniūžtė. Aiš-
ku, karantino metu bendra-
vimas tapo sudėtingesnis, 
todėl tenka naudotis sociali-
niais tinklais, skelbiant kon-
kursus, kuriuose žmonės ak-
tyviai dalyvauja, dalijasi savo 
nuotraukomis. Prieš pat Kalė-
das kvietėme vieniems kitus 
pasveikinti, palinkėti stipry-
bės. Džiaugiamės, kad žmo-
nės taip šiltai sveikino vieni 
kitus bei bendruomenę. 

Smagu, kad bendruomenės 
„Versmė“ taryboje susirinkę 
įvairaus amžiaus aktyvūs žmo-
nės, todėl mes savo veikloje la-
bai gražiai apjungiame senolių 
sukauptas žinias, patirtį ir tradi-
cijas su jaunimo entuziazmu ir 
drąsiomis iniciatyvomis. 

– Ko gero, svarbu ir tai, kad 
esate įsikūrę Bendruomenės 
centro patalpose, kuriose 
dirba seniūnijos darbuoto-
jai, laisvalaikio salės kolek-
tyvas, VVG?

– Laimė, visi glaudžiamės po 
vienu stogu. Mums svarbi se-
niūno Alvydo Varanio, seniūni-
jos darbuotojų, Vietos veiklos 
grupės administratorės Agnės 
Jazepčikaitės-Gaidienės pa-
galba. Vertinamas Savivaldy-
bės rūpestis ir palaikymas, 
rengiant ir vykdant projektus. 
Svarbus Viečiūnų progimna-
zijos bendruomenės mokytojų 
ir mokinių aktyvumas, Viečiū-
nų vaikų dienos centro vaiku-
čių įsitraukimas į organizuoja-
mas bendruomenės veiklas. 
Prie bendruomenės iniciatyvų 
prisideda visos Viečiūnuose 
veikiančios įstaigos. Neįkai-
nuojamas ir laisvalaikio sa-
lės kolektyvo indėlis. Juk kiek 
daug įvairių talentingų žmonių 
čia suburta – tautinių šokių ko-
lektyvas „Avilys“, liaudiškos 
muzikos „Viečiūnų kapela“, 
folkloro ansamblis „Žemynė-
lė“, moterų kolektyvas „Bry-
dė“. Toks bendras žmonių su-
siliejimas sukuria pagrindą 
pokyčiams, naujoms veiklos 
kryptims, miestelio ateities 
įvaizdžiui. Iki pandemijos jų 
veikla buvo labai aktyvi. Ben-
druomenės centre nuolat kas 
nors vykdavo – čia susiburda-
vo aerobikos, jogos, šiaurie-
tiško ėjimo ir senjorų mankš-
tos entuziastai. Džiaugiamės 
miestelio tautodailininkais, 
menininkais, kurie savo dar-
bais džiugina ne tik mus, bet ir 
viso krašto žmones. Visi kartu 
nuolat ieškome būdų, kaip paį-
vairinti tradicines šventes, kaip 

į jas pritraukti daugiau žmonių.

– Į ką akcentuojamas di-
džiausias dėmesys?

– Stengiamės, kad žmonės 
galėtų aktyviai leisti laisva-
laikį, kad bendrystė taptų dar 
gilesnė ir įtrauktų įvairių am-
žiaus grupių ir interesų žmo-
nes. Dabar esame pateikę dvi 
paraiškas vertinimui: socia-
linės veiklos, kuriuo bus sie-
kiama suteikti pagalbą vieni-
šiems Viečiūnų gyventojams, 
gerinant jų sociokultūrinį gy-
venimą ir Laisvalaikio erdvių 
gerinimo projektą – sieksime 
įsigyti lauko šachmatų, fut-
bolo, stalo teniso įrenginių, 
kad gyventojai galėtų džiaug-
tis atnaujintomis laisvalaikio 
erdvėmis. Teikiame kokybiš-
kas, akredituotas vaikų dieno-
os centro socialinės priežiūros 
paslaugas. Dar vasarą paaiš-
kėjo konkretus vyresnių žmo-
nių veiklos užimtumo poreikis 
– senjorai pareiškė norą ne tik 
šokti ir dainuoti, bet tiesiog at-
eiti į centrą susitikti, paben-
drauti prie arbatos puodelio, 
užsiimti rankdarbiais. Labai 
palaikome žmonių norą, tiki-
mės, kad, pasibaigus karanti-
nui, šis noras niekur nedings, 
jis bus dar stipresnis, žmonės 
dar labiau norės bendrauti, 
jausis artimesni vieni kitiems.

– Ar visada svajojote gyve-
nimą susieti su Viečiūnais? 
Nejaugi niekada nekirbėjo 
mintis išvykti į didmiesčius 
ar svečią šalį?

– Aš esu tikra „viecinė“. Tėtis 
gavo darbą „Drobėje“, taip čia 
ir apsigyvenome. Aš čia lan-
kiau darželį, baigiau mokyklą, 
vėliau – studijas Vilniuje. Ne-
slėpsiu, tikrai gavau pasiūlymų 
likti ten ir dirbti, mano speci-
alybė – ikimokyklinio ugdymo 
pedagogė – buvo paklausi. Bet 
aš nesutikau, nes buvau tikra, 
kad Viečiūnuose arba Drus-
kininkuose man darbo pagal 
specialybę atsiras. Tik ši mano 
specialybė čia tais metais ne-
buvo paklausi. Teko mėnesį 
kitą padirbėti kavinėje. Bet jau 
tų pačių metų lapkričio mėnesį 
įsidarbinau Viečiūnų lopšely-
je-darželyje „Linelis“. Žodžiu – 
norėjau čia likti, ir tas noras iš-
sipildė. Gal mažai kas supras, 
bet ir studijų metais manęs ne-

traukė Vilnius ir kiti didmies-
čiai, juo labiau – užsienis. Man 
čia viskas sava. Mažas tas 
mūsų miestelis. Visi žmonės 
savi, šilti, gera juos ir susitik-
ti, ir pakalbėti. Ir mano mylimi 
Druskininkai visai šalia, ir kiti 
miestai greitai pasiekiami. 

O į bendruomenės veiklą taip 
pat greitai įsitraukiau. Drau-
gė Jolita Miliauskienė pakvietė 
į bendruomenės visuotinį susi-
rinkimą... Aš iš karto dar nela-
bai supratau, kur einu. Bet iš 
susirinkimo išėjau, jau kaip iš-
rinkta bendruomenės tarybos 
narė. Pasirodo, papuoliau į akty-
vių žmonių ratą. Susipažinau su 
A. Jazepčikaite-Gaidiene, kuri 
pirmoji pakvietė į dekupažo už-
siėmimus. Supratau, kad ir čia, 
Viečiūnuose, vyksta gyvenimas. 
Žmonės ir sportuoja, ir rankdar-
biais užsiima, ir bendrauja, ir 
gražias šventes švenčia. 

Ir mano vyras Donatas vi-
siškai „viecinis“, jo taip pat ne-
traukia didmiesčiai. Taigi taip ir 
susiklostė viskas, jog likome gy-
venti, dirbti ir auginti vaikus Vie-
čiūnuose. 

– Tai ir vyrą, neišvažiavusi iš 
Viečiūnų, radote?

– Viską, kas geriausia, tikrai 
radau Viečiūnuose. Vyras man 
papasakojo apie mūsų pirmąjį 
susitikimą. Man tada buvo me-
tukai, o jam du. Susitikome mes 
prie ežero, kai kartu su savo tė-
vais buvome ten atvažiavę. Jis 
sako, kad atsimena net mano 

suknelės spalvą. Tai aš ir klau-
siu: „Kaip tu atsimeni?“ Pasiro-
do, jam mama apie tai papasa-
kojo... Dar ir dabar su Donatu 
prisimename šią istoriją ir kartu 
pasijuokiame. Mes su juo nuo 
vaikystės visą laiką buvome 
draugai. Vėliau, kai aš jau stu-
dijavau Vilniaus kolegijoje, o jis 
mokėsi Visagine, savaitgaliais 
sugrįždavome į Viečiūnus, ben-
draudavome. Ir supratome, kad 
esame daugiau, nei draugai. 
Vestuves atšokome. Tokia uni-
kali skaičių kombinacija – trys 
devynetai – pasitaikė, nors jų ir 
neplanavome: 2009 metų 9 mė-
nesio 19 diena. Tą gražią datą 
tik paskui pastebėjome. Dabar 
auginame du nuostabius mu-
dviejų vaikus – penkerių Herkų 
ir trejų Jorę. 

Žinoma, nemažai laiko ski-
riu bendruomenės veiklai. Juk 
dauguma be savo pagridinio 
darbo dar užsiima begale kitų 
prasmingų veiklų, aš savo lai-
ko dalį skiriu bendruomenei. 
Man rūpi, kur gyvenu aš, ko-
kioje supančioje aplinkoje 
auga mano vaikai. Beje, paste-
bėjau, kad viečiūniškiai mano, 
kad aš dirbu bendruomenėje ir 
už tai gaunu algą. Ne visi žino, 
kad bendruomenės pirmininko 
pareigos – visuomeninė, ne-
atlygintina veikla. Žinoma, čia 
labai svarbus mano vyro pa-
laikymas. Laimė, jis ir pats yra 
aktyvus ir bendruomeniškas. 
Jam tokia veikla patinka, taigi 
visa šeima esame aktyviai įsi-

lieję į bendruomenės gyveni-
mą. Manau, kad vaikams rodo-
me gerą pavyzdį, norime, kad 
užaugtų bendruomeniški ir pi-
lietiški.

– Kada labiausiai džiaugia-
si Jūsų, kaip bendruomenės 
pirmininkės, širdis? 

– Smagu, kai pavyksta suburti 
žmones, kai matau, kaip jiems 
visiems kartu gera. Džiaugiuo-
si šiltu ir nuoširdžiu bnedravi-
mu su žmonėmis, įgyvendintais 
projektais, kurie kuria pridėtinę 
vertę mūsų miesteliui. Širdis 
plaka dažniau, kai nuskamba 
mūsų Viečiūnų vardas, kai apie 
miestelį kalbama, jis tampa ži-
nomas. Gera sulaukti svečiuo-
se kitų Lietuvos bendruomenių 
atstovų ir matyti jų akyse nuos-
tabą, kai jie pamato mūsų Ben-
druomenės centrą ir tai, kaip 
mes jame gyvename. 

Labai smagu, kad gražiai ben-
drauja visos Druskininkų kraš-
to kaimų bendruomenės – mes 
visi kartu, mus apjungia Druski-
ninkų vietos veiklos grupė. Tar-
pusavyje mes nekonkuruojame, 
kiekviena bendruomenė – sa-
vaip unikali su savo žmonėmis 
ir krašto istorija. 

– Ar lieka laiko mėgsta-
miems užsiėmimams? 

– Atradau naują pomėgį – tor-
tų kepimą. Man virtuvėje visada 
talkina du maži padėjėjai. Nors 
virtuvė atrodytų visiškai nesusi-
jusi su mokslu, tačiau mes joje 
su vaikais susipažįstame su 
daugybe dalykų, juk svarbiau-
sias dalykas – buvimas drauge. 
Mėgstamą užsiėmimą išnaudo-
jame pažinimui ir bendravimui. 
Laisvalaikiu važinėjamės dvi-
račiais, aktyviai leidžiame laiką 
gamtoje, Mėgstamiausias šei-
mos vakaro užsiėmimas – šara-
dos, stalo žaidimai. Viską gali-
me suderinti, kai veikla susijusi 
su gyvenimo būdu.

– Kokius Viečiūnus matote 
po 10 metų?

– Turiu viziją, kad auganti da-
bartinė jaunimo karta išsaugos 
tai, ką esame sukūrę, įneš ino-
vacijų, senjorai kokybiškai leis 
laisvalaikį. Viliuosi, kad kie-
kvienas čia atras save, o Vie-
čiūnuose augs ir gyvens laimin-
gi žmonės.

Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ pirmininkė J. Vaičiulionienė: 
„Visa širdimi esu viečiūniškė“

Atkelta iš 1 psl.

Bendruomenė nuolat ieško idėjų, kaip skatinti miestelio žmonių užimtumą, sutelkti bendriems tikslams, stiprinti bendrą veiklą, įgyven-
dinti socialinius ir kultūrinius projektus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Jūratė su vyru Donatu aktyviai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą ir tiki, kad vaikams jie 
rodo gerą pavyzdį užaugti bendruomeniškiems ir pilietiškiems/Asmeninio archyvo nuo-
trauka
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URM tikslina A. Skaisgirytės pasisakymą dėl sanatorijos „Belorus“: 
ne Lietuva priėmė sprendimą dėl sankcijų

Užsienio reikalų ministerija 
(URM) tikslina prezidento vy-
riausiosios patarėjos Astos 
Skaisgirytės antradienio pa-
sisakymą dėl sankcijų, teku-
sių Druskininkuose esančiai 
sanatorijai „Belorus“. 

A.Skaisgirytė antradienį „Žinių 
radijui“ teigė, kad Lietuvos at-
sakingos institucijos turėtų sku-
biau spręsti situaciją dėl sanato-
rijos „Belorus“ darbuotojų, kurie 
dėl įšaldytų įmonės sąskaitų 
nuo gruodžio negauna subsidi-
jų už prastovas per pandemiją. 

„Kadangi sankcijos pritaiky-
tos valstybės siūlymu, tai vals-
tybės pareiga yra padėti tiems 
darbuotojams, o ne siūlyti ieško-
ti kito darbo, nes, kaip žinoma, 
nedarbas Druskininkuose siekia 
net 18 proc., tai kur kitą darbą 
rasti“, – sakė prezidento patarė-
ja ir apgailestavo, kad sprendi-
mai iki šiol yra „labai lėti.“ 

Į šį pasisakymą netruko sure-
aguoti URM. Ministerija teigia, 
kad ne Lietuva priėmė spren-
dimą sankcionuoti sanatorijos 
„Belorus“. 

„Lietuvos valstybė nepriėmė 
sprendimo sankcionuoti sana-
torijos „Belorus“. Sankcijos, ES 
Tarybos sprendimu, įvestos dėl 
Aliaksandro Lukašenkos režimo 
nusikaltimų ir nesibaigiančios 
prievartos prieš taikius protes-

tuotojus Baltarusijoje. Sankci-
jas verslo įmonės, – šiuo atveju, 
bankai – taiko tiesiogiai“, – rašo-
ma pranešime. 

URM taip pat pažymi, kad Lie-
tuva neteikė siūlymo ES sankci-
onuoti sanatorijos „Belorus“. Pa-
sak ministerijos, sanatorija tapo 
antrinių sankcijų taikymo objek-
tu dėl sąsajos su A. Lukašen-
kos administracijos pareigūnu 
Viktoru Šeimanu. V.Šeimanas, 
akcentuoja URM, į sankcionuo-
jamųjų asmenų sąrašą įtrauktas 
ne Lietuvos iniciatyva. 

„Pagal sanatorijos pateiktus 

prašymus, teisės aktų nustaty-
ta tvarka URM siūlymu, taip pat 
yra suteikta išimtis, leidžianti sa-
natorijai išmokėti valstybės pa-
ramą, skirtą tikslinėms išmo-
koms darbuotojams. Subsidijos 
buvo sustabdytos kitame komer-
ciniame banke, nesusijusiame 
su šiuo sankcijų įgyvendinimo 
atveju. URM daro viską, kad liku-
si valstybės skola būtų išmokė-
ta“, – teigiama URM pranešime. 

A.Skaisgirytė interviu „Žinių 
radijui“ taip pat ragino URM im-
tis kuo greičiau veiksmų, spren-
džiant sanatorijos „Belarus“ dar-

buotojų problemas.
„Kiek dar reikia laukti, kad mi-

nisterija priimtų nutarimą, kad 
galima būtų atpalaiduoti subsi-
dijų paketą, nes darbuotojai tris 
mėnesius negauna savo algų. 
Tas delsimas yra nedovanoti-
nas, ir labai tikimės, kad ir Už-
sienio reikalų ministerija, ir ki-
tos atsakingos institucijos imsis 
veiksmų išspręsti „Belorus“ sa-
natorijos darbuotojų likimą ir 
rasti ilgalaikį ir tvarų sprendi-
mą sanatorijai, nes taip, kaip 

dabar yra, yra blogai“, – teigė 
G.Nausėdos patarėja. 

Portalui „Delfi“ užsienio reika-
lų viceministras Mantas Adomė-
nas pirmadienį sakė, kad situacija 
dėl sankcijų greitai nesikeis, to-
dėl saugiausia išeitis šiuo atveju 
būtų ieškotis darbo kitose sanato-
rijose. „Swedbank“ gruodį įšaldė 
sanatorijos „Belorus“ sąskaitas, 
Europos Sąjungai įvedus riboja-
mąsias priemones Baltarusijai.

„Lietuvos rytas“, 2021-03-16

Prezidento vyriausiosios patarėja A. Skaisgirytė/T.Bauro nuotrauka

Belorus sanatorija/T.Bauro nuotrauka

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojams vilties kibirkštį dėl jų ateities
 įžiebė Prezidentūra

Jau tris mėnesius sanato-
rijos „Belorus“ darbuotojai 
gyvena be pajamų ir visiško-
je nežinioje. Šių žmonių iki 
šiol taip ir nepasiekė vals-
tybės skirta parama prasto-
voms – „Luminor“ banke vis 
dar įšaldyti apie 200 tūkst. 
eurų.  Įstaiga keturis kar-
tus kreipėsi į Užsienio rei-
kalų ministeriją (URM), pra-
šydami atlaisvinti sąskaitas 
darbuotojų algoms ir būti-
niausiems mokesčiams, bet 
URM iki šiol vilkina laiką, 
maitina pažadais ir nepriima 
jokio sprendimo.

Šią savaitę beveik 400 drus-
kininkiečių ir jų šeimos su-
laukė Prezidentūros palaiky-
mo. Pasak sanatorijos Darbo 
tarybos pirmininko Vladislav 
Šaruckij, Prezidento patarė-
jos išsakyta pozicija žmo-
nėms suteikė vilties, kad le-
dai pagaliau pajudės, bus 
ištaisytos kažkur įsivėlusios 
klaidos, įstaiga galės tęs-
ti veiklą, bus atsiskaityta su 
darbuotojais. 

„Mano Druskininkai“ do-
mėjosi, į kokias instituci-
jas dėl sankcijų panaiki-
nimo kreipėsi sanatorijos 
„Belorus“administracija, 
Darbo taryba ir kokių sulau-
kė atsakymų. 

Darbo tarybos pirmininkas 
Vladislav Šaruckij teigė, kad 
gruodžio 21 d. sanatorijos ad-
ministracija kreipėsi į Užsienio 
reikalų ministeriją, į LR Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninką  Ž. Pavilionį, Lietuvos ban-
ko Finansų priežiūros tarnybą, 
prašydami tarpininkauti sanato-
rijas sąskaitos atblokavimui. 

„Mažai kas mums atsakė, sau-
sio15 dieną gavome tik Gabrie-

liaus Landsbergio atsakymą. Jis 
informavo, kad galima panau-
doti lėšas iš sąskaitos įsiparei-
gojimams, susijusiems su darbo 
santykiais, vykdyti. FNTT atsa-
kė į gruodžio 23 dienos laišką ir 
nurodė, jog lėšas galima panau-
doti tik įsipareigojimams, susiju-
siems su darbo santykiais, bet 
ne klientams ir skolininkams“, – 
pasakojo V. Šaruckij. 

Sausio 4 dieną sanatori-
jos Darbo taryba kreipėsi į LR 
Prezidentą, LR Ministrę pir-
mininkę, Seimo pirmininkę, 
URM ministrą G. Landsber-
gį dėl valstybės paramos su-
teikimo „Belorus“ sanatorijos 
darbuotojams. V. Šaruckij tei-
gimu, gautuose atsakymuose 
konkretumo nebuvo, tik buvo 

inicijuotas Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos įstaty-
mų punktų pakeitimas skubos 
tvarka. Tiesa, vyko susirašinė-
jimas ir pasikeitimas dokumen-
tais su Užsienio reikalų minis-
terija, tačiau tai nedavė jokių 
apčiuopiamų rezultatų. 

V. Šaruckij teigimu, per tuos 
tris mėnesius nieko konkre-
taus neįvyko. URM, kuri dekla-
ruoja, jog nori surasti proble-
mos sprendimą, viską vilkina. 

„Atsakymus gauname mak-
simaliai leidžiamu terminu, pa-
skutinėmis dienomis, kada, 
pagal galiojančią tvarką, insti-
tucijos tiesiog privalo atsakyti. 
Antradienį, išgirdus Preziden-
tūros atstovės viešą pasisaky-
mą apie tai, jog mūsų proble-

mas reikia skubiai išspręsti, 
nušvito viltis, kad atsakymų 
kontekstas pasikeis. Gal su-
pras, kad klaidas reikia taisy-
ti“, – sakė V. Šaruckij. 

Darbo tarybos pirmininkas 
teigia norintis, kad sanatorijos 
veikla būtų atnaujinta, jis įsiti-
kinęs, kad URM savo spren-
dimais galėtų veiklą leisti, ta-
čiau tokių sprendimų nėra. „Iš 
jų mes kol kas nematome to-
kių veiksmų. Sanatorija „Belo-
rus“ yra Lietuvoje registruota 
viešoji įstaiga, tai yra ne pel-
no siekianti organizacija, visas 
pelnas yra paliekamas Lietu-
voje, viskas yra investuojama 
į pastatus, įrenginius. Toks sa-
natorijos užblokavimas smo-
gia ne tik sanatorijai, bet visam 
tokiam aplinkiniam burbului: 
aplink sanatoriją yra kitos įstai-
gos, įmonės, kurios teikia pas-
laugas, jos irgi praranda pel-
ną“, – vertina V. Šaruckij. 

Jį piktina, kad iki šios dienos 
nėra jokių aiškių atsakymų 
dėl ateities. „Labai keistai vis-
kas atrodo. Bankas užblokuo-
ja sąskaitas, neva sanatorijai 
taikomos sankcijos. Tuo metu 
URM irgi turėtų pateikti kažko-
kius dokumentus, kuo visas ši-
tas veiksmas grindžiamas. Bet 
to nėra. Trečias mėnuo. Kaž-
kodėl skubos tvarka priimta 
įstatymo pataisa, kuri leidžia 
darbuotojams lengviau išeiti 
iš įstaigos. Ir viskas. Tokia įs-
taiga nei paleista, nei pakarta. 
Viešai sakoma, kad darbuoto-
jai patys kalti, kad įsidarbino 
tokioje įstaigoje“, – jautriai rea-
guoja V. Šaruckij. Jis patikina, 
kad sveikatinimo įstaiga veikia 
nuo 1946 metų ir niekada nie-
kam nekliuvo. Tuo pačiu atve-
ju Latvijoje, kur yra analogiška 
sanatorija, sausio pabaigoje iš 
banko gavo raštą, bet latviš-

kas bankas sanatoriją įspėjo 
prieš mėnesį, kad jos nebeap-
tarnaus. Per mėnesį sanatorija 
Latvijoje tiesiog pakeitė banką 
ir iki šiol sėkmingai veikia.

Pasidomėjus, kokia situacija 
dėl piniginių išmokų „Belarus“ 
darbuotojams, paaiškėjo, kad 
sanatorijos darbuotojai pinigų 
negavę nuo sausio 4 dienos. 
Tądien išmokėti pinigai nebu-
vo valstybės parama –  išmo-
kėti pinigai iš pačios įstaigos 
sąskaitos, ji buvo atblokuota 
vienai dienai.

Kaip sakė V. Šaruckij, buvo 
pažadėta, kad sanatorijai bus 
pervesta kompensacija už sau-
sio 4 dieną išmokėtus pinigus, 
tačiau iki šiol šie pinigai sanato-
rijos sąskaitos nepasiekė. 

„Situacija yra tokia pati – 
niekas nepasikeitė. Užimtu-
mo tarnyba pinigus pagal lei-
dimą iš URM turėjo pervesti 
į mūsų sąskaitą, bet tie pini-
gai užstrigo „Luminor“ banke 
ir viskas tęsiasi iki šiol. Dabar 
„Luminor“ bankas turėjo teir-
autis URM, ar galima, ar ne-
galima pervesti. Tiek mums 
yra žinoma“, – sako V. Šaruc-
kij. Jis patikina, kad ministerijai 
siunčiami raštai, o URM prašo 
duomenų – duomenys irgi nu-
siunčiami, bet rezultato nėra. 
„Vasario 5 diena buvo rašytas 
laiškas su prašymu atblokuoti 
sąskaitą, kad būtų galima atlik-
ti pavedimus už darbuotojų at-
lyginimus ir pašalpas. Paskui 
vasario 15 d., vasario 23 d. – 
bet nieko dar taip ir neišaiškė-
jo“, – sako V. Šaruckij. Jis pikti-
nasi, kad „Swedbank“ teikia vis 
kitokios paaiškinimus, kuo mo-
tyvuojamas sprendimas įšal-
dyti sąskaitas. „Per daugiau 
nei du mėnesius „Swedbank“ 
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V. Šaruckij: „Prezidento patarėjos išsakyta pozicija žmonėms suteikė vilties, kad ledai 
pagaliau pajudės, bus ištaisytos kažkur įsivėlusios klaidos, įstaiga galės tęsti veiklą, bus 
atsiskaityta su darbuotojais“/Redakcijos archyvo nuotrauka
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Sanatorijos „Belorus“ darbuotojams vilties kibirkštį dėl jų ateities
 įžiebė Prezidentūra

pateikė tris skirtingus varian-
tus, dėl ko yra užšaldytos sąs-
kaitos. Nėra konkretaus do-
kumento, kuris būtų pagrįstas 
konkrečiais įrodymais, dėl ko 
tas viskas vyksta.

Jis patikino, kad „Belorus“ sa-
natorija, gavusi prieigą prie sąs-
kaitų, galėtų toliau veikti ir stotis 
ant kojų, mokėti darbuotojams 
atlyginimus. V.Šaruckij pasipik-
tino išgirdęs URM viceministro 
Manto Adomėno poziciją, neva, 
„Belorus“ darbuotojams sau-
giausia būtų ieškotis darbo ki-
tur. O Užsienio reikalų ministe-
rija teigė negalinti daryti įtakos 
„ūkio subjektų sprendimams dėl 
jų veiklos, o taip pat komentuo-
ti kitų verslo subjektų (bankų ir 
kitų) priimamų sprendimų“.

Kadangi V. Šaruckij dau-
giausia priekaištų dėl ne-
sprendžiamų „Belorus“ 
sanatorijos problemų adre-
savo Užsienio reikalų minis-
terijai, „Mano Druskininkai“ 
kreipėsi į URM viceministrą 
Mantą Adomėną, prašyda-
mi atsakyti į „Belorus“ sa-
natorijos darbuotojams ir 
visiems druskininkiečiams 
rūpimus klausimus:

1. Kodėl iki šiol Užsienio rei-
kalų ministerija nėra atlaisvinu-
si sanatorijos „Belorus“ sąskai-
tų atsiskaitymui su darbuotojais 
ir komunaliniams mokesčiams, 

nors tai aiškiai reglamentuoja 
ES teisės aktai?

Ar Užsienio reikalų ministeri-
joje buvo įvertintos visos fak-
tinės ir teisinės aplinkybės dėl 
sankcijų pritaikymo Lietuvo-
je registruotai ir Lietuvoje mo-
kesčius mokančiai gydymo įs-
taigai VšĮ sanatorija „Belorus“, 
kaip to reikalauja ES teisės ak-
tai ir ES teismų suformuota 
praktika? Ar tam buvo sudary-
ta speciali komisija? 

2. Ar Jums žinoma, kad ES 
sankcijų taikyme numatytos 
išimtys, pvz., gydymo įstai-
goms? Ir kiekviena ES narė ir 
jos atsakinga institucija – šiuo 
atveju URM, turi teisę pati nu-
spręsti dėl sankcijų pritaikymo 
išimčių? 

3. Kodėl Užsienio reikalų mi-
nisterija nesvarstė išimčių tai-
kymo? 

4. Teisės aktai aiškiai nuro-
do, kad bankas sprendimų dėl 
sąskaitų užblokavimo ar atlais-
vinimo vienašališkai priimti ne-
gali – tam reikalingas ir URM 
sprendimas. Viešoje erdvėje 
iš Jūsų nuolat girdime, kad ES 
sankcijas pritaikė tik bankas. 
Sakykite, ar Jums nekelia abe-
jonių tai, kad pats bankas vie-
šai pateikė tris skirtingas ver-
sijas dėl sankcijų taikymo ir iki 
šiol niekam nesugebėjo paaiš-
kinti savo veiksmų? 

5. Ar bankas ministerijai yra 

pateikęs paaiškinimą, kokiu 
tiksliai ES dokumentu, punktu 
jis rėmėsi, taikydamas sankci-
jas? Jei taip – ar galite nurodyti? 

6. Ar ministerija atliko sana-
torijos ,,Belorus“ darbo speci-
fikos patikrinimą – ar buvo nu-
statyti atvejai, kad sanatorijos 
,,Belorus“ sąskaitomis buvo 
naudojamasi ne sanatorijos iš-
laikymo, vaikų gydymo ir rea-
bilitacijos tikslais, o asmenys, 
kuriems taikomos ES sankci-
jos, turi prieigą prie šių lėšų ar 
ekonominių sanatorijos ište-
klių bei jomis naudojosi?

7. Kaip manote, ar neįgalių 
vaikų iš Baltarusijos gydymas  
yra pagalba ir parama režimui? 

Sulaukėme ne viceminis-
tro, bet URM Informacijos ir 
stebėjimo skyriaus darbuo-
tojų atsakymo: „ES sankci-
jos atskiriems Baltarusijos fi-
ziniams ir juridiniams įvestos 
dėl režimo nusikaltimų – prie-
vartos prieš taikius protestuo-
tojus, demokratinę opozici-
ją, žurnalistus. Vienas iš tokių 
asmenų, patekusių į sankci-
jų sąrašus, yra A. Lukašenkos 
administracijos pareigūnas 
Viktoras Šeimanas, dėl sąsa-
jos su kuriuo sanatorija „Belo-
rus“ tapo antrinių sankcijų tai-
kymo objektu.

Tarptautinių sankcijų įgyven-
dinimo srityje URM veikia va-

dovaudamasi Lietuvos ir ES 
teisės aktais, iš kurių vienas 
pamatinių - Lietuvos Respu-
blikos ekonominių ir kitų tarp-
tautinių sankcijų įgyvendinimo 
įstatymas. Šie teisės aktai ne-
suteikia URM galimybių teikti 
imperatyvinius nurodymus ki-
toms už sankcijų įgyvendini-
mą atsakingoms Lietuvos ins-
titucijoms ir verslo įmonėms ar 
priiminėti vienokius ar kitokius 
sprendimus už jas.

Suprantame Jūsų susirūpini-
mą ir nerimą dėl susidariusios 
padėties dėl sankcijų poveikio, 
galimo nedarbo lygio augimo 
Druskininkuose.

Siekiant padėti sanatori-
jos „Belorus“ darbuotojams, 
URM, vadovaudamasi Euro-
pos Sąjungos ir nacionaliniais 
teisės aktais, priėmė sprendi-
mus padaryti išimtis ir gruo-
džio mėnesį darbdaviui buvo 
leista atsiskaityti su darbuoto-
jais, taip pat pasinaudoti vals-
tybės teikiama parama darbo 
užmokesčio subsidijoms gauti.

Vyriausybė inicijavo ir Sei-
me skubos tvarka buvo priim-
tos Garantijų darbuotojams jų 
darbdaviui tapus nemokiam ir 
ilgalaikio darbo išmokų įstaty-
mo pataisos, pagal kurį sana-
torijos darbuotojams galės būti 
skiriamos vienkartinės sankci-
jų taikymo išmokos. Atsakin-
gos už darbuotojų socialines 

garantijas institucijos rengia 
pasiūlymus Vyriausybei dėl 
reikiamų tvarių sprendimų, su-
sijusių su ūkio subjektais, ku-
riems yra pritaikytos tarptauti-
nės sankcijos.“

Druskininkų savivaldybė, 
gavusi sanatorijos darbuo-
tojų kreipimąsi, gindama vie-
šąjį interesą ir atstovaudama 
druskininkiečių interesus, 
kovo 10 dieną kreipėsi į LR 
Generalinę prokuratūrą pra-
šydama apginti viešąjį in-
teresą ir kuo skubiau imtis 
priemonių dėl 400 sanatori-
jos „Belorus“ darbuotojų, iš 
kurių 350 yra Lietuvos pilie-
čiai, ir jų šeimų konstitucinių 
teisių užtikrinimo. 

Red. pastaba. Kai savaitraš-
tis „Mano Druskininkai“ jau 
buvo parengtas spaudai, re-
dakciją pasiekė informacija, 
kad Druskininkus pasiekė žo-
dinis URM viceministro paža-
das, jog iš „Luminor“ banko 
bus pervesta sanatorijai skir-
ta 180 tūkst. eurų kompensa-
cija ir bus atlaisvinta sanato-
rijos sąskaita komunaliniams 
mokesčiams sumokėti. Apie 
tai plačiau – kitame savaitraš-
čio numeryje.

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Sanatorija „Belorus“ kreipėsi į įvairias institucijas
Gruodžio 21 d. kreipėmės į LR Užsienio reikalų ministeriją, LR URM ministrą G. Landsbergį, Įšorinių santykių ir ekonominio saugumo politikos depar-

tamentą, LR UR Komiteto pirmininką Ž. Povilionį, LR Banko Finansų priežiūros tarnybą su prašymu tarpininkauti ir padėti išsiaiškinti, kodėl užblokuotos 
sanatorijos sąskaitos

Gruodžio 23 d. kreipėmės į FNTT prie LR Vidaus reikalų ministerijos dėl banko sąskaitų atblokavimo
Sausio 4 d. Sanatorijos Darbo taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą G. Nausėdą, LR Ministrę pirmininkę I. Šimonytę, LR Seimo pirmininkę V. 

Čmilytę-Nielsen, LR URM ministrą G.Landsbergį dėl valstybės paramos Sanatorijos darbuotojams suteikimo
Sausio 8 d. Darbo taryba kreipėsi į LR Seimo pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen su prašymu sustabdyti įstatymų pataisų priėmimą: sukurti darbo grupę Sana-

torijos atvėjo sprendimui; nenutraukti subsidijų mokėjimo
Sausio 19 d. 371 Sanatorijos darbuotojų parašais patvirtinta peticija buvo išsiųsta Lietuvos Respublikos Prezidentui G.Nausėdai, LR Seimo  Pirmininkei V. 

Čmilytei-Nielsen, LR Semo Vyriausybės reikalų komteto narus, LR Seimo Užsienio reikalų komitetui, Premjerei I. Šimonytei, LR Užsienio reikalų ministrui 
G. Landsbergiui, Alytaus regiono plėtros tarybai

Sausio 20 d. įstaiga pateikė Swedbank AB skundą dėl neteisėto piniginių lėšų disponavimo apribojimo
Sausio 25 d. sanatorijos Darbo taryba kreipėsi į  Europos Komisijos narį Virginijų Sinkevičių, Europos Parlamento narius: Petrą Auštrevičių, V. Blinkevičiū-

tę, S. Jakeliūną, R. Juknevičienę, A.Kubilių, A.Maldeikienę, L.Mažylį, J Oleką, B.Ropę, V. Tomaševskį, V. Uspaskichą dėl neteisingai pritaikytų ES  sankcijų 
VšĮ sanatorijai „Belorus“ ir pagalbos sprendžiant situaciją

Sausio 25 d. Sanatorijos vadovas kreipėsi į LR Užsienio reikalų ministeriją su prašymu skubos tvarka išspręsti klausimą dėl leidimo (išimties) Sanatorijai 
atsiskaityti už komunalinės paslaugas, darbuotojų atlyginimus ir įmokas Sodrai

Vasario 8 d. pakartotinai Sanatorijos vadovas kreipėsi į LR Užsienio reikalų ministeriją su prašymu skubos tvarka išspręsti klausimą dėl leidimo (išimties) 
Sanatorijai atsiskaityti už komunalinės paslaugas, darbuotojų atlyginimus ir įmokas Sodrai

Vasario 15 d. pakartotinai Sanatorijos vadovas kreipėsi į LR Užsienio reikalų ministeriją su prašymu skubos tvarka išspręsti klausimą dėl leidimo (išimties) 
Sanatorijai atsiskaityti už komunalinės paslaugas, darbuotojų atlyginimus ir įmokas Sodrai

Vasario 22 d. kreiptasi į Užimtumo tarnyba dėl subsidijų darbuotojų prastovų laikotarpiui už 2020 m. gruodžio mėn. Atsakyme sužinojome, kad subsidijų 
pavedimas Sanatorijai atliktas vasario 9 d. ir Luminor bank AS pavedimus sustabdęs ir kad Bankas negali jų įvykdyti, kol nėra gavęs atsakymo iš LR URM‘o

Vasario 25 d. pakartotinai Sanatorijos vadovas kreipėsi į LR Užsienio reikalų ministeriją su prašymu skubos tvarka išspręsti klausimą dėl leidimo (išimties) 
Sanatorijai atsiskaityti už komunalinės paslaugas, darbuotojų atlyginimus ir įmokas Sodrai.

Kovo 8 d. Įstaiga kreipėsi į Sodrą dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų atidėjimo.

Meras R.Malinauskas: „Kiek dar tęsis Užsienio reikalų ministerijos išsisukinėjimai? 
„Džiaugiamės, kad Prezidentui Gitanui Nausėdai ir jo komandai rūpi VšĮ sanatorijos „Belorus“ situacija ir joje 

dirbančių beveik 400 žmonių bei jų šeimų likimai. 
Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė labai aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, kad Lietuvos atsakin-

gos institucijos turėtų skubiau spręsti situaciją dėl sanatorijos „Belorus“ darbuotojų, kurie dėl įšaldytų įmonės 
sąskaitų nuo gruodžio negauna subsidijų už prastovas per pandemiją, kad valstybės pareiga yra padėti tiems 
darbuotojams, o ne siūlyti ieškoti kito darbo. 

Ilgą laiką apsimetinėjom, kad nesuprantam, kad visos šios sankcijos ir jų taikymas yra Užsienio reikalų mi-
nisterijos kompetencija. Apsimetinėjom, nes tikėjom, kad ministerija turės politinės valios ir drąsos pripažinti 
„kažkieno“ klaidą ir ją ištaisyti. Bet matant, kaip šaltakraujiškai Užsienio reikalų ministerija kratosi atsakomybės, 
permesdama ją ant banko ir Europos Sąjungos, daugiau žodžių į vatą vynioti nesiruošiam. 

Teisininkai jau seniai yra išaiškinę, kad už ES sankcijų taikymą atsakinga yra URM.
Visos ES institucijos, kurioms siuntėme raštus dėl šios absurdiškos situacijos, mums atsako taip pat besda-

mos pirštu į Užsienio reikalų ministeriją. Kiek laiko dar truks ministerijos išsisukinėjimai? 
Ar dar ilgai Užsienio reikalų ministerija neleis sanatorijai atsiskaityti su beveik tris mėnesius be jokių pajamų 

gyvenančiais žmonėmis ir sumokėti skolas už vandenį, elektrą, šilumą ir kitus mokesčius? 
Priminsiu, kad vis dar laukiame Generalinės prokuratūros sprendimo dėl viešojo intereso gynimo. 
Šios situacijos tikrai taip nepaliksime – ginsime druskininkiečių interesus visomis įmanomomis priemonėmis“. 

Atkelta iš 6 psl.
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Kokias papildomas lengvatas už atliekų 
tvarkymą yra numačiusi savivaldybė? 

Kaip jomis pasinaudoti? 
Druskininkų savivaldy-

bėje rinkliava jos mokėto-
jui sumažinama 3 proc., 
kai mokėtojas rinkliavą už 
visą mokestinį laikotarpį 
sumoka vienu pavedimu 
iki liepos 1 dienos ir elek-
troninėje Vietinės rinklia-
vos savitarnos svetainėje 
http://www.aratc.lt /rin -
kliavos-el-aptarnavimo-
svetaine/ užsisako gauti 
mokėjimo pranešimus tik 

elektroniniu paštu. 
Užsisakius elektroninius 

mokėjimo pranešimus ir 
sumokėjus visą rinkliavą 
iš karto, nuolaida kitąmet 
pritaikoma automatiškai – 
papildomai kreiptis niekur 
nereikia, tik svarbu įvyk-
dyti šias abi sąlygas. 

Dėl socialinių lengvatų 
rinkliavos mokėtojai, tu-
rintys nekilnojamojo turto 
Druskininkų savivaldy-
bėje, turi kreiptis į savi-
valdybės Socialinės para-
mos skyrių. 

UAB „LITESKO“ filialui „Druskininkų šiluma“ patiriant 
didžiules finansines sąnaudas dėl „Belorus“ sanatorijos, 

tenka imtis priemonių
Situacija dėl įšaldytų „Belorus“ sanatorijos sąskaitų tęsiasi jau trečią mėnesį. Šios pa-

dėties įkaitais tapo sanatorijos darbuotojai bei įmonės, teikiančios komunalines ir kitas 
paslaugas. Viena jų – centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekėja „Druskininkų ši-
luma“.

Šilumos ir karšto vandens tiekėja savo paslaugomis aprūpina tiek sanatoriją, tiek jai priklau-
santį daugiabutį gyvenamąjį namą Gardino g. 92, kuriame įsikūrusios minėtos sanatorijos dar-
buotojų šeimos. Esant tokiai situacijai dėl „Belorus“ įšaldytų sąskaitų, „Druskininkų šiluma“ 
kasdien patiria didžiulius finansinius nuostolius, įvertinant ypač tai, jog sanatorija yra vienas di-
džiausių „LITESKO“ vartotojų šiame mieste. „Druskininkų šilumai“ reikalinga atsiskaityti su kuro 
tiekėjais ir kitais ūkio subjektais, o už pateiktas paslaugas pinigų negaunama.

Todėl, vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, „Druskininkų šiluma“ šios pa-
dėties akivaizdoje yra priversta imtis papildomų priemonių, siekiant, kad įsiskolinimas dar dau-
giau neaugtų, todėl laikinai stabdo šilumos bei karšto vandens tiekimą sanatorijai „Belorus“. 
Būdama socialiai atsakinga, „Druskininkų šiluma“ paslaugų tiekimo nestabdo sanatorijos dar-
buotojais apgyvendintame daugiabučiame gyvenamajame name.

Numatoma sanatorijos „Belorus“ laikino atjungimo data yra š. m. kovo 19 d.

UAB „LITESKO“ filialui „Druskininkų šiluma“ informacija

Tvarkau buhalterinę apskaitą fiziniams ir juridiniams asmenims nuosava 
apskaitos programa. Tel. 8 643 13567

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

Druskininkai, Baravykų g. 6      Tel. 8 682 57295
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Tautiškumo ugdymas – įvairiose veiklose

Nuotoliniu būdu organizuotuose renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, dalyvavo ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Vaikas negimsta pilietiškas. 
Tautinę savimonę, bendro-
mis šeimos ir ikimokyklinės 
įstaigos pastangomis, rei-
kia pradėti ugdyti nuo anks-
tyvojo amžiaus. Tam pasi-
tarnauja įvairūs renginiai ir 
priemonės. Keliose iš jų, or-
ganizuotose kitų respublikos 
įstaigų ir skirtose paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, dalyvavo ir 
Druskininkų lopšelio-darže-
lio „Žibutė“ vaikai.

Kovo 10 dieną grupės „Druge-
lis“ komanda – Smiltė S., Sofi-
ja Ariana Š., Elžbieta Ona B. ir 
Austėja V. – dalyvavo Panevė-

žio lopšelio-darželio „Žibutė“ or-
ganizuotame teletilte „Mažos 
mūsų dovanos Lietuvai“. Ren-
ginys sujungė šešias respubli-
kos ugdymo įstaigas iš Druski-
ninkų, Vilniaus, Šilutės, Šiaulių, 
Panevėžio ir Kretingos. Ugdy-
ti vaikų pilietiškumą, patriotiš-
kumą, atrandant meilės Lietu-
vai bendrystę – tokį šios veiklos 
tikslą buvo numatę organizato-
riai. Ir „susitikti“ pasiūlė vaikams 
jau pažįstamu būdu – per zoom 
platformą.

Teletilto metu vaikų koman-
dos turėjo pristatyti savo mies-
tą, atlikti paruoštą muzikinį 
kūrinėlį ir iš anksto nurodytą 

užduotį. Mūsų darželio koman-
dai teko užduotis papasakoti 
apie nacionalinį Lietuvos medį 
– ąžuolą. Mergaitės padaina-
vo mūsų darželio himną ir buvo 
organizatorių pagirtos už ori-
ginalų ir smagų kūrinį. Nors ir 
jauniausios iš visų – kitų įstai-
gų komandos buvo sudarytos 
iš priešmokyklinio amžiaus vai-
kų, mūsų dalyvės iš „Drugelio“ 
grupės darželiui atstovavo ti-
krai garbingai.

Mergaitėms pasiruošti ir daly-
vauti renginyje padėjo mokyto-
ja metodininkė Inga Averkienė ir 
meninio ugdymo vyr. mokytojas 
Linas Savulionis.

Ikimokyklinės įstaigos, Respu-
blikinės ikimokyklinio ugdymo 
kūno kultūros pedagogų asoci-
acijos (RIUKKPA) narės, jau ke-
lintus metus Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo dieną pamini 
„Trikrepšio“ festivaliu. Tai – vie-
nas iš masiškiausių šios asocia-
cijos inicijuojamų renginių. Prie 
jo prisijungė ir lopšelio-darželio 
„Žibutė“ ugdytiniai.

Kovo 8-12 dienomis, kūno kul-
tūros valandėlių metu vaikai ne 
tik žaidė trikrepšį, bet ir šoko, 
deklamavo ir, be abejo, sugie-
dojo Tautišką giesmę. Šio festi-
valio idėja – skatinti pedagogus 
dalintis patirtimi, integruojant 

trikrepšį į vaikų judriąją veiklą, 
vaikams skiepyti patriotiškumo 
jausmą, motyvuoti žaisti ir elgtis 
garbingai. Buvo pasiūlyta veiklų 
šeimoms, kadangi tautinio iden-
titeto formavimui didžiausią įta-
ką turi šeima ir jos tradicijos. 
Šeimų buvo prašoma namuose 
kartu padainuoti, pašokti, piešti, 
kurti trispalvius patiekalus ir taip 
pažymėti Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną bei pras-
mingai ir pozityviai praleisti lai-
ką kartu. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
informacija

Mažieji skaitovai varžėsi konkurse „Keliauju vaikystės labirintais“
„Turbūt nėra laimingesnių 

vaikystės dienų už tas, kurios 
buvo praleistos su mėgstama 
knyga“, – yra sakęs prancūzų 
rašytojas Marcel Proust. Tai 
žino ir Druskininkų lopšelio-
darželio „Žibutė“ kolektyvas, 
puoselėjantis tradiciją kie-
kvieną pavasarį organizuo-
ti Pietų regiono ikimokykli-
nių įstaigų ir skyrių mažųjų 
skaitovų konkursą „Keliauju 
vaikystės labirintais“, skirtą 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai. 

Šiais metais konkursas buvo 
kiek kitoks – virtualus, bet da-
lyvių tai neišgąsdino. Konkur-

so finale dalyvavo 16 atrinktų 
dalyvių iš Druskininkų, Viečiū-
nų, Leipalingio, Alytaus ir Varė-
nos lopšelių-darželių ir skyrių. 
Poezija vaikų lūpomis skambė-
jo labai nuoširdžiai. Vaikai, kaip 
išmanydami, stengėsi perteik-
ti kūrinių nuotaiką, mintį. Or-
ganizatorius nudžiugino ne tik 
mažųjų skaitovų kūriniai, bet 
ir sceninė laikysena, šventiška 
apranga.

Komisija, kurią sudarė Drus-
kininkų švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Janina 
Vaicekauskienė, Druskininkų 
švietimo centro padalino, susi-
jusio su mokymu, vedėja Snie-

guolė Stravinskienė ir Druski-
ninkų kultūros centro kultūrinės 
veiklos administratorė Danguo-
lė Žėkienė, turėjo nemažai dar-
bo, kol iš visų deklamavusiųjų 
išrinko pačius šauniausius. 

Iš gausaus būrio išrinkti tik 
keletą vaikų, vertų geriausio 
skaitovo vardo, – nelengva už-
duotis. Kiekvienas buvo savaip 
išraiškingas ir nepakartojamas. 
Visi dalyviai apdovanoti kon-
kurso rėmėjų prizais ir lopšelio-
darželio „Žibutė“ padėkomis. 
Specialusis komisijos prizas už 
artistiškumą buvo skirtas Drus-
kininkų lopšelio-darželio „Bitu-
tė“ ugdytiniui Herkui V. (5 m.), 

komisijos nariams palikusiam 
labai gerą įspūdį. Po ilgų komi-
sijos svarstymų lopšelio-darže-
lio „Žibutė“ auklėtinės Patrici-
ja D. (4 m.) ir Jorūnė K. (5 m.) 
savo amžiaus grupėse pažy-
mėtos, kaip gražiausiai pade-
klamavusios eilėraštukus. 

Sveikiname visus konkur-
so dalyvius ir jų mokytojus bei 
tėvelius! Klausydami mažųjų 
konkurso dalyvių labai džiau-
gėmės, kad, pedagogų ir tėve-
lių pastangomis, meninis skai-
tymas ir toliau puoselėjamas, 
nuo mažų dienų skiepijama 
meilė ir pagarba Tėvynei, gim-
tajai kalbai, o žodis vaikų lūpo-

se suteikia didžiulį pasitenki-
nimą ne tik mums, bet ir jiems 
patiems.

Padėkos nusipelno ir kon-
kurso rėmėjai: leidykla „Nieko 
rimto“, parūpinusi laureatams 
gamtininko Selemono Paltana-
vičiaus knygeles su autoriaus 
autografu, vaikų poetė Zita 
Gaižauskaitė, paskyrusi daly-
viams po savo eilėraščių kny-
gelę, Alytaus apskrities Drus-
kininkų policijos komisariatas, 
padovanojęs prizų su Lietuvos 
policijos simbolika.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
informacija

Specialusis komisijos prizas už artistiškumą buvo skirtas Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniui Herkui, Jorūnė K. ir Patrici-
ja D. savo amžiaus grupėse pažymėtos, kaip gražiausiai padeklamavusios eilėraštukus/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Konkurso „Keliauju vaikystės labirintais“ komisijai teko nelengva užduotis – iš gausaus 
būrio išrinkti tik keletą vaikų, vertų geriausio skaitovo vardo/Lopšelio-darželio „Žibutė“ ar-
chyvo nuotrauka
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Ar yra taikomos rinkliavos už atliekų 
tvarkymą lengvatos? Kur dėl jų kreiptis?

Taip, skaičiuojant vietinės 
rinkliavos dydį, lengvatos yra 
numatytos. Viena iš jų taikoma 
visiems mažas pajamas gau-
nantiems asmenims – teisės ak-
tai numato, kad rinkliava ar kitas 
mokestis už atliekų tvarkymą 
negali viršyti 1 procento vidutinių 
metinių šeimos arba vieno gyve-
nančio asmens pajamų.

Pavyzdžiui, jei šeimos ar 
asmens pajamos per mėnesį 
yra vidutiniškai 280 eurų, jo iš-
laidos atliekų tvarkymui negali 
būti didesnės kaip 2, 80 euro 
mėnesiui ir 28 eurai metams.

Jei paskaičiuota rinkliava 
yra didesnė, reikia kreiptis į 

savivaldybės, kurioje šie as-
menys turi jiems nuosavybės 
teise priklausančio nekilnoja-
mojo turto, Socialinės para-
mos skyrių. Skyriaus specia-
listai informaciją apie šeimos 
ar vieno gyvenančio asmens 
pajamas perduos rinkliavos 
administratoriui.

Ši informacija įtraukiama į 
duomenų bazę ir asmenims, 
turintiems teisę į šią lengvatą, 
sumažinamas rinkliavos dydis. 

Lengvata gali būti taikoma ir 
dėl jos kreiptis gali visi, mažas 
pajamas gaunantys asmenys: 
tiek dirbantys, tiek bedarbiai, 
neįgalieji, pensininkai ir kiti.

Papildomų lengvatų, apskai-
čiuojant rinkliavos dydį, yra 
numačiusios ir savivaldybės.

UAB „Transeta“ ieško vairuoto-
jo-ekspeditoriaus 

dvivairiam ekipažui maršrutui 
Lietuva – Italija – Lietuva (vežant šaldytuvines pus-
priekabes). Savaitgaliai namuose. Dėl detalesnės in-

formacijos susisiekite telefonu +370 698 09040

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dir-
bantis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje.

Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Druskininkų kardiologijos centre – kraujagyslių 
chirurgo konsultacijos

Teisinių žinių konkursas „Temidė“ persikėlė 
į nuotolinę erdvę

Mokinių teisinių žinių konkursas „Temidė“ 
– tradicinis renginys, skaičiuojantis jau ne 
vieną dešimtmetį. Šis konkursas populiarus 
ir tarp druskininkiečių mokinių, kiekvienais 
metais jis suburia gausų Druskininkų savi-
valdybės švietimo įstaigų komandų būrį. Lai-
kui bėgant, šis renginys keitėsi, vis tobulė-
jo, o keletą pastarųjų metų pirmasis teisinio 
žinių konkurso etapas vyksta „protų mūšio“ 
forma. 

Neatslūgstanti COVID-19 pandemija pakeitė šio 
įdomaus renginio formatą, todėl, kaip dauguma 
veiklų, šis konkursas persikėlė į nuotolinio ben-
dravimo erdvę. Į 2021 metais paskelbtą teisinio 
konkurso „Temidė“ registraciją atsiliepė „Ryto“ 
gimnazijos ir Leipalingio progimnazijos mokinių 
komandos. „Ryto“ gimnazijos komandos – nuo-
latinės šio konkurso dalyvės, o Leipalingio pro-
gimnazijos komanda yra šio renginio naujokė. 
Leipalingiečių dalyvavimas šiame renginyje labai 
pradžiugino jo organizatorius. 

Kovo 9 dieną įvyko surengta šių dviejų koman-
dų dvikova. Po pirmos renginio dalies abi ko-
mandos teisingai atsakė į devynis klausimus iš 
dešimties, tad užvirė nuožmi kova. Tik suskai-
čiavus antrosios dalies rezultatus, išryškėjo ne-
didelė „Ryto“ gimnazijos mokinių komandos 
persvara. Pastaroji komanda užėmė pirmąją vie-
tą ir iškovojo teisę atstovauti Druskininkams an-
trajame teisinių žinių konkurso „Temidė“ etape. 
Leipalingio progimnazijos komandai atiteko an-
troji vieta.

Šis renginys nebūtų įvykęs be ilgamečio ir pa-
tyrusio jo vedėjo Juozo Kazlausko, kuris ne tik 
profesionaliai jį vedė, bet pateikė kelis vertingus 
techninius sprendimus, kaip informacinėje erdvė-
je jį padaryti įdomesniu ir patrauklesniu.

Mokinius, dalyvavusius šiame konkurse ir juos 
rengusius mokytojus Alytaus apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato Druskininkų policijos ko-
misariato pareigūnai apdovanojo diplomais ir ver-
tingais dovanų čekiais, už kuriuos jie galės įsigyti 
reikalingų mokymosi priemonių. 

Kitais metais vėl lauksime teisinių žinių konkur-
so „Temidė 2021“ ir didesnio jo dalyvių skaičiaus. 
Policijos pareigūnai dėkoja Juozui Kazlauskui ir 
pedagogėms Ramunei Sadauskienei bei Gerdai 

Revenkienei, prisidėjusiems prie šio renginio or-
ganizavimo. 

O šio renginio vaizdo įrašą galima pažiūrėti https://
www.youtube.com/watch?v=bOfyeVqb1bI

Druskininkų PK informacija ir nuotraukos

Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK viršininkas G. Krasnic-
kas pasveikino renginio vedėją J. Kazlauską/Druskininkų PK ar-
chyvo nuotrauka

Antrąją vietą laimėjusi Leipalingio progimnazijos komanda su Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja E. Vaitkevičiūte-Ur-
bonienė, progimnazijos socialine pedagogė G. Revenkiene ir Druskininkų PK Veiklos skyriaus  vyriausiuoju tyrėju E. Suchaneku/Drus-
kininkų PK archyvo nuotrauka

Konkursu džiaugiasi „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytoja R. Sa-
dauskienė, Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja E. 
Vaitkevičiūtė-Urbonienė ir „Ryto“ gimnazijos mokyklos direktorė 
E. Vilkienė/Druskininkų PK archyvo nuotrauka
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Užuojautos
Nepareis, nesugrįš, 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 tariame Viliui Švedkauskui 

ir jo artimiesiems.

UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kolektyvas

Taip laikinai aš atėjau čia, kad pamatyčiau Žemę žaliąją...
Kad išsakyčiau Žemės jausmą spalvomis...

Ir saulės šviesoje sutirpčiau, kad susiliečiau su erdve
ir meilę išsakyčiau... (Oskaras Milašius)

Išėjus į Amžinybę mylimai seseriai Editai, 
nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Tautkienę.

Švietimo centro kolektyvas

Neišsakyti žodžiai, nebaigti darbai
ir neišvaikščioti keliai...

Svajonės auga žvakių liepsnose
ir slepias ašara lelijų žieduose...

Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Elytei Vaišvilienei, 
mirus dukrai Editai.

Genutė Petralienė su šeima
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Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
į rūkų bedugnes, į gilias marias,

Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. 

(F. Kirša)

Nuoširdžiai užjaučiame Laimutę Tautkienę 
dėl mylimos sesers Editos mirties.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

IN MEMORIAM

Išeini TU ir jau 
nebegrįši. Jau niekad 

niekad nebegrįši.
Kai soduos skleisis bal-
tos vyšnios, kvepės prie 

Nemuno alyvos, 
kai žemę sveikins 

vyturys. Tu išeini, kai 
upės plaukia,
žiedų gegužio 

nepalaukei – pasiglemžė 
liūdna lemtis...

Nuo gimimo dienos pra-
ėjo vos daugiau nei pusė 
amžiaus, o jau tenka iš-
lydėti į nebūtį... Netikėtai 
klastinga liga, lyg ir davusi 
viltį išgyventi, pasiglemžė 
Editos gyvybę.

Išėjo Anapilin mūsų kūry-
binga, darbšti, aktyvi, moki-
nių mylima pradinių klasių 
vyresnioji mokytoja Edita 
Vysockienė. Kartu su Mo-
kytojos šeima išgyvename 
skaudžią netektį ir mes, ir 
mažieji mokytojos mokiniai, 
buvę mokiniai, mokinių tė-
vai, visa mokyklos bendruo-
menė, velionę pažinojusieji 
druskininkiečiai.

Kai saulė žaidė auksi-
niais rudens lapais, Drus-
kininkuose 1964 m. spa-
lio 1 d. gimė Edita. Čia ji 
baigė 3-ią vidurinę moky-
klą, vėliau Šiaulių peda-
goginiame institute įgijo 
pradinių klasių mokytojos 
specialybę.

Nuo 1988 m. Edita dirbo 
Druskininkų 4-oje, vėliau 
pervadintoje „Senamies-
čio“ vidurine, mokykloje. 
Linksmą ir pozityvią kolegę 
bendruomenė buvo išsirin-
kusi Mokyklos tarybos pir-
mininke. Edita aktyviai do-
mėjosi mokyklos gyvenimu, 
pradinukų ugdymo iniciaty-
vomis, visada dalyvaudavo 
mokytojų kelionių ir išvykų 
programose, jos entuziaz-
mas ir draugiškumas įkvėp-
davo įsijungti į mokinių ne-
formaliojo ugdymo veiklas 
ir kitus. 

Po pertvarkos, nuo 2008 
m. Mokytoja dirbo „Atgi-
mimo“ mokykloje. Iškart 
tapo sava, artima – lyg 
visada čia būtų dirbusi. 

Kolegos, mokiniai ir jų 
tėvai Editą pažino, kaip 
nuoširdžią, suprantančią, 
pareigingą, linksmą, ku-
piną gyvenimo džiaugsmo 
asmenybę. Mokytoja nuo-
sekliai mokėsi dirbdama, 
šiltai bendradarbiavo su 
kolegomis, perėmė jų 
patirtį ir dalijosi savąja, 
mokėsi skaitmeninio ug-
dymo gudrybių, dalyvavo 
švietimo projektuose. Ji 
stengėsi mažiesiems mo-
kiniams sukurti jaukią ir 
pozityvią aplinką, išgirsti 
ir pamatyti kiekvieną, nuo-
širdžiai bendravo su moki-
nių tėvais.

Būdama ištikima savo 
gimtiesiems Druskinin-
kams, mylėti savo miestą, 
gimtinę išmokė dvi du-
kras, tris anūkes ir anūką, 
nuoširdžiai rūpinosi jų 
išsimokslinimu.

Nutilo šurmulys... Nebe-
liko Mokytojos, žmogaus, 
kuris mylėjo šeimą, savo 
darbą, ugdytinius, vienijo 
kaimynus, draugus...

Tu buvai puiki dukra, 
mama, močiutė, draugė. 
Ir sunkiomis, ir šviesiomis 
akimirkomis Tu būsi visuo-
met šalia – nuveiktuose 
gražiuose darbuose, švie-
sioje artimųjų atmintyje, 
pažįstamų prisiminimuose. 
Ilgėsimės Tavęs, Edita!

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos bendruomenė

EDITA VYSOCKIENĖ
1964-10-01 – 2021-03-09

Ir vienąkart, pavasari, 
Tu vėl atjosi drąsiai, 
O, mylimas pavasari, 
manęs jau neberasi... 

(S. Nėris)

Dėl mylimos Mamos ir Močiutės Nastutės Sinkevičienės 
mirties nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jūratę ir visus artimuosius.

Druskininkų „Bočiai“

Visada Mama liks su Jumis,
nors žodžiais ir neprakalbės,
Pavasarį – žieduos švelniuos,

rudenį – lapų šlamesy.

Nuoširdžiai užjaučiame Algimantą Gaidį, 
netekus mylimos Mamos.

UAB „Drusta“ kolektyvas

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektimi iš tolo,
nors grįžti ten skubėsit su viltim!

Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jūratę, 
mirus brangiai Mamai Nastutei Sinkevičienei. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą! 

Trečiojo amžiaus universiteto 
klausytojai

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,  netekus 
dukros Editos, nuoširdžiai užjaučiame Elytę Vaišvilienę. 

Buvę bendradarbės D. Vaicikevičienė, 
I. Marčiulionienė, V. Pašukonienė, J. Gudaitienė

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

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos. 

Mirus Editai Vysockienei ir Anastazijai Sinkevičienei, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą Jų artimiesiems.

DNSB „Santarvė“ namo gyventojai

Amžiams užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.

Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

Į Amžinybę išėjus Liudui Ramanauskui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Druskininkų „Rimi“ kolektyvas

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

ir atminty gyvi ilgai išlieka.

Dėl mylimos sesers Editos mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Laimutę Tautkienę. 

Spec. pedagogų ir logopedų būrelio nariai

Jūs likote tarsi kažko netekę, 
o juk, tiesa, – netekote tiek daug. 
Uždekite širdy dar vieną žvakę 

Ir atsitieskite skausme. 
(J. Marcinkevičius)

Mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdžiausius užuojautos žodžius skiriame 

Viktorui Kriaučiūnui ir jo artimiesiems.

Veisiejų g. 14 namo kaimynai

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė 
buvusią auklėtoją Anastaziją Sinkevičienę. 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame jos dukrai Jūratei ir visiems artimiesiems.

Buvę auklėtiniai, „Atgimimo“ mokyklos 36-oji laida 
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2021.03.20 d.
Šeštadienis

2021.03.19 d.
Penktadienis

2021.03.21 d.
Sekmadienis

2021.03.22 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

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 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Nuotaka plėšikė.
00:25 Įprastas pasaulis.
01:50 Istorijos detektyvai. 
02:35 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite. 
03:00 Panorama.
04:00 Vartotojų kontrolė. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Mano dukrelė“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Gražuolė ir pabaisa“.
21:10 „Keršytojai. Altrono amžius“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Keršytojai. Altrono amžius“.
00:10 „Šauniausi policininkai 2“.
02:05 „Šeimos susitikimas“.
03:55 „Žudymo grandinė“.
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 penktadienis. 
21:00 Heraklis.
22:55 Operacija „Kardžuvė“.
00:55 V- tai Vendeta.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: 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“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Bušido ringas. 
04.10 Vantos lapas. 
04.35 „Reali mistika”.
05.15 Kaimo akademija. 
05.35 Mokslo ritmu. 
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Į saulę.
23:25 Absoliutus blogis. Išnykimas.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:40 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Mažylis. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
12:45 Pasaulio dokumentika. Žvilgs-

nis iš paukščio skrydžio.
13:40 Komisaras Montalbanas. 

Puodžiaus dirva.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Aš, tu ir Diupri.
00:30 Nuotaka plėšikė.
02:00 Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
02:55 Mokslo sriuba. 
03:25 Komisaras Montalbanas. 

Puodžiaus dirva.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio dokumentika. Pa-

saulio gamtos stebuklai 2.
12:55 Pasaulio dokumentika. Pu-

siaujas iš dangaus.
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 Dainuojančių mėsininkų klu-

bas.
23:30 Slapta Ain Rand aistra.
01:15 Aš, tu ir Diupri.
03:00 Mokslo sriuba.
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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 Laukiniai Vakarai prie molo. 
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama.
04:05 LRT forumas. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
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“. 
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Atliekų kultūra. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

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 is-

torijos“. 
12:00 „Laukinė Patagonija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Laukinė Patagonija“.
13:05 „D‘Artanjanas ir trys muškie-

tininkai“.
15:00 „Džekas milžinų žudikas“.
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“. 
21:30 „Gaujų karai. Princai“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Gaujų karai. Princai“. 
22:40 „Gražus sūnus“.
01:10 „Keršytojai. Altrono amžius“.
03:40 „Majų baikerių klubas“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

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 „Lilo ir Stičas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lilo ir Stičas“.
13:45 „Šuniukų bugis“.
15:30 „Taksi“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Taksi“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TV šou „Didysis šou burbu-

las“. 
22:00 „Mechanikas: sugrįžimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Mechanikas: sugrįžimas“.
00:05 „Nuodėmės karalienė“.
01:55 „Sučiupus nužudyti“.
03:40 „Tai reiškia karą“.

06:35 „Saugokis meškinų“.
07:20 „Bunikula“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Volisas ir Gromitas. Kiškiola-

kio prakeiksmas.
11:35 Viena diena Niujorke.
13:25 Sveiki atvykę į praeitį! 
15:35 Pasikeisti vietomis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Įsivaizduok tai.
21:40 Nors mirk iš gėdos.
23:35 Operacija „Delta farsas“.
01:25 Heraklis.

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 Aš matau tave.
00:25 „Strėlė“.
01:20 Šerlokas Holmsas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 

09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Geriausi šuns drau-

gai“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Neatrasta Indija. Didžioji In-

dijos dykuma“.
11:35 „Lemtinga diena“.
12:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Juodosios mišios.
00:30 Skautai prieš zombius.
02:20 Į saulę.

06:30 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Lietuvos galiūnų 

čempionato II etapas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
III etapas. 

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Neatrasta Kolumbija“.
11:35 „Lemtinga diena“.
12:35 „Šnipų karai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Gyvi numirėliai“.
00:40 Juodosios mišios.
02:50 Skautai prieš zombius.

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.

06:20 „Saugokis meškinų“.
07:05 „Bunikula“.
07:30 „Ogis ir tarakonai“.
07:50 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:20 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 „Monstrai prieš ateivius“.
09:45 Drakono užkeikimas.
11:30 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 

svajonių sala.
13:35 Načas Libras.
15:25 Policininkų šou.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
21:55 Šerlokas Holmsas.
00:25 Juokdarių vakarienė.
02:30 Nors mirk iš gėdos.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Elena iš Avaloro“. 
07:25 „Kempiniukas Plačia-

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Šnipų karai“.
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 Superbombonešis. Naikin-

ti viską.
23:20 „Mirtinas ginklas“.
00:20 „Legendų biuras“.
01:30 „Gyvi numirėliai“.
02:20 „CSI. Majamis“.

10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo 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. 
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
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”.

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 PREMJERA „Mano dukrelė“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Leidimas žudyti“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Leidimas žudyti“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „Majų baikerių klubas“.
02:50 „Vieniši tėvai“.
03:15 „Skubi pagalba“.
04:05 „Einšteinas“.
05:00 „Vieniši tėvai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.
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2021.03.23 d.
 Antradienis

2021.03.24 d.
 Trečiadienis

2021.03.25 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Slėpynės.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
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 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Belgravija.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Langas į valdžią. 
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 1000 pasaulio stebuklų. 
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 (Pra)rasta karta. 
20:30 Eurolyga per LRT. 
20:45 Eurolygos krepšinio turny-

ras. Kauno „Žalgiris“ – Tel Avivo 
„Maccabi“. 

23:00 Grančesteris.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Pasivaikščiojimai. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:05 Stilius. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Elena iš Avaloro“. 
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Mano dukrelė“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 „Taksi 2“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Taksi 2“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Taksi 2“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Einšteinas“.
01:45 „Majų baikerių klubas“.
02:45 „Vieniši tėvai“.
03:10 „Skubi pagalba“.
04:00 „Einšteinas“.
04:55 „Vieniši tėvai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Mano dukrelė“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kodas 211. Banko apiplėši-

mas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Kodas 211. Banko apiplėši-

mas“.
23:55 „Skubi pagalba“.
00:55 „Einšteinas“.
01:45 „Majų baikerių klubas“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:45 „Skubi pagalba“.
04:35 „Einšteinas“.
05:25 „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 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Skubi siunta.
00:20 „Strėlė“.
01:15 Aš matau tave.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.

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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Agentų žaidimai.
00:45 „Strėlė“.
01:40 Sumažinti žmonės.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. VDU karta.
05:05 Ciklas „Menininkų portretai“.

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. 

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. 

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai.

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 Oponentai. 
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 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Oponentai. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Kaimo akademija.
04.35 „Reali mistika”.
05.15 Mokslo ritmu.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
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 Maksimali rizika.
23:05 Superbombonešis. Naikin-

ti viską.
01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:50 „CSI. Majamis“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
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 Desperado.
23:10 Maksimali rizika.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:40 „CSI. Majamis“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Šuo“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
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 3000 mylių iki Greislando.
23:30 Desperado.
01:35 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:00 „CSI. Majamis“.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Elena iš Avaloro“. 
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Mano dukrelė“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „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 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kulka į galvą“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:55 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „Majų baikerių klubas“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Einšteinas“.
05:10 „Vieniši tėvai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

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. 

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis, kuris specializuojasi 
automobilio važiuoklės remonto srityje. Tel. 8 612 68057

Velykinės nuolaidos A. Andriejuk optikoje!
 
•  Užsakant akinius, akinių parinkimas – nemokamas!
•  Nuo 10 iki 50 proc. nuolaidos akinių rėmeliams!
•  10 proc. nuolaida akinių lęšiams!

M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai
Tel. (8 313) 51153

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų 
valymas Jūsų namuose! Tel. 8 615 77277

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 Sumažinti žmonės.
01:10 Skubi siunta.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:15 „Kalnietis“.

Vidutinio dydžio augalininkystės ūkyje renkama nauja 
komanda ir ieškomi du darbuotojai darbui su technika. Pa-
tirtis – privalumas, tačiau yra galimybė apmokyti ir mažai 
patyrusį, tačiau labai norintį dirbti žmogų. Iki darbo reikia 
atvykti nuosavu automobiliu. Atlyginimas – motyvuojantis! 
Kreiptis telefonu 8 648 37750. 

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško nuomotis dir-
bamos žemės Druskininkų, Varėnos bei Lazdijų savivaldybė-
se. Išnuomokite žemę man ir garantuotai gaukite didžiausią 
nuomos mokestį rajone. Pasitarkite telefonu 8 676 26009.

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško pirkti dirbamos 
žemės Liškiavos, Panaros, Kibyšių, Leipalingio seniūnijose. 
Jūsų žemė verta daugiau. Kreipkitės telefonu 8 676 26009.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

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

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

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas 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

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

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

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

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Dainavos žynys
Būrimai 
telefonu.

Tel. 8 608 33221

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojan-
tys ar po automobilių įvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 636 60454

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

Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuo-
tojų darbui su šaldytuvais, tentais, puspriekabėmis rei-
sams: Lietuva – Italija – Lietuva; Lietuva – Italija – Rusija.
Darbas Europoje (kadencijomis). 

Kontaktinis tel. 8 622 22333

Butų, laiptinių remontas, vonių restauravimas, santechnika. 
Tel. 8 699 34792

Remontuojame namus, 
butus. Visa vidaus ir išorės apdaila.                                                                              

Montuojame terasas, dengiame stogus.
Tel. 8 631 76783

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur/100g) 
gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

Statybiniai lauko darbai, nedidelių pastatų griovimas, grindi-
nių klojimas, kelių ar įvažiavimų įrengimas, medžių sodinimas, 
statybinių atliekų išvežimas, transporto ir technikos nuoma.

Tel. 8 628 75156

Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir 
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties 

apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

ARACHIS salonėlis
MEZGIMO, NĖRIMO SIŪLAI, PLEDAI, DRABUŽIAI

Dirbame: II-VI 11.00-16.00
VII- I – nedirbame

KOVO 11-31 d. – iki 50 % nuolaida!
MEGZTINIAMS, STRIUKEMS, PALTAMS

Mus rasite Laisvės al. 27, Druskininkuose (prie cerkvės)

Superkame benzininius automobilius 
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770

Greitai ir kokybiškai 
išpjauname medžius 

– tiek gyvenamo-
siose teritorijose, 
tiek sunkiai priei-

namose vietose bei 
kapinėse. 

Tel. 8 627 49416

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų 

gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, 
geras privažiavimas. 

Kaina — 17 500 Eur, derinama. 
Tel. 8 624 69222

UAB „SKOGRAN“ siūlo darbą miško darbininkams 
Skandinavijoje ir Vokietijoje. Suteikiame darbo dra-

bužius, apgyvendinimą. Atlyginimas „į rankas“ – 
1700-2800 Eur. Tel. +370 603 14247
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas 10 arų žemės 
sklypas sodų bendrijoje „Rai-
gardas“: Rasos g., be pastatų, 
sutvarkyti visi dokumentai. 
Tel. 8 646 56786

Leipalingyje, Veisiejų g. 
parduodamas gyvenamasis 
namas su 13, 7 arų sklypu už 
15 500 Eur ir šalia esantis 47 
kv. m pastatas su sklypeliu už 
4000 Eur. Tel. 8 616 48116

Perka nekilnojamąjį turtą

Pirkčiau garažą Baltašiškėje. 
Gali būti apleistas.  
Tel. 8 605 05407

Ieškomas pirkti sklypas „Rai-
gardo“ sodų bendrijoje. Gali 
būti apleistas.  
Tel. 8 628 75156

Pirkčiau 3 kambarių butą. Siū-
lyti įvairius variantus.  
Tel. 8 695 83728 ir 8 622 33410

Pirkčiau sodą „Raigardo“ sodų 
bendrijoje. Tel. 8 688 88103

Perku 1-2 kambarių butą cen-
tre. Pageidautina – be remon-
to, gali būti su skola. Atsiskai-
tytume iš karto.  
Tel. 8 600 86856

Pirkčiau garažą Druskininkuo-
se. Tel. 8 609 67777

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario 
butas V. Kudirkos g.  
Tel. 8 622 08046

Išnuomojama 80 kv. m salė su 
duobe (telpa vilkikas su prie-
kaba) ir parkavimo aikštė.  
Tel. 8 612 11473

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario, 29 
kv. m butas Veisiejų g. 24: 1 
aukštas, atliktas remontas. 
Kaina – 39 500 Eur.  
Tel. 8 606 04614

Parduodamas 1 kambario bu-
tas Gardino g. 17: 31,32 kv. m, 
3 aukštas iš 4. Kaina – 25 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 
Liepų g. 2A: 2 aukštas, yra 
požeminio parkavimo vieta, 
naujesnės statybos namas. 
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Liepų g.: medinis namas, 
kūrenama krosnis, veranda, 
WC, šaltas vanduo.  
Tel. 8 676 72759

Parduodamas 2 kambarių, 
49,99 kv. m butas Ateities g.: 
6 aukštas iš 6, yra tamsus 
kambarys, du balkonai, rūsys. 
Namas buvo renovuotas 2017 
m. Renovacijos mokesčiai yra 
išmokėti. Kaina – 38 000 Eur. 
Tel. 8 611 37633

3 kambarių butas 5-ame 
aukšte, vaizdas – į Alkos tven-
kinį. Tel. 8 601 08438

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

Viečiūnuose, kuriamoje naujų 
namų gyvenvietėje, parduoda-
mas 22 arų namų valdos skly-
pas. Pui-kus privažiavimas. 
Kaina – 17 500 Eur, derinama. 
Tel. 8 624 69222

Leipalingio seniūnijoje parduo-
dama žemės ūkio paskirties 
žemė – 1 ha ir 46 arai.  
Tel. 8 686 05037

Neravuose parduodami penki 
namų valdos sklypai (12, 13, 
14, 15 arų). Galima pirkti visus 
kartu, galima – atskirai.  
Tel. 8 614 15457

Išsinuomotų

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

Transporto priemonės ir jų 
dalys

2006 m. „Opel Vectra“ reduk-
torius, smagratis – 110 kW, 
mašininis dujų balionas.  
Tel. 8 656 38881

Naudotos įvairių išmatavimų 
padangos lengviesiems au-
tomobiliams, 1996 m. „Volks-
wagen Golf 3“ ir „Volkswagen 
Passat“ skardinių ratlankių 
R14 firminiai plastikiniai gaub-
tai ir centrinės skylės dang-
teliai nuo 2 Eur. Tel. 8 686 
43600, 8 676 45137 

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos malkos. Tel. 8 
608 70658

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

Žemės ūkio produkcija

Parduodu: bulves, ž. kviečius, 
ž. kvietrugį, rugius, avižas, 
miežius ir šieną rulonais.  
Tel. 8 699 18639

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 604 57252

Avižos, tinkančios sėklai ir ru-
giai, triušiai. Tel. 8 672 49828

Saldieji lubinai, atsparūs li-
goms. Tel. 8 605 638 37

Bitinė facelija, kviečiai, mie-
žiai, avižos, rugiai, šiaudai. 
Tel. 8 616 11588

Įvairūs daiktai

Obliavimo, frezavimo, pjovimo 
staklės. Tel. 8 688 34938

Labai geros būklės šaldiklis 
„Snaigė“ – 7 kamerų. Kaina – 
80 Eur. Tel. 8 618 07152

Parduodamos 4 metalinės 
kuro statinės ir 2 kub. m skys-
to kuro talpa.  
Tel. 8 699 43005

Skalbimo mašina ,,Standart  
XPB46-1298S“ su skalbinių 
gręžimu. Praktiškai nauja. 
Kaina – 60 Eur.  
Tel. 8 652 72161

Naudoti dviračiai: vienas – 7-9 
m. vaikui, kitas – 8-10 m. vai-
kui. Kaina – 30-40 Eur.  
Tel. 8 687 72154

Spinta, sekcija – po 20 Eur, 
virtuvinės spintelės – 5 Eur, 
durys, langai – po 10 Eur, dvi-
račiai (moteriški, vyriški) – 30-
70 Eur. Tel. 8 616 48116

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

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
lauko tualetas (medinis) ir 
kreivuolių pavėsinė. Tel. 8 636 
04842 ir 8 656 38881

2 lovos, jos gali būti naudoja-
mos atskirai arba kaip dvigulė 
lova, rašomas stalas ir kėdė. 
Tel. 8 682 40545

Naujų odinių striukių, švarkų 
ir avikailių galutinis išparda-
vimas su 70 proc. nuolaida. 
Kainos – nuo 20 eurų.  
Tel. 8 698 40430 

Pigiai parduodu virtuvės 
komplektą, skalbimo mašiną, 
stalą, sekciją, dujinę viryklę ir 
kita. Tel. 8 615 44258

Kineskopinių TV „Panaso-
nic“, „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 dy-
dis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Elektrinis galąstuvas už 15 
Eur, vienfazis elektrinis suviri-
nimo aparatas.  
Tel. 8 655 24025

Perka

Audio kasetes, vinilines plokš-
teles. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 686 14096

Perku naujametinius senus 
žaisliukus: snieguoles, sene-
lius, lėles, meškiukus, taip pat 
eglutės dekoracijas, girlian-
das. Tel. 8 651 89996

Perku gręžimo stakles ir oro 
kompresorių. Tel. 8 610 48759

Brangiai perku senus eglutės 
žaisliukus. Visus metus. Atva-
žiuoju į namus.  
Tel. 8 653 96521

Reikalinga

Reikalingas meistras, kuris 
galėtų perdengti šiltnamį.  
Tel. 8 626 49968

Ieško darbo

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 638 10880

Ieško slaugės darbo, gali 
slaugyti ligonį, prižiūrėti na-
mus, darbo patirtis.  
Tel. 8 631 52541

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

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

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

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

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

Dovanotų

Gal kas galėtų padovanoti TV 
priedėlį? Tel. 8 625 97648

Perku gręžimo stakles ir oro kompresorių. 
Tel. 8 610 48759

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško šaltkalvio-
suvirintojo dirbti pilnu etatu. 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.
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Drauge su Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos restoranų ir vieš-
bučių savininkais bei darbuo-
tojais antradienio popietę į 
akciją „Paskutinė verslo va-
karienė“ susirinko ir Druski-
ninkų viešbučių bei maitini-
mo įstaigų atstovai. Gydyklų 
parke, priešais muzikinį fon-
taną, buvo paserviruoti tušti 
restoranų staleliai, paklotos 
lovos viešbučių svečiams, 
stovėjo dirbti pasirengęs per-
sonalas. Prie protesto prisi-
dėjo ir kiti viešbučiai ir resto-
ranai, prie užvertų savo durų 
uždegdami gedulo žvakes. 

Grėsmė kurorto gyvavimui
Akcijos atstovas Druskininkuo-

se, viešbučių „De Lita“ ir „ Vita“ va-
dovas Darius Muižys pasidžiau-
gė, kad Druskininkų savivaldybė 
davė leidimą surengti protesto 
akciją Gydyklų parke: „Džiaugia-
mės, jausdami paramą iš Druski-
ninkų savivaldybės pusės. Savi-
valdybės vadovai supranta, kad 
kurortas gyvena būtent iš apgy-
vendinimo ir maitinimo paslaugas 
teikiančių įmonių“. 

Akcijos metu Druskininkų mu-
zikinio fontano prieigose skam-
bėjo gedulinga muzika. Kaip 
sakė D. Muižys, nei tokios muzi-
kos, nei tokios situacijos Druski-
ninkuose dar nėra buvę. 

Akciją „Paskutinė verslo va-
karienė“, praėjus lygiai metams 
po pirmojo karantino įvedimo ir 
maitinimo bei apgyvendinimo 
įstaigų uždarymo, šalyje suren-
gė jau metus Vyriausybės pa-
ramos nesulaukiantys Lietuvos 
viešbučiai ir restoranai. „Jeigu 
negalime dirbti, tai norėtųsi re-
alios valstybės pagalbos. Deja, 
mes jos nesulaukiame, todėl 
tokia akcija bandome atkreip-
ti vyriausybės dėmesį į apgy-
vendinimo ir maitinimo sek-
torių. Juk šiuose sektoriuose 
dirba daug žmonių, daug mo-
kesčių sumokama. O kol pagal-
bos nesulaukiame, daugeliui 
įmonių jau iškilo reali bankro-
to grėsmė. Čia yra pagalbos 
šauksmas, kad valdžia išgirstų, 
kaip mums yra blogai, – kalbė-
jo D. Muižys. – Druskininkuose 
didžioji dauguma įmonių teikia 
būtent apgyvendinimo ir maiti-
nimo paslaugas. Taigi visi esa-
me tame pačiame skęstančia-
me laive. Įsivaizduokite, kad 
per metus nuo pirmojo karan-
tino paskelbimo mes negalime 
dirbti 6-7 mėnesius. Čia jokios 
matematikos išmanymo nerei-
kia suprasti, kaip mes visi esa-
me nukentėję. Šia akcija no-
rime parodyti, kad kurortas ir 
čia veikiančios apgyvendinimo 
ir maitinimo įstaigos būtų pa-
smerktos, jeigu nebus skubiai 
sureaguota ir laiku nebus su-
teikta valstybės pagalba“. 

Prašo Vyriausybės paramos
Protestas organizuotas dėl 

šio apie 5 proc. šalies BVP su-
darančio ir 42 000 darbo vietų 
sukuriančio sektoriaus niekaip 
nepasiekiančios Vyriausybės 
paramos ir vienašališkai keičia-
mų jos sąlygų.

„Premjere, ekonomikos minis-
tre, raskite socialiai teisingą ir 
ekonomiškai toliaregišką finan-
savimą verslui. Kad visos įmo-
nės, nepriklausomai nuo jų dy-
džio, gautų realią pagalbą, 
proporcingą sumokėtiems mo-
kesčiams. Antraip kviečiame 
paskutinės verslo vakarienės!“ 
– kalbėjo renginio dalyviai.

Jų teigimu, restoranai ir vieš-

bučiai uždaryti priverstinai, bet 
realios paramos negauna. Iki 
pandemijos Lietuvos apgyven-
dinimo sektoriaus įmonės į biu-
džetą kasmet sumokėdavo 41 
mln. eurų mokesčių, maitinimo 
– 129 mln. eurų. Užklupus pan-
demijai ir priverstinai uždarius 
viešbučius bei restoranus, Vy-
riausybės parama šiam sekto-
riui nesudaro nė ketvirčio kas-
met mokėtų mokesčių sumos.

„Jei Vyriausybė skubiai neper-
žiūrės savo sprendimų, nebus 
panaikintos visiems vienodos 
neracionalios paramos lubos, 
o įmonių artimiausiomis savai-
tėmis nepasieks reali parama, 
prasidės bankrotai. Taip pasių-
sime pražūtingą žinią, kad visai 
neverta kurti daug darbo vietų 
ir mokėti mokesčių – ištikus kri-
zei, valdžia į tai vis tiek neatsi-
žvelgs“, – kalbėjo LVRA vadovė 
Evalda Šiškauskienė.

Ji taip pat reikalauja keisti pla-
nuojamų subsidijų sąlygą, kad 
jos tebus mokamos tiems, kie-
no apyvarta krito 60 proc. ir 
daugiau. Anot asociacijos va-
dovės, su Vyriausybe me-
tus laiko derinta nuostata įmo-
nėms, kurių apyvarta krito 50 
proc. ir daugiau, skirti ne ma-
žesnę kaip 50 proc. nuo 2019 
metais sumokėto GPM dydžio 
subsidiją. „Tačiau Vyriausybė 
kažkodėl nustatė, kad būtinas 
60 proc. apyvartos sumažėji-
mas. Juk ši sąlyga nepalanki 
restoranams, kurie karantino 
metu stengėsi bent minimaliai 
tęsti veiklą ir savo lėšomis iš-
laikyti darbuotojus. Todėl tie, 
kurie labiausiai stengėsi išgy-
venti ir dėl to jų apyvarta krito 
mažiau, dabar bus baudžiami 
labiausiai“, – sakė LVRA vado-
vė, ragindama grįžti prie anks-
čiau siūlytų 50 proc. ir primena, 
kad Europos Komisijos komu-
nikatas leidžia šalims skirti pa-
galbą net įmonėms, kurių apy-
varta kritusi vos 30 proc. 

Tos pačios 100 tūkst. eurų 
paramos lubos išlaikyti 7 
viešbučius ar vieną kavinę 

Pagal EK reikalavimus numa-
tyta, kad bent 30 proc. apyvar-
tos netekusioms įmonėms ben-
dros paramos lubos gali siekti 
1,8 mln. eurų. „Verslininkai tuo ti-
kėjo ir visomis išgalėmis stengė-
si tęsti veiklą, neatleisti žmonių. 
Tačiau antrojo karantino metu 
Vyriausybė vienašališkai priėmė 
su socialiniais partneriais nede-
rintas ir sunkiai suvokiamas 100 
tūkst. eurų paramos lubas. Tad 
ar turi išlaikyti 7 tuščius vieš-
bučius, ar vieną kavinukę, da-
bar galioja tos pačios 100 tūkst. 

eurų paramos lubos“, – nuosta-
bos neslėpė verslininkai.

Viešbučiams nekompensuo-
tos net šildymo išlaidos, resto-
ranams išjungtas paskutinis gy-
vybės palaikymo mechanizmas 
– nuomos kompensacija

2019 m. turizmo sektorius ša-
lyje sugeneravo 1,3 mlrd. eurų, 
jame dirba 1 iš 20 visų šalies 
dirbančiųjų, 22 proc. – jauni-
mas. Lietuvos verslo viešbu-
čių užimtumas ir apyvarta per 
karantiną krito 80 proc., LVRA 
maitinimo įstaigų apyvarta – 50 
proc. Nepaisant to, šis sektorius 
paramos negauna jau lygiai me-
tus – net ir šildymo sezono metu 
nekompensuotos šildymo bei 
komunalinės išlaidos, ką leidžia 
ir skatina EK komunikatas. VMI 
duomenimis, iš viso dėl pande-
mijos apgyvendinimo ir maitini-
mo sektorius neteko 304,3 mln. 
eurų pajamų per 2020 metus 
arba 0,8 mln. eurų per dieną. 

Tuo tarpu reikšmingiausia ir 
vienintelė parama, kurią Vyriau-
sybė teikė maitinimo įstaigoms, 
buvo nuomos išlaidų kompen-
savimas. Tačiau ir ši vienintelė 
gyvybės palaikymo įranga kaž-
kodėl buvo išjungta prieš pat 
prasidedant sunkiausiam perio-
dui – dar 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

„Kam atsisakyti to, kas puikiai 
veikė, nenumatant naujų para-
mos instrumentų? Būtina grįž-
ti prie šios kompensacijos – 
jos nebuvimas jau artimiausiais 
mėnesiais lems dešimčių maiti-
nimo įmonių bankrotus ir tūks-
tančius naujų bedarbių, nes da-
bartinės subsidijos nė iš tolo 
nepadengs visų nuomos ir ko-
munalinių išlaidų“, – renginyje 
sakė LVRA viceprezidentas Ge-
diminas Balnis.

Taip pat būtina rasti lėšų ir ne-
nutraukti subsidijų į darbą iš 
prastovų grįžtantiems restora-
nų ir viešbučių darbuotojams – 
kol klientų srautai bent pradės 
panašėti į priešpandeminį lygį. 
Tam būtina darbo užmokesčio 
subsidijas pratęsti iki metų galo. 

„Vyriausybė nuo šios proble-
mos nepabėgs. Jei neras pini-
gų paramai ir subsidijoms grįž-
tantiems į darbą, teks spręsti 
gerokai skausmingesnes pro-
blemas dėl masinių bankrotų, 
nesugrąžintų atidėtų mokesčių, 
paskolų „Invegai“, išmokų be-
darbiams. Jau dabar skaičiuo-
jama, kad nesiėmus priemonių, 
artimiausiais mėnesiais sekto-
rius sugeneruos apie 2 tūkst. 
naujų bedarbių. Reikia susitelk-
ti ir išlaukti momento, kai lanky-
tojų srautai sugrįš dėl įsibėgė-
jančios vakcinacijos“, – teigė G. 
Balnis.

Per metus – dvigubai dau-
giau bedarbių, 80 proc. iš jų 
– moterys

Pasak LVRA vadovės, sausio 
1 d. Užimtumo tarnyboje buvo 
registruoti 9144 darbo neturin-
tys asmenys, kurių paskutinė 
darbovietė – apgyvendinimo ar 
maitinimo įstaigos. Per metus 
darbo neturinčių asmenų iš šio 
sektoriaus padvigubėjo, viduti-
niškai kas antras buvo jaunuo-
lis iki 29 m., o moterys sudarė 
net 80,7 proc. šio sektoriaus be-
darbių. 

Teigiama, kad didysis šuolis 
dar tik įvyks, pasibaigus subsi-
dijoms darbuotojams ir vis dau-
giau įmonių bankrutuosiant. 
Per pastaruosius dvejus me-
tus daugiausia darbo neturin-
čių asmenų iš apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų įmonių įre-

Protesto akcija „Paskutinė verslo vakarienė“ – ir Druskininkuose

gistruota būtent per 2020 m. an-
trąjį ketvirtį – 2989 asmenų. 

Racionalaus paramos modelio 
toli ieškoti nereikia

Pasak Evaldos Šiškauskienės, 
reali parama priverstinai užda-
rytam verslui yra ta, kurios ne-
reikia grąžinti – ne paskolos ar 
laikinas mokesčių atidėjimas.

Gerokai logiškesnės paramos 
sistemos toli ieškoti nereikia. 
Pavyzdžiui, kaimyninėje Latvi-
joje pakanka, kad įmonės apy-
varta paramos laikotarpiu būtų 
smukusi 30 proc. Lietuvoje rei-
kalaujama 60 proc. ir daugiau. 
Paramos dydis Latvijos viešbu-
čiams ir restoranams siekia 60 
proc. praėjusių metų rugpjūčio-
spalio mėnesiais sumokėto dar-
bo užmokesčio (bruto), bet ne 
daugiau kaip 100000 eurų kas 
mėnesį. Bet visų svarbiausia, 

kad Latvijos įmonės, priešingai 
nuo Lietuvos, paramą jau yra re-
aliai gavusios. 

„Apmaudžiausia, kad Lietuvos 
Vyriausybė pasirinko eiti viena-
šališkų sprendimų keliu ir priė-
mė per mažų paramos lubų, per 
daug smukusios apyvartos ir ki-
tas su socialiniais partneriais 
nederintas nuostatas, reikalau-
jame jų atsisakyti ir grįžti prie 
dialogo. Koją paramos siekian-
čioms Lietuvos įmonėms kiša 
ir visų linksniuojama per didelė 
biurokratija. Panašu, kad eko-
nomikos ministrė tai jau suvo-
kia, visgi verslui reikia greito ir 
apčiuopiamo rezultato – nepa-
kanka pripažinti problemą“, – 
teigė asociacijos vadovė.

Parengta pagal LVRA
 informaciją

D. Muižys: „Džiaugiamės, jausdami pa-
ramą iš Druskininkų savivaldybės pusės“/
„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Antradienio popietę į Gydyklų parke surengtą akciją „Paskutinė vers-
lo vakarienė“ susirinko ir Druskininkų viešbučių bei maitinimo įstaigų 
atstovai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos


