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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų VSB ir per karantiną skatina druskininkiečius
saugiai sportuoti, daugiau praleisti laiko gamtoje
ir rūpintis savo sveikata
rekomenduojami įvairūs pratimai tik namuose, nuotoliniu
būdu vyko paskaitos, užsiėmimai įvairiomis temomis.
Vasarą, atlaisvėjus karantinui, laikydamiesi visų saugos
reikalavimų, pradėjome vykdyti sveikatinimo veiklas. Ypač
daug dėmesio sulaukė žygiai –
pėsčiųjų, naktiniai ir su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Kol buvo
leidžiama, didelio susidomėjimo ir druskininkiečių įsitraukimo sulaukė sveikatinimo stovyklos, įvairios treniruotės K.
Dineikos sveikatingumo parke. Norime pasidžiaugti, kad
organizuojamose nemokamose veiklose ne karantino metu
taip pat dalyvavo ir iš kitų savivaldybių į Druskininkus pailsėti atvykę svečiai. Veiklos atvirose kurorto erdvėse, laikantis
saugumo reikalavimų, buvo organizuojamos iki pat karantino
apribojimų paskelbimo.
Deja, jau rudenį suplanuotas
veiklas teko šiek tiek pakeisti ir
viską vykdyti nuotoliniu būdu.
Biuro specialistai sveiku gyvenimo būdu besidomintiems žmonėms pateikdavo užduočių, kurias šeimos ir pavieniai žmonės
galėjo atlikti savarankiškai.
– Ką galite pasakyti apie
Druskininkų gyventojus – ar
jie pakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
– Labai nuoširdžiai noriu pasidžiaugti mūsų savivaldybės gyventojų aktyvumu. Jie ir anksčiau nebuvo pasyvūs, bet dabar
jų aktyvumas matomas ypač
ryškiai. Man net pačiai sunku
patikėti, kad jie gali tiek daug!
Tai parodo skaičiai – nueiti kilometrai ir suskaičiuoti žingsniai,
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Druskininkų savivaldybės VSB direktorė I. Kostina džiaugiasi, kad žmonės mielai atsiliepė į biuro pasiūlytus iššūkius, suteikusius jiems
stimulą ir tikslą judėti, pasiekti tam tikrų rezultatų ir pasivaržyti tarpusavyje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laima Rekevičienė
Karantinas pakoregavo nemažos dalies lietuvių gyvenimo ritmą. Apklausos rodo,
kad karantino metu beveik
20 proc. gyventojų sportuoja mažiau nei anksčiau. Kas
dešimtas atsisakė sporto ir
būna namuose, daugiau laiko praleidžia prie televizorių
ekranų. Taigi sveikatos priežiūros specialistams tenka
pasukti galvas, kaip karantino metu suteikti žmonėms
motyvacijos sportuoti.
Tuo tarpu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VSB) darbuoto-

jai net ir karantino sąlygomis
rado būdų paskatinti druskininkiečius kuo daugiau judėti, praleisti laiko gamtoje ir
rūpintis savo sveikata. Jiems
pavyko! Į nuotoliniu būdu organizuotas veiklas įsitraukė
labai daug druskininkiečių,
kurie renkasi sveikesnį gyvenimo būdą, pradeda aktyviai
sportuoti.
Biuro direktorė Inga Kostina
didžiuojasi išradingu ir iniciatyviu kolektyvu. Ji sako, kad
VSB specialistai nuo pat pandemijos pradžios dirbo visur,
kur tuo metu labiausiai reikėjo.
– Kaip karantino metu pa-

laikote ryšius su Druskininkų bendruomene? Kurios iš
Jūsų pasiūlytų veiklų sulaukė
didžiausio populiarumo?
– COVID-19 pandemija pakeitė daugelio gyvenimus ir pamėtėjo naujų bei sudėtingų iššūkių. Vieniems tai buvo ilgas
ramybės laikotarpis, kiti labai
intensyviai dirbo. Mes buvome tie, kuriems teko intensyviai
dirbti „kitaip“ – nuo pat pandemijos pradžios iki dabar. Buvo
sunku įsivaizduoti, kad nebus
tiesioginių veiklų, užsiėmimų,
renginių bei susitikimų. Prisidėdami prie COVID-19 ligos suvaldymo, negalėjome pamiršti ir gyventojų. Pradžioje buvo

Druskininkų
savivaldybės 20212025 m. mokyklų
tinklo pertvarkos
plano rengimo
pagrindinis tikslas
– vaikų ugdymo
kokybė
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Druskininkų savivaldybės 2021-2025 m. mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimo
pagrindinis tikslas – vaikų ugdymo kokybė
Praėjusių metų pabaigoje
pradėti Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo plano
2021-2025 m. rengimo darbai.
Siekiant išgirsti visos bendruomenės nuomonę ir apie viską
diskutuoti atvirai, sausio-kovo mėnesiais buvo organizuoti susitikimai su visų mokyklų
bendruomenėmis,
kuriuose
dalyvavo daugiau kaip 1000
žmonių: mokyklų vadovai, mokytojai ir mokinių tėvai.
Susitikimų metu aptarti 20202021 m. m. pirmo pusmečio ugdymo rezultatai, taip pat pristatytas Druskininkų savivaldybės
mokyklų tinklo plano 2021-2025
m. rengimo procesas bei galimi Mokyklų tinklo modeliai. Diskusijos buvo itin aktyvios, pasižymėjo nuomonių įvairove.
Jose netrūko emocijų: tėvai išsakė savo pritarimus ir prieštaravimus, dvejones bei lūkesčius, uždavė rūpimus klausimus
ir dalijosi įžvalgomis. Visos – ir

Svarbiausiu prioritetu Druskininkuose išlieka švietimo kokybė, mokinių poreikiai ir kuo
geresnių galimybių paruošti juos ateities savarankiškam gyvenimui sudarymas/Asociatyvi nuotrauka

teigiamos, ir neigiamos – susitikimų metu išsakytos nuomonės ir pastabos būtinai bus įvertintos tolesniame plano rengimo
procese.
Savivaldybės švietimo skyriaus komanda konsultavosi ir
su Lietuvos švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento bei bendrojo ugdymo departamento vadovais,
darbuotojais, aptarė aktualius
švietimo politikos aspektus, išgirdo švietimo ekspertų įžvalgas ir nuomonę aktualiais klau-

simais.
Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės Tarybos nariams
taip pat buvo pateikti trys galimi
Mokyklų tinklo modeliai.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad svarbiausiu prioritetu išlieka švietimo kokybė, mokinių
poreikiai ir kuo geresnių galimybių paruošti juos ateities savarankiškam gyvenimui sudarymas.
„Rengdami mokyklų pertvarkos
planą, niekur neskubame – tam
turime visus metus. Sprendimai
bus priimti tik gerai išdiskutavus
idėjas, įvertinus visus pasisakymus, visus „už“ ir „prieš“, išgirdus
bendruomenės ir švietimo srities
ekspertų nuomones“, – sakė Savivaldybės vadovas.
Mokyklų tinklo plano rengimo
procedūros išsamiai aprašytos
Mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės nutarimu. Vadovau-

jantis šiuo ir kitais teisės aktais,
nustatyta, kad Mokyklų tinklo plano kūrimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš 3 stadijų – inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo.
Artimiausiame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje bus
sudaryta ir patvirtinta darbo grupė, kuri analizuos bei vertins visus mokyklų tinklo modelius, išnagrinės išsakytas pastabas ir
pasiūlymus, įvertins visus „už“ ir
„prieš“ bei parengs Druskininkų
savivaldybės 2021-2025 m. mokyklų tinklo plano projektą. Dokumentu bus apibrėžiamas Mokyklų tinklo plano strateginis tikslas,
uždaviniai, prioritetai, pagrindiniai
rezultatai bei jų rodikliai.
Druskininkų savivaldybė dėkoja už aktyvų dalyvavimą susitikimuose, kviečia ir toliau įsitraukti
į konstruktyvias diskusijas, teikti
pasiūlymus ir įžvalgas, kad būtų
priimtas geriausiai Druskininkų
mokinių poreikius bei interesus
atitinkantis sprendimas.

Jurgio Didžiulio paskelbto netaršumo konkurso nugalėtojai –
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokai

„Saulės“ mokyklos antrokai – J. Didžiulio konkurso nugalėtojai/Ekrano nuotrauka

Metų pradžioje dainininkas
Jurgis Didžiulis savo socialinio tinklo paskyroje paskelbė netaršumo konkursą ir
pakvietė visus įvertinti savo
sukuriamą atliekų pėdsaką,
paragino pasidalinti, kokiu
būdu ir kaip jį galima sumažinti. Konkurse nugalėjo labai
aktyvūs atsakingo ir tvaraus
vartojimo srityje moksleiviai
– Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokai
su savo iniciatyvia, šaunia ir
vaikų bei tėvelių labai mylima
mokytoja Alina Bikulč priešakyje.
Mokytoja konkursui pristatė daugybę vaikų daromų atsakingo vartojimo veiklų (tai vyko
iki karantino, kol vaikai mokėsi klasėje arba, ką pavyksta,
– nuotoliniu būdu), padedančių sukurti savo aplinkoje mažiau atliekų. „Mokiniai klasėje pasidarė atliekų rūšiavimo

dėžes, po truputį mokosi
rūšiuoti atliekas. Stengiamės
antrines žaliavas panaudoti dar
kartą. Iš įvairių pakuočių gaminame vazonėlius, iš tualetinio popieriaus ritinėlių, jogurto indelių – įvairius kūrybinius
darbelius dailės pamokose, –
pasakojo A. Bikulč. – Naudojame natūralias, draugiškas gamtai priemones. Kalėdinę eglutę
puošėme natūraliais, rankų darbo žaislais – džiovintais apelsinais, kankorėžiais, žaisliukais
iš druskos tešlos, cinamono
lazdelėmis. Iš apelsinų gaminome lesyklėles paukšteliams.
Skatiname mažinti vienkartinių
indų naudojimą. Klasėje naudojame savo atsineštus daugkartinius puodelius. Jei mokiniai
atsineša vienkartinių indų, tai
mokome jų neišmesti, o išplauti
ir panaudoti kitą kartą. Daug
žygiuojame ir stengiamės propaguoti aktyvų gyvenimo būdą,

ugdome meilę gamtai. Reikėtų
daugiau padirbėti įvairių produktų, daiktų įsigijimo srityje, kad
vaikai būtų skatinami pagalvoti
prieš bet kokio daikto įsigijimą,
atsakyti į klausimus – ar to tikrai
reikia ir kaip, įsigyjant pirkinį,
galime mažiau teršti gamtą?
Bet didžiausia siekiamybė, kad
visa tai jie po to taikytų ir savo
šeimose“.
Kaip prizas nugalėtojams,
buvo pažadėtas nuotolinis J.
Didžiulio muzikinis pasirodymas, kuriame dainavo ne tik jis
pats, bet ir konkurso nugalėtojai
– antrokai. Jie, linksmai šypsodamiesi ir dainuodami, dar kartą patvirtino faktą, kad tik maži
visų darbai sukuria didelį tikslą
ir padaro didelį poveikį aplinkai
bei mus supančiai gamtai.
„Rūšiavimo būtinybę žmonėms galima paaiškinti skaičiais
ar faktais. Muzikavimas kartu gali padėti tai paaiškinti per

emocijas – kaip jausimės darydami poveikį kitiems? Labai noriu padėkoti šiems antrokams,
kad aktyviai galvoja ne tik apie
save, bet ir apie mūsų aplinką.
Jie ne tik rūšiuoja atliekas, bet
ir stengiasi, kažką įsigydami, atkreipti dėmesį į pakuotes, kad
jų būtų kuo mažiau ar jos būtų
lengviau perdirbamos. Didžiulis
AČIŪ šios klasės mokytojai Alinai, kuri šiuos vaikus moko meilės gamtai, VšĮ „Gamtos ateitis“
– už galimybę „užkrėtinėti“ kitus
žmones rūšiuoti!“, – sakė J. Didžiulis.
Mokytoja A. Bikulč po pasirodymo rašė: „Džiugu, kad žinomi
Lietuvoje žmonės skatina tausoti gamtą. Ačiū už Druskininkų „Saulės“ mokyklos 2c klasės
bendruomenei skirtą geros nuotaikos užtaisą. Smagu po pasirodymo matyti tėvelių atsiųstas
filmuotas medžiagas, kuriose
vaikai linksmai dalyvauja pamo-

koje arba gauti trumpąją žinutę: „Vaikui po pasirodymo buvo
laimės iki dangaus“. Dėkojame
už galimybę turėti tokią įdomią
ir išskirtinę pamoką su tiek daug
teigiamų emocijų“.
„Geri pavyzdžiai įkvepia ir skatina siekti dar daugiau, nepamirštant, kad turime tik vieną
žemę. Neterškime, rūšiuokime.
Gamtos ateitis – mūsų rankose, – sakė VšĮ „Gamtos ateitis“ Viešinimo ir marketingo vadovė Diana Ramanauskaitė.
– Ačiū J. Didžiuliui, kad jau antrus metus prisideda prie mūsų
skleidžiamos žinutės apie rūšiavimą, apie atsakingą vartojimą ir tvarumą sklaidos. Taip pat
ačiū tokiems šauniems ir vaikus skatinantiems mokytojams,
savo pavyzdžiu užkrečiantiems
vaikus ieškoti atsakymų į klausimus, kurie svarbūs mums visiems šiandien ir bus svarbūs
po daugelio metų“.
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XIX Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
sugrįš atnaujintas – organizavimą perima Druskininkų kultūros centras
Beveik du dešimtmečius Lietuvos muzikų rėmimo fondo organizuotas tarptautinis
menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
šiais metais žiūrovus džiugins
atnaujinta programa, supažindins su didžiojo Lietuvos menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimu ir
kūryba bei drąsins kurti. Tokią
renginio viziją jau turi festivalio organizavimą perimantis
Druskininkų kultūros centras.
Pasak Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino
Urmanavičiaus, šiais metais
festivalio veiklos apjungs net
penkias kryptis – švietėjišką,
muzikos, dailės, literatūros, kino
ir fotografijos.
Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė akcentavo, kad norima sudaryti
galimybes, jog Druskininkai jauniems žmonėms taptų kūrybinio
starto miestu, todėl šiais metais
ir ateityje festivalyje daug dėmesio bus skiriama vaikų bei jaunimo kūrybiškumo skatinimui.
Šiais metais pasikeitus festivalio koncepcijai ir atsiradus penkioms kryptims, žiūrovai turės
dar daugiau pasirinkimo. Muzikos srityje bus organizuojami įvairūs profesionalių atlikėjų
koncertai, jaunųjų pianistų konkursai, šioje dalyje savo vietą
atras ir folkloro žanras, nes būtent liaudies melodijų apsuptyje
ir augo jaunasis kompozitorius,
vėliau jas harmonizavęs bei suteikęs joms ilgaamžiškumo.
Dailės srityje bus organizuojamos parodos, įvairūs plenerai,
savo vietą atras ir meno terapija.
Atskirą dalį renginyje atras ir literatūros festivalis, kuriame bus
rengiami įvairūs skaitymai ir susitikimai su kūrėjais, eksperimentai bei edukacijos.
Kino ir fotografijos menas bus
pristatomas atskiroje programoje. Planuojama surinkti atskirą
kino programą, kurioje per meninius ir dokumentinius filmus žiūrovai bus supažindinti su įvairiais
kūrėjais, jų kūryba bei likimais.
Fotografijos srityje planuojama daug kūrybinių ieškojimų bei
mokymų, o vėliau – ir parodų.
Bus organizuojami įvairūs
švietėjiškos veiklos susitikimai,
seminarai ir ekspedicijos. Visose šiose dalyse netrūks ir tarpdisciplininių eksperimentų –
skirtingų žanrų kūrėjai dirbs ir
kurs kartu. Dalis konkursų bus
organizuojami taip, kad juose
galės dalyvauti ne tik druskininkiečiai, bet ir visi, kas panorės,
iš bet kurios pasaulio vietos.
„Pandemija mus išmokė daugybės dalykų: išmokome išnaudoti lauko erdves, gražiausias
Druskininkų vietas puikiai pritaikome renginiams, o kartais daug
dalykų galime atlikti, net neišėję
iš namų: suorganizuoti virtualų
turą, apsilankyti virtualioje parodoje ir kitur. Tad įgytas žinias pritaikysime ir šio tarptautinio festivalio organizavime“, – sakė mero
pavaduotojas L. Urmanavičius.
R. Viniarskaitė pažymėjo, kad
vasarą, ko gero, dar bus nemažai visokių apribojimų, todėl,
planuojant ir organizuojant festivalio veiklas, būtina įvertinti ir
bendrą pandemijos situaciją – ir
organizatoriai, ir žiūrovai turės
nemažai išbandymų.
Visą renginio programą greitu
metu bus galima rasti Druskininkų
kultūros centro interneto tinklapyje.

„Vertiname ir esame dėkingi Muzikų rėmimo fondui, jo direktorei Liucijai
Stulgienei už sumanymą,
už didelį darbą, organizuojant ir garsinat šį festivalį.
Tai – vienas didžiausių kultūrinių Druskininkų renginių, trunkantis net tris
mėnesius. Perėmę organizacinį darbą, sau pasakėme, kad renginio koncepcija turi plėstis, turime
įtraukti daugiau sričių. Manau, kad festivalio dalyviai
ir žiūrovai tikrai įvertins
pokyčius. Planuojame, kad festivalio startas galėtų būti
birželį, per Druskininkų kurorto gimtadienį, o baigiamieji renginiai – tradiciškai – rugsėjo mėnesį, per M.
K.Čiurlionio gimtadienį“, – sakė L. Urmanavičius ir pažymėjo, kad yra parengti keli renginio scenarijai, kurie
priklausys nuo karantino ribojimų.
„M. K. Čiurlionis buvo
smalsus, drąsiai išbandydavo naujoves. Norime, kad
įvairūs kūrybiniai eksperimentai taip pat rastų vietą
festivalyje. Šiais metais bus
organizuojamos kūrybinės
stovyklos
druskininkiečiams, o jau nuo kitų metų
planuojame praplėsti geografiją ir pakviesti vaikus ir
jaunimą iš visos Lietuvos.
Druskininkai suteikė kūrybinius sparnus M. K. Čiurlioniui, tikimės, kad užaugins
juos ir kitiems jaunuoliams“,
– sakė R. Viniarskaitė.

Tradicinis festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ Druskininkuose kuria unikalią Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjų bei meno kūrėjų bendravimo erdvę/„Mano Druskininkai“
archyvo nuotraukos

Jau daugelį metų Festivalio
metu į Druskininkus sukviesti muzikai, mokslininkai iš Lietuvos ir užsienio šalių gilinasi į M.
K. Čiurlionio kūrybinį palikimą,
jo sukurtos muzikos ir dailės paslaptis, ieško naujų sąsajų su
kitų laikmečių ir kūrėjų darbais,
lankosi su šio garsaus menininko ir jo šeimos gyvenimu susijusiose vietovėse.
Kasmet festivalio metu surengiama 40–50 koncertų, parodų, literatūrinių skaitymų, sakralinės muzikos valandų, kitų
renginių. Festivalyje dalyvauja
tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursų
laureatai, kūrybos tyrinėtojai ir
skleidėjai bei muzikos atlikėjai
iš Kanados, Italijos, JAV, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Pietų Korėjos ir kitų šalių. Kompozitorių, rašytojų, poetų kūrybos
vakaruose pristatomi premjeriniai kūriniai.
Festivalyje kiekvienais metais
apsilanko iki penkiolikos-septyniolikos tūkstančių klausytojų ir
žiūrovų.

Festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ atidarymo metu koncertai būdavo rengiami ir prie M. K. Čiurlionio paminklo/„Mano
Druskininkai“ archyvo nuotrauka
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Užsienio reikalų ministerija su sanatorija „Belorus“ žaidžia katę ir pelę
Prieš savaitę, kai jau buvo
sužibusi viltis, kad apie sanatorijos „Belorus“ problemas išgirdo visa Lietuva, sureagavo Prezidentūra, kitos
institucijos, Užsienio reikalų
ministerija, atrodė, jog reikalai pajudėjo iš mirties taško.
Tačiau tai buvo tik regimybė.
Iš esmė niekas nepasikeitė, o dar ir „Sodra“ priminė,
kad sanatorija nemoka mokesčių.
Sanatorijos „Belorus“ Darbo
tarybos pirmininkas Vladislav
Šaruckij sakė, kad Užsienio reikalų ministerija buvo trumpam
atblokavusi sanatorijos sąskaitą
ir leido sumokėti už šilumą bei
vienai reklamos agentūrai, kitų
mokėjimų nebuvo leista atlikti.
„Negalėjome sumokėti nei už
elektrą, nei darbuotojams, nei
įmokų „Sodrai“. Tiesa, į mūsų
įšaldytą sąskaitą pervedė valstybės skolą už kompensacijas –
per 180 tūkst. eurų, bet iš to jokios naudos, mes tais pinigais
negalime naudotis. Iš esmės
per savaitę mes neturime rimtų
poslinkių į gera, jaučiamės esą
toje pačioje situacijoje“, – kalbėjo V. Šaruckij.
Darbo tarybos pirmininkas teigė, jog jie kreipėsi į LR Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitetą, kad būtų sprendžiamas
„Belorus“ sanatorijos darbuotojų socialinių garantijų klausimas. Buvo gautas atsakymas, kad sanatorijos klausimas
įtrauktas į artimiausią komiteto
posėdžio darbotvarkę.
„Kreipėmės į „Sodrą“, prašydami atidėti mokėjimus, tačiau
į tai nebuvo atsižvelgta, nega-

Meras R.Malinauskas: „Kaltininkus įvardysiu
konkrečiomis pavardėmis“
„Prieš sanatoriją yra įvykdyta afera. Kas jos tikslus
užsakovas, šiandien atsakyti dar negaliu. Užsienio
reikalų ministerija, vietoj to,
kad spręstų jų pačių sukurtą
problemą ir visą susidariusią
situaciją, žaidžia katę ir pelę,
bet nepriiminėja sprendimų,
kurie reikalingi šioje sanatorijoje dirbantiems žmonėms ir
pačiai įstaigai, kuri registruota Lietuvoje ir ne vieną dešimtmetį mokėjo mokesčius Lietuvos valstybei.
„Sodra“ išdėstė situaciją, kad nemokami mokesčiai, o jie
nemokami todėl, kad Užsienio reikalų ministerija nurodė bankui užblokuoti sanatorijos sąskaitą. Ir jei tai daroma specialiai,
norint pakenkti šiai įstaigai ir joje dirbantiems žmonėms, tada
šioje valstybėje galime tikėtis bet kokio rezultato.
Laukiame informacijos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos,
ar sanatoriją paveikė, ar nepaveikė pandemija. Yra teisininkai,
kurie teisiniu keliu gali tai išsiaiškinti, jei mes vis dar gyvename teisinėje valstybėje. Kadangi mes gyvename valstybėje,
kurioje neegzistuoja nei įstatymai, nei teisė, nei sąžinė, nei logika, jau nežinia ko galima tikėtis. Jei gyventume normalioje
valstybėje, tai net nediskutuotume šiomis temomis, nes tokia
situacija būtų neįmanoma.
Turime apie tai garsiai kalbėti. Nuo šios dienos, kai manęs
kas nors paklaus apie šios problemos kaltininkus, kiekvieną iš
jų įvardysiu konkrečiomis pavardėmis.“
vome atsakymo, kad mokėjimai
bus nukelti. Taigi mums gali būti
taikomos sankcijos, kaip nemokantiems „Sodros“ mokesčių.
O mes tikrai juos sumokėtume,
jei URM atblokuotų sąskaitą“, –
sakė V. Šaruckij.
Anot jo, „Sodra“ buvo teigu-

si, kad, jei „Belorus“ sanatorija
bus COVID-19 paveiktų įmonių
sąraše, problemų dėl „Sodros“
įmokų nebus, tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija vasario
mėnesį „Belorus“ išbraukė iš šio
sąrašo: „Dabar bandome sužinoti, ar būsime sugrąžinti į šį są-

VšĮ sanatorija „Belorus“ darbuotojai piketavo prie „Swedbank“ Druskininkų skyriaus/
„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

rašą ir kada tai galėtų įvykti. Juk
„Sodrai“ nemokame ne savo valia, įmonės sąskaitoje pinigų
yra, tačiau jų neleidžia mums
sumokėti.“
Sanatorijos profsąjunga kreipėsi į Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos vadovę Ingą Ruginienę, prašydama pagalbos,
sprendžiant darbuotojų atlyginimų ir įmokų „Sodrai“ klausimus.
Dar sausio mėnesį „Belorus“
sanatorija kreipėsi į teismą dėl
„Swedbank“ veiksmų, užblokuojant sanatorijos sąskaitas. Teismas vasario mėnesį priėmė ieškinį, tačiau jo nagrinėjimas dar
nepradėtas. V. Šaruckij teigė,
kad buvo prašoma teisinio ginčo laikotarpiu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – atlaisvinti sanatorijos sąskaitas,
tačiau teismas šio prašymo nepatenkino.
Veiksmų, kad teismo proce-

sas būtų kuo greičiau pradėtas,
ėmėsi ir druskininkiečių išrinktas
Seimo narys Zenonas Streikus.
„Manau, kad teismas turėtų
vykti skubos tvarka, nes tai labai svarbi byla. Patariau sanatorijos atstovams dėl šio klausimo
kreiptis į teisingumą ministrę,
Prezidentūrą, kitas, su teismais
susijusias institucijas“, – sakė
Seimo narys.
Praėjusį antradienį Z. Streikus
surinko grupės Seimo narių, priklausančių opozicijai, parašus
dėl prašymo Užsienio reikalų
ministrui atsakyti į klausimus,
susijusius su „Belorus“ sanatorijos problemomis.
„Pateikėme ministrui konkrečius klausimus. Pagal galiojančią tvarką, jis turi į šiuos
klausimus atsakyti“, – sakė Z.
Streikus.
Parengė Laimutis Genys

Humoristinėje „KITAIPTV“ laidoje – netikėtos įžvalgos apie sankcijų
sanatorijai „Belorus“ iniciatorius?

„YouTube“ kanalu transliuojamoje televizijos „KITAIP TV“ laidoje „Apie savaitę linksmiau su Gintaru Furmanavičiumi ir Arnu Klivečka“ buvo paliesta ir „Belorus“ sanatorijos tema/Laidos ekrano nuotrauka

Akivaizdu, kad Druskininkuose veikiančios sanatorijos
„Belorus“ problemomis domisi
visa Lietuva, situacija aptarinėjama įvairiose žiniasklaidos
priemonėse, bandant ieškoti
tikrųjų šios problemos atsiradimo priežasčių ir situacijos
kaltininkų.
Praėjusią savaitę per „YouTube“
kanalą transliuojamoje televizijos
„KITAIP TV“ laidoje „Apie savaitę
linksmiau su Gintaru Furmanavičiumi ir Arnu Klivečka“ buvo paliesta ir „Belorus“ sanatorijos tema.
Laidos vedėjai pasidalijo savo
įžvalgomis, kas galėjo prisidėti prie
situacijos, į kurią pateko „Belorus“

sanatorija ir jos darbuotojai.
Gintaras Furmavičius: Kartais
tu gali žinoti tiktai schemą.
Arnas Klivečka: Tai yra jau daug
žinoti schemą <...>. Šią savaitę
„Sąmokslo teorijoje“ Druskininkų
meras kalbėjo apie „Belorus“ sanatoriją, kurią, pikti liežuviai plaka,
Užsienio reikalų ministerijos – nu
kas ten gali paspausti mygtuką, tai
aišku. Jis įvardijo, kad tai gali būti
galbūt Landsbergis, galbūt Adomėnas. Iš karto buvo, prisidengiant
Europos sankcijom, paskambinta į
banką, bankas užblokavo sąskaitas, tris mėnesius žmonės neturi ką

valgyti ir gali išeiti į miestą. Tai man
čia įdomus toks vienas dalykas.
Gintaras Furmavičius:
Schemutė?
Arnas Klivečka: Schemutė. Bet
tai tik pikti liežuviai plaka.
Gintaras Furmanavičius: Jokiu būdu mes nieko neteigiame.
Arnas Klivečka: Čia tik – kas
gali paneigti galimybę, kad...?
Druskininkuose yra toks buvęs
liberalų vadas Trinkūnas, kuris galimai visą Lietuvos laivyną
prašvilpė.

Gintaras Furmanavičius: Ir
kuris, galimai, norėjo užimti mero
Malinausko vietą.

Trinkūnu, kuris norėjo pasiimti sanatorijas. Ir kas gali paneigti galimybę, kad..?

Arnas Klivečka: Taip. Ir kuris
sakė, eidamas į mero vietą, į rinkimus, kad jis visų pirma privatizuos
ir valstybinį akvaparką. Ir štai kokie yra įdomūs dalykai. Kandidato
į merus dukra, Trinkūno dukra, yra
tokio tūlo Navicko žmona. O Navicko brolio žmona, Navickienė,
yra Socialinės apsaugos ir darbo
ministrė, kuri savo laiku buvo SPA
„Vilnius“ rinkodaros vadovė. Na,
vat ir pasakykit! Įsivaizduoji – du
broliai Navickai vienaip ar kitaip
galimai susiję tarpusavyje ir su

Gintaras Furmanavičius: (ironiškai) Kaip netikėta, kad schema
ta pati. O dar gi Lietuvoje „taip
niekada nevyksta“.
Arnas Klivečka: (suokalbiškai
šnabžda G. Furmanavičiui) O
kiek dar yra įvairių šnabždesių
apie galimus įvairiausius pokiliminius ... (Abu laidos vedėjai reikšmingai kikena).
Parengta pagal 2021-03-20
„KITAIPTV“
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Druskininkų VSB ir per karantiną skatina druskininkiečius saugiai sportuoti, daugiau
praleisti laiko gamtoje ir rūpintis savo sveikata
Atkelta iš 1 psl.

kuriais jie dalijasi su mumis,
dalyvaudami
paskelbtuose
konkursuose, akcijose ar žygiuose. Karantino laikotarpiu
negalime bendrauti grupėse,
organizuoti masinių renginių,
todėl įpratome vaikščioti – po
vieną, po du arba tik su šeimos
nariais. O juk vaikščiojimas yra
labai naudingas ir sveikintinas!
Žmonės mielai atsiliepė į
mūsų pasiūlytus iššūkius, nes
tai suteikė jiems stimulą ir tikslą judėti, pasiekti tam tikrų rezultatų, netgi – pasivaržyti
tarpusavyje. Kiekvienas pasivaikščiojimas turėjo prasmę:
gerai jaustis fiziškai, pabūti su
savimi ar artimuoju, pasikalbėti, pakeisti aplinką, atrasti naujus, dar nematytus Druskininkų kampelius, pajusti tą lengvą
nuovargį, po kurio gera grįžti į namus. Smagu buvo matyti dalyvių nuotraukas, kuriose
užfiksuota, kaip tėveliai leisdavosi į žygius su visai mažais
vaikais. Tai, manau, puikus atžaloms perduodamas pavyzdys, kad keliauti ir visur dalyvauti yra smagu.
Reikia nepamiršti, kad mes
gyvename nuostabiame mieste, čia sukurta puiki infrastruktūra. Turime viską, ko reikia mūsų sveikatos stiprinimui.
Per paskutinius metus žmonės
tai įvertino ir pradėjo daugiau
naudotis pėsčiųjų bei dviračių
takais, dažniau užsuka į K. Dineikos sveikatingumo parką,
taip pat džiaugiasi nuostabiais
miškais, pėsčiomis arba dviračiais aplanko šalia esančius
miestelius bei kaimus.
Bet tobulėti tikrai dar yra kur.
Labai norisi, kad, laikantis visų
saugos reikalavimų, į sveikatos stiprinimo procesą įtrauktumėte daugiau šeimos narių.
Deja, šiuo metu labai ribotas
liko mūsų vaikų, taip pat ir vyresnio amžiaus žmonių judėjimas. Pagalvokite ir apie juos,
pabandykite surasti bendrą
aktyvią veiklą visiems savo
šeimos nariams. Atsižvelgdami į amžiaus grupes, žmonės
neturėtų pamiršti ir šiuo metu
vykdomų prevencinių sveikatos programų, kad spėtų užbėgti ligai už akių.
– Kaip Jums pačiai pavyksta įveikti karantino iššūkius?

so valdymo, emocijų atpažinimo ir valdymo grupiniai užsiėmimai; savitarpio pagalbos
grupių užsiėmimai (įvairiomis
temomis); psichologinės konsultacijos grupėse; individualios psichologo konsultacijos
asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos
veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (iki 5 vienam
asmeniui), taip pat nemokamos priklausomybių konsultanto konsultacijos.

Druskininkų savivaldybės VSB dirba šaunūs žmonės, turintys įdomių idėjų, tikslų ir svajonių bei galimybę visa tai realizuoti, įgyvendint bendruomenės sveikatos stiprinimo veiklas/VSB archyvo nuotrauka

– Na, aš kaip ir jūs, pirmiausia esu žmogus, taigi patiriu ir
sunkumų, ir džiaugsmų. Bet visos problemos yra išsprendžiamos, o tai, kas nutinka
gero, mane verčia judėti į priekį. Neturiu laiko ir noro liūdėti, noriu iš gyvenimo paimti tai,
kas yra geriausia. O tai, mano
įsitikinimu, yra artimųjų meilė, šiluma, rūpestis bei aplinkiniams suteiktos geros emocijos. Ir karantino laikotarpiu,
ir iki jo darbas man visada rūpėjo ir teikė didelį džiaugsmą.
Dešimtį savo gyvenimo metų
skyriau kineziterapijai. Vėliau,
pakeitusi darbo pobūdį, ir toliau skiriu dėmesį savo sveikatos stiprinimui, mankštoms. Visada norėjau išbandyti įvairias
treniruočių formas. Per karantiną sumaniau pravesti mankštas nuotoliniu būdu. Tikrai
nebuvo sunku suburti bendraminčių, kuriems taip pat norėjosi aktyvaus laisvalaikio, ratą.
Tai jie ir buvo mano treniruočių kompanija, o aš – jų „motyvacija“. Nesinorėjo veiklų nutraukti ir karantino metu, nes
sėdimas darbas turi savų neigiamų pasekmių. Džiaugiuosi,
kad yra norinčių kartu saugiai
sportuoti nuotoliniu būdu.
– Pastaruoju metu gyven-

tojai vis dažniau patiria psichologinių problemų dėl
priverstinės atskirties, bendravimo stokos. Tokiems
žmonėms VSB siūlo nuotolines psichologines konsultacijas.
– Įvesti apribojimai, siekiant
sustabdyti užsikrėtimų COVID-19 infekcija plitimą, daugeliui žmonių pakeitė kasdienį gyvenimą. Nauja realybė
– darbas iš namų, laikinas nedarbas, vaikų mokymasis namuose, fizinio kontakto su kitais šeimos nariais, draugais
ar kolegomis trūkumas. Prisitaikymas prie tokių gyvenimo
būdo pokyčių, baimė užsikrėsti virusu mums visiems kelia
iššūkių. Žinoma, vieni yra stipresni, kitiems sunkiau sekasi susidoroti su esamomis problemomis.
Druskininkų
savivaldybės
gyventojai, patiriantys koronaviruso pandemijos sukeltą
stresą, nerimą bei išgyvenantys kitas sudėtingas gyvenimiškas situacijas, gali kreiptis
į Visuomenės sveikatos biurą. Mes galime pasiūlyti nemokamą psichologinę pagalbą. Norint gauti šią paslaugą,
nereikia specialaus gydytojo siuntimo. Užsiregistravus į
užsiėmimus jūsų laukia stre-

– Jūsų biuro darbuotojai
visą pandemijos laikotarpį yra matomi, veiklūs. Kaip
pavyko suburti tokią puikią
komandą? Kokius darbus jie
dirba karantino metu?
– Manau, kad įstaigos rezultatai priklauso nuo visų komandos narių darbo. Druskininkų VSB dirbantys žmonės
yra tikrai unikalūs ir charizmatiški. Kiekvienas iš jų turi savų
idėjų, tikslų ir svajonių bei galimybę visa tai realizuoti, įgyvendindami
bendruomenės
sveikatos stiprinimo veiklas.
Džiaugiuosi, kad per visą laikotarpį išlikome stiprūs – kaip
vienas kumštis. Juk, prasidėjus pandemijai, turėjome perorganizuoti veiklas ir pradėti gyventi kitaip bei rasti būdų,
kaip kovoti su COVID-19. Prasidėjus pandemijai, biuro specialistai išskubėjo į pagalbą ką
tik įkurtame Alytaus mobiliajame COVID-19 patikros punkte,
kiti vyko į Raigardo pasienio
poste įkurtą COVID-19 stotelę, kurioje atliko keleivių temperatūros patikrą, atvykstančiuosius į Lietuvą konsultavo
izoliacijos klausimais bei pildė į Lietuvos teritoriją norinčių įvažiuoti NVSC žmonių anketas. Druskininkuose įkūrus
COVID-19 mobiliąją brigadą,
mūsų specialistai dideliu tempu darbuojasi iki šiol. Be viso
to, VSB specialistai užsiėmė
ir jaunimo švietimu savisaugos nuo užsikrėtimo koronavirusu klausimais bei prevencija.
Ugdymo įstaigose buvo vykdoma vaikų sveikatos stebėsena.
Taip pat nuotoliniu būdu organizuotos sveikatinimo veiklos,
susijusios su sveikatos stiprinimu bei išsaugojimu.
– Į ką, Jūsų manymu, žmo-

nėms reikėtų atkreipti didžiausią dėmesį pandemijos
ir karantino metu, kad išliktų sveiki?
– Mes tikrai galime padėti sau. Net tada, kai negalime
pakeisti situacijos, galime pakeisti požiūrį į ją. Turime susitaikyti su apribojimais ir suprasti, kad dėl jų dabar mes
esame saugesni. Negalime
pamiršti visų saugos reikalavimus atitinkančių rekomendacijų – saugaus atstumo ir tinkamos asmens higienos. Taip
pat yra svarbus tinkamas dienos režimas, nustatytas laikas
darbui ir poilsiui, reguliarus fizinis aktyvumas, reguliari mityba, stengiantis vartoti kuo
sveikesnį maistą. Be to, reikia
stengtis neprarasti optimizmo,
saugiai užsiimti mėgstama
veikla bei skirti laiko savo mylimiausiems, artimiausiems ir
brangiausiems žmonėms – su
jais tikrai galima nuveikti pačius nuostabiausius dalykus.
Tik, žinoma, saugiai!
Na, o šiuo metu, labai svarbu
ir pasiskiepyti nuo COVID-19
ligos. Taigi, jeigu Jums jau priklauso vakcina, nedelskite ir
būtinai pasiskiepykite!
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Apsaugokime save ir artimuosius! Kviečiame aktyviai registruotis
vakcinai nuo COVID-19 ligos
Jau metus gyvename stipriai apribotame pasaulyje. Dabartinė
COVID-19 pandemija yra pasaulinė krizė, turinti ypatingai neigiamą poveikį žmonių sveikatai,
socialiniam, ekonominiam gyvenimui bei visų mūsų psichologinei būklei. Vakcinos ─ pats efektyviausias kelias apsaugoti ne tik
save, bet ir artimuosius!
Atėjus pavasariui ir šylant orams,
labai svarbu pasiekti didelius skiepijimo skaičius tam, kad visi jaustumėmės saugiai. Druskininkai – kurortinė savivaldybė, į kurią kasmet
atvyksta vis didesni miesto svečių
srautai, todėl labai svarbu užtikrinti
saugias sveikatinimo ir turizmo paslaugas aptarnaujant klientus.
Druskininkų savivaldybė primena,
kad tarp prioritetinių grupių yra medikai, ugdymo įstaigų, optikų sanatorijų, socialiniai darbuotojai, vaistininkai, kurie visi dirba su klientais.
Raginame ir labai kviečiame visų prioritetinių grupių asmenis, kurie sudvejojo, ar dėl kitų aplinkybių atsisakė skiepytis, kreiptis ir registruotis
pasirinktai COVID-19 vakcinai.
Informuojame, kad Druskininkų savivaldybėje šiuo metu aktyviai skiepijami 65 m. ir vyresnio amžiaus sulaukę asmenys. Registruotis skiepijimui
COVID-19 vakcina galite, skambindami tiesiogiai į gydymo įstaigą, prie
kurios esate prisirašę, pagal nurodytus kontaktus.
Kviečiame senjorų vaikus, anūkus,
kaimynus padėti jiems užsiregistruoti. Garbaus amžiaus žmonės, kurie
dėl sveikatos būklės nevaikščioja,
turi judėjimo negalią, bus skiepijami
namuose, iš anksto užsiregistravus,
atvykstant sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui. Kita skiepijimo prioritetinė grupė – jaunesni kaip 65 m.
asmenys su gretutinėmis ligomis.
Džiugi žinia, kad šiuo metu gyventojai jau gali pasirinkti vakcinos rūšį.
Kviečiami vakcinuotis gyventojai bus
informuojami, kokia vakcina siūloma
skiepytis. Jei asmuo atsisakys siūlomos vakcinos – su juo bus susisiekiama vėliau, kai vakcinavimo centre

atsiras galimybė vakcinuotis kito gamintojo vakcina.
Druskininkų savivaldybės gydytoja
Eglė Sadauskaitė ragina ir primena,
kad visų prioritetinių grupių asmenys gali registruotis skiepui. „Prasidėjęs vakcinavimo procesas – tai
didelis žingsnis pandemijos suvaldymo link, o kiekviena skiepų injekcija
didina ir mūsų visų saugumą. Šalutiniai poveikiai – tai normali organizmo reakcija, kuri pasireiškia ne visada. Tai ženklas, kad imuninė sistema
reaguoja į vakciną ir pradeda gaminti antikūnius, galinčius įveikti virusą ir
neleidžiančius jam daugintis. Todėl,
pasiskiepijus, išvengiama ligos arba
sergama silpnesne ligos forma“, –
sakė E. Sadauskaitė.
Praėjusią savaitę „AstraZeneca“
skiepu pasiskiepijo Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas Vaidas Vaišvilas. Jis
patikino, kad po vakcinos nejautė jokių šalutinių simptomų, todėl ir gyventojus kviečia nelikti abejingais.
„Nebijokime pasiskiepyti nuo COVID-19. Jei atsisakome vakcinos,
mes rizikuojame savo sveikata, gyvybe, o taip pat – kitų žmonių gyvybėmis. Pasiskiepyti nuo COVID-19
yra atsakingas moralinis veiksmas“,
– sakė V. Vaišvilas.
COVID-19 vakcina pasiskiepijo ir
Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“
pirmininkė Zita Joana Jančiauskienė.
„Aš buvau paskiepyta „Phizer“ vakcina, nes tuo metu nebuvo galima
rinktis vakcinos rūšies. Visiems sakau, kad nėra jokio skirtumo, kokia
vakcina skiepytis. Dauguma mano
pažįstamų bei „Bočių“ klubo narių
skiepijosi „AstraZeneca“ vakcina.
Mes, senjorai, būtinai turime skiepytis, kad greičiau pasiskiepytų dauguma žmonių, greičiau galėtumėme susitikti vėl visi kartu, užsiimti
mėgstamomis veiklomis, kurių šiandien taip trūksta. Kiekvienais metais
skiepijuosi gripo vakcina. Pasiskiepijusi COVID-19 vakcina, tikrai nejaučiau didesnio šalutinio poveikio,
negu nuo gripo vakcinos“, – sakė Z.
J. Jančiauskienė.

Prašome kantrybės ir supratingumo, jei nepavyktų prisiskambinti iš pirmo
karto dėl linijų užimtumo.

„AstraZeneca“ skiepu pasiskiepijęs Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas V. Vaišvilas patikino, kad po vakcinos nejautė jokių šalutinių simptomų, todėl ir gyventojus kviečia nelikti abejingais/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Phizer“ vakcina paskiepyta bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Z. J. Jančiauskienė įsitikinusi, kad senjorai būtinai
turi skiepytis dėl to, jog greičiau pasiskiepytų dauguma žmonių, greičiau būtų galima susitikti, užsiimti mėgstamomis veiklomis, kurių šiandien taip trūksta/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų JUC nuotaikingas veiklas vykdo virtualioje aplinkoje
ir skatina prisijungti visus norinčiuosius
Karantino metu Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC) visus jaunuolius, kurie nori smagiai ir įdomiai praleisti laiką, kviečia dalyvauti nuotoliniuose
žaidimuose bei įvairiose nuotolinėse veiklose. Kiekvieną savaitę planuojami nauji užsiėmimai, tad tikrai
nebus sunku išsirinkti labiausiai patinkantį.
Populiarumo viršūnes skinanti ir nuolat populiarėjanti
„Kahoot“ įsisuko ir į JUC. Tai – žaidimų, kitaip tariant, protmūšių mokymosi platforma, kurioje galima rasti įvairiausių temų viktorinų, leidžiančių ne tik smagiai praleisti laiką,
bet tuo pačiu ir praplėsti žinias. Dalyviai skatinami varžytis, po kiekvieno atsakymo pateikiamas asmeninis įvertinimas bei užimama vieta, o ypatingą nuotaiką sukuria ryškios spalvos bei smagi muzika!
JUC aktyviai pildo informaciją apie būsimų protmūšių laiką ir temas socialiniame tinkle „Facebook“. Šio žaidimo
temų spektras – išties platus: populiariausi filmai bei serialai, pasaulio istorijos, įvairūs miestai ar lankytinos vietos,
Antikorupcijos dienai paminėti skirtas žaidimas bei įdomūs
ir nuotaikingi JUC darbuotojų sukurti klausimai.
Valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo šventes JUC
taip pat paminėjo protmūšyje. Tai buvo ne tik smagus žaidimas – jis suteikė galimybę įtvirtinti žinias apie Lietuvos
istoriją. Nors temos ir klausimai būna įvairūs, dalyviams
kartais tenka paspėlioti. Tačiau, kaip jie patys sako, tai leidžia ir geriau įsisavinti informaciją, ir suteikia galimybę
smagiai pajuokauti su kolegomis.
Į šią pramoginę veiklą įsitraukė ne tik jaunimas, bet ir
JUC darbuotojai, savanoriai bei bendruomenės nariai. Visi
jie nuolat papildo veiklos sąrašą idėjomis, noriai priima pasiūlymus net iš pačių jauniausiųjų dėl galimų užsiėmimų
„online“. Tokiu būdu jaunimas gali įgyvendinti savo norus
ir pasidalinti įspūdžiais su kitais jaunuoliais.
JUC ne tik organizuoja nuotoliniu būdu žaidžiamą protmūšį, bet taip pat noriai dalinasi kitomis, panašaus pobūdžio veiklomis. Pavyzdžiui, „Zoom“ platformoje visi aptaria linksmus video žaidimus – organizuojamas „Linksmų
video žaidimų vakaras“. Penktadieniais nuotoliniu būdu
rengiami maisto gaminimo užsiėmimai, kurių gyvoje transliacijoje galima užduoti klausimus tiems, kas tuo metu gamina.
Nors užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu, pastebimas jaunimo susidomėjimas. Žinoma, JUC nori pritraukti dar dau-

Druskininkų jaunimo užimtumo centro organizuojamų protmūšių kūrėjai/ Druskininkų JUC koliažas

giau norinčiųjų dalyvauti nuotolinėse veiklose. Karantino metu jauniems žmonėms, ko gero, sunku
nuolat mokytis. O kai esi išsiilgęs bendravimo su
bendraamžiais ir draugais, JUC siūlomas „Kahoot“
protmūšis ir panašios veiklos yra puikus būdas pail-

sėti, įprastą rutiną šiek tiek pakeist į kupiną pramogų bei geros nuotaikos dieną, tuo pačiu skatinančią
įgyti naujų žinių ar prisiminti tai, ką jau žinojai.
Druskininkų JUC informacija
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Sanatorijos „Belorus“ pacientai: „Mes negalėjome patikėti,
kad tokie dalykai vyksta pas mus“
Praėjusių metų pabaigoje sanatorijai „Belorus“ pritaikytos sankcijos sujaukė
ne tik sanatorijos darbuotojų gyvenimus, bet sukėlė nerimo ligoniams, kurie ne vienerius metus naudojosi šios
sanatorijos teikiamomis paslaugomis ir laiko šią reabilitacijos įstaigą viena iš geriausių Lietuvoje.
Neseniai šią sanatoriją atradusios Lenkų neįgaliųjų
draugijos narės sakė, kad jas
sukrėtė žinia, jog sanatorija gali būti uždaryta. Vilnietė
Svetlana iki šiol negali patikėti, jog šį pavasarį jai su likimo broliais ir seserimis gali
nepavykti pastiprinti sveikatą sanatorijoje „Belorus“. O
neįgalų sūnų auginanti Irena,
kuri po apsilankymo liko sužavėta „Belorus“ paslaugomis, pripažino, kad juos labai sugraudino sanatorijos
„Belorus“ veiklos sustabdymo istorija ir jie negali patikėti, jog tokie dalykai gali vykti
pas mus.

Vilnietė Svetlana iki šiol negali patikėti, jog šį pavasarį jai su likimo broliais ir seserimis
gali nepavykti pastiprinti sveikatą sanatorijoje „Belorus“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Lenkų neįgaliųjų draugijos narės sutiko pasidalinti savo įspūdžiais apie reabilitaciją sanatorijoje „Belorus“ ir išsakė savo
požiūrį sankcijų pritaikymo klausimais.
Tokiose srityse politikos neturėtų būti
Svetlana Rybakienė: „Mes
sanatorijoje lankėmės praėjusių metų spalio mėnesį, atvykome su 10 žmonių grupe. Žmonės – su sunkia negalia, taigi jie
atvažiavo su savo šeimos nariais, kurie juos lydėjo. Toje sanatorijoje dirba labai profesionalūs žmonės, ten yra labai aukšto
lygio aptarnavimas.
Esu neįgali nuo 2004 metų,
patekau į avariją ir nevaikštau.
Man padeda vyras, turiu asmeninę asistentę, taip ir gyvenu. Pirmą kartą, prieš važiuojant į šią sanatoriją, buvo šiek
tiek nepasitikėjimo – sanatorijos pavadinimas „Belorus“, ką
mes ten rasime? Pakalbėjome
su sanatorijos darbuotoja Jelena, tai ji viską išaiškino detaliai,
ką mes ten galime gauti, man
labai patiko.
Toje sanatorijoje pasijutau,
kaip sveikas žmogus. Niekada
niekas į mane nežiūrėjo, kaip į
neįgalią. Esu buvusi ne vienoje Lietuvos sanatorijoje, bet galiu pasakyti, kad „Belorus“ dirba
labai geri žmonės. Visa komanda yra puiki, žinoma, ir vadovai. Ten yra keliami rimti reikalavimai darbuotojams ir surinkta
puiki komanda. Visi kambariai
pritaikyti neįgaliesiems, kiekvieną dieną buvo tvarkomi kambariai, keičiami rankšluosčiai.
Ten dirba labai aukštos kultūros
žmonės. Mes esame labai patenkinti tuo, ką gavome šioje sanatorijoje. Be to, ten labai geras
maistas, puikus pasirinkimas ir
aptarnavimas. Mažai yra tokio
lygio sanatorijų Lietuvoje.
Aš net nežinojau, kad kažkas
negerai atsitiko su sanatorija.
Paskambinau Jelenai, norėjau
tartis dėl mūsų grupės atvažiavimo šį pavasarį ir iš jos išgirdau, kad sanatorija yra patekusi
į tokią absurdišką situaciją. Esu
priblokšta dėl šios situacijos.
Kodėl pas mus Lietuvoje viskas,
kas gera, yra naikinama?
Sanatorijoje dirbantys žmonės

I. Strakovska-Malevskaja su neįgaliu sūnumi džiaugėsi galimybe gydytis Druskininkuose“/Asmeninio archyvo nuotrauka

yra tikrai labai kompetentingi, jie
padeda neįgaliesiems. Nežinau,
kodėl taip atsitiko. Esu įsitikinusi, kad tokiose srityse politikos
neturėtų būti.
Kaip gali šitaip būti, kad sanatorijos darbuotojai palikti be
atlyginimų? Juk tai gyvi žmonės, jie turi šeimas, jiems reikia gyventi. Kaip galima taip
neatsakingai elgtis su darbuotojais? Mūsų valdžiai svarbiau,
kad galėtų tuoktis berniukas
su berniuku ar dvi mergaitės,
o tie neįgalūs jiems neįdomūs?
Tegul miršta?!
Visi žmonės gimsta vienodai ir
miršta vienodai, bet gyvena visi
skirtingai, ir niekas nežino, kas
su tavimi gali atsitikti. Aš niekada
negalvojau, kad kada nors man
teks sėsti į neįgaliojo vežimėlį.
Tačiau taip nutiko – užmigo automobilio, kuriuo važiavau, vairuotojas ir trenkėsi į traktoriaus priekabą. Visam likusiam gyvenimui
likau neįgali. Todėl reabilitacija
sanatorijoje man yra neįkainojama pagalba. Labai norėčiau vėl
ten važiuoti. Turiu vilties, kad viskas išsispręs į gera“.
Nori, kad situacija išsispręstų
Irena Strakovska-Malevska-

ja: „Auginu sūnų Adomą, kuriam balandį sukaks 30 metų.
Jis turi sunkią negalią, nuo gimimo serga cerebriniu paralyžiumi. Mes daug metų važinėjame į sanatorijas, teko daug
kur gydytis. Žinome, kokio lygio paslaugas gausime vienoje
ar kitoje sveikatinimo įstaigoje.
Pernai pirmą kartą pakliuvome
į sanatoriją „Belorus“. Ir likome
sužavėti. Mums labai patiko.
Procedūros ten labai geros,
naudingos, personalas labai
profesionalus, kalba visomis
kalbomis: lietuviškai, rusiškai,
lenkiškai, angliškai. Su pacientais, kurie atvyksta gydytis,
jie kalbės ta kalba, kuri priimtiniausia pacientui. Aš galiu palyginti sanatorijas, nes daug kur
buvome. Visur gerai, aš visur
patenkinta, bet čia negalią turinčius pacientus labai jautriai priima. Visas procedūras jie atlieka
kaip sau – atsakingai ir profesionaliai, suranda kontaktą su ligoniu.
Maža to, kad mano Adomas
gavo visas procedūras – ir aš
pati gavau tas pačias procedūras, kaip ir jis.
Puikus maitinimas, naminis
maistas ir gyvenimo sąlygos geros – atskiri kambariai su pato-

I. Strakovska-Malevskajos žodžiais, procedūros labai geros, naudingos, personalas labai profesionalus, viską daro atsakingai ir suranda kontaktą su kiekvienu ligoniu/Asmeninio archyvo nuotraukos

gumais, švaru, jauku, gražu, sukurta namų aplinka. Personalas
dirba kaip sau! Ėjome į kosmetologijos kabinetą, naudojomės
odontologijos
paslaugomis,
maudėmės puikiame baseine.
Adomas nekalba, bet mačiau,
kaip noriai jis eidavo į procedūras, koks su juo buvo nuoširdus
sanatorijos personalo kontaktas. Po apsilankymo „Belorus“
Adomas sustiprėjo, tapo savarankiškesnis.
Matėme, kad medikai po karantino čia važiavo gydytis, sutikome ir gydytojų, ir slaugytojų.
Visi džiaugėsi.
Vėl norėtume ten važiuoti,
mūsų vadovė planavo rezervuoti mums vietas, nes ir paslaugų
kaina, lyginant su kitomis sanatorijomis, čia yra žemesnė. Gailiuosi, kad per vėlai atradome
šią sanatoriją.

Tie įvykiai su sanatorijos uždarymu mus labai sugraudino.
Mes negalėjome patikėti, kad tai
įmanoma, kad toks įvykis galėjo
atsitikti Lietuvoje.
Manau, kad įvyko nesusipratimas, juk ten daugiausia dirba Lietuvos piliečiai. Kodėl mes
juos norime prarasti, kodėl jie
turi prarasti mylimą darbą? Juk
Druskininkuose jiems tikrai bus
sunku surasti darbą.
Mes norime, kad ta situacija
išsispręstų, juk žmonės nekalti.
Kodėl reikia skriausti ligonius?
Mums labai liūdna, kai ligonių sąskaita daroma politika.
Trūksta žodžių. Nežmoniška.
Darbuotojai moka mokesčius,
stengiasi dėl ligonių, o dabar
gyvena be atlyginimų ir be darbo. Baisu!“
Parengė Laimutis Genys
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„Snow Arenos“ trasoje – pirmosios istorijoje FIS (tarptautinės slidinėjimo
federacijos) lygumų slidinėjimo varžybos

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje surengtų FIS lygumų slidinėjimo varžybų akimirkos/„Snow Arena“ archyvo nuotraukos

Druskininkų
slidinėjimo
komplekso „Snow Arena“
uždaroje trasoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje surengtos FIS lygumų slidinėjimo varžybos. Lygumų
slidinėjimo varžybos prieš
kelerius metus jau buvo surengtos – jose sportininkai
startavo lauko trasos papėdėje ir kuo greičiau turėjo
pakilti į kalną.
Iki šiol lygumų slidinėjimo FIS
varžybos galėjo vykti tik Ignalinos žiemos centre. Prieš porą
metų (2019 m.) „Snow arenos“

trasa gavo tarptautinių ekspertų sertifikatą (homologaciją),
patvirtinantį, kad ji yra tinkama
rengti ne tik kalnų, bet ir lygumų slidinėjimo sprinto disciplinos varžybas.
Pirmuoju praktiniu to įrodymu
tapusiame Lietuvos slidinėjimo
čempionate, surengtame kovo
20-21 dienomis, dalyvavo trys
dešimtys mūsų šalies sportininkų. Pirmosios „Snow Arenos“ trasoje organizuotos varžybos yra įtrauktos į tarptautinį
slidinėjimo kalendorių, tačiau
dėl pandemijos ir karantino

metu taikomų apribojimų kitų
šalių sportininkai negalėjo į jas
atvykti. Aukšto meistriškumo
varžybose laikytasi visų saugumo reikalavimų.
Slidinėjimo sportą nuolat populiarinančios „Snow Arenos“
pagal tarptautinius standartus
sertifikuotoje trasoje ateityje
planuojama surengti Skandinavijos taurės varžybas.
Sprinto varžybos vykdomos
dviem etapais. Sportininkai
startuoja po vieną, siekiant išsiaiškinti geriausią laiką, ir tada
pagal rezultatus jie suskirstomi

startuoti jau iškart po keturis.
Sportininkai varžosi ketvirtfinaliuose, pusfinaliuose, o stipriausieji išaiškėja finaluose. Sprinto varžybos yra labai mėgiamos
žiūrovų. Todėl buvo nuspręsta,
kad „Snow Arenoje“ reikia tokių varžybų, o ateityje, pagerėjus COVID-19 situacijai, tikimasi varžybose sulaukti daugybės
žiūrovų.
Varžybas kontroliavo paskirtas FIS teisėjas iš Estijos Vahurs Leemets. Jis, beje, „Snow
Arenos“ trasai ir suteikė trasos
homologaciją. Teisėjas įver-

tino, kad trasa buvo paruošta gerai, varžybos pavyko puikiai, tokių varžybų perspektyvą
jis mato ir ateityje. Be abejo, trasa pilna iššūkių – reikėjo pakilti į pakankamai statų šlaitą. Na,
o nusileidimai buvo dar labiau
ekstremalūs, juose taip pat nebuvo kada ilsėtis. Po nusileidimo teko pakilti į finalinę įkalnę,
taigi reikėjo labai protingai paskirstyti jėgas.
Varžybas organizavo LNSA
kartu su „Snow Arena“.
„Snow Arena“ informacija

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbuotojai jau ruošiasi vasaros sezonui
Druskininkus supančiuose
miškuose, parkuose vis dar
yra likusių po žiemos pūgų
išvartytų medžių, prilaužytų šakų. Nors aplinka tvarkoma nuo pat stichijos pradžios, darbų daug, todėl
įvairios tarnybos juos tikisi
baigti tik balandžio pradžioje. Šią savaitę ir Druskininkų
savivaldybės paslaugų ūkio
darbininkai ėmėsi intensyviai valyti K. Dineikos parko
erdves – daro tai, ko nespėjo padaryti UAB „Aplinkos
darbai“. Jie surenka šakas
pačiame parke, prie upelio,
šlaituose, visur, kur galima
išsiversti be aukštalipių.
Kaip sakė Paslaugų ūkio direktorė Birutė Jonušauskienė,
po žiemos, nutirpus sniegui, pasimato vis nauji snygio padariniai – vis tenka surinkti prikritusias šakas: „Ant medžių dar
tebėra pakibusių šakų, kurios,
vėjui pūstelėjus, krenta žemyn.
Ir vėl atrodo, tarsi jos būtų nerinktos“.
Paslaugų ūkio darbuotojai surenka nukritusias šakas, jos vežamos į esančią stambiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.
Dalį šakų pasiima UAB „Druskininkų vandenys“, kurie šakas
smulkina, sumaišo su dumblu ir
padaro kompostą.
Medžius į Viečiūnus atveža
UAB „Aplinkos darbai“. Čia iš jų
paruošiamos malkos. „Dalį skaldytų malkų parduodame, kitą išvežame socialiai remtinoms šeimoms, bendruomenių namams
– Neravų, Stračiūnų. 500-600

Paslaugų ūkio darbuotojai nugriovė prie Ratnyčios bažnyčios stovėjusį nenaudojamą
ūkinį pastatą – jo vietoje atsiras dar viena erdvė „Džiugučių“ laisvalaikiui/Laimos Rekevičienės nuotrauka

kubinių metrų malkų išvežame
Leipalingio laisvalaikio salei apšildyti“, – pasakojo direktorė.
Pasak B. Jonušauskienės,
mieste labiausiai nukentėjo miško plotai prie Deklaracijų centro ir „Eglės“ sanatorijos, nemažai medžių išvartyta K. Dineikos
sveikatingumo parke, nukentėjo dviračių takai prie Vijūnėlės,
miškelis prie Druskonio ežero:
„Ir nutirpus sniegui, šiose teritorijose vis dar turime ką veikti.
Darbo turėsime bent dviem savaitėms.“
Pastarosiomis savaitėmis Paslaugų ūkio darbuotojai pasirūpino ir Ratnyčios bažnyčios prieigomis – ten buvo nugriautas
prie bažnyčios stovėjęs senas,
nenaudojamas ūkinis pastatas.
Jį nugriovus, išlyginta teritorija,
kurioje bus pasėta žolė ir atsi-

ras dar viena erdvė „Džiugučių“
laisvalaikiui.
Paslaugų ūkio vadovė sakė,
kad jau balandžio pirmą dieną įstaiga pradės gyventi pasiruošimo vasaros sezonui ritmu.
Darbininkai dažys suoliukus,
pavėsines, tvarkys šiukšliadėžes. Jau šią savaitę jie nuims
Muzikinio fontano žiemos instaliacijas ir pradės rūpintis jo paleidimo darbais.
Nuo balandžio 1 dienos veikti pradės visi viešieji miesto tualetai – Vijūnėlės, K. Dineikos ir
Gydyklų parkuose. Jų priežiūra
tai pat rūpinasi Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis.
Druskininkų paslaugų ūkyje dirba 8 etatiniai darbuotojai,
būna 5-6 žmonės, kuriems reikia dirbti visuomenei naudingus
darbus. Įstaiga nuo balandžio 1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbininkai šią savaitę ėmėsi intensyviai valyti
K. Dineikos parko erdves/Laimos Rekevičienės nuotraukos

dienos sulauks talkininkų iš Užimtumo tarnybos. „Tada dirbs
15-16 žmonių. Be abejo, papildomos rankos pasijaus. Pavasarį reikės atlikti daug įvairiausių darbų, prasidės šienavimas.
Pamenu, pernai vien aerodromo teritoriją teko 5 kartus nu-

šienauti. Žmonių sumažėjo. Taigi tam, kad turėtume talkininkų
vasarą, šiuo metu stengiamės
išsiversti turimais resursais“, –
pasakojo B. Jonušauskienė.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkų savivaldybės administracija skelbia turto,
skirto prekybai iš (nuo) laikinųjų įrenginių
ir/ar paslaugoms teikti, viešą nuomos konkursą
Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu ir konkurso sąlygomis gali susipažinti https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Savivaldybes-turto-nuomos-aukcionai/1
Konkurso dalyviai nuomos konkursų bendrųjų sąlygų 9.1. ir 9.2. p. nurodytus
dokumentus turi pateikti užklijuotame voke. Vokas neturi būti pažeistas, ant voko
neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį.
Ant voko užrašoma: „Turto nuomos konkursui“ ir nurodomas nuomojamo turto
numeris ir adresas.
Konkursui dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 30 d.
15:00 val. (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai).
Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. kovo 31 d. nuo
10:00 val. Stebėti vokų atplėšimo procedūrą kviečiame konkursui paraiškas pateikusius dalyvius ar jų atstovus prisijungiant per nuorodą:
https://us02web.zoom.us/j/84856722085?pwd=emw0Qm9rRSs1TFNSU1
FweXVxclVrQT09
Prisijungimo Nr.:8 48 5672 2085
Slaptažodis: 184332
Papildoma informacija teikiama tel. (8 313) 591 58, mob. +370 646 383 02
arba el. p. algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

Balandžio 11d. (sekmadienį) 16 val. garažų bendrijos „Šilas“ teritorijoje (prie sargų namelio) įvyks
garažų bendrijos „Šilas“ įgaliotinių narių susirinkimas.
Informacija apie susirinkime svarstomus klausimus yra paskelbta bendrijos skelbimų lentoje.
Prašome visus įgaliotinius dalyvauti!

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis parduoda malkas.

Tel. (8 313) 58024

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3865/0005:0327), esančio Švendubrės g. 31, Švendubrės kaime,
Viečiūnų sen., Druskininkų sav., savininkus G. A. ir D. P., kad UAB „Druskininkų geoplanas“ matininkas Darius Bulota
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 2021-04-07 d. 10 valandą vykdys žemės sklypo (projektinis Nr.308-2),
esančio Švendubrės g. 27, Švendubrės kaime, Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Druskininkų geoplanas“ adresu: Vytauto g. 19-4,
Druskininkai, el. paštu dgeoplanas@inbox.lt arba telefonu 8 699 12416

11

Savaitraščio Nr. 297

2021 m. kovo 25 d.

IN MEMORIAM
Visos spalvos paletėj
dangaus leido jas pamatyt
ir pajaust, o sušildyta jūros puta glamonėjo,
lyg man sutverta.
Aš lyg sviedinį saulę
vaikiaus, per bangas
šokinėjau, juokiaus,
kol vakarė žvaigždė
danguje pakuždėjo:
„Į naktį eime.“
(E. Rapkauskienė
„Saulėlydy“)
Netikėtai mus paliko mokytoja, visų meiliai vadinta
Nastute, Nastia... Anastazija Jaskelevičiūtė-Sinkevičienė gimė 1938 m. rugpjūčio 5 d. Varėnos rajone,
Jaskonių kaime. 1947 m.
pradėjo mokytis Jaskonių
pradinėje mokykloje, nuo
1951 m. mokėsi tuometėje
Druskininkų I-oje vidurinėje mokykloje. Ji aktyviai
dalyvavo
popamokinėje
veikloje, šoko tautinius šokius. 1958 m. įstojo į Kapsuko (dabar Marijampolės)
Onos Sukackienės pedagoginę mokyklą. 1959 m.
lapkričio 22 d. susituokė
su Antanu Sinkevičiumi,
Druskininkų
mokyklosinternato mokytoju. Nuo
1960 m. Anastazija ir Antanas Sinkevičiai dirbo Druskininkų I-ojoje vidurinėje
mokykloje. Antanas dėstė
lietuvių kalbą ir literatūrą,

ANASTAZIJA SINKEVIČIENĖ
1938-2021

o Anastazija dirbo pradinių
klasių mokytoja, vėliau,
baigusi Valstybinį pedagoginį institutą, dėstė rusų
kalbą.
Anastazija mėgo mokytojos darbą, turėjo tam
ypatingų gabumų, mylėjo
vaikus, gyvai ir įdomiai
vedė pamokas. Kolektyve
buvo visų mėgiama dėl
savo gyvo ir judraus būdo,
aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, ypatingai mėgo choreografijos meną.
2006 m. mokykloje buvo
įkurtas mokytojų senjorų
klubas „Bičiuliai“.Mokytoja savo anketoje rašė:
„Mokykla buvo mano gyvenimas. Šioje mokykloje
aš nuo penktos klasės.
Čia mokiausi, dirbau, čia

brandos atestatą gavo
mano dukra. Čia dirbo
mano vyras. Čia man viskas žinoma, visi pažįstami.“ Šioje mokykloje
Nastutė dirbo iki 2001 m.
Mielai mokytoja sakydavo,
kad jai malonu su visais susitikti, kartu pabūti, aptarti
gyvenimiškus, kasdienius
klausimus, žinoma, neužmiršti ir dvasinių vertybių,
stengtis būti jauna širdimi.
A. Sinkevičienė aktyviai
dalyvavo LPS Druskininkų
miesto bendrijos „Bočiai“
veikloje: lankė mankštą,
šoko linijinius šokius, rašė
metraštį.
Anastazija su vyru Antanu užaugino dukrą Jūratę, džiaugėsi jos šeima,
dviem anūkais.
Reiškiame
nuoširdžią
užuojautą visiems, kuriems šiandien skauda, kuriuos ši netektis nuliūdino,
sukrėtė ir prislėgė...
Miela Mokytoja, kolege,
ilsėkis amžinoje ramybėje ir amžinoje šviesoje.
Jaunatviška, džiaugsmingai skriejanti gyvenimo
šokyje, drąsinanti, guodžianti ir pakylėjanti kitus,
Nastute, pasilieki mūsų
atmintyje... Ačiū už tai, kad
buvai mūsų kelyje..
Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos bendruomenė,
mokytojų senjorų klubas
„Bičiuliai“

Užuojautos
Tyliai, kaip žvakės, užgęsta žmonės,
dovanoję gyvybę, šviesą, meilę ir vedę per mokslo gyvenimą.
Jos šviesus žvilgsnis, rami išmintis, protingi patarimai ilgam išliks
mūsų atmintyje ir širdyse.
Mirus mylimai Mamai Anastazijai Sinkevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jūratę bei artimuosius.
Atgimimo mokyklos 48 abiturientų laidos
12 A klasės auklėtiniai
Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
ir atsitieskite skausme.
(J. Marcinkevičius)
Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame
Vygantui Valutkevičiui.
„Senojo Nemuno“ kolektyvas
Skaudu, graudu, nyku...
Krenti į skausmo duobę begalinę
lyg paukštis palaužtu sparnu.
MAMA negirdi Jūsų sielos skausmo,
keliauja Amžinybės slėpinių taku...
Išėjus į Amžinybę mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Alvydą Lukoševičių.
Druskininkų fotografų bendruomenė
Nežadinkite manęs nei ašara, nei sielvarto rauda,
aš pavargau ir pailsėti noriu...
Palaiminkite amžinąjį miegą prisiminimais ir malda...
Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Viktorą Kriaučiūną
ir jo artimuosius.
O. Baravykienė, D. RibinskIenė, J. Ribinskas

Nuoširdžiai dėkojame „Atgimimo“ mokyklos direktorei Danutei Časienei, buvusiems bendradarbiams ir bendramoksliams, mokinukams ir jų tėveliams, giminėms, draugams, artimiesiems ir visiems, kurie sunkią netekties valandą tylia malda, paguodos ir atjautos jausmu palydėjo į paskutinę kelionę mylimą Dukrą, Mamą, Sesę, Močiutę Editą Vysockienę.

Bendrijos „Viltis“ gyventojai
Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:
info@manodruskininkai.lt

Mama, sesuo Laimutė, dukros Ieva ir Viktorija su šeimomis

Nuoširdžiai užjaučiame Daivą Brindzienę
dėl mylimos Mamytės Ževilės Agnieškos Rudienės mirties.

Užuojautos žodžius skiriame Viktorui Kriaučiūnui
ir jo artimiesiems.
R. Pleckevičienė ir J. Bielskienė su šeimomis

Nuoširdžiai užjaučiame Genę Sutkienę,
mirus mylimam broliui.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.
Skaudžią netekties valandą, mirus visų mylimam
Juozui Kvaraciejui, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Staselę,
vaikus: Astutę, Svajūną ir Sigitą, seserį Onutę ir brolį Vytautą.
Sigutė Kancevičienė
...be galo baisu žmogų tartum saulę danguj prarast.
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame klasės auklėtoją Genutę Sutkienę
dėl brolio mirties.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
8B klasės auklėtiniai ir jų tėveliai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Viktorą Kriaučiūną.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
bet norime pasidalinti skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
bet norėtume padėti savo buvimu.
Dėl brolio Juozo mirties
nuoširdžiai užjaučiame Vitą Kvaraciejų.
UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)

Mirus Sigitui Saliui,
dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame jo šeimai ir artimiesiems.
Buvę klasės draugai
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2021.03.26 d.
Penktadienis
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.
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 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Premjera. Dingti iš akių.
00:55 Komivojažierius.
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 „Žaislų istorija 4“.
21:25 „Žmogus - skruzdė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Žmogus - skruzdė“.
23:55 „Gražuolė“.
02:00 „Mechanikas: sugrįžimas“.
03:50 „Leidimas žudyti“.
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 Paramos koncertas “Gelbėkit vaikus“.
23:00 Žudikų brolija.
01:10 Romeo turi mirti.
03:05 Agentų žaidimai.
04:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
06.00 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „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 Bušido ringas.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Skolos kaina.
23:35 3000 mylių iki Greislando.
02:00 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:25 „CSI. Majamis“.

2021.03.27 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Mažylis mieste.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Nevaldomi Australijos svetimžemiai.
12:45 Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
13:35 Komisaras Montalbanas. Kiro
šokis.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Pasivaikščiojimai.
19:00 Auksiniai scenos kryžiai 2021.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim.
22:40 Viskas įskaičiuota.
02:30 Irenos Starošaitės koncertas
„Dvylika meilės akimirkų“.
04:30 Istorijos detektyvai.
05:15 Ponių rojus.

06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“.
12:00 „Laukinė Patagonija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė Patagonija“.
13:00 „Lobių planeta“.
14:55 „Maksas Stilas“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „M.A.M.A. apdovanojimai“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 TIESIOGIAI „M.A.M.A. apdovanojimai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 TIESIOGIAI „M.A.M.A. apdovanojimai“.
23:00 „Pasaulis priklauso tau“.
01:00 „Žmogus - skruzdė“.
04:00 „Gražuolė“.
06:55 „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 Sėkmės tandemas.
10:30 Lego Ninjago filmas.
12:30 Superšuo.
14:10 Tikras vyras.
15:55 Pametę galvas Las Vegase.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Monstrų ratai.
21:35 Trenk kaip vyras.
23:25 „Plotas“.
01:20 Žudikų brolija.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.

10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR. Diskusijų laida apie transporto sektoriaus inovacijas ir startuolius.
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.
20.30 #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 E. Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Geriausi šuns draugai“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
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 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Trigubas
X. Aukštesnis lygis.
00:10 Nelaisvėje.
02:15 Skolos kaina.

2021.03.28 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Ką veikti?!
12:00 Josemičio slėnis.
12:50 Pusiaujas 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 klubas.
23:35 Juodasis Lapinas.
01:05 Viskas įskaičiuota.
02:55 Istorijos detektyvai.
03:40 Puaro.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Kita sesuo“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Kita sesuo“.
14:50 „Spąstai tėvams“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Spąstai tėvams“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI TV šou „Didysis
šou burbulas“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Pagrobimas.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Pagrobimas“.
23:55 „Einšteinas“.
01:45 „Kodas 211. Banko apiplėšimas“.
03:15 „Taksi 2“.
04:50 „Vieniši tėvai“.

06:40 „Saugokis meškinų“.
06:55 „Bunikula“.
07:20 „Ogis ir tarakonai“.
07:40 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
08:10 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:40 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 „Monstrai prieš ateivius“.
09:35 Lukas Skruzdėliukas.
11:20 Šnipų vaikučiai 3.
13:05 Žaliasis žibintas.
15:15 Piko valanda.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
21:55 Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių
žaidimas.
00:25 Išvarymas 2.
02:50 Trenk kaip vyras.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 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“.
22.30 Žinios.
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 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Lietuvos galiūnų
čempionato III etapas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Europos taurė 2020.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Neatrasta Kolumbija“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „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 Trigubas X. Aukštesnis lygis.
02:30 Nelaisvėje.

2021.03.29 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 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.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

07:55 „Svajonių sodai“.
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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Juodoji jūra“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Juodoji jūra“.
00:25 „Skubi pagalba“.
01:20 „Einšteinas“.
02:15 „Majų baikerių klubas“.
03:10 „Vieniši tėvai“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:30 „Einšteinas“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Self/less.
00:50 „Strėlė“.
01:45 Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių
žaidimas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Inovacijų DNR.
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.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Partizanų keliais.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Šnipų karai“.
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 Ugnies žiedas.
23:30 „Mirtinas ginklas“.
00:30 „Legendų biuras“.
01:40 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „CSI. Majamis“.
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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 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. Gediminaičių 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 (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 VAKARO KINO TEATRAS
„Kolumbiana“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Kolumbiana“.
00:10 „Skubi pagalba“.
01:10 „Einšteinas“.
02:05 „Majų baikerių klubas“.
03:00 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Einšteinas“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios..
19:30 KK2.
20:00 Bus visko.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 24 valandos gyventi.
00:20 „Strėlė“.
01:20 Self/less.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laisvės TV valanda.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.

22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai”.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Vyrų šešėlyje.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „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“.
23:15 Ugnies žiedas.
01:45 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:10 „CSI. Majamis“.

2021.03.31 d.
Trečiadienis
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 Gediminaičių Europa.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 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.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
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 „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 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Rizikinga erzinti diedukus 2“.
00:25 „Skubi pagalba“.
01:25 „Einšteinas“.
02:15 „Majų baikerių klubas“.
03:20 „Vieniši tėvai“.
03:45 „Skubi pagalba“.
04:35 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
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 Labas, mes Mileriai.
00:45 „Strėlė“.
01:45 24 valandos gyventi.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai .
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.10 #NeSpaudai.
03.50 Alfa taškas.
04.10 Mūsų gyvūnai.
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Cimbelinas.
23:05 Sukčiai.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:40 „CSI. Majamis“.

2021.04.01 d.
Ketvirtadienis
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 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 Panorama.
21:00 Eurolyga per LRT.
21:15 Eurolygos krepšinio turnyras.
Miuncheno „Bayern“ – Kauno „Žalgiris“.
23:30 Sporto galia.
24:00 Įstatymas ir tvarka.
00:45 Pasivaikščiojimai.
01:10 Klauskite daktaro.
02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 Panorama.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:20 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:40 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.

11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „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 „Kung Fu Joga“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Kung Fu Joga“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:05 „Majų baikerių klubas“.
03:05 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:25 „Einšteinas“.
05:45 „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 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Šimtas gatvių.
00:20 „Strėlė“.
01:20 Labas, mes Mileriai.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija. VDU karta.
05:10 Ciklas „Menininkų portretai“.

05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 #NeSpaudai .
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „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 geriausia“.
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 Kaip žaibo trenksmas.
23:20 Cimbelinas.
01:20 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:45 „CSI. Majamis“.

Kvalifikuotas santechnikas atlieka įvairius
remonto, montavimo darbus. Tel. 8 657 45678
UAB „Švykai“ reikalingi brigadininkai ir plataus
profilio statybininkai (betono remonto ir
apsaugos darbams). Darbas komandiruotėse
visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu
+370 687 50429
Tvarkau buhalterinę apskaitą fiziniams asmenims,
smulkioms ir vidutinėms įmonėms
nuosava apskaitos programa. Tel. 8 643 13567

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose! Tel. 8 615 77277
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško dirbti pilnu etatu
šaltkalvio-suvirintojo, darbo užmokestis — 600 eurų bei mokami priedai, priklausantys nuo rezultato. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 313) 51405 arba el. p. info@dku.lt

Lengvai surenkami, kokybiški įvairių matmenų šiltnamiai
tiesiai iš gamintojo. Pristatome į vietą, esant reikalui,
sumontuojame. Tel. 8 605 05407
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Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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!

UAB „Mirasta“
SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel.: 8686 80106

Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties
apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

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

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

Tel. 8 624 69222

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

Tel. 8 628 75156

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Informuojame
žemės
sklypo (kadastro Nr. 3878/0004:16),
esančio Paparčio 27-oji g. 3,
Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen.,
Druskininkų sav. savininką A.
T., kad UAB ,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-884) 2021-04-09 nuo 10
val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0004:14), esančio
Paparčio 25-oji g. 2, Viečiūnų
mstl., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB ,,
Dzūkijos matininkai“ adresu Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu
vidast26@gmail.com arba telefonu +370 686 36855.

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693
UAB „Akvavita“ ieško
operatoriaus ir
mechaniko.
Gyvenimo aprašymus
siųsti el. p.
info@akvavita.lt
Darbo užmokestis į
rankas – nuo 600 Eur!

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos,
geras privažiavimas.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.
Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 636 60454

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Informuojame žemės sklypo
(kadastro Nr. 5935/0002:201),
esančio Cimaniūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. savininkų M. M. ir J. M. (mirę) turto
paveldėtojus, kad UAB ,,Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-884)
2021-04-07 nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.
5935/0002:154), esančio Cimaniūnų k., Leipalingio sen.,
Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus. Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB ,,
Dzūkijos matininkai“ adresu Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu
vidast26@gmail.com arba telefonu +370 686 36855.

Superkame benzininius automobilius
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

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

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Greitai ir kokybiškai
išpjauname medžius
– tiek gyvenamosiose teritorijose,
tiek sunkiai prieinamose vietose bei
kapinėse.
Tel. 8 627 49416
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario butas Veisiejų g. 24: 1 aukštas,
29 kv. m, atliktas remontas.
Kaina – 39 500 Eur.
Tel. 8 606 04614
Parduodamas 1 kambario butas Gardino g. Kaina – 28 000
Eur. Tel. 8 646 22367
Gardino g. 17 parduodamas 1
kambario butas: 31, 32 kv. m,
3 aukštas iš 4, kaina – 25 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas:
48 kv. m, 1 aukštas, kaina –
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodamas 2 kambarių
(49,99 kv. m) butas Ateities
g.: 6 aukštas iš 6, tamsus
kambarys, 2 balkonai, rūsys.
Namas buvo renovuotas 2017
m. Renovacijos mokesčiai yra
išmokėti. Kaina – 38 000 Eur.
Tel. 8 611 37633
Parduodamas 2 kambarių butas Liepų g. mediniame name:
kūrenama krosnis, veranda,
WC, šaltas vanduo.
Tel. 8 676 72759
Parduodamas 3 kambarių butas 5-ame aukšte su vaizdu į
Alkos tvenkinį.
Tel. 8 601 08438
Parduodamas 4 kambarių
butas Gardino g. 17: 4 aukštas
iš 4,78,85 kv. m, bendrabučio
tipo namas. Kaina – 37 500
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 22 arų namų
valdos sklypas naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietėje
Viečiūnuose, geras privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur, derinama. Tel. 8 624 69222
Parduodamas garažas Viečiūnuose. Tel. 8 647 18615
Leipalingio seniūnijoje parduodama žemės ūkio paskirties
žemė – 1 ha ir 46 arai.
Tel. 8 686 05037
Parduodamas 5,4 ha žemės
ūkio paskirties sklypas – prieš
Krivonių kaimą. Kaina – 16
500 Eur. Tel. 8 663 63039
Leipalingyje, Veisiejų g.
parduodamas gyvenamasis
namas su 7 arų sklypu už 15
500 Eur, taip pat parduodamas šalia esantis pastatas (47
kv. m) su sklypeliu už 4000
Eur. Tel. 8 616 48116
Neravuose parduodami penki
namų valdos sklypai (12, 13,
14, 15 arų). Galima pirkti visus
kartu, galima – atskirai.
Tel. 8 614 15457

Nuoma
Išnuomojamas 3 kambarių
butas Veisiejų g. su baldais ir
buitine technika.
Tel. 8 623 23482
Ilgalaikei nuomai Vilniuje
išnuomojamas 3 kambarių
butas: Konarskio g., trijų
butų name su 9 arų kiemu.
Pirmame aukšte – 70 kv. m,
įrengtas, šildymas – centrinis
(dujų katilas, gamtinės dujos),
stovėjimo vieta automobiliui.
Nuomos kaina – 400 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 664 54992
Nuomojamas 1 kambario
butas Ateities g. su baldais ir
buitine technika, atliktas kapitalinis remontas.
Tel. 8 611 21491

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

Perka nekilnojamąjį turtą
Perku 1-2 kambarių butą
centre. Pageidautina – be
remonto, gali būti su skola.
Atsiskaitytume iš karto.
Tel. 8 600 86856
Pirkčiau garažą Baltašiškėje.
Gali būti apleistas.
Tel. 8 605 05407
Pirkčiau sodą Raigardo sodų
bendrijoje. Tel. 8 688 88103
Pirkčiau 3 kambarių butą.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8
695 83728 ir 8 622 33410
Ieškomas pirkti sklypas sodų
bendrijoje, šalia Druskininkų.
Gali būti apleistas.
Tel 8 605 05407

Miškas, mediena, malkos
Parduodamos malkos.
Tel. 8 608 70658
Parduodamos įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Transporto priemonės ir jų
dalys
2006 m. „Opel Vectra“ reduktorius, smagratis – 110 kW,
mašininis dujų balionas.
Tel. 8 656 38881

Įvairūs daiktai

Vidutinio dydžio augalininkystės ūkyje renkama nauja
komanda ir ieškomi du darbuotojai darbui su technika. Patirtis – privalumas, tačiau yra galimybė apmokinti ir mažai
patyrusį, tačiau labai norintį dirbti žmogų. Iki darbo reikia atvykti nuosavu automobiliu. Atlyginimas – nuo 900 Eur į rankas!
Kreiptis telefonu 8 648 37750.
Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško nuomotis dirbamos žemės Druskininkų, Varėnos bei Lazdijų savivaldybėse. 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.

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
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų gamybos), televizorius
„Philips“ su priedėliu, austos
vilnonės lovatiesės, rusiška
sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652
Spinta, sekcija – po 20 Eur,
virtuvinės spintelės – 5 Eur,
durys, langai – po 10 Eur, vyriškas dviratis.
Tel. 8 616 48116
Parduodamos 4 vnt. metalinės kuro statinės ir 2 kub. m
skysto kuro talpa.
Tel. 8 699 43005

Žemės ūkio produkcija

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

Avižos, tinkančios sėklai, rugiai ir triušiai.
Tel. 8 672 49828

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

Saldieji lubinai, atsparūs ligoms. Tel. 8 605 63837

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

Parduodu bitinę faceliją, kviečius, miežius, avižas, rugius,
šiaudus. Tel. 8 616 11588

Naujų odinių striukių, švarkų
ir avikailių galutinis išpardavimas su 70 proc. nuolaida.
Kaina – nuo 20 eurų.
Tel. 8 698 40430
Labai geros būklės šaldiklis
„Snaigė“ – 7 kamerų. Kaina –
80 Eur. Tel. 8 618 07152
Malkinės sandėliukas, kokliai,
lauko tualetas (medinis) ir
kreivuolių pavėsinė. Tel.: 8
636 04842 ir 8 656 38881

Triušiai, triušiena.
Tel. 8 604 57252

Perka
Pirkčiau rankinę siuvimo mašiną. Tel. 8 626 48705
Brangiai perku senus eglutės
žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į namus.
Tel. 8 653 96521
Audiokasetes, vinilines plokšteles. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 686 14096
Perku naujametinius senus
žaisliukus: snieguoles, senelius, lėles, meškiukus, eglu-

tės dekoracijas, girliandas.
Tel. 8 651 89996

Dovanoja
Atiduodu naudotus baldus.
Tel. 8 699 37799
Gal kas galėtų padovanoti TV
priedėlį? Tel. 8 625 97648

Ieško darbo
Buhalterė ieško darbo.
Tel. 8 643 13567
Vyras ieško darbo, gali genėti
medžius, išvalyti sklypą, mišką, išvartas. Tel. 8 676 45137
Vyras ieško darbo.
Tel. 8 638 10880
Ieško slaugės darbo, gali
slaugyti ligonį, prižiūrėti namus, darbo patirtis.
Tel. 8 631 52541
45 m. vyras ieško darbo: gali
prižiūrėti sodybą, tvarkyti
aplinką, atlikti kitus ūkio darbus, joje gy-venti.
Tel. 8 604 72710
46 m. statybininkas ieško darbo savaitgaliais.
Tel. 8 627 02119
30 m. vyras ieško pagalbinio
darbuotojo darbo.
Tel. 8 605 76175
Jaunas vyras ieško pavienių
arba ilgalaikių darbų. Esu
kruopštus, atsakingas, be
žalingų įpročių, galiu dirbti bet
kuriuo metu: darbo dienomis
ir savaitgaliais.
Tel. 8 676 52360
50 m. vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 600 71062

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)
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Konkursuose – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinių sėkmė

Konkurse ,,Etiudas ir ne tik“ II-osios vietos laureatų diplomus pelnę K. Veščiovaitė, A. Katčenkaitė, III-osios vietos laureatų diplomus
pelniusios L. Žūkaitė, E. Bujokaitė, diplomus pelniusios D. Mataitė, D. Sobol, padėkos raštus gavę O. Krivenokas, M. Koženevskytė su
mokytojomis J. Bujokiene, A. Vilčinskiene, N. Kalvaitiene, I. Bieliukiene/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Konkurso „Naujieji atradimai“ II-osios vietos laureatės S. Jacevič ir A. Dambauskaitė, III vietos laureatė D. Bachtijeva, diplomantės G.
Garbutė ir S. Vitkauskaitė, jų mokytojai G. Vosylienė, A. Vilčinskienė ir T. Olšauskas/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Karantino sąlygos ir nuotolinis mokymas – ne kliūtis
mūsų mokyklos darbštiems
ir atkakliems mokiniams tobulėti bei siekti meno aukštumų. Tą jie kaskart įrodo,
dalyvaudami nuotoliniuose
konkursuose ir džiugindami
savo pasiekimais.
Vasario 1-5 dienomis Utenos
meno mokykloje surengtas virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“ sulaukė
1163 dalyvių iš 103 Lietuvos ugdymo įstaigų ir tapo vienu iš didžiausių tokių Lietuvos nuotolinių muzikinių renginių. Juo buvo
siekiama įgalinti virtualią erdvę

naujųjų talentų atradimui, vaikų
atlikimo džiaugsmo ir meistriškumo puoselėjimui. Pasak renginio organizatorių, konkurso
dalyviai sukūrė šansą pamatyti
visą muzikuojančią Lietuvą.
Konkuruoti su tokiu dideliu
kiekiu varžovų buvo nepaprastai sunku, bet kartu ir įdomu.
Galime pasidžiaugti, kad visi
šiame konkurse dalyvavę Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos auklėtiniai pasirodė puikiai ir pelnė apdovanojimus. Antros klasės mokinė Sofija Jacevič solistų kategorijoje
tapo laureate – užėmė 2-ąją
vietą (mokytoja Gražina Vosy-

lienė, koncertmeisteris Tauras
Olšauskas). Antros klasės mokinė Gabrielė Garbutė fortepijono A kategorijoje tapo diplomante, trečios klasės mokinė
Smiltė Vitkauskaitė fortepijono
B kategorijoje tapo diplomante. Laureatėmis tapo dvi mūsų
mokyklos mokinės – šeštos
klasės mokinė Dorotėja Bachtijeva, fortepijono C kategorijoje
iškovojusi 3-ąją vietą (mokytojas T. Olšauskas), ir šeštos klasės mokinė Ausma Dambauskaitė, fortepijono B kategorijoje
laimėjusi 2-ąją vietą (mokytoja
Aušra Vilčinskienė).
Vasario 19-21 dienomis Ko-

Konkurso ,,Copenhagen Stars“ I-osios vietos laureatai N. Matulevičiūtė ir A.Navickas,
II-osios vietos laureatės D. Mataitė ir J .Katauskaitė, mokytojos N. Kalvaitienė ir J.
Bujokienė/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

penhagoje (Danija) organizuotas tarptautinis konkursas ,,Copenhagen Stars 2021“. Pagal
dalyvių skaičių ir šalių įvairovę
šį konkursą drąsiai galima būtų
vadinti „Grand“ konkursu – jame
dalyvavo daugiau kaip 600 atlikėjų iš viso pasaulio. Mūsų mokyklai šiame konkurse atstovavo
antros klasės mokinė Neila Matulevičiūtė, penktos klasės mokinė Jorūnė Katauskaitė, šeštos
klasės mokinys Augustas Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė)
ir trečios klasės mokinė Daina
Mataitė (mokytoja Jūratė Bujokienė). Džiugu, kad visi keturi
jaunieji pianistai tapo laureatais
ir buvo apdovanoti ne tik laureatų diplomais, bet ir medaliais. N.
Matulevičiūtė tapo 1-osios vietos
laureate ir pelnė aukso medalį,
A. Navickas tapo 1-osios vietos
laureatu ir taip pat buvo apdovanotas aukso medaliu (mokytoja
N. Kalvaitienė). D. Mataitė tapo
2-osios vietos laureate ir pelnė sidabro medalį (mokytoja J.
Bujokienė), J. Katauskaitė tapo
2-osios vietos laureate ir taip pat
pelnė sidabro medalį (mokytoja
N. Kalvaitienė).
Kovo 8-10 dienomis Alytaus
rajono meno ir sporto mokykla
surengė XVIII-ąjį Lietuvos virtualų jaunųjų pianistų konkursą
„Etiudas ir ne tik“. Renginyje dalyvavo 133 pianistai iš visos Lietuvos. Šiame konkurse dalyvavo
devyni mūsų mokyklos jaunieji
pianistai: antros klasės mokinys
Oskaras Krivenokas, ketvirtos
klasės mokinė Elzė Krasnickaitė, šeštos klasės mokinė Miglė Koženevskytė (mokytoja N.

Kalvaitienė), antros klasės mokinė Liepa Žūkaitė (mokytoja
A. Vilčinskienė), antros klasės
mokinė Elinga Bujokaitė (mokytoja Sondra Milušauskaitė),
trečios klasės mokinė D. Mataitė (mokytoja J. Bujokienė), šeštos klasės mokinė Kotryna Veščiovaitė, šeštos klasės mokinė
Danielė Sobol ir septintos klasės mokinė Austėja Katčenkaitė (mokytoja Ilona Bieliukienė).
Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius kūrinius atlikti techniškai, meniškai, muzikaliai. Tai
reikalauja iš mokinių daug kantrybės, darbo ir ištvermės. Galime pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos jaunieji pianistai šiame
konkurse pasirodė sėkmingai.
2-osios vietos laureato diplomus
iškovojo Kotryna Veščiovaitė ir
Austėja Katčenkaitė (mokytoja
Ilona Bieliukienė), 3-osios vietos laureato diplomus iškovojo
Liepa Žūkaitė (mokytoja A. Vilčinskienė) ir E. Bujokaitė (mokytoja S. Milušauskaitė), diplomus
pelnė D. Mataitė (mokytoja J.
Bujokienė), E. Krasnickaitė (mokytoja N. Kalvaitienė) ir D. Sobol
(mokytoja I. Bieliukienė). Padėkos raštais buvo apdovanoti O.
Krivenokas ir M. Koženevskytė
(jų mokytoja N. Kalvaitienė).
Sveikiname konkursų dalyvius,
juos parengusius mokytojus bei
dalyvių tėvelius! Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų
mokyklos mokiniai Druskininkų
vardą garsina ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos informacija

