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Druskininkų krašto bendruomenės sukūrė 
įstabią pavasario šventę

Prie atgijusio muzikinio fontano, skambant muzikai, vakare savo magišku žėrėjimu kerėjo virš fontano iškilusi neregėta gamtos virsmą 
simbolizuojanti instaliacija/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Ramunė Tarandė

Šį savaitgalį Druskininkai 
kaip reikiant įsupo Velykas, 
sukūrė nuostabią šventinę 
atmosferą ir suskambėjo taip 
išsiilgtais gyvais muzikiniais 
akordais.

Šventinį rytą, sočiai papus-
ryčiavę, druskininkiečiai trau-
kė į miesto centrą prie atgijusio 
muzikinio fontano, skambant 
muzikai, gėrėjosi pašėlusiais 
jo šokiais. Vakare savo magiš-
ku žėrėjimu kerėjo virš fontano 
iškilusi neregėta gamtos virs-
mą simbolizuojanti instaliacija. 
Daugybė blizgančių kamuolių, 
suspindusių visų spalvų ir ats-
palvių šviesomis, sukūrė neįti-
kėtiną velykinio margučio aliu-
ziją, kuri vertė sustoti ir apmirti. 
Nepaprastas šviesų šokis ir sva-
jinga muzika kvietė įsisūpuoti ir 
paskęsti pavasario burtuose.

Dieną puikiai nusiteikę drus-
kininkiečiai vaikščiojo po Gy-
dyklų parką, fotografavosi prie 
bendruomenių sukurtų velykinių 
dekoracijų, šeimos smagiai ride-
no margučius, vaikai patrakėliš-
kai suposi sūpynėse. Akį trau-
kė įvairiaspalviais margučiais 
išpuošti švytintys medeliai. Šven-
tinę popietę įvairiose kurorto er-

dvėse gerą nuotaiką sukūrė drus-
kininkiečio saksofonisto Tomo 
Čiukausko atliekamos romantiš-
kos melodijos, o Ronata ir Rūta 
Kotryna savo dainomis pakvietė 
pašėlti ir mojuoti rankomis. Mėgs-
tantys aktyvią veiklą, ieškojo nuo-
tykių orientacinėse varžybose 
„Išjudink Velykas“ ar kartu su gi-
dais leidosi Druskininkų istorijos 
vingiais. Beje, orientacinių varžy-
bų kelias buvo nužymėtas Druski-
ninkų miesto muziejaus sukurtais 
spalvingais margučiais.

„Facebook“ paskyroje „Druski-
ninkai – sveikatos šaltinių ku-
rortas“ paskelbtame gražiausios 
velykinės dekoracijos konkurse 
„Papuoštas gamtos“ daugiausia 
balsų sulaukė Jolantos Vaitkevi-
čienės darbas. Taip pat specia-
liu papildomu prizu buvo įvertinta 
gamtos įkvėpta Jovitos Šidlaus-
kienės sukurta kompozicija.

Viečiūnai paprastai Velykoms 
ruošdavosi tik simboliškai, dau-
giau dėmesio skirdami Vaikų 
Velykėlėms, rengiamoms se-
kmadienį po Šv. Velykų, kurių pa-
grindiniai žiūrovai ir dalyviai pa-
prastai būdavo vaikai.

„Tikriausiai tas karantinas, il-
gokai mus palikęs be tiesioginės 
kultūrinės veiklos, įkvėpė fanta-
zuoti ir kurti, – šypsojosi Viečiū-

nų laisvalaikio salės vadovė Jolita 
Miliauskienė. – Tiesą sakant, net 
rankos niežtėjo, kai ėmėmės įgy-
vendinti idėjas, nors iš pradžių at-
rodė, kad ir laiko jau per mažai, ir 
įgyvendinti bus nelengva.“ 

Tad šįmet kūrybinės fantazijos 
užvaldė viečiūniškius ir jie mos-
telėjo iš peties: sukūrė linksmą ir 
žaismingą Velykų parką, po kurį 
lakstė ir dūko išdykę velykiniai 
zuikiai. O pagrindine parko deko-
racija tapo velykiniais margučiais 
išdabinta didžiulė liepa, kurios 
puošybai prireikė išpūsti ir numar-
ginti net 760 kiaušinių. Laisvalai-
kio salės darbuotojoms marginti 
kiaušinius entuziastingai padėjo 
Viečiūnų bendruomenė, neįkai-
nojama buvo Vaikų dienos centro 
vaikų ir Viečiūnų progimnazijos 
mokinių, kibusių į darbus kartu su 
mokytojomis Aušra ir Aurelija, pa-
galba. Beje, įmonė „Oeticer“ ant 
medžio pakabino savo sukurtus 
metalinius margučius!

„Sulaukėme daugybės gražių 
atsiliepimų ir įvertinimų, tad tiki-
mės, kad Velykinio medžio puo-
šimas taps Viečiūnų bendruome-
nės tradicija, tik kitąmet puošime 
dar didesnį medį“, – įspūdžiais 
dalijosi J. Miliauskienė.

Nevyriausybinės 
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Druskininkuose bus įrengta 10 tekstilės atliekoms skirtų konteinerių
Nuo balandžio mėnesio 

Druskininkuose tekstilė bus 
surenkama patogiau ir tvar-
kingiau: mieste šiuo metu 
įrenginėjama pirmoji de-
šimtis tam skirtų konteine-
rių Gardino, Šiltnamių, M. K. 
Čiurlionio, Druskininkų, Vy-
tauto, Veisiejų, Ateities ir Liš-
kiavos gatvėse.

Druskininkų savivaldybė at-
kreipia gyventojų dėmesį, kad 
šie konteineriai skirti ne visoms 
tekstilės atliekoms, o tik tiems 
drabužiams bei avalynei, kurie 
tinkami toliau naudoti.

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Vilmos Jurgelevičienės, vietos 
tekstilės atliekoms skirtiems 
konteineriams parinktos, atsi-
žvelgiant į tai, kur daugiausia 
paliekama drabužių ir avaly-
nės. „Kartu su Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centru siekia-
me paskatinti pakartotinį teks-
tilės gaminių naudojimą. Tai 
galimybė ne tik suteikti nebe-
dėvimiems, bet naudoti tinka-
miems rūbams ar batams nau-
ją gyvenimą, bet kartu ir kurti 
švaresnę, tvaresnę aplinką. 
Jeigu matysime, kad šių kon-
teinerių poreikis Druskininkuo-
se didėja, jų įrengsime ir dau-

giau. Kviečiame gyventojus 
rūšiuoti atsakingai, nemesti į 
tekstilės konteinerius bet ko-
kių daiktų“, – sakė V. Jurgele-
vičienė.

Tekstilės konteineriais surinkti 
drabužiai ir avalynė bus vežami 
į Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo technologijų parką, kuriame 
viskas rūšiuojama, skalbiama, 
dezinfekuojama ir atiduodama 
labdaros organizacijoms bei pa-
vieniams asmenims.

Tolesniam naudojimui jau ne-
tinkamus sudėvėtus drabužius, 
apatinį trikotažą, virtuvės rankš-

luosčius ir kitas naudoti nebetin-
kamas tekstilės atliekas reikia 
mesti į mišrių atliekų konteine-
rius arba vežti į rūšiavimo cen-
trus.

Primename, kad naudojimui 
tinkamos tekstilės atliekos, kaip 
ir iki šiol, surenkamos ir rūšiavi-
mo centruose esančiuose daik-
tų mainų punktuose „Mainu-
kas“, kuriuose galima ir palikti 
atvežtus daiktus, ir pasiimti, jei 
randate, kas jums reikalinga. 
Druskininkuose šie punktai yra 
Gardino g. 100-102 ir Viečiū-
nuose, Verpėjų g. 26. 

Nuo balandžio Druskininkuose tekstilė bus surenkama patogiau ir tvarkingiau: mies-
te įrenginėjama pirmoji dešimtis tam skirtų konteinerių/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Kartu su Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo cen-
tru siekiame paskatinti pa-
kartotinį tekstilės gaminių 
naudojimą. Tai galimybė ne 
tik suteikti nebedėvimiems, 
bet naudoti tinkamiems 
rūbams ar batams naują 
gyvenimą, bet kartu ir kurti 
švaresnę, tvaresnę aplinką. 
Jeigu matysime, kad šių 
konteinerių poreikis Drus-
kininkuose didėja, jų įreng-
sime ir daugiau. Kviečiame 
gyventojus rūšiuoti atsa-
kingai, nemesti į tekstilės 
konteinerius bet kokių daiktų“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Naudojimui tinkamos tekstilės atliekos surenkamos ir rūšiavimo centruose esančiuose 
daiktų mainų punktuose „Mainukas“, kuriuose galima ir palikti atvežtus daiktus, ir pasiim-
ti, jei randate, kas jums reikalinga/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Tekstilės konteinerių Druskininkuose schema:
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Nevyriausybinės organizacijos įgyvendins net aštuonis 
socialinės veiklos projektus

Informuojame, kad pa-
sibaigė 2021 metų Socia-
linės veiklos projektų fi-
nansavimo iš Druskininkų 
savivaldybės biudžeto lėšų 
konkursas. Lėšos skirtos 
aštuonioms nevyriausybi-
nėms organizacijoms, ku-
rios įgyvendins socialinių 
paslaugų ir savanorystės 
projektus: Maltos ordino 
pagalbos tarnybos Drus-
kininkų grupei, Druskinin-
kų šeimos paramos centrui, 
VšĮ „Po vienu stogu“, asoci-
acijai „Padėkime vaikams“, 
Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijai „Drus-
kininkų viltis“, Viečiūnų 
bendruomenei „Versmė“, 
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. 
Apaštalo Baltramiejaus pa-
rapijai ir Lietuvos pensinin-
kų sąjungos „Bočiai“ Drus-
kininkų miesto bendrijai. 

„Nevyriausybinės organiza-
cijos yra lygiaverčiai sociali-
niai partneriai – jų veikla labai 
svarbi ir reikalinga mūsų ben-
druomenei. Didžiuojamės jais, 
džiaugiamės jų teikiamų soci-
alinių paslaugų gausa bei ko-
kybe, jautrumu, žmogišku-
mu ir empatija tiems, kuriems 
padeda. Nevyriausybinės or-
ganizacijos rūpinsis vieni-

šais, senyvo amžiaus žmonė-
mis, neįgaliaisiais: pristatys 
karštą maistą į namus, pa-
dės buityje. Neįgaliuosius, se-
nyvo amžiaus ar sergančius 
savo šeimos narius prižiūrin-
tiems žmonėms jie suteiks lai-
kino atokvėpio paslaugas, ku-
rios yra ypatingai reikalingos. 
Nevyriausybinės organizaci-
jos taip pat teiks pagalbą kri-
zinėje situacijoje esančioms 
moterims, organizuos senjorų 
užimtumą, savanorišką veiklą, 
aktyvins bendruomenę, vyk-
dys smurto prevenciją ir kitas 
ne mažiau svarbias socialines 
veiklas“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė. 

Iš viso socialinės veiklos pro-
jektams skirta 40 tūkst. Eur 
savivaldybės biudžeto lėšų 
– ketvirtadaliu daugiau nei 
2020 metais. Neabejojama, 
kad nevyriausybinių organi-
zacijų įgyvendinamos veiklos 
pastebimai prisidės prie įvai-
rių gyventojų socialinių grupių 
atskirties mažinimo ir sociali-
nių paslaugų plėtros (ypatin-
gai kaimiškosiose teritorijose), 
užtikrins bendruomenines bei 
alternatyvias institucinei glo-
bai paslaugas. 

Nevyriausybinės organizacijos yra lygiaverčiai socialiniai partneriai – jų veikla labai 
svarbi ir reikalinga mūsų bendruomenei/Asociatyvi nuotrauka

„Nevyriausybinės or-
ganizacijos yra lygiaver-
čiai socialiniai partneriai 
– jų veikla labai svarbi 
ir reikalinga mūsų ben-
druomenei. Didžiuoja-
mės jais, džiaugiamės jų 
teikiamų socialinių pas-
laugų gausa bei kokybe, 
jautrumu, žmogiškumu 
ir empatija tiems, ku-
riems padeda. Nevyriau-
sybinės organizacijos 
rūpinsis vienišais, seny-
vo amžiaus žmonėmis, 
neįgaliaisiais: pristatys 
karštą maistą į namus, 
padės buityje. Neįgaliuosius, senyvo amžiaus ar ser-
gančius savo šeimos narius prižiūrintiems žmonėms 
jie suteiks laikino atokvėpio paslaugas, kurios yra ypa-
tingai reikalingos. Nevyriausybinės organizacijos taip 
pat teiks pagalbą krizinėje situacijoje esančioms mo-
terims, organizuos senjorų užimtumą, savanorišką vei-
klą, aktyvins bendruomenę, vykdys smurto prevenciją 
ir kitas ne mažiau svarbias socialines veiklas“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės 
pavaduotoja Violeta Grigorienė. 
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Kai kurių Seimo narių geranoriškumas suteikia vilties, 
kad sanatorijos „Belorus“ problema bus išspręsta

Laimutis Genys

Kuo daugiau politikų ir vi-
suomenės veikėjų sužinos 
tikrą sanatorijos „Belorus“ 
situaciją, tuo didesnė tikimy-
bė, kad ši problema pajudės 
iš mirties taško. Tuo buvo 
galima įsitikinti praėjusią sa-
vaitę, stebint Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komiteto 
posėdžio nuotolinę translia-
ciją. Nors komiteto darbo-
tvarkėje „Belorus“ klausi-
mui buvo numatyta skirti 
30 minučių, tačiau klausimo 
svarstymas užtruko daugiau 
nei dukart ilgiau. Šiame po-
sėdyje svečio teisėmis daly-
vavo ir sanatorijos „Belorus“ 
profsąjungos pirmininkas 
Vytautas Čėsna. 

Apie tai, kaip nuteikė šis 
posėdis, kokių Seimo narių 
reakcijų sulaukė problemos 
esmė ir URM pasiūlymai, kal-
bamės su V. Čėsna. 

– Koks pirmasis įspūdis 
apie šį posėdį? 

– Pirmiausia, mane labai nu-
stebino URM viceministras 
Mantas Adomėnas, kuris ne-
sugebėjo ar nenorėjo atsaky-
ti į užduotus klausimus – nei į 
mano, nei į kitų komiteto narių. 
Ar jis iš tikro nesusipažinęs su 
situacija, ar neturi ką atsakyti? 

Nustebino viceministro M. 
Adomėno pasisakymai apie 
galimą sanatorijos likimą – esą 
Lietuva turėtų ją perimti. Ar tai 
yra tarptautinės teisės neiš-
manymas, ar nežinojimas apie 
tarptautinius Lietuvos ir Balta-
rusijos susitarimus? Mane šo-
kiravo tas pasiūlymas. 

Kita vertus, maloniai nustebi-
no, kad yra daug mus palaikan-

čių Seimo narių. Tai – Algirdas 
Sysas, Tomas Tomilinas, žino-
ma, ir Druskininkams atstovau-
jantis Zenonas Streikus. Gerai, 
kad posėdyje buvo bandoma 
surasti tiesą. 

Maloniai nustebino profsąjun-
gų konfederacijos vadovė Inga 
Ruginienė, kuri geriausiai iš-
mano mūsų situaciją, nebijo sa-
kyti tiesą. Jaučiame stiprų jos 
palaikymą ir jai dėkojame už 
tai. Aiškiau pasakyti, nei ji pa-
sakė, yra neįmanoma. Ji sako 
tiesiai šviesiai, pasako tai, ką 
žino ir nieko nebijo.

– Kaip vertinate „Sodros“ 
vicedirektoriaus užuominas, 
jog tokioje situacijoje, kokio-
je dabar yra  „Belorus“, pa-
prastai „Sodra“ inicijuoja 
bankroto procedūrą?

– Pirmoji apie tai pradėjo kal-

bėti „Sodra“, bet dabar pasa-
kė, jog jokių veiksmų nesiims. 
Tai dvejopas vertinimas. Iš vie-
nos pusės, baisu, kad tie planai 
nebūtų įgyvendinami, o iš kitos 
pusės – ačiū, kad „Sodra“ dar 
jokių veiksmų nesiima. 

– Posėdyje išryškėjo labai 
įdomi Valstybinės mokesčių 
inspekcijos pozicija, neva, 
išbraukdama „Belorus“ iš 
COVID–19 paveiktų įstai-
gų sąrašo, ji vykdžiusi URM 
nurodymus. Jūs pateikėte 
jiems klausimą. Ar sulaukėte 
atsakymo? 

– Iš VMI neišgirdau atsakymų 
į savo klausimus. URM teigia, 
kad nesikiša į sankcijų taiky-
mą Lietuvoje, o VMI tuo tarpu 
teigia, kad kriepėsi į URM dėl 
sankcijų pritaikymo. Tai aš 
klausiau, kodėl, jei URM nesi-

kiša, jie kreipiasi į URM, o ne 
į Finansų ministeriją, kuriai yra 
pavaldi? 

Posėdžio metu A. Sysas pa-
reikalavo, kad Finansų ministrė 
gautų iš VMI raštišką atsaky-
mą, kodėl „Belorus“ buvo iš-
braukta iš COVID-19 paveiktų 
įmonių sąrašo. Mes daug kartų 
kreipėmės šiuo klausimu į VMI, 
bet jokio atsakymo negavome, 
labai abejoju, kad jie dabar at-
sakys ir ministrei. Man atrodo, 
jog VMI pozicija – nieko nein-
formuoti apie tai, kas vyksta. 

– Komiteto narys, socialde-
mokratas A. Sysas taip pat 
pasiūlė dėl „Belorus“ pro-
blemos surengti bendrą So-
cialinių reikalų ir darbo bei 
Užsienio reikalų komitetų 
posėdį. Kaip nuteikė šis pa-
siūlymas? 

– Labai teigiamai į tai žiūrime, 
pono A. Syso mintis yra pui-
ki. Taip pat jis pasiūlė komiteto 
vardu kreiptis į Europos Komi-
siją, kad būtų oficialiai išaiškin-
ta mūsų situacija. Mes esame 
vieninteliai Europoje, kuriems, 
kaip sveikatos ir reabilitacijos 
įstaigai, pritaikytos sankcijos. 
Manome, kad EK pagaliau pa-
sakys tiesą, kaip viskas yra iš 
tikrųjų, kad neliktų vietos in-
terpretacijai. Manau, kad tai – 
greičiausias ir tiesiausias kelias 
surasti tiesą. 

– Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkui nelabai 
patiko tokio dviejų komitetų 
bendro posėdžio idėja. Kodėl?

– Žinome, kokiai partijai jis 
atstovauja. Jis, kaip ir jo parti-
jos kolegos, kaip suprantame, 
nėra suinteresuotas mūsų pro-
blemos greitu sprendimu. Bet 

jam reikia padėkoti vien už tai, 
jog surado mūsų klausimui lai-
ko komiteto posėdžio darbo-
tvarkėje. 

– Kaip vertinate vieno komi-
teto nario pasiūlymą paieš-
koti „Belorus“ darbuotojams 
darbo kitose šalies sanatori-
jose? 

– Tai – labai lengvabūdiškas 
pasiūlymas. Žmonėms, kurie 
iki šiol turėjo darbus, orų atly-
ginimą, kurie susikūrė savo gy-
venimus Druskininkuose, reikė-
tų viską mesti ir ieškotis darbų 
ne tik sau, bet ir savo sutuok-
tiniams, susirasti būstą. Tektų 
vaikams ieškoti darželių, mo-
kyklų, palikti savo miestą, drau-
gus. Tai – didelė trauma. 

Taip pat įžeidė Seimo nario 
Justo Džiugelio posėdyje pasa-
kyta frazė, neva mes dangsto-
mės žmonėmis su negalia. 

Kliedesiai kažkokie. Aš rašiau 
daug laiškų, kviečiau žmones 
atvažiuoti ir pažiūrėti, kokias 
paslaugas teikia mūsų sanato-
rija. Ne paslaptis, kad yra tokių 
žmonių, kurie įsivaizduoja, jog 
čia yra Lukašenkos rezidencija. 
Graudžiai juokinga, kad kai ku-
rie Seimo nariai net nežino, jog 
Lukašenkai apskritai draudžia-
ma įvažiuoti į Europos Sąjungą. 

– Kaip galėtumėte reziu-
muoti 75 minutes trukusį 
„Belorus“ klausimo svarsty-
mą. Ar tai suteikia vilties? 

– Vilties atsirado daugiau. Jei 
bus kreipiamasi į Europos Ko-
misiją, jei mūsų problema ne-
bus užgniaužta, jei komiteto 
nariai bus vieningi, atkaklūs ir 
mus palaikys, manau, kad tie-
sa suras savo kelią ir URM sa-
vivalė baigsis. 

Nuotoliniame Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje svečio teisėmis daly-
vavo ir sanatorijos „Belorus“ profsąjungos pirmininkas V. Čėsna/Asmeninio archyvo nuo-
trauka

Patikslinimas 
Dėl publikacijoje „Tuščio konteinerio traukti 
ištuštinimui nereikia – bus pigiau“ skelbtos 

informacijos

Druskininkų savivaldybė, atsa-
kingai įvertinusi realius gyvento-
jų poreikius, yra patvirtinusi bui-
tinių atliekų išvežimo grafiką, ir 
vietinės rinkliavos dydis nesikei-
čia nuo to, kiek kartų gyvento-
jas ištraukia konteinerius ištuš-
tinimui ir kokio dydžio konteinerį 
jis naudoja. 

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo infrastruktūrą kuria septy-
nios savivaldybės. Kiekvienoje 
iš jų taikoma skirtinga ištuština-
mų konteinerių apskaita. 2021 
m. balandžio 1 d. paskelbtus 
bendro pobūdžio informaci-

ją apie situaciją regione, Drus-
kininkų savivaldybės žmonėms 
kilo klausimų, ar ir jiems skai-
čiuojamos rinkliavos dydis pri-
klauso nuo to, kiek kartų ištrau-
kiamas konteineris ištuštinimui.

Patiksliname, kad Druski-
ninkų savivaldybėje nei kon-
teinerių dydis, nei jų ištrau-
kimo ištuštinimui dažnumas 
neturi įtakos vietinės rinklia-
vos dydžiui. Tačiau gyvento-
jų prašoma konteinerius lai-
kyti savo namų teritorijose ir 
ištraukti juos ištuštinimui tik 
grafike numatytomis atliekų 

išvežimo dienomis, taip tau-
pant atliekų surinkimo kaš-
tus, nes vežėjui savivaldybė 
moka už kiekvieną konteine-
rio pakėlimą – nesvarbu, ar 
tas konteineris pilnas, ar tuš-
čias, už jo pakėlimą mokama 
0, 6 Eur.

Atsiprašome už paskelbtus 
netikslumus ir dėl to kilusius 
nesusipratimus. 

Ačiū, kad tvarkotės ir rū-
šiuojate!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

Druskininkų savivaldybėje nei konteinerių dydis, nei jų ištraukimo ištuštinimui dažnumas neturi įtakos vietinės rinkliavos dydžiui
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Druskininkų PSPC psichiatras Benjaminas Burba: 
„Karantino metu gelbsti sugrįžimas prie savo pomėgių“

Jau greitai bus pusmetis, 
kai antroji karantino ban-
ga apribojo mūsų gyvenimą, 
privertė atsisakyti malonių 
įpročių, šiltų susitikimų, po-
ilsinių kelionių, artimo ben-
dravimo. Vis garsiau kalba-
ma apie tai, kad jau niekada 
negyvensime taip, kaip bu-
vome įpratę, palaipsniui teks 
prisitaikyti prie naujos rea-
lybės, naujų įpročių bei po-
tyrių. Visi tie pokyčiai labai 
veikia ne tik mūsų fizinę, bet 
ir psichinę sveikatą, sukelda-
mi nemažai problemų. 

Su Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centre 
(PSPC) dirbančiu medicinos 
mokslų daktaru, gydytoju 
psichiatru Benjaminu Burba 
kalbamės apie tai, kaip ko-
voti su psichologinėmis pro-
blemomis, kylančiomis dėl 
užsitęsusio karantino, kaip 
surasti dvasinę ramybę ir 
emocinę atramą.

– Kas dabar vyksta žmonių 
gyvenimuose, kai tenka su-
sitaikyti su tokia gąsdinan-
čia ir ilga antrąja koronaviru-
so banga?

– Gyvenimo apribojimai, nu-
lemti karantino, be abejo, vei-
kia kiekvieno žmogaus psi-
chikos būklę. Greta nerimo ir 
įtampos dėl tiesioginės viruso 
grėsmės sveikatai (o kartais – 
ir gyvybei), stresą kelia ir įpras-
to kasdienio gyvenimo griūtis. 
Daugeliui žmonių iškyla nelen-
gvas pasirinkimas – arba gy-
venti nuolatinėje viruso grės-
mėje, arba griežtai riboti savo 
gyvenimą, atsisakant bendravi-
mo, įprastos veiklos, pomėgių 
ir panašiai. Pakartotinės koro-
naviruso bangos ir pakartotiniai 
karantino apribojimai sukelia 
dar stipresnį nesaugumo, nusi-
vylimo jausmą.

– Ką pastebite, su kokiomis 
problemomis – emocinėmis, 
psichologinėmis – susidū-
rė žmonės antrojo karantino 
metu?

– Ir dėl pandemijos grėsmių, 
ir dėl karantino ribojimų susi-
duriama su padidėjusiu streso 
lygiu, padažnėja nerimo, mie-
go, adaptacijos sutrikimų, as-
menybės sutrikimų dekompen-
sacijos, padidėja rizika susirgti 
depresija, potrauminio streso 

sutrikimu, gali paūmėti kai ku-
rie kliedesinio registro psichi-
kos sutrikimai.

– Kas sunkiausiai išgyvena 
karantiną?

– Sunkiausiai karantiną išgy-
vena asmenys, jau turintys psi-
chikos sveikatos problemų, vie-
niši, ypač vyresnio amžiaus 
žmonės, taip pat tie, kurie ne-
turi galimybės sulaukti para-
mos ir palaikymo. 

Be jokios abejonės, padidin-
tos rizikos grupėje yra ir visi tie, 
kurie, rizikuodami savo sveika-
ta ir gyvybe, teikia tiesioginę 
pagalbą COVID-19 sergantie-
siems – medikai, psichologai, 
socialiniai darbuotojai, sava-
noriai ir kiti, žiniasklaidoje mi-
nimi mūsų didvyriai. Ypač tai 
pasakytina apie medikus, dir-

bančius tokiu krūviu, kuris ne-
retai didesnis už žmogaus gali-
mybes. Smagu, kad visuomenė 
įvertina šių žmonių pasiaukoji-
mą, bet dažnai pamirštama, 
kad medikai nėra kažkokie 
antžmogiai, galintys dirbti die-
ną naktį, be poilsio ir atokvėpio. 
Medikai – tokie pat žmonės, 
kaip ir kiti visuomenės nariai, 
– su savo problemomis, sunku-
mais, silpnybėmis ir pavojais. 
Jie taip pat patiria ir skaudžiai 
išgyvena pandemijos bei ka-
rantino sunkumus. Deja, besi-
rūpindami kitais, medikai daž-
nai nebeturi nei laiko, nei jėgų 
pasirūpinti savimi ir savo arti-
maisiais. Kaip liaudyje sakoma, 
batsiuvys – be batų...

Sunkiai karantiną išgyvena 
vaikai ir jaunimas. Jiems trūks-
ta bendravimo su bendraam-

žiais, sutrinka socialinių įgūdžių 
formavimasis, nukenčia laisva-
laikis, didėja priklausomybinių 
sutrikimų rizika. Taip pat didelį 
stresą patiria senjorai, kurie ne-
gali bendrauti su artimaisiais – 
vaikais ir anūkais. Senyvo am-
žiaus žmonės ir normaliomis 
sąlygomis jaučiasi vieniši ir už-
miršti, dažniausiai – dėl amži-
nių psichikos ypatumų ir mūsų 
nemokėjimo bendrauti su seno-
liais. O karantino sąlygomis vie-
niši senukai ypatingai sunkiai 
išgyvena neigiamos informaci-
jos srautą žiniasklaidoje, net vi-
siškai praranda viltį ir nebesitiki 
kada nors pasimatyti su artimai-
siais, pradeda laukti mirties.

– Ar tinkamas užsiėmimas 
karantino laikotarpiu skaity-
ti knygas, žiūrėti filmus, rasti 
kitokio laisvalaikio ? 

– Be abejo, tinka bet kokia 
veikla, gerinanti savijautą.

– Kokių patarimų turėtu-
mėte žmonėms? Ką dary-
ti tiems, kurie patiria stresą, 
jaučia didelį nerimą, prastai 
miega, jaučia beviltiškumą, 
patiria įvairias netektis ir pa-
našiai?

– Karantino metu daugeliui 
žmonių trūksta įprastos vei-
klos. Šiuo atveju reikėtų prisi-
minti anksčiau – ir ne karantino 
metu – šiek tiek primirštą vei-
klą: tai yra įvairūs hobiai (meis-
travimas, mezgimas, augali-
ninkystė, rankdarbiai, sportas, 
joga, meditacija, muzikavimas, 
skaitymas, gamtos stebėji-
mas ir kita). Žinoma, aš nekal-
bu apie besaikį televizoriaus 
žiūrėjimą – ten rodoma nuola-
tinė neigiamo turinio informa-
cija, įvairūs draudimai, gąsdini-
mai, ribojimai, mirčių statistika 
ir tikrai nepagerins žiūrovų sa-
vijautos. 

Tiesa, nereikėtų veiklos su-
prasti ir naudoti, kaip indikato-
riaus, savotiško „sveikatos ter-
mometro“ – ar jau padėjo? Ar 
jau geriau jaučiuosi? Tiesiog 
reikėtų ta veikla džiaugtis.

Norėčiau pabrėžti auginti-
nių svarbą – gyvūnai duoda 
labai didelį teigiamą emocinį 
krūvį, bendravimas su jais ma-
žina stresą ir įtampą. Be abe-
jo, žmonėms, neturintiems gy-
vūno, nereikėtų skubėti jo 
įsigyti. Tikslinga būtų pasitar-

ti su artimaisiais, pažįstamais, 
jau turinčiais augintinį, arba su 
specialistais.

Labai svarbu bendrauti su gi-
minaičiais, draugais, kolegomis, 
bendraminčiais. Šiuolaikinės ry-
šio galimybės yra tikrai plačios. 
Žinoma, tai neatstos tiesioginio 
bendravimo, tačiau kitų asme-
nų dėmesys, padrąsinimas, pa-
sidalinimas kažkokia teigiama 
informacija ir geranoriškumas 
taip pat pagerins savijautą.

Jei jaučiate, kad patys nega-
lite įveikti sunkumų ir savijau-
ta vis tiek blogėja – nebijoki-
te kreiptis į psichikos sveikatos 
specialistus: psichologus, psi-
chiatrus, šeimos gydytojus. 
Sprendžiant sveikatos klausi-
mus, nederėtų pasikliauti tik 
pažįstamų patarimais, juo la-
biau – savarankiškai gydy-
tis („mano draugei šios table-
tės labai padėjo“). Ypač tai 
pasakytina apie raminamuo-
sius vaistus, kurie pastaruoju 
metu tampa vis labiau populia-
rūs. Vartojant juos be specialis-
to priežiūros, rizikuojate be jau 
turimų problemų įsigyti dar ke-
letą – priklausomybę, šalutinio 
poveikio riziką ir kita.

– Kaip atpažinti prasidėju-
sius sutrikimus ir kada jau bū-
tinai reikia kreiptis pagalbos? 

– Bet kuriuo atveju, pablogė-
jus savijautai, reikėtų kreiptis į 
sveikatos priežiūros specialis-
tus. Bent jau į šeimos gydytoją, 
kuris geriausiai žino jūsų svei-
katos būklę ir problemas. Esant 
reikalui, jis nukreips ir pas kitus 
savo kolegas specializuotai pa-
galbai. Svarbu neatidėlioti!

Taip pat labai svarbu pastebė-
ti krizės reiškinius tarp savo ar-
timųjų, draugų ir pažįstamų, 
palaikyti juos psichologiškai, pa-
raginti nebijoti kreiptis pagalbos. 
Mums nebereikės pagarbos, dė-
mesio, atjautimo, palaikymo, 
meilės ir gėlių ant mūsų kapo. 
Viso to mums reikia dabar!

Karantino metu specialistai 
teikia pagalbą nuotoliniu būdu. 
Ir tai yra efektyvi priemonė, už-
tikrinanti gydymo tęstinumą. 
Pacientui tereikia kreiptis į savo 
Psichikos sveikatos centrą arba 
šeimos gydytoją, kuris nukreips 
pas tinkamą specialistą.

Druskininkų PSPC 
informacija

Benjaminas Burba: VšĮ Druskininkų PSPC gydytojas psichiatras, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto docentas, medicinos mokslų daktaras, buvęs LSMU Psichiatrijos kli-
nikos vadovas, buvęs LPA prezidentas, buvęs APA narys, UEMS psichiatrijos tarybos na-
rys/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų krašto bendruomenės sukūrė įstabią pavasario šventęAtkelta iš 1 psl.

Velykų parko dekoracijomis rū-
pinosi Viečiūnų seniūnija: paga-
mino žaidimams margučių ride-
nimo lovelius, smagų ridenimui 
skirtą labirintą, kuriuos šventiš-
kai padekoravo Viečiūnų ben-
druomenės narė, tautodailininkė 
Daiva Stoncelienė, pastatė vely-
kines sūpynes. Parko puošmeno-
mis tapo ir du didžiuliai spalvingi 
margučiai, kuriuos ištapė Laisva-
laikio salės meno vadovė Indrė 
Čaplikienė.

Ne ką mažiau kūrybingi pasiro-
dė ir leipalingiečiai. Jie aktyviai 
atsiliepė į Leipalingio laisvalaikio 
salės iniciatyvą ir ėmėsi išradin-
gai dekoruoti didžiulius velykinius 
margučius, nuspalvinusius pa-
grindinę miestelio aikštę. Šešioli-
kos margučių ekspozicija nustebi-
no talentingais darbais: kiaušiniai 
išmarginti skirtingomis techniko-
mis, kiekvienas pasakoja atskirą 
istoriją, užfiksuotą akimirką ar tie-
siog artėjančio pavasario laukimo 
emociją. Vieni margučiai apsiū-
ti, kiti apklijuoti linu, tekstile, po-
pieriumi, ištapyti ar su floristikos 
elementais. Juose buvo galima 
surasti įvairiausių motyvų ar se-

novinių marginimo raštų, vasaros 
šauklių – drugelių, kiaušinio sieną 
dažantį dažytoją, miestelį, kiškelį, 
net keturis metų laikus. 

„Į mūsų kvietimą noriai atsilie-
pė miestelio gyventojai, organi-
zacijos, margučius margino ir 
mūsų darbuotojai su vaikais, ir 
miestelio jaunimas, ir vaikų dar-
želis „Liepaitė“, taip pat Vaikų 
dienos centras, Leipalingio pro-
gimnazijos folkloro būrelio „Gu-
rinukai“ nariai, Sauliaus ir Eve-
linos Valentukonių, Tomo ir 
Rasos Valentukonių, Miglės ir 
Vytenio Pluščauskų, Viktorijos 
ir Gedimino Mažeikų, Dainiaus 
ir Astos Dailydų šeimos, Marytė 
Misevičienė, Algima Pilvelienė, 
Žaneta Krivonienė, Žygimantė 
Miškinytė, Irma Maižešiūtė su 
dukra,“ – vardijo Leipalingio lais-
valaikio salės vadovė Rimantė 
Černiauskaitė-Kėrienė.

Anot jos, visi sukurti margučiai 
yra tokie skirtingi, spalvingi, puo-
šiantys aikštę prie bažnyčios ir 
traukiantys praeivio akį, kad nu-
spręsta ne išrinkti gražiausią, 
o simboliškai apdovanoti visus 
margintojus.
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 „Druskininkai-sveikatos šaltinių kurortas“ paskelbtame gražiausios velykinės dekoracijos konkurse „Papuoštas gamtos“ daugiausiai balsų su-
laukė J. Vaitkevičienės darbas, specialiu papildomu prizu įvertinta gamtos įkvėpta J. Šidlauskienės sukurta kompozicija/Organizatorių nuotrauka

Atkelta iš 6 psl.

Velykinį savaitgalį Druskininkai ir seniūnijos sukūrė nuostabią šventinę 
atmosferą/Roberto Kisieliaus, Mariaus Dovidausko, Ramunės Tarandės ir se-
niūnijų archyvo nuotraukos
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Švietimo centro mokiniams – galimybė „pasimatuoti“ profesiją
Druskininkų švietimo centro 

mokiniai suderina mokymąsi 
dviejose mokyklose: Švieti-
mo centre ir Profesinio moky-
mo centro „Žirmūnai“ Druski-
ninkų filiale.

Galimybė „pasimatuoti“ pro-
fesiją“, lengviau apsispręs-
ti dėl tolesnio kelio, pabaigus 
mokyklą, o, pasirinkus aukštą-
ją mokyklą, atsinešti ten ne tik 
akademinių žinių, bet ir prak-
tinių įgūdžių. Štai toks atsa-
kymas galėtų būti į klausimą: 
„Kodėl verta pasirinkti mo-
kymąsi Druskininkų švietimo 
centro gimnazijos klasėse?“

Mokosi dviejose įstaigose
Vienu metu mokydamie-

si Druskininkų švietimo centro 
gimnazijos klasėse ir Profesi-
nio mokymo centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filiale, mokiniai turi 
galimybę įgyti ne tik bendrą-
jį išsilavinimą, bet ir teorinių bei 
praktinių tam tikros specialybės 
žinių.

Toks nuo praėjusio rudens ini-
cijuotas jungtinio mokymo mo-
delis yra puiki galimybė jau-
niems žmonėms įgyti teorinių ir 
praktinių specialybės žinių, dar 
besimokant bendrojo lavinimo 
mokykloje. 

Bendrojo lavinimo mokyklų I-II 
gimnazijos (9-10) ir III-IV gimna-
zijos (11-12) klasių mokiniai, gal-
būt svarstantys, kokią mokymo-
si įstaigą pasirinkti kitais mokslo 
metais, kviečiami pasinaudoti 
šiuo jungtinio mokymo modeliu.

Apsisprendus dėl mokymo-
si Druskininkų švietimo centre, 
reikėtų birželį pateikti prašymus 
bei kitus būtinus dokumentus.

Mokinių prašymai mokytis 
bus registruojami nuo 2021 
m. birželio 10 d. darbo dieno-
mis, nuo 14 iki 17 val. Druski-
ninkų švietimo centro rašti-
nėje, (M. K. Čiurlionio g. 80, 
II aukštas). Informacija tei-
kiama telefonu (8 313) 51853 
arba (8 313) 51463.

„Patinka, įdomu, naudinga“
Pernai Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija paskelbė inici-
atyvą dėl to, kad būtų sudarytos 
galimybės mokiniams mokytis 
pagal profesinio mokymo pro-
gramų modulius ar programas. 

Modulinės, iš skirtingų modu-
lių parengtos profesinio moky-
mo programos sudarytos taip, 
kad mokiniai turėtų galimybes 
įgyti norimą kvalifikaciją, pasi-
rinkdami priimtiniausią moky-
mosi būdą ir tempą.

Kaip teigė Druskininkų švie-
timo centro direktoriaus pava-
duotoja Rita Biliūnienė, šį pa-
vasarį Druskininkų švietimo 
centro gimnazijos klasių mo-
kiniai bus pirmoji laida, kurie 
mokslo metus rudenį pradėjo 
pagal jungtinio mokymo mode-
lį: „Smagu girdėti mokinių atsi-
liepimus, kad mokytis dviejo-
se mokyklose jiems yra patogu 
– su tokiu mokymusi jie sieja 
savo svajones, darbinės vei-
klos ateitį.“

Druskininkų švietimo centro 
I(g) klasės mokiniai pasidalino 
savo nuomonėmis, įspūdžiais 
apie mokymąsi dviejose moky-
mosi įstaigose.

Domas: „Nors domiuosi auto-
mobiliais, man patinka automo-
bilių remonto darbai, bet neatsi-
sakiau galimybės rinktis virėjo 
modulį. 

Mokymas organizuotas taip, 
kad suspėtume mokytis dviejo-
se mokyklose: penktadieniais 
nėra pamokų Švietimo centre, 
tik užsiėmimai Profesinio mo-
kymo centre. Manau, čia įgytos 
žinios gyvenime man tikrai pra-
vers.“

Raminta: „Pamokos Profe-
sinio mokymo centre yra įdo-
mios, man patinka, kad patogu 
suderinti mokymąsi ir Švietimo, 
ir Profesinio mokymosi centruo-
se, suspėju visur. Tikiuosi, kad, 
gavusi brandos atestatą, jau tu-
rėsiu ir profesiją.“

Dovilė: „Profesinio mokymo 
centre „Žirmūnai“ sužinau daug 
visokiausių naujovių, man negir-
dėtų, nežinomų dalykų iš mais-
to gaminimo srities. Mokytojai 
suteikia išsamių teorinių žinių, 
jas galime pritaikyti, pasitikrin-
ti ir praktiniuose užsiėmimuose. 

Savo pasirinkimu mokytis 
Švietimo centre, o kartu – ir 
Profesiniame, esu patenkinta. 
Juk, turėdama specialybės pa-
grindus, galėsiu lengviau rasti 
darbą, gal net susikurti ir savo 
verslą.“

Adrijus: „Užsiėmimai Profesi-
nio mokymo centre yra patrau-
klūs, sužinome pačius pagrindi-
nius dalykus apie virėjo darbą. 
Manau, kad tos žinios pravers 
ateityje, kai reikės savarankiš-
kai užsidirbti, įsidarbinti.“

Nors dėl karantino ir epide-
miologinės situacijos gimna-
zistai, kaip ir dauguma besi-
mokančių vyresniųjų klasių 
mokinių, kol kas mokosi bū-
dami „už ekranų“, nuotoliniu 
būdu, tačiau Profesinio moky-
mo centro „Žirmūnai“ pedago-
gai tikina galį pasidžiaugti, kad 
mokiniai noriai jungiasi į pamo-
kas, dalyvauja užsiėmimuose.

Kaip teigė Profesinio moky-
mo centro „Žirmūnai“ Druskinin-
kų filialo vadybininkė Aistė Fe-
daravičiūtė, mokiniams patinka 
gaminti: „Gavę maisto produk-
tus, namuose, stebėdami ekra-
ne mokytoją, mokiniai gamina 
įvairiausius patiekalus, atidžiai 
klausosi mokytojos patarimų.“

Pažymėjimas ir stipendija
Mokinys, sėkmingai baigęs 

profesinio mokymo modulį, 
gauna įgytą kompetenciją pa-
tvirtinantį pažymėjimą. Įgytos 
kompetencijos suteikia sva-
rų pranašumą, siekiant užsi-
imti atitinkama veikla, o, tę-
siant mokslus pagal tos pačios 
kvalifikacijos programą, įgytos 
kompetencijos gali būti įskai-

tomos. Tad sutrumpėja moky-
mosi laikas.

Profesinio mokymo modulį 
pasirinkęs mokinys ne tik ne-
mokamai įgyja paklausią spe-
cialybę ar atitinkamą kompe-
tenciją, bet ir pretenduoja gauti 
stipendiją. 

Pasirinkęs vieną modu-
lį, moksleivis profesinėje mo-
kykloje gali lankyti nuo 3 iki 6 
pamokų per savaitę, o moky-
masis trunka nuo vienerių iki 
dvejų metų. 

Siūlomi moduliai
Nuo rugsėjo I-II gimnazijos (9-

10) klasių mokiniai kviečiami mo-
kytis pagal virėjo ir siuvėjo-ope-
ratoriaus specialybės modulius. 

III-IV gimnazijos (11-12) klasių 
mokiniai turės galimybę rink-
tis iš šių profesijų: konditerio, 
socialinio darbuotojo padėjėjo, 
apskaitininko, padavėjo-barme-
no, virėjo, staliaus-dailidės, au-
tomobilių elektros įrenginių re-
montininko, siuvėjo profesinio 
mokymo programų modulius.

Druskininkų švietimo 
centro informacija

Besimokantiems pagal virėjo programos modulį (Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, 
pirminis jų apdorojimas) ypač patrauklūs praktiniai užsiėmimai/Centro „Žirmūnai“ Druski-
ninkų filialo archyvo nuotrauka

Raminta tikisi, kad, gavusi brandos atestatą, jau turės ir profesiją/Centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filialo archyvo nuotrauka

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

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
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Apsaugokime save ir artimuosius! 
Skiepijimas nuo COVID-19 Druskininkuose

Vakcinos ─ pats efektyviausias ir patiki-
miausias kelias apsaugoti ne tik save, bet ir 
artimuosius!

Primename, kad tarp prioritetinių grupių 
yra medikai, ugdymo įstaigų darbuotojai, 
socialiniai darbuotojai, sanatorijų darbuoto-
jai, vaistininkai, optikų darbuotojai – visi tie, 
kurie dirba su klientais. Raginame ir labai 
kviečiame visų prioritetinių grupių asme-
nis, kurie sudvejojo, ar dėl kitų aplinkybių 
atsisakė skiepytis, kreiptis ir registruotis 
pasirinktai COVID-19 vakcinai. 

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybėje 
šiuo metu aktyviai kviečiame registruotis vak-
cinai:

• 65 m. ir vyresnio amžiaus sulaukusius as-
menis;

• mokytojus, švietimo įstaigų darbuotojus ir 
abiturientus;

• jaunesnius kaip 65 m. asmenis su gretutinė-
mis ligomis:

1. gaunantys imunosupresinį ar imunomodu-
liuojantį gydymą;

2. sergantys cukriniu diabetu su komplikacijo-
mis;

3. sergantys lėtinėmis širdies-kraujagyslių li-
gomis;

4. sergantys lėtinėmis plaučių ligomis su kvė-
pavimo nepakankamumu;

5. sergantys lėtinėmis kepenų ligomis;
6. asmenys, kuriems diagnozuota tetraplegija;
7. asmenys, kuriems diagnozuotas nutukimas 

ir kūno masės indeksas yra 35 ir daugiau;
8. asmenys, sergantys nervų ir raumenų sis-

temos ligomis (uždegiminė polineuropatija, ki-
tos polineuropatijos, generalizuota miastenija, 

pirminės raumenų ligos, kitos miopatijos, mio-
neuralinių jungčių ir raumenų sutrikimai sergant 
kitomis ligomis) ir patiriantys kvėpavimo sutri-
kimus;

9. asmenys, kuriems diagnozuotos imunodefi-
citinės būklės dėl hiposplenizmo, asplenijos po 
procedūros, blužnies atrofijos, išskyrus įgimtą 
aspleniją, kiti patikslinti imunodeficitai;

10. asmenys, sergantys onkologine liga, ku-
riems po aktyvaus gydymo ir (ar) ligos remisi-
jos praėjo daugiau nei 24 mėn., bet ne daugiau 
nei 60 mėn.;

11. organo (-ų) ar audinio (-ių) transplantacijos 
laukiantys recipientai.

Registruotis skiepijimui COVID-19 vakcina ga-
lite, paskambinę tiesiogiai į gydymo įstaigą, prie 
kurios esate prisirašę, pagal nurodytus kontak-
tus. Kviečiame senjorų vaikus, anūkus, kaimy-
nus padėti jiems užsiregistruoti. Senjorai, kurie 
dėl sveikatos būklės nevaikščioja, turi judėjimo 
negalią, bus skiepijami namuose, iš anksto už-
siregistravus, atvykstant sveikatos priežiūros 
įstaigos darbuotojui. 

Savo nuomone apie skiepus sutiko pasi-
dalinti keletas jau paskiepytų ir dar tebelau-
kiančių skiepų druskininkiečių:

Dalė Večkienė, „Camelia“ vaistinės vaistininkė: „Aš 
skiepo laukiu nuo pat pandemijos pradžios. Man jis reiškia 
laisvę, ir kitos išeities šioje situacijoje nėra. Darbe kasdien 
bendrauju su žmonėmis, todėl žinau, kad mano, o taip pat 
ir mūsų visų pareiga yra saugoti save ir kitus. Esu medikė, 
todėl suprantu skiepo būtinumą, be to, noriu būti geru pa-
vyzdžiu ir kitiems, ypač tiems, kurie abejoja dėl vakcinos. 
Mane paskiepijo „Astra Zeneka“ vakcina. Tiesa sakant, ne-
žinau, kodėl turėčiau abejoti šios vakcinos patikimumu ar 
veiksmingumu. Mano kolegės taip pat pasiskiepijo ir gali ra-
miai dirbti. 

Be to, labai mėgstu keliauti, todėl skiepas ir čia man su-
teiks laisvės. Juk ateityje be skiepų paso, ko gero, niekur 
negalėsime išvykti. Džiaugiuosi, kad gavau pirmąją vakci-
nos dozę. Dabar gyvensiu ramiau“. 

Birutė Karmonaitė, „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytoja: 
„Aš tikrai visą laiką pasitikiu medicina. Jau mažiausiai 15 metų skiepi-
juosi nuo gripo. Ir tikrai po skiepų nesu šia liga sirgusi. Juk mano toks 
darbas – nuolat kontaktuoju ir su vaikais, ir jų tėvais, ir su mažais, ir su 
dideliais. Todėl norisi, kad ir pačiai saugu būtų, ir mokiniai apsaugoti 
būtų. Esu pasiskiepijusi ir nuo plaučių uždegimo, ir nuo erkinio ence-
falito. Ir tikrai labai laukiau, kol pasirodys skiepai nuo COVID-19 ligos. 

Kai sulaukiau skambučio, kad galiu skiepytis, net neklausiau, kokia 
vakcina būsiu skiepijama. Man buvo absoliučiai tas pats, norėjau grei-
čiau sulaukti vakcinos ir jaustis saugi. Ne tik dėl darbo, bet ir dėl šalia 
gyvenančių tėvų, kad jų neužkrėsčiau. 

Nė minties nebuvo, kad galiu nesiskiepyti. Pasitikiu mokslu ir gydyto-
jais. Niekada neužsiimu savigyda. O dėl skiepų – juk didžiausi pasaulio protai sutelkė savo 
jėgas, kad sukurtų vieną ar kitą vakciną! Esu tikra, kad ji saugi, o šalutinių poveikių, žino-
ma, priklausomai nuo žmogaus organizmo, gali pasitaikyti. 

Džiaugiuosi, kad jau gavau abu „Pfizer“ vakcinos skiepus. Tėvai skiepijosi „AstraZeneka“, 
pasiskiepijo ir kiti artimieji. Visi džiaugiasi ir yra laimingi. Mano draugai ir pažįstami taip yra 
už vakciną. Mes visi žinome, kad po skiepo gali būti ir šalutinis poveikis, bet galima šiek tiek 
pakentėti, kad vėliau būtų patogu ir saugu.“

Irma Kalpokie-
nė, UAB „Kautra“ 
autobuso vairuo-
toja: „Ir aš, ir mano 
kolegos labai norė-
tumėme būti grei-
čiau paskiepyti. Juk 
mes kasdien ben-
draujame su dauge-
liu žmonių, mes juos 
vežame. Juk nieka-
da negali žinoti, kas 
įlips į autobusą – ar 
sergantis, ar sveikas 
žmogus. 

Mes su keleiviais kasdien kontaktuojame. Manau, kad dir-
bame rizikingą darbą. 

Tikrai žinau, kokia baisi liga yra COVID-19, nuo jos numi-
rė mano tėvelis. Todėl neabejoju, kad reikia skiepytis ir sau-
gotis. Ir skeptikams, kurie dar abejoja, sakau – „Abejosite, 
kol nesusidursite su artimo žmogaus mirtimi. Tada pasaky-
site, ar yra, ar nėra koronos“.

Aš ir keleivius, kurie bando įlipti į autobusą be kaukės, vi-
sada sudrausminu ir sakau, kad jie privalo saugotis patys ir 
saugoti kitus. Ir tikrai labai laukiu vakcinos.“ 

Grožio salone „Fortūna“ dirbančios Jolita Valatkevičienė ir Zina Timofejevienė

J. Valatkevičienė, kosmetologė: „Būtinai reikalingas skiepas. Juk mums ir toliau gyven-
ti reikės, o be skiepo būsime labai apriboti, ne tik dirbti, bet ir niekur išvažiuoti negalėsime. 
Skiepas ir reikalingas tam, kad mes turėtumėme laisvę. Aš tik už skiepus, kurių labai lau-
kiu. Jei tik būtų galimybė, skiepyčiausi nors ir šiandien. Esu atsakinga, noriu apsaugoti ir 
save, ir savo klientus.

Z. Timofejevienė, kirpėja: „Jeigu visas pasaulis skiepijasi, tai kodėl mes turėtume nesi-
skiepyti? Jeigu reikia – skiepysiuosi. Žinoma, labai norisi, kad skiepas būtų be komplikacijų. 

Manau, kad ir nuo aptarnavimo srities personalo reikėjo pradėti skiepyti. Kodėl vis dar ne-
skiepijamos pardavėjos? Juk didžiuosiuose prekybos centruose  tokie žmonių srautai! 

Skiepytis reikia, galvojant apie ateitį. Juk nesiskiepijęs būsi kaip raupsuotasis. Jau dabar 
matome, pavyzdžiui, vaizdus iš Izraelio. Prie kavinėje užrašas – įeiti gali tik paskiepyti žmo-
nės. Net tualetas – skiepytiems.

Aš dar nesu sirgusi COVID-19, todėl man svarbu apsisaugoti. Laukiu, kada galėsiu pasi-
skiepyti“.
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Ar Alytaus regiono rūšiavimo centruose (atliekų surinkimo 
aikštelėse) surenkamos naudotos  padangos? Ar už tai reikia 

mokėti ir kokie dokumentai reikalingi jas atvežant?

Alytaus regione veikiančiuose 
rūšiavimo centruose (didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikš-
telėse) vienas asmuo nemo-
kamai gali atvežti ir palikti iki 4 
vienetų naudotų lengvojo auto-
mobilio padangų. Už kiekvieną 
papildomą rūšiavimo centre pa-
liekamą padangą reikia mokėti 
pagal patvirtintus įkainius. 

Paliekant padangas nemoka-
mai, rūšiavimo centre reikia už-
pildyti deklaraciją, kurioje būtina 
nurodyti, koks prekybos cen-
tras ar autoservisas, keičiant ar 
perkant naujas padangas, atsi-
sakė priimti naudotas. Vėliau ši 

informacija perduodama Aplin-
kos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos. 

Tai daroma, norint sumažinti 
rūšiavimo centruose suren-
kamų padangų kiekį, jų tvar-
kymo išlaidas, kurias tenka 
padengti gyventojams, nors 
už padangų tvarkymą kie-
kvienas sumoka jas įsigyda-
mas ir visos senos padangos 
turi būti paliekamos ten, kur 
įsigyjamos naujos.  Keičiant 
padangas autoservisai, nepri-
klausomai nuo to, ar asmuo 
perka naujas padangas, ar ne, 
negali atiduoti gyventojams 
senų padangų, jeigu pagal 
protektoriaus gylį jos jau ne-
betinkamos naudoti. 

Druskininkų savivaldybės administracija 
skelbia nekilnojamojo turto – 1958 kv. m bendro 

ploto žemės sankasos dalies, esančios 
buvusio geležinkelio kelio ruože Lietuvos 

Respublikos valstybės siena – Druskininkai, 
viešą nuomos konkursą

Druskininkų savivaldybės administracija išnuomoja viešo 
nuomos konkurso aukciono būdu 1958 kv. m bendro ploto že-
mės sankasos dalį, esančią buvusio geležinkelio kelio ruože Lie-
tuvos Respublikos valstybės siena – Druskininkai.

Konkurso dalyviai su išnuomotino turto sąrašu ir konkurso, vykdomo 
aukciono būdu (toliau – aukcionas), sąlygomis, gali susipažinti savival-
dybės tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje Projektai ir in-
vesticijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai

Į aukcioną dalyviai kviečiami registruotis nuotoliniu būdu, siunčiant 
prašymą registruoti aukciono dalyviu elektroniniu paštu, adresu algir-
das.kazanavicius@druskininkai.lt

 Pateikti prašymą, atvykus į Druskininkų savivaldybę (Vasario 
16-osios g. 7, Druskininkai), galima tik iš anksto užsiregistravus. 

Prašymai priimami iki 2021 m. balandžio 14 d., 11.00 val.

Aukcionas vyks Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai. Aukciono pra-
džia – 2021 m. balandžio 14 d., 11.15 val. 

Papildoma informacija apie aukcioną teikiama tel. (8-313) 591 58, 
mob. +370 646 383 02 arba el. p. algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio 
valdos centrą 2021 m. teikiamų Paramos už 
žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei 

gyvulius paraiškų seniūnijose priėmimo grafikai
Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą 2021 m. teikiamų Para-

mos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų Leipalingio 
(Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.) ir Viečiūnų (Jaunystės g. 17-2, 
Viečiūnų mstl., Druskininkų sav.) seniūnijose priėmimo grafikai.

Druskininkų savivaldybės informacija
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Užuojautos
Mes kiekvienas esame keleiviai, 

tik nežinome, kur yra stotis, 
kurioje mums skirtas kelias baigias, 

kur sustoja plakusi širdis...

Dėl tėvelio Vaclovo Mikučio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Remigijų Mikutį.

Boulingo klubo „SPA Vilnius“ nariai

Nuoširdžiai užjaučiame Vitą Kvaraciejų 
dėl mylimo brolio Juozo mirties.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas,
palikęs svajones, godas, namus.

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau jo nebebus...

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Valentą, 
mylimam Tėveliui mirus.

Kaimynai V. ir M. Giedraičiai, 
O. Giedraitienė, B. ir T. Kuzminai
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! PADĖKA

Kapų tyla amžinam poilsiui priglaudė mano brangiausią 
vyrą Juozą Kvaraciejų, vaikai neteko mylimo tėvelio, anūkė-
liai – senelio.

Didžiulis yra tas netekties skausmas. Nuoširdžiausiai dė-
kojame giminaičiams, namo gyventojams, sodo kaimynams, 
draugams ir visiems, buvusiems šalia mūsų ir mus palaikiu-
sius šią ypatingai sunkią valandą.

Žmona Stasė, sūnūs Sigitas ir 
Svajūnas, dukra Asta ir anūkai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Skrabulienę, 
mirus brangiai Mamai. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

DNSB „Ateitis“ gyventojai

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, 
kad esame kartu liūdesio valandą...

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Valentą, 
mirus brangiam Tėveliui. 

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.

Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...

Išlydėjus į Amžinybę mylimą brolį, nuoširdžiai užjaučiame 
Bronislavą Jusienę ir artimuosius.

Namų bendrijos „Nemunas“ gyventojai
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2021.04.10 d.
Šeštadienis

2021.04.09 d.
Penktadienis

2021.04.11 d.
Sekmadienis

2021.04.12 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Vertėja.
01:00 Ateitis.
02:40 Muzikinis intarpas.
03:00 Panorama.
04:00 Vartotojų kontrolė. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Farai“. 
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“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Ledynmetis“.
21:10 „Deadpool 2“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Deadpool 2“. 
23:40 „Bėdos kurorte“.
01:25 „Žmogžudystė Rytų eksprese“.
03:25 „Naktis patrulinėje mašinoje“.

06:45 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Hju Glaso 

legenda.
00:05 Požemių ugnis.
02:15 48 valandos.
03:50 Svetingi namai.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
07.00 Oponentai. 

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Atliekų kultūra. 
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 Kaimo akademija. 
04.55 Atliekų kultūra. 
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:40 „FTB“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Skolų išieškotojas.
23:35 Matrica. Revoliucijos.
02:05 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:30 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Pašėlusios gastrolės.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Laukinė gyvūnija.
12:50 Amerika iš paukščio skrydžio. 

Gamtos stebuklai.
13:45 Komisaras Montalbanas. 
15:30 Žinios.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Ir štai atėjo Poli.
00:10 Vertėja.
02:15 Amerika iš paukščio skrydžio. 

Gamtos stebuklai.
03:10 Klausimėlis. 
03:30 Komisaras Montalbanas. 

Dvejonių metas. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

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

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

liesta Korėja.
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 Tolimas kraštas.
00:15 Širdies signalai.
01:30 Ir štai atėjo Poli.
03:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė 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.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 

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

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laikykitės ten. 
20.00 Žinios.
20.30 „A.Lukašenka. Auksinis du-

gnas.“ 
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“. 
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Atliekų kultūra.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-

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

torijos“. 
12:00 „Laukinė Japonija“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Laukinė Japonija“.
13:05 „Džiunglių knyga 2“.
14:30 „Kelionė į Raganų kalną“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Gaujų karai. Princai“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Princai“.
22:40  „Išgyventi vasarą“. 
00:20 „Kita nuomonė“.
02:10 „Gamtos jėga“.
03:55 „Moterys meluoja geriau. Ro-

bertėlis. Antroji banga“.

06:10 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-
slaptys“.

08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
11:55 „Teris ir užburta Aušros kara-

lystė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Teris ir užburta Aušros kara-

lystė“.
13:50 „Drakonų kova. Evoliucija“.
15:35 „Tūkstantis žodžių“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Tūkstantis žodžių“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Didysis šou burbulas“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Didysis šou burbulas“. 
22:30 „Pagrobimas 2. Neišvengia-

mas kerštas“.
00:10 „Prarasta dukra“.
02:00 „Deadpool 2“. 

06:35 „Stivenas Visata“.
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 Tomas ir Džeris. Šnipų žaidi-

mai.
12:00 Pakratytas.
13:50 Policijos akademija.
15:45 Nuogas ginklas.
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Smurfai. Pamirštas kaimelis.
21:20 Pasiutusios šeimynėlės.
23:10 Vaikinams tai patinka! 
01:10 Hju Glaso legenda.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Nakties 

įstatymai.
01:00 „Strėlė“.
01:55 Robotas policininkas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:15 Programos pabaiga. 

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 

07:30 „Geriausi šuns drau-
gai“.

08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas. 

10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Neatrasta Indonezija“.
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 Muzikinė kaukė. 
22:05 Tikras išbandymas.
00:20 Sukeisti žudikai.
02:05 Skolų išieškotojas.

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

čempionato finalas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 STIHL Savickas Classic 
2020. 

10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Neatrasta Indonezija“.
11:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12:30 „Šnipų karai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:45 „Gyvi numirėliai“.
00:50 Tikras išbandymas.
02:45 Sukeisti žudikai.

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

06.00 Bušido ringas. 
06.30 Vantos lapas. 

07.00 Kaimo akademija. 
07.30 Mūsų gyvūnai. 
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. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mokslo ritmu.
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

06:30 „Stivenas Visata“.
07:15 „Bunikula“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:30 Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-

vinti.
10:20 Aš iš kitos veidrodžio pusės.
12:10 Prestižas.
14:50 Galva pilna medaus.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:55 Robotas policininkas.
00:10 Gyventojas.
02:05 Pasiutusios šeimynėlės.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:45 „Elena iš Avaloro“.
 07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Svajonių sodai“. 

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Šnipų karai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Pasaulių karas.
23:20 „Mirtinas ginklas“.
00:20 „Legendų biuras“.
01:35 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „CSI. Majamis“.

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 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Paskutinis krikštatėvis Džo-

nas Gotis“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Paskutinis krikštatėvis Džo-

nas Gotis“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:10 „Einšteinas“.
02:05 „X mutantai“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 

10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Paslaptys“.
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2021.04.14 d.
 Antradienis

2021.04.15 d.
 Trečiadienis

2021.04.16 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Slėpynės.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Šventadienio mintys. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Klanas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Langas į valdžią. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė 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.
21:30 Širdyje lietuvis. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Grančesteris.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Pasivaikščiojimai. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Prieš srovę“. 
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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Jei pasilikčiau“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Jei pasilikčiau“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Jei pasilikčiau“.
00:10 „Skubi pagalba“.
01:10 „Einšteinas“.
02:05 „X mutantai“.
03:00 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.

06:25 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Priva-

tus detektyvas Nikis Larsonas.
00:20 „Strėlė“.
01:20 Nakties įstatymai.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

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

JERA. Nuostabi epocha.
00:50 „Strėlė“.
01:50 Melo pinklės.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. Kultūrinė publicistika. 
05:05 Ciklas „Menininkų portretai“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laisvės TV valanda. 
08.00 „Paslaptys“.

09.00 „Pėdsakas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 

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 Mokslo ritmu.
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.50 „Reali mistika“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „FTB“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Kitos 48 valandos.
22:55 Pasaulių karas.
01:10 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:35 „CSI. Majamis“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „FTB“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Mirties kelias.
22:50 Kitos 48 valandos.
00:45 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:10 „CSI. Majamis“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „FTB“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Misionierius.
22:55 Mirties kelias.
00:45 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:10 „CSI. Majamis“.

06:20 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

06:45 „Elena iš Avaloro“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
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 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Užtikrintas teisingumas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Užtikrintas teisingumas“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „X mutantai“.
02:50 „Vieniši tėvai“.
03:10 „Skubi pagalba“.
04:05 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „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 „Nesunaikinamieji“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nesunaikinamieji“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „X mutantai“.
02:50 „Mažieji genijai“.
03:15 „Skubi pagalba“.
04:05 „Einšteinas“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Oponentai.
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mokslo ritmu. 
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.

PARODOS
Iki balandžio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ veiks 

Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ paroda „Žemaiti-
jos dvasia“

Nuo trečiadienio iki sekmadienio NEMOKAMAI 
galima apsilankyti informaciniame centre „Girios aidas“ 

Nuo balandžio 1 d. A. Česnulio skulptūrų ir poilsio 
parke pradėjo veikti medžio skulptūrų ekspozicija

Nuo kovo 15 d. Muziejus ir Galerija laukia lankyto-
jų. Dėl visų saugumo rekomenduojama įsigyti e- bilietą 
Druskininkų miesto muziejaus svetainėje https://bilie-
tai.druskininkumuziejus.lt/ 

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) 
veikia paroda „Pasveikinimas iš senųjų Druskininkų“

Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiur-
lionio g. 37) veikia Druskininkų vitražo simpoziumo 
„Čiurlionio atspindžiai“ 2015 – 2020 m. sukurtų vitra-
žų projektų paroda. Paroda veiks iki balandžio 15 d.

Iki balandžio 21 d. M. K. Čiurlionio namuose-mu-
ziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) veiks An-
driaus Grigalaičio personalinė fotografijų paroda „Mi-
gla. Kiti pasauliai“

Iki gegužės 1 d. V. K. Jonyno galerijoje “(Turistų g. 
9) eksponuojama Broniaus Rutkausko tapybos paroda 
„Paslaptis. Iliuzija ir realybė

Iki gegužės 2 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) veiks pastelių par-
oda „Algimantas Švėgžda (1941-1996)“, skirta paminė-
ti 80-ąsias jo gimimo metines 

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 Mokslo ritmu. 
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“. 
04.50 „Reali mistika“.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 

Džiugo šou. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Melo 

pinklės.
01:00 „Strėlė“.
01:55 Privatus detektyvas Nikis Lar-

sonas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

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

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

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Tel. +370 686 43950

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

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

apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Superkame benzininius automobilius 
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770

Greitai ir kokybiškai 
išpjauname medžius 

– tiek gyvenamo-
siose teritorijose, 
tiek sunkiai priei-

namose vietose bei 
kapinėse. 

Tel. 8 627 49416

Parduodamas 22 arų namų valdos skly-
pas naujai kuriamoje naujų namų 

gyvenvietėje Viečiūnuose. 
Kaina — 17 500 Eur, derinama. 

Tel. 8 624 69222

UAB „Akvavita“ ieško 
operatoriaus ir 

mechaniko.
Gyvenimo aprašymus 

siųsti el. p. 
info@akvavita.lt

Darbo užmokestis į 
rankas – nuo 600 Eur!

Kvalifikuotas santechnikas atlieka įvairius 
remonto, montavimo darbus. Tel. 8 657 45678

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.

Užsukite į Romos Pankevičienės 
cukrainę (Vytauto g. 15), 

tel. 52618

Sodų bendrijai „Raigardas“ reikalingi: valdybos pirmi-
ninkas, vandens siurblinės operatorius dirbti siurblinėje; 
suvirintojas dujomis, mokantis virinti deguonimi-acetile-
nu. Kreiptis tel. 8 611 01244 ir 8 686 21761

Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuo-
tojų darbui (vežant šaldytuvus, tentus, puspriekabes) 

reisams: Lietuva-Italija-Lietuva. Lietuva–Italija–Rusija. 
Darbas Europoje (kadencijomis). 
Kontaktinis tel. +370 622 22333

Sodų bendrijai „Raigardas“ reikalingi: vandens siurblinės 
operatorius dirbti siurblinėje; suvirintojas dujomis, mokan-
tis virinti deguonimi-acetilenu. 

Kreiptis tel. 8 611 01244 ir 8 686 21761

Druskininkų 
savivaldybės 
paslaugų ūkis 

parduoda malkas. 

Tel. (8 313) 58024

Transporto įmonei 
reikalingas tolimųjų 

reisų vairuotojas 
(CE kategorijos). 
Reisai Lietuva-
Lenkija-Lietuva. 

Savaitgaliai 
namuose. 

Tel. 8 656 29324 ir 
8 685 35335

Sausio 13-osios brolijos narius, kurie 1991 m. 
sausio 13-ąją dalyvavo TV bokšto gynime, maloniai 
prašome paskambinti tel. 8 618 53926 dėl sąrašų 
atnaujinimo.

Parduodamas 17,2 arų namų valdos sklypas 
Gailiūnuose, Kaštonų g. Visos miesto komunikacijos. 

Kaina - 20 000 Eur. Tel. 8 600 45930
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Asmeniniai skelbimai
parkavimo vieta.  
Tel. 8 628 85452

Parduodamas 4 kambarių 
butas Gardino g. 17, 78,85 kv. 
m, 4 aukšte iš 4, bendrabučio 
tipo name, kaina – 37 500 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 22 arų namų 
valdos sklypas naujai kuria-
moje naujų namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, geras privažiavi-
mas. Kaina – 17 500 Eur, deri-
nama. Tel. 8 624 69222

Parduodami sklypai Neravuo-
se, šalia pagrindinio kelio.  
Tel. 8 623 57433

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

Parduodamas 5,4 ha žemės 
ūkio paskirties sklypas prieš 
Krivonių kaimą. Kaina – 16 
500 Eur. Tel. 8 663 63039

Parduodamas 4, 90 ha že-
mės ūkio paskirties sklypas 
Lazdijų rajone. Bendram plote 
yra 1,00 ha vandens telkinys. 
Yra leidimas žvejoti žymėtais 
tinklais. Geras privažiavimas. 
Tel. 8 621 23683

Nuoma

Nuomojamas garažas Balta-
šiškėje. Tel. 8 625 55009

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

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

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

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

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

Nekilnojamas turtas

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

1 kambario butas (17 kv. m) 
Gardino g. Teirautis tel. 8 648 
42980

Druskininkų mieste, Sena-
miestyje, Antakalnio gatvėje 
,1-ame aukšte parduodamas 
2-jų kambarių 36 kv. m butas. 
Namas geltonų plytų, du bal-
konai, rūsys. Reikia remonto. 
Kaina – 56 000 Eur. Skambinti 
tel. 8 655 79158 ir 8675 24494

Parduoda 2 kambarių, 38 kv. 
m butą Gardino g.: vienas 
kambarys suremontuotas, su 
baldais, kitas – nesuremon-
tuotas; šarvo durys, plastiki-
niai langai. Kaina – 27 000 
Eur. Tel. 8 607 36078

Parduodami 2 ir 3 kambarių 
butai su daline apdaila naujos 
statybos name Klonio g., prie 
Vijūnėlės tvenkinio. Kaina – 
2600 Eur/kv. m.  
Tel. 8 687 37575

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

Parduodamas 2 kambarių 
butas Liepų g., mediniame 
name: kūrenama krosnis, 
veranda, WC, šaltas vanduo. 
Tel. 8 676 72759

Parduoda 3 kambarių butą 
5-ame aukšte su vaizdu į Al-
kos tvenkinį.  
Tel. 8 601 08438

Parduodamas 3 kambarių bu-
tas naujos statybos name Liš-
kiavos g.: 69 kv. m, butas su 
grindiniu šildymu, labai mažos 
šildymo išlaidos. Yra privati 

Perka nekilnojamąjį turtą

Ieškomas pirkti sklypas sodų 
bendrijoje šalia Druskininkų. 
Gali būti apleistas.  
Tel. 8 605 05407

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

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

Miškas, mediena, malkos

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

Parduoda supjautas malkas. 
Tel. 8 622 94035

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Padangos „Bridgestone“: 4 
vnt. – 195/65-R15; vaikiškas 
elektrinis raudonas automobi-
lis „BMW“. Tel. 8 674 25622

„VW Passat“: 1995 m., 1.9 
TDI, karavanas, sidabrinis, 
vairo stiprintuvas, el. stoglan-
gis, kablys, grotuvas, centrinis 
užraktas. Tel. 8 616 37622

„Mercedes Benz 308D“: 1995 
m., bortinis, kėbulo ilgis – 4 
m, po kapitalinio remonto, 
bendra masė, 3,5 t, vairuoti 
užtenka B kategorijos vairuo-
tojo pažymėjimo.  
Tel. 8 616 37622

Parduodamas „Volvo XC 90“: 
2005 m., 2.4 l dyzelis, 306 
kW. Tel. 8 604 53350

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

Įvairūs daiktai

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
medinis lauko tualetas, krei-
vuolių pavėsinė, lova (1 m 60 
x 2 m) su čiužiniais, spintelė. 
Tel. 8 636 04842 ir 8 656 
38881

Naudotas stiklas 80 x 120 cm, 
10 vnt. skardiniai radiatoriai 
(seno tipo), naudoti kokliai. 
Tel. 8 604 57252

Špižinė krosnelė („buržuika“), 
„Rehal“ plastikinės, stiklinės 
lauko durys 1 x 210.  
Tel. 8 604 65850

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

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

Dviračiai: vyriškas ir moteriš-
kas „KANDS“, ratai – 28 colių. 
Kaina – po 170 Eur.  
Tel. 8 611 32291

Kineskopinių TV „Panasonic“, 
„LG“, „Philips“  ir TV priedėlio 
„TV STAR“, muzikinių centrų 
„Akai“ ir „Philips“ distanciniai 
pulteliai, 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, me-
džioklinis šautuvas „IŽH27 (12 
kalibras su medžiokliniu pro-
žektoriumi) – 250 Eur, gliuko-
zės matuoklis „ACCU-CHEK 
INSTANT“ ir diagnostinės 
juostelės. Tel. 8 686 43600

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

Parduodami naudoti vonios 
baldai: kriauklė su stovu, dvie-
jų dalių spintelė.  
Tel. 8 611 33589

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

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

Žemės ūkio produkcija

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

Perka

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

Perku gręžimo stakles ir prie-
kalą. Tel. 8 610 48759

Perku juostinį magnetofoną 
(„Rostov“, „Sojuz“, „Olimp“, 
„Orbita“ ir panašiai). Taip pat 

audio kasetes, pageidautina – 
naujas. Tel. 8 687 98870

Reikalinga

Reikalinga moteris, galinti pri-
žiūrėti ligonį namuose.  
Tel. 8 650 99533

Dovanoja

Atiduodu naudotus baldus. 
Tel. 8 699 37799

Ieško darbo

2 kartus per savaitę galiu 
prižiūrėti sodybas. Pats atva-
žiuoju. Tel. 8 692 44465

Buhalterė ieško darbo.  
Tel. 8 643 13567

Vyras ieško darbo, gali genėti 
medžius, išvalyti sklypą, miš-
ką, išvartas. Tel. 8 676 45137

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 638 10880

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

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

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

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

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

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

Kiti

Priimčiau gruntą.  
Tel. 8 656 38881

Vidutinio dydžio augalininkystės ūkyje renkama nauja 
komanda ir ieškomi du darbuotojai darbui su technika. Pa-
tirtis – privalumas, tačiau yra galimybė apmokyti ir mažai 
patyrusį, tačiau labai norintį dirbti žmogų. Iki darbo reikia at-
vykti nuosavu automobiliu. Atlyginimas – nuo 900 Eur į rankas! 
Kreiptis telefonu 8 648 37750 

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

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

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

Siūlomas laikinas darbas: trimeriu pjauti krūmus bei žolę, 
sodinti medelius, padėti ūkyje. Būtina vairuoti automobilį. 
Darbas prie Seirijų. Kreiptis tel. 8 648 37750
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Karantinas – ne kliūtis įdomiam nuotoliniam mokymui,  o galimybė tobulėti

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno moky-
kla, jau daug metų bendradarbiaudama su 
Vilniaus dailės akademija (VDA), dalyvau-
ja įvairiose veiklose. Vilniaus dailės akade-
mijos dėstytojai, menininkai reaguodami į 
tai, kad dėl koronaviruso rizikos pakviesti 
į kūrybines dirbtuves, esančias VDA, netu-
ri galimybės, sugalvojo edukacinę iniciaty-
vą „priARTėk“. Projekto metu jie dovanojo 
virtualias pamokas vyresnių klasių moki-
niams, kurie juos nustebino kitokia, nei 
įprastai, virtualia dailės pamoka.

Įdomios VDA dėstytojų nuotolinės pa-
mokos

VDA Kauno skyriaus komunikacijos speci-
alistės Gabijos Černeckaitės dėka vasario ir 
kovo mėnesiais dėstytojai Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklai dovanojo keturias 
nuotolines pamokas. Dvi skulptūros pamokas 
vedė VDA Telšių fakulteto dėstytojas asist. 
Donatas Repeika, dvi keramikos pamokas 
– VDA Kauno fakulteto doc. Remigijus Se-
derevičius. Skulptūros pamokose dėstytojas 
D. Repeika, pasitelkęs dėstytojų ir studentų 
atrinktus dailės istorijos pavyzdžius, moki-
niams pristatė skulptūrinio portreto raidą. Es-
minis sumanymas – atskleisti neįprastų dai-
lei priemonių galimybes ir sukurti žmogaus 
portretą, atspindintį emociją bei charakte-
rį. Žinoma, kaip ir dera įprastose pamokose, 
dėstytojas mokiniams uždavė namuose at-
likti praktinį darbą, nereikalaujantį ypatingų 
priemonių, bet padedantį pažvelgti į portretą 
kitu žvilgsniu. Tam buvo pasitelkti buityje turi-
mi daiktai, maisto produktai – vaisiai, daržo-
vės, kruopos, kurių mūsų stalas šiomis die-
nomis nestokoja, visa tai tapo kūrybinėmis 
detalėmis. Mokiniai, padedami Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos 
Giulnaros Kupčinskienės, aktyviai įsitraukė į 
neįprastas kūrybines paieškas ir sukūrė ori-
ginalių portretų. Jų darbuose, kaip ir dėlionė-
se, spalvingos daržovės, sultingi vaisiai bei 
kiti deriniai virto nuotaikingais ir išraiškingais 
charakteriais, o pasitelkta maniera kūrybi-
niam procesui suteikė kūriniams žaismingu-
mo ir įkvepė naujiems potyriams. Dėstytojas 
D. Repeika pasidalino patarimais, kaip su-
rasti įkvėpimą kūrybinėms idėjoms pamokos 
tema „Nuo idėjos iki idėjos įgyvendinimo me-
džiagoje“.

VDA dėstytojas doc. R. Sederevičius prave-
dė nuotolinę keramikos pamoką tema „Kera-
mikos spausdinimas 3D spausdintuvu“. Dės-
tytojas nuosekliai išdėstė mokiniams apie 3D 
keramikos spausdintuvų įvairovę ir spaus-
dinimo būdus iš molio masės. Jis pasidalijo 
3D spausdinimo patirtimi VDA Kauno fakul-
teto Keramikos ir porceliano katedroje. V. K. 
Jonyno dailės mokiniai susidomėję stebėjo 
vaizdo įrašo demonstraciją – kūrinių projek-
tavimą, skenavimą ir paruošimą spausdini-
mui; suprojektuotų kūrinių spausdinimą kera-
mikos 3D spausdintuvu. Dėstytojas pakvietė 
mokinius, esant palankesnei epidemiologi-

nei situacijai dėl COVID-19 viruso, apsilanky-
ti VDA Kauno fakultete ir patiems atsispaus-
dinti savo sukurtus projektus 3D keramikos 
spausdintuvu. 

Džiaugiamės mokinių itin aktyviu dalyva-
vimu nuotolinėse vaizdo pamokose. Dailės 
skyriaus mokiniams šios naujos patirtys, iš-
samios ir informatyvios pamokos su VDA 
dėstytojais ne tik praplėtė meninį pojūtį, pa-
tobulino kūrybinės praktikos įgūdžius, bet ir 
motyvavo dalyvauti konkursuose. 

Konkursų gausa
Nuotolinio mokymosi metu meno mokyklos 

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai dalyva-
vo respublikiniuose ir tarptautiniuose dailės 
konkursuose. Tarptautiniame mokinių kūry-
bos darbų konkurse „Miestas ir aš“, organi-
zuotame Alytaus rajono meno ir sporto mo-
kyklos, dalyvavo 277 mokiniai iš Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Vengrijos. 
Šiame konkurse Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos, V. K. Jonyno dailės sky-
riaus mokinė Daina Mataitė (mokyt. Eglė Ma-
račinskaitė) I-oje amžiaus grupėje (7-10 m.) 
tapo III-iosios vietos laureate. 

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, progim-
nazijų, gimnazijų, lopšelių-darželių tęstinia-
me projekte „Ritmuojame ir kuriame kartu“ 
virtualioje teminėje popietėje Vilniaus Karoli-
niškių muzikos mokykloje dalyvavusios Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, V. K. 
Jonyno dailės skyriaus mokinės Elzė Dobe-
linskaitė, Silvija Basalykaitė ir Marta Taruš-
kaitė (mokyt. E. Maračinskaitė) už dalyvavi-
mą piešinių konkurse, skirtame Kovo 11-ajai, 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
atminti, buvo apdovanotos diplomais. 

Respublikinio tapybos darbų konkurso „Sena 
fotografija iš šeimos albumo“, skirto Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kurį su-
rengė Panevėžio dailės mokykla, organizato-
rių sudaryta komisija, atsižvelgdama į temos 
suvokimą ir atskleidimą, originalumą, meninę 
raišką atrinko geriausius darbus. Labai džiau-
giamės, kad gausiame dalyvių būryje – 123 
dalyviai iš 19 Lietuvos meno ir dailės mokyklų 
– į šauniausiųjų gretas pateko ir du mūsų mo-
kyklos mokiniai. Vaikai įgavo nekasdieniškos 
patirties – per dailę prisiliesti prie savo šeimos 
istorijos. Konkurso laureatais tapo Benas Šu-
kys ir Ugnė Gaidytė (mokyt. Alė Kalėdienė).

Taigi karantinas – ne kliūtis dalyvavimui 
konkursuose ar įdomiam nuotoliniam mo-
kymui, jis – ir galimybė tobulėti. Nuotolinis 
mokymas atvėrė naujus kelius ieškoti naujų 
ugdymo organizavimo formų, paskatino glau-
desnį bendradarbiavimą, poreikį mokytis vie-
niems iš kitų. Nuoširdžiai dėkojame edukaci-
nės iniciatyvos „priARTėk“ organizatoriams, 
savo patirtimi pasidalijusiems VDA dėstyto-
jams bei sveikiname konkursų dalyvius ir juos 
konkursams ruošusius mokytojus.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos informacija

VDA dėstytojas D. Repeika/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

D. Mataitės (9 m.) „Girios aidas“/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

B. Šukio (12 m.) „Sesės“/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

U. Gaidytės (12 m.) „Močiutė, kai buvo maža. Liškiavos bažnyčia 1950 m.“/M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos archyvo nuotrauka


