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Kunigas 
V. Vaišvilas: 

„Gyvenkite gerumu 
ir artimo meile!“

Meras R. Malinauskas: „Geriausia šventinė dovana –
brangiausių žmonių sveikata“

Laima Rekevičienė 

Besibaigiantys metai prime-
na sūpynes – vieną akimirką 
esi pakilęs aukštai, kitą – nu-
sileidęs ant žemės. Praėjusios 
žiemos pradžia nieko bloga ne-
žadėjo, o atėjęs pavasaris už 
parankės atsivedė pandemi-
ją, kuri visiems šiems metams 
uždėjo savo sunkų antspaudą 
ir privertė kitomis akimis pa-
žvelgti į gyvenimą, save, ap-
linkinius ir išgyventi gausybę 
paradoskų. Daugelį metų į ku-
rortą poilsiautojus ir svečius 
kvietę Druskininkai, karanti-
no laikotarpiu buvo privers-
ti prašyti juos aplenkti mūsų 
miestą. Nežiūrint visų negan-
dų, gyvenimas Druskininkuose 
nesustojo, ir šiemet būta daug 
prasmingų dienų ir nuveikta 
nemažai svarbių darbų. 

Apie praėjusių metų iššūkius, 
karantiną, pasikeitusį gyveni-
mą ir bendruomenės vienybę 
bei kitokias Kalėdas kalbamės 
su Druskininkų savivaldybės 
meru Ričardu Malinausku. 

– Praėjusiais metais tokiu 
metu niekas net nesapnavo, 
kad visus iš vėžių išmuš ir pla-
nus aukštyn kojom apvers vi-
rusas. Druskininkų gyvenimą 
jis taip pat gerokai pakorega-
vo. Kokie iššūkiai buvo sun-
kiausi?

– Metai buvo labai dviprasmiš-
ki. Daugiau kaip 20 metų dirbda-
mas mero pareigose, kasdien vis 

galvodavau, kaip puoselėti kuror-
tą, kad jis būtų kuo patrauklesnis 
ir įdomesnis miesto gyventojams 
ir svečiams. Sukome galvas, kaip 
pasiūlyti kuo daugiau pramogų, 
renginių, sveikatinimo ir gydymo 
paslaugų, kad atvyktų daugiau 
svečių. Ir staiga pavasarį prasi-
dėjusi pandemija viską apvertė – 
teko imtis visų galimų priemonių, 
kad niekas nevažiuotų į kurortą, 
kad būtų saugesni vietos gyven-
tojai. „Juoda ir balta“ – tokia tada 
buvo situacija. 

– Druskininkai per pirmą-
ją pandemiją, regis, užbėgda-
vo įvykiams už akių, ir tai, apie 
ką Vilniuje būdavo pradedama 
kalbėti, mūsų mieste jau buvo 
padaryta. Buvote su koman-
da gerasis pavyzdys – dirbote 
nuolat, posėdžiavote, palaikė-
te nuolatinius kontaktus su vi-
somis įstaigomis. 

– Niekada jokių laurų sau nepri-
siimu. Visada dirbame komandinį 
darbą. Ir matėme, kad sėdėti už-
sidarius atskiruose kabinetuose 
ar dirbti nuotoliniu būdu tuo metu 
buvo pragaištinga. Manau, net 
nerimta ir nesolidu. Kartu su at-
sakingais specialistais ir adminis-
tracija, teisininkais, Savivaldybės 
gydytoja reikalingiausius spren-
dimus galėjome priimti per kele-
tą minučių. 

Šiuo metu dirbame nuotoliniu 
būdu ir renkamės pagal poreikį ar 
aktualijas. 

– Esate minėjęs ir apie gera-
norišką bendradarbiavimą su 

verslo atstovais, kurie labai su-
pratingai pasižiūrėjo į ekstre-
malią situaciją ir pasiūlė savo 
pagalbą.

– Vienas pirmųjų verslininkų, 
pasiūliusių pagalbą, buvo vieš-
bučio „Galia“ šeimininkas Pau-
lius Rinkevičius. Jis tada dar ti-
krai nežinojo, kad bus galimybė 
sulaukti atlygio už saviizoliaci-
jai skirtų patalpų nuomą. Tada jis 
paskambino tiesiai man ir pasiū-
lė savo turimą viešbutį saviizolia-
cijos paslaugoms suteikti, net ne-
galvodamas apie tai, kad jam bus 
sumokėta. 

Vėliau, kiek teko bendrauti su 
verslininkais dėl pagalbos, tie-
kiant maisto produktus, maitini-
mo, apgyvendinimo ir kitas pas-
laugas, nebuvo tokios įmonės, 
kuri atsisakytų padėti. Labai rei-
kalingos pagalbos sulaukėme ir iš 
savanorių.

Sakyčiau, kad tas iššūkis dėl 
užklupusios pandemijos dar la-
biau mus visus suvienijo. Parodė, 
kad esame draugiška bendruo-
menė. Dabar sunku visus ir pami-
nėti ar ką nors išskirti. Nebent pir-
mąjį pagalbos ranką ištiesusį P. 
Rinkevičių. 

Juk paprastai tada, kai tau se-
kasi, šalia būna daug žmonių, 
kuriems patogu ten būti. O kai 
užklumpa negandos, pamatai ti-
kruosius draugus, tuos, kurie su-
pranta ir palaiko. 

Dabar tenka sulaukti ir žurna-
listų klausimų, kaip vertinu vers-
lo ketinimus atleisti darbuotojus, 
apie tai su darbdaviais tenka ne-
mažai kalbėti. Ir, tiesą sakant, 

Meras R. Malinauskas ragina praleisti gražiausias metų šventes mažame šeimos rate ir daryti viską, kad liga mus aplenktų/Mariaus Dovidausko nuotrauka
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negaliu nei kaip nors vertinti jų 
planų, nei moralizuoti. Mes neži-
nome kiekvienos įmonės vidinės 
situacijos. Vieni yra paėmę kredi-
tus, kurie juos spaudžia. Kiti kre-
ditus yra išmokėję. Pas vienus 
darbuotojų mažiau, pas kitus dau-
giau. Vieni mėgina išleisti darbuo-
tojus į prastovas, kiti ieško kito-
kių būdų. Tretiems tenka ir atleisti 
darbuotojus. 

Manau, kad lengviausia tokio-
je situacijoje moralizuoti iš šalies, 
bet pirmiausia visada reikia jaus-
ti atsakomybę. Ir paklausti savęs, 
kaip aš pats elgčiausi tokioje situ-
acijoje. 
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Žurnalas „Reitingai“ ir vėl įvertino Druskininkus: tarp geriausiųjų – 
penkios „Ryto“ gimnazijos mokytojos ir Leipalingio progimnazija

Artėjant gražiausioms metų 
šventėms, Druskininkų švietimo 
bendruomenė sulaukė ypatingai 
gerų žinių – vienintelio Lietuvo-
je analitinio švietimo ir aukštojo 
mokslo žurnalo „Reitingai“ ren-
gėjai ir vėl įvertino mūsų savi-
valdybės pasiekimus.

Šį kartą „Reitingai“ vertino labiau-
siai mokinius auginančias mokyklas 
bei mokytojus, kurie nusipelnė būti 
vadinami Mokytojais iš didžiosios 
raidės. Žurnalo rengėjų teigimu, vi-
sose šalies mokyklose galima ras-
ti iškilių mokytojų, o bendruomenė 
nori žinoti ne tik bendrus mokyklų 
vertinimus, bet ir kokie pedagogai 
tose mokyklose dirba. Druskininkų 
savivaldybės mero Ričardo Mali-
nausko teigimu, žinant, kad Lietuvo-
je iš viso yra apie 30 tūkst. pedago-

gų, labai džiugina, kad tarp atrinktų 
500 geriausių – net penkios Drus-
kininkų „Ryto“ gimnazijos pedago-
gės: lietuvių kalbos mokytoja me-
todininkė Lina Dudulienė, lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė Ra-
munė Karlonienė, anglų kalbos 
mokytoja ekspertė Birutė Juozevi-
čienė, anglų kalbos mokytoja meto-
dininkė Neringa Guželienė bei rusų 
kalbos vyresnioji mokytoja Virginija 
Češkevičienė. 

„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad il-
gametis nuoširdus mokytojų dar-
bas pastebėtas ir įvertintas visos 
šalies mastu. Rodos, stengiamės 
savo bendruomenės mokytojams 
pasakyti, kokie svarbūs ir dide-
li jų darbai, tačiau, kai tai įvertina 
ir žurnalo „Reitingai kūrėjai, api-
ma pasididžiavimas visa Druskinin-

kų švietimo bendruomene. Sveiki-
nu į geriausiųjų gretas patekusias 
pedagoges – akivaizdu, kad myli-
te savo darbą, esate pavyzdys ko-
legoms, o svarbiausia – skatinate 
jaunus žmones, juos motyvuojate 
ir sudominate“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas. 

Žurnalo „Reitingai“ kūrėjai įvardi-
jo svarbiausius kriterijus, kuriais rė-
mėsi, sudarydami geriausių moky-
tojų sąrašą. 

„Visų pirma, nagrinėjome, kaip 
mokytojui sekasi išmokyti dėsto-
mos disciplinos daugumą savo mo-
kinių (nagrinėjome 2017 m., 2018 
m., 2019 m. brandos egzaminų re-
zultatus, 2018 ir 2019 m. matema-
tikos ir lietuvių kalbos pagrindinio 
ugdymo pasiekimus). Taip pat na-

grinėjome, kaip atskirų dalykų mo-
kytojai prisideda prie gabių vaikų 
ugdymo, prie jų talento išskleidimo, 
t. y., kaip jie rengia mokinius olimpi-
adoms, konkursams, įvairiems pro-
jektams“, – rašoma žurnale „Rei-
tingai“. Ekspertai apie mokytojų 
darbą teiravosi ir mokyklų adminis-
tracijų, ir bendruomenės, ir atskirų 
dalykų mokytojų asociacijų bei at-
stovų. Taip pat buvo domėtasi, kiek 
prie mokinių gebėjimų prisideda 
būtent mokytojas, o ne galimi kore-
petitoriai. 

Tarp labiausiai savo mokinius au-
ginančių mokyklų „Reitingai“ įvar-
dija ir Leipalingio progimnaziją. „Šį 
kartą pristatome ir naudingą, ir ne-
tikėtą šalies mokyklų palyginimą, 
iš kurio matyti, kurios mokyklos la-
biausiai „paaugina“ visus visaip be-

simokančius savo mokinius, tai yra, 
rodo visų mokinių pažangą per ke-
letą metų. Ir ne tik tų, kurie moko-
si gerais pažymiais, bet ir tų, kurie 
pamažu kyla iš žemesnių įvertini-
mų lygos (tarkime, mokėsi penke-
tais, o ilgainiui atsidūrė tarp septin-
tukininkų); tai liudija iš tiesų didelę 
pažangą“, – rašo žurnalo „Reitin-
gai“ kūrėjai. 

„Ryto“ gimnazijos mokyto-
jų paklausėme, ką joms reiškia 
žurnalo „Reitingai“ įvertinimas, 
kokios savybės, jų manymu, yra 
svarbios, norint būti geru Moky-
toju, koks Jų profesinis kelias, 
kaip laikui bėgant jis keitėsi ir 
kas labiausiai džiugina Jų dar-
be. Mintimis apie įvertinimą pa-
sidalijo ir Leipalingio progimna-
zijos direktorė.

Neringa Guželienė, „Ryto“ 
gimnazijos anglų kalbos mo-
kytoja metodininkė: „Tiesą sa-
kant, tai labai svarbus įvertini-
mas, ypač kai buvo akcentuota, 
kad pagrindiniu vertinimo kri-
terijumi buvo brandos egzami-
nų rezultatai. Juk mūsų vienas 
svarbiausių tikslų ir yra paruoš-
ti mokinius brandos egzami-
nams, nes būtent jų rezultatai 
atvers jiems kelią į jų svajones. 
Nėra nieko malonesnio, kai re-
zultatai pranoksta lūkesčius. La-
bai džiaugiuosi, kad mano grupių 
egzamino vidurkis beveik visada 
siekia ar net viršija respublikos 
vidurkį. Manau, tai yra svarbiau, 
nei vienas ar keli šimtukai ar tie-
siog būti ar atrodyti geru, kai vi-

sos kitos grupės rezultatai „svy-
ruoja tarp 16-35 balų iš šimto“.

Manau, kad, norint būti geru 
mokytoju, svarbi kantrybė, nuo-
latinis darbas, pastangos, ne-
žiūrint į tai, kad ne visada tai 
pastebima ar įvertinama. Ir, ži-
noma, pagarba mokiniui.

Baigiau 3-ią vidurinę moky-
klą ir, baigusi studijas, grįžau į ją 
(dabar – „Ryto“ gimnazija). Taigi 
mano profesinis kelias prasidė-
jo ir tęsiasi čia. Po studijų dirbau 
su įvairaus amžiaus tarpsnių 
klasėmis, bet greitai supratau, 
kad visgi man mieliau ir daugiau 
galiu nuveikti ir padėti vyresnių-
jų klasių mokiniams. Štai todėl 
nuo pat gimnazijos atsiradimo 
pradžios dirbu joje ir siekiu re-
zultatų kartu su mokiniais.

Darbe mane pirmiausia džiu-
gina egzaminų rezultatai, bet 
Indrės Suraučiūtės laimėjimas 
– pirma vieta respublikinėje an-
glų kalbos olimpiadoje 2017 
m. – pranoko visus lūkesčius ir 
džiaugsmus. Tai buvo įrodymas, 
kad net tokio mažo miestelio 
mokiniai gali pranokti žymiausių 
mokyklų, gimnazijų mokinius. 
Tai buvo didelė moralinė paska-
ta ir įvertinimas. Geri santykiai 
su mokiniais – tai dar vienas da-
lykas, kuris tikrai džiugina.“

Asta Černiauskienė, Leipa-
lingio progimnazijos direkto-
rė: „Kiekvienam iš mūsų svarbus 
veiklos pasimatavimas: kokie 
mes buvome vakar, kokie esame 
šiandien. Kad darbas būtų įpras-
mintas, kad skatintų tobulėti ir 
dar atkakliau siekti tikslo, būtinas 
įvertinimas iš šalies.

Tikslą mes turime – kiekvieno 
vaiko pažanga ir pasiekimai, nes 
kiekvienas yra asmenybė, už ku-
rios „auginimą“ esame atsakin-
gi. Ir šį kartą mes tikrai džiau-
giamės, kad „Reitingų“ žurnalo 
sudarytojų užsakymu NŠA ana-
litikai atliko tyrimą iš duomenų 
statistikos (akademiniai moki-
nių pasiekimų rodikliai) apie mo-
kyklas, kurios kuria gana didelę 
pridėtinę vertę. Tarp tokių Lietu-
vos mokyklų mūsų progimnazija 
rikiuojasi 5-oje vietoje iš 30-ies. 
Kodėl mums tai svarbu? Todėl, 
kad šis tyrimas iliustruoja, kad 
per tam tikrą laiką mums pavy-
ko prisidėti prie kiekvieno vaiko, 
turinčio įvairių poreikių, geresnių 
pasiekimų. 

O tai nevyksta be mokytojų 
profesionalumo ir bendradarbia-
vimo su mokinių tėvais bei soci-
aliniais partneriais.  Tai nevyks-

ta be sistemingo ir nuoseklaus 
kasdienio darbo, nuolatinių dis-
kusijų, ieškant kelių, kaip padė-
ti vaikui įsivertinti savo galimy-
bes, kad pasiekų patį geriausią 
rezultatą. Esame susitelkę. Ži-
nome, ko siekiame. Esame ti-
kri bei atviri. Todėl kaip ir šiais, 
2020-aisiais, taip ateinančiais 
metais didelį dėmesį skirsime 
mokinių individualių poreikių pa-
žinimui ir pasiekimų gerinimui, 
investuosime į saugios ir šiuo-
laikiniam mokymui(si) pritaiky-
tos aplinkos kūrimą. Mes tikime 
vaikais“.

Lina Dudulienė, Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja metodinin-
kė: „Šis įvertinimas netikėtas. 
Kaip ir kiekvienas įvertinimas, 
– įpareigojantis. Deja, mokytojo 
darbo rezultatai ypač priklauso 
nuo to, kaip jo mokomąjį dalyką 
vertina mokiniai, kokius tikslus 
sau kelia. Visi mes, mokytojai, 
ypač stengiamės perduoti savo 
mokiniams ne tik žinias, bet ir 
tradicines, humanistines verty-
bes, kasdien nuosekliai ir tyliai 
dirbdami. O įvertinimas aplan-
ko kartais, bet jis praeina, pasi-
miršta, ir vėl lieka kasdienis dar-
bas...

Pirmiausia reikia geležinės 
kantrybės tūkstančius kartų iš 

naujo kartoti tas pačias tiesas, ti-
kėti, kad ,,lašas po lašo ir akme-
nį pratašo“. Žinoma, ir tikėjimo, 
kad yra ausų, tave girdinčių, ir 
žmonių, tavimi tikinčių. Dar svar-
bu nebijoti pripažinti suklydus, 
gebėti savikritiškai ir su humoru 
pažvelgti į aplinką ir save.“

Kad būsiu mokytoja, neabe-
jojau nuo vaikystės. Baigusi Vil-
niaus universitete lietuvių kalbą 
ir literatūrą, gavau paskyrimą į 
Varėnos rajoną, kur 5-erius me-
tus dirbau Žilinų pagrindinėje 
mokykloje. Sukūriau ir vadova-
vau folkloro ansambliui, kuriam, 
beje, dabar vadovauja mano bu-
vusi mokinė ir ansamblietė. Vė-
liau su šeima sugrįžome į Drus-
kininkus.1989 metais pradėjau 
dirbti 3-iojoje vidurinėje, toje 
mokykloje, kurią esu baigusi. 
Čia, paraginta šviesios atmin-
ties direktoriaus V. Skvernio, 
taip pat subūriau folkloro an-
samblį, vėliau pavadintą „Raci-
lukais“. Taigi mano pedagoginis 
kelias gana tiesus. Savoje mo-
kykloje, nors pastatas ir kitas, 
darbuojuosi iki šiol.“

Labiausiai džiugina, kai pa-
vyksta mokiniams, kai jiems se-
kasi realizuoti save. Net ne visa-
da tai rodo egzaminų ar konkursų 

rezultatai, nors jie, žinoma, teikia 
daug džiaugsmo. Pavasarį išlei-
dau ypatingą mokinių ir auklėti-
nių klasę. Būtent jų dėka turbūt 
šįkart esu pastebėta. Nuostabu, 
kad Rusnė Kuliešiūtė pakartojo 
ankstesnės mokinės Eglės Ša-
lengaitės pasiekimą ir 2017 me-
tais tapo raštingiausia mokine 
respublikoje. Beje, Rusnės kūry-
bingumas buvo įvertintas ir tarp-
tautiniame dienoraščio konkurse 
„Tylėti sunku“, ir M. K. Čiurlionio 
miniatiūrų konkurse. Džiaugiausi 
Aistės Dagytės ir Giedrės Zdana-
vičiūtės 100-ais iš valstybinių lie-
tuvių kalbos egzaminų. Gera pri-
siminti daugybę renginių, išvykų, 
festivalių su „Racilukais“ per 30 
veiklos metų. Vien respublikinėse 
dainų šventėse dalyvauta 10 kar-
tų, kiek programų paruošta... Ne-
pamirštama ansamblietės Živilės 
Malaškevičiūtės, tapusios res-
publikinio konkurso „Tramtatulis“ 
laureate, sėkmė. Širdis džiaugia-
si, matant buvusių ansambliečių 
veiklą kituose kolektyvuose – Ju-
lijos Vilkaitės, Mortos Elžbietos 
Bieliukaitės, Mato Bodrijė ir kitų. 
Gera, kad buvę mokiniai prisime-
na ir įvertina. Tai ypač pajutau dėl 
nuotolinio mokymo prisijungusi 
prie socialinių tinklų.“

Birutė Juodzevičienė, „Ryto“ 
gimnazijos anglų kalbos  mo-
kytoja ekspertė: „Atvirai kal-
bant, niekada nemėgau žodžio 
„reitingai“. Šiam nuolatinės kaitos 
pasaulyje šiandien tu gali būti vir-
šūnėje, o rytoj – gal net ir apačio-
je. Ar dėl to tu tampi blogesnis? 
Kita vertus, šaunu, kad pastebi-
mas ir įvertinamas tavo triūsas. 
Aš manau, kad geriausi vertinto-
jai yra tavo mokiniai ir jų ištartas 
nuoširdus „ačiū“.

Dažnai tokį klausimą užduo-
du savo mokiniams. Jie papras-
tai  apibūdina gerą mokytoją, 
esantį tolerantišku, draugišku, 

suprantančiu. Aš manau, geras 
mokytojas turi mylėti savo dar-
bą ir savo dėstomą dalyką, turi 
matuoti santykį su mokiniu savo 
širdimi. Pacituosiu man tapusios 
bestseleriu knygos „Eik kur liepia 
širdis“ (S. Tamaro) mintį: „Jei-
gu botanikas eina per pievą, tai 
skina gėles pagal griežtą tvar-
ką, žino, kuri jam tinka ir kuri jo 
nedomina; jis sprendžia, atme-
ta, nustato tarpusavio ryšį. Bet 
jei per pievą eina šiaip žmogus, 
tai renkasi gėles pagal kitus po-
žymius: vieną todėl, kad geltona, 
antrą todėl, kad mėlyna, trečią 
todėl, kad kvepia, ketvirtą, kad 
auga prie takelio“. Manau, kad 
toks santykis tarp mokinio ir mo-
kytojo jį daro geru, tai gebėjimas 
pastebėti kiekvieną ir laiku išties-
ti ranką ar tarti reikiamą žodį.

Baigiau 1-ąją vidurinę (dabar 
„Atgimimo“) mokyklą, po studi-
jų vienerius metus dirbau Varėno-
je, po to sugrįžau į Druskininkus ir 
visą laiką dirbau toje pačioje moky-
kloje. Turiu nemažą darbo stažą, 
tuo pačiu – ir patirtį. Teko aktyviai 
dalyvauti visose švietimo reformo-
se: kuriant anglų kalbos valstybi-
nį egzaminą, rengiant ir įgyvendi-
nant vidurinio ugdymo bendrąsias 
programas (2007-2008), įgyvendi-

nant kartu su V. Pakšiene debatų 
programą ugdymo procese. Bu-
vau anglų kalbos ugdymo turinio 
konsultantė, esu praktinio anglų k. 
mokytojo darbo vertintoja, daugy-
bę metų dirbau NEC anglų k. vals-
tybinio egzamino raštu vyr. ver-
tintoja. Apie 15 metų vadovavau 
gimnazijos debatų klubui. Svar-
biausia – visuose darbuose ma-
čiau prasmę ir degiau noru, kad 
būtų kuo įdomiau, kuo naujau... Ir 
visada jaučiau vadovų bei kolegų 
paramą. Deja, keičiasi kartos, kei-
čiasi daug kas ir švietime.

Džiugina geri santykiai su mo-
kiniais ir jų pasiekti rezultatai eg-
zaminuose, olimpiadose, kon-
kursuose. Ne vienerius metus 
mokiniai sėkmingai dalyvavo res-
publikos daugiakalbystės olimpi-
adoje, respublikos filologų kon-
kurse, tarptautiniame vertimo 
konkurse „Translatores“, viešo 
kalbėjimo anglų kalba konkurse, 
respublikos anglų k. olimpiadoje. 
Na, o dėl šimtukų? Visada džiau-
giuosi, bet nesureikšminu. Tai 
ne tik mokytojo nuopelnas, bet ir 
mokinio pastangos bei gebėjimai. 
Sėkmė dažniausiai ateina tada, 
kai mokinys ir mokytojas dirba 
darnioje komandoje, kai mokinys 
išgirsta ir priima tavo patarimus.“
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Mieli druskininkiečiai, 
Šventos Kalėdos – tai vilties ir 

gėrio simbolis, tai didis kvietimas 
šviesiu žvilgsniu išvysti visą  
gyvenimo dovanos grožį.
Kalėdų šventės proga linkiu 

Jums stiprios sveikatos, šiltų 
santykių ir sėkmės!
Pagarbiai
Seimo narys Zenonas Streikus

Ramunė Karlonienė, 
„Ryto“ gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros  mo-
kytoja metodininkė: „Įver-
tinimas man leido su nostal-
gija peržvelgti savo ne vienų 
metų veiklą, privertė sustojus 
įsiklausyti į save: ką jaučiu, 
girdžiu, matau, suprantu, ko 
noriu ir ar vis dar noriu. Kita 
vertus, mokytojai pripratę būti 
vertinami mokinių, tėvų, kole-
gų, bendruomenės. Tik įver-
tinimų sulaukia prieštaringų. 
Betgi tai normalu: ne viskas 
auksas, kas auksu tviska. 

Įvertinimas mane ir suglumi-
no. Draugai, bičiuliai ir šeimos 
nariai nusišypsos, prisiminę 
mano frazę: „Aš nenoriu būti 
mokytoja“, kuri šiame kon-
tekste skamba paradoksaliai. 

Darbas mokykloje atima va-
karus su mezginiu ar knyga, o 
dovanoja – retkarčiais – švie-
są, kaip atsaką, ne už pastan-

gas, o už nuoširdumą.
Frazė „geras mokytojas“ jo-

kiu būdu nelygintina su tinka-
ma formule uždaviniui išspręs-
ti. Tasai gerumas susidėlioja 
iš daugybės patirčių, deja, ne 
visada džiugių ar šviesių. Ge-
ras mokytojas – išmintingas 
mokytojas. Tik štai išminties 
nesiečiau vien su amžiumi, 
praktika ar gebėjimu išmokyti 
aukščiausiam įvertinimui. 

Per laiką sugula galvoje prio-
ritetai – ne idėjų ar kitų abstrak-
cijų, o žmonių. Man gera mo-
kytoja yra buvusi „Atgimimo“ 
vidurinės mokyklos pavaduoto-
ja ugdymui ir matematikos mo-
kytoja Janina Dailidavičienė. 
Mokiausi iš jos, kaip reikia į kie-
kvieną vaiką žvelgti, išlaikant 
atstumą ir drauge prisijaukinti. 
Tai – menas. Man gera moky-
toja yra mano draugė ir buvu-
si kolegė, anglų kalbos moky-
toja Aida Balčiūnienė, kuri savo 
darbą atlieka nuoširdžiai ir at-
sakingai.

Geras mokytojas – gyvas 
mokytojas, ne statula, ne eks-
ponatas ir ne tas, kurį galima 
vartoti ar išnaudoti. Geras mo-
kytojas įsiklauso į kiekvieną 
vaiką, pastebi jo ne tik stiprią-
sias puses, bet ir pažeidžia-
mas. Jis žvelgia ne iš aušto, 
regi žmogų žmoguje. Džiau-
giasi ir maža sėkme, kuri ima 
ir sušvyti vaiko akyse suvo-
kus, kad jis GALI. Geras mo-
kytojas nėra raidės mokyto-
jas, jis atėjo šį darbą dirbti: ne 
skriausti ar bausti, o mokyti.

Įstojau į universitetą moky-

tis lietuvių kalbos, nes man tai 
buvo lengviausias dalykas mo-
kykloje. Visada galvojau – kaip 
galima nesuprasti, kur ir ko-
kius skyrybos ženklus dėti. Be 
to, jau mokykloje kūriau. Pir-
mąsias pamokas vedžiau dre-
bančiomis kinkomis, galvoda-
ma: negi taip bus visada? Esu 
išbandžiusi save kitose srityje, 
tačiau tebedirbu mokykloje. Ko-
dėl, atsakyti negaliu ir meluoti 
nenoriu.

Dirbu, nes tai yra mano dar-

bas. Darbas nesikeitė, keitėsi 
darbo vietos ir mokiniai.

Darbe man smagus atradi-
mo džiaugsmas: kai per įpras-
tą pamoką štai imi ir nustem-
bi. Priežastis gali būti mokinio 
taikli mintis ar įžvaga, kaip 
konkretus įrodymas, kad, tar-
kime, 17-18 metų žmogus yra 
pranašesnis už daugybę kitų, 
triskart už jį vyresnių. Kol kas 
dar džiugina pačios gebėji-
mas į mokymą žvelgti, reikalui 
esant, kūrybiškai. 

Džiugina raudona širdelė po 
komentaru mums mokantis, 
kaip aš sakau, prie televizo-
rių. Džiugina kolegės kalėdinė 
dovanėlė. Iš tokių smulkmenų 
susilipdo esmė. O esmė bylo-
ja: kad ir kokį darbą bedirbtu-
mei, sėkmės/nesėkmės sam-
prata reliatyvi, o žmonės visur 
yra žmonės.

Pasinaudodama proga, 
druskininkiečiams linkiu ypa-
tingų šv. Kalėdų pačių arti-
miausių žmonių apsupty.“

Žurnalas „Reitingai“ ir vėl įvertino 
Druskininkus: tarp geriausiųjų – penkios 

„Ryto“ gimnazijos mokytojos ir Leipalingio progimnazija

Atkelta iš 2 psl.
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Šaltuoju metų laiku medžiai 
yra ramybės būsenos, mediena 
po rudens – labiau subrendu-
si ir tvirtesnė. Todėl miškuose 
žiemą – aktyviausias darbyme-
tis: ūžia pjūklai ir burzgia med-
kirčių technika. Tačiau giriose 
darbuojasi ne vien profesiona-
lai. Būtent gyventojų savivei-
kla, kai miškų kirtimai atliekami 
nežinant ar nepaisant saugu-
mo reikalavimų, sukelia nema-
žai galvos skausmo ne tik miš-
kininkams, bet ir bendrovei 
„Litgrid“, kuri rūpinasi Lietuvos 
elektros perdavimo sistema.

Šalia arba tiesiai ant aukštos 
įtampos elektros laidų nuvirtęs 
medis sukelia elektros iškrovą ir 
automatiškai išjungia elektros lini-
jas – dalį elektros vartotojų palie-
ka be energijos, tenka atlikti bran-
gų remontą.

Didžiausia neatsargaus ir neat-
sakingo elgesio kaina – žmogaus 
gyvybė. Incidentai, kai elektros 
iškrova mirtinai traumuoja žmo-
gų, fiksuojami kone kasmet.

Įvertinkite aplinką ir saugumo 
zonas

„Litgrid“ Perdavimo tinklo depar-
tamento direktoriaus pareigas lai-
kinai einantis Valdas Bancevičius 
nurodo, kad elektros perdavimo 
linijų laidais tekanti srovė yra 500-
1500 kartų aukštesnės įtampos, 
nei namuose. Ji pavojinga, kliu-
džius laidą ir pažeidus saugų ats-
tumą, priėjus per arti. Todėl spe-
cialistas pataria, vykdant miško 
kirtimą, deramai suplanuoti dar-
bus ir įvertinti aplinką, kur ir kokiu 
atstumu nuo darbų vietos driekia-
si elektros linijos. 

„Būtina įvertinti, ar darbams 
naudojama technika neįvažiuos į 
elektros linijų apsaugos zonas – 
ar kiekvienas manevras gali būti 
atliktas saugiai“, – pataria V. Ban-
cevičius. 

Elektros apsaugos zona, pri-
klausomai nuo paskirstomos 
įtampos, yra 20-40 metrų atstu-
mas nuo kraštinių elektros laidų. 

Pasak pašnekovo, kuo aukš-
tesnės įtampos linija, tuo dides-
nį atstumą nuo elektros laidų rei-
kia išlaikyti. 110 kV įtampos linijos 
apsaugos zona yra po 20 metrų į 
abi puses nuo linijos kraštinio lai-

do, 330 kV – po 30 metrų, 400 kV 
– po 40 metrų.

Kokie objektai patenka į linijų ap-
saugos zonas, galima pasitikrinti 
internetinių žemėlapių duomenų 
bazėje REGIA (regionų geoinfor-
macinės aplinkos paslauga). Pa-
šnekovas atkreipia dėmesį, kad 
ši informacija labai praverčia, ne 
tik planuojant miško kirtimo dar-
bus nepažįstamoje vietovėje, bet 
ir prieš perkant žemės sklypą ar 
planuojant statybas, atliekant teri-
torijų planavimą.

Elektros apsaugos zonoje tam 
tikra veikla yra apskritai draudžia-
ma. Taip pat draudžiama medie-
na užversti ar kitaip užtverti ke-
lius prie elektros tinklų objektų. 
Atkreiptinas dėmesys, kad šalia 
elektros perdavimo oro linijų arba 
po jomis negalima sukrauti ir san-
dėliuoti medienos, malkų, durpių, 
taip pat šiaudų, pašarų, trąšų ir 
kitų degių medžiagų. 

Saugumo svarbą supranta 
dar ne visi

Dalis girininkų atsisako išduoti 
leidimą miškui kirsti, jeigu prašy-
mą pateikęs asmuo neturi doku-
mento, įrodančio medkirčio kvali-
fikaciją. 

Tačiau dabar toli gražu ne visi 
miške su pjūklais besidarbuojan-
tys vyrai turi bent motopjūklinin-
ko pažymėjimus. Ne visi pasirūpi-
na, kad jų įrankiai būtų tvarkingi, 
o kūną saugotų patikimos prie-
monės: šalmas, ausinės, akių ap-
sauga, neperpjaunamos kelnės, 
specialūs batai ir kitos. Ne visi su-

pranta, kodėl miške draudžiama 
dirbti vienam, ir kaip svarbu turė-
ti mobilųjį telefoną, kad prireikus 
būtų galima išsikviesti pagalbą. 

Atsitraukimo nuo pjaunamo me-
džio takai, saugūs atstumai ar 
prievolė patikrinti ir įsitikinti, kad 
pavojingoje zonoje nėra pašalinių 
asmenų – dar kelios taisyklės, ku-
rios miško darbininkams turi būti 
įaugusios į kraują. 

V. Bancevičius mano, jog pro-
fesionalūs medkirčiai žino, kad jų 
darbas yra pavojingas, todėl lai-
kosi taisyklių – saugo save ir ki-
tus. „Kad saugus atstumas nuo 
elektros laidų – 2,5 metro, o sau-
gus atstumas nuo nutrūkusio 
elektros laido – 8 metrai, dažnai 
tenka priminti ir medkirčiams, ir 
tiesiog ūkininkams, kurie nori pa-
sitarti prieš atlikdami darbus savo 
privačiose miško valdose“, – tei-
gia laikinasis „Litgrid“ Perdavimo 
tinklo departamento vadovas. 

Bendrovės atstovai nuolat ben-
drauja su gyventojais, seniūnais, 
bendruomenėmis, kurių kaimy-
nystėje driekiasi aukštosios įtam-
pos elektros linijos. „Litgrid“ spe-
cialistų teigimu, šiandien žmogų 
pasiekia milžiniškas informacijos 
srautas, todėl priminti apie sau-
gos taisykles visada verta – kitaip 
saugaus elgesio principai ilgainiui 
tiesiog išgaruoja iš atminties. 

Tokie priminimai yra konsultaci-
jų ir pokalbių su gyventojais dalis. 
Be to, pati bendrovė visada infor-
muoja apie savo darbus, planuo-
jamus ir vykdomus aukštosios 
įtampos linijų apsaugos zonose.

Ir miške, ir lauke – tos pačios 
taisyklės

Per susitikimus su gyventojais 
„Litgrid“ atstovai neretai išgirsta 
istorijų, kurios ilgam įsirėžia į at-
mintį. Pasak V. Bancevičiaus, su 
elektros iškrova susijusios nelai-
mės tragedija skaudžiai pažen-
klina ne tik šeimos, bet viso kai-
mo ar miestelio gyvenimą. Patirtis 
rodo, kad dažniausiai mirtino pa-
vojaus neįvertina ir saugumo tai-
syklių nepaiso miško darbininkai, 
taip pat ūkininkai, dirbantys lau-
kus su technika. 

V. Bancevičius akcentuoja, kad 
būtina gauti „Litgrid“ leidimą, no-
rint elektros linijos apsaugos zo-
noje važiuoti mašinoms ar kitiems 
mechanizmams, kurių aukštis su 
kroviniu arba be jo yra daugiau 
kaip 4,5 metro nuo kelio pavir-
šiaus. Apskritai, įvairi miško tech-
nika, aukštos priekabos ar miška-
kirtės su manipuliatoriais, kranai 
ar ekskavatoriai gali sukelti rizi-
ką, kurią būtina įvertinti priartėjus 
prie elektros linijos apsaugos zo-
nos. Todėl miško kirtimo darbus 
atliekančios komandos turėtų iš 
anksto numatyti saugius maršru-
tus ir atsargiai manevruoti, kai ne-
toliese mato elektros stulpų atra-
mas ar įžeminimo strypus. 

„Ar ūkininkas dirba savo lau-
ke, ar savo miške, jis turi žinoti, 
kad greta elektros laidų ir stulpų 
turi elgtis ypač atsargiai“, – kalba 
elektros perdavimo tinklo priežiū-
ros ekspertas. Net ir nesukėlusi 
pavojaus gyvybei, elektros iškro-
va net ir per atstumą gali padaryti 
didelių nuostolių miško ar žemės 
ūkio technikai. 

Pasak V. Bancevičiaus, jeigu 
vasarą iškrovą elektros apsaugos 
zonoje gali sukelti debesys dul-
kių nuo kombainų darbo, tai žie-
mą ne mažiau pavojaus sudaro 
nuo tvarkomos medienos aplink 
pasklindančios atplaišos, skie-
dros, pjuvenos. „Praktika rodo, 
kad technika gali užsidegti net 
neprisilietus prie laidų. Elektros 
iškrova gali įvykti iki laidų priartė-
jus metro atstumu. Ypač atidiems 
reikia būti, kai susidaro tam tikros 
oro sąlygos, pavyzdžiui, kai žie-
mą tvyro didelė drėgmė, o vasarą 
– karštis“, – dalijasi tinklo priežiū-
ros ekspertas. 

Jeigu transporto priemonė prisi-
lietė ar priartėjo prie elektros lini-
jos nesaugiu atstumu ar ant miš-
ko ūkio technikos nukrito nutrūkęs 
laidas, būtina elgtis pagal saugu-
mo taisykles. Neliesti metalinių ka-
binos dalių, iš transporto priemo-
nės išlipti paliečiant žemę abiem 
kojomis vienu metu, rankas laiky-
ti sukryžiuotas, smulkiais žings-
niais nueiti ne mažiau kaip 8 me-
trus nuo transporto priemonės. 

Jeigu ant laidų nuvirto nukirstas 
medis, jį liesti – mirtinai pavojinga. 
Gyvybę gali kainuoti ir prisiartini-
mas prie nutrūkusių elektros laidų. 

„Jeigu, vaikštinėdami miške, pa-
stebėjote ant linijos nuvirtusį medį 
arba matote nutrauktą elektros 
laidą, nesiartinkite. Skambinkite 
112“, – sako V. Bancevičius. 

Jis pastebi, kad skaudžius inci-
dentus neretai sukelia ir pavieniai 
asmenys, nusprendę pasidar-
buoti pjūklu ir kirviu. „Dažniausiai 
apie savo klaidą žmogus supran-
ta, kai medis nuvirsta ant elektros 
laidų, o ne ten, kur norėta. Jeigu 
kaltininkas nepraneša apie įvykį ir 
tyčia pasišalina, mūsų specialis-
tams tenka patiems aptikti, kurio-
je vietoje pažeistas tinklas. Paieš-
kos gali užtrukti ir valandą. Tuo 
metu be elektros gali būti tūkstan-
čiai vartotojų – namų ūkiai, vers-
las ir įvairios institucijos. Savo 
ruožtu apie įvykį pranešama poli-
cijai – pareigūnai pradeda tyrimą. 
Kai kaltininkas randamas, jam 
tenka atsakyti įstatymų numaty-
ta tvarka ir atlyginti bendrovei su-
keltą žalą“, – sako V. Bancevičius.

„Jeigu savo valdose pastebėjo-
te po elektros linija augantį medį, 
patys nekirskite ir nepjaukite. Pra-
neškite „Litgrid“. Kiekvienas gy-
ventojų pranešimas yra užregis-
truojamas ir į jį reaguojama. Mūsų 
specialistai kasmet atlieka elek-
tros linijų trasų valymą ir šalina 
per aukštai, po laidais užaugu-
sius krūmus, pavienius medžius“, 
– tvirtina V. Bancevičius. Kiekvie-
ną kartą, kai linijos apžiūros metu 
nustatoma, kad valant elektros 
oro linijos trasą reikės kirsti me-
džius, rangovas privalo gauti raš-
tišką žemės sklypo savininko suti-
kimą vykdyti tokius darbus.

Užsakymo Nr. MDR-286-02

Kai klaidos kaina – žmogaus gyvybė: į ką būtina atkreipti dėmesį, dirbant miške

Vykdant miško kirtimą, patariama, deramai suplanuoti darbus ir įvertinti aplinką, kur ir 
kokiu atstumu nuo darbų vietos driekiasi elektros linijos/Asociatyvi nuotrauka

Tarp geriausių šalies sporto vadybininkų – „Druskininkų Snow Arena“ 
vadovas Aivaras Kadziauskas

Gruodžio pradžioje Lietuvos 
sporto federacijos sąjunga pa-
kvietė teikti paraiškas 2020 
metų sporto vadybos apdova-
nojimams. Visas pateiktas pa-
raiškas apibendrino ir nomi-
nantus kiekvienai nominacijai 
atrinko Lietuvos sporto vady-
bos apdovanojimų Darbo gru-
pė, sudaryta iš sporto, vers-
lo ir žiniasklaidos autoritetų. 
Vertindama kandidatus, Darbo 
grupė atsižvelgė į novatoriš-
kumo, kūrybiškumo, socialinio 
atsakingumo, profesionalumo, 
vadybos efektyvumo kriterijus. 

Gruodžio 7-14 dienomis vi-
suomenė balsavo ir rinko šių 
metų geriausiuosius net aštuo-
niose kategorijose. Susuma-
vus rezultatus, paaiškėjo, kad 
geriausių šių metų Lietuvos 
sporto vadybininkų trejetuke – 
ir druskininkiečio, Druskininkų 
„Snow Arena“ vadovo Aivaro 
Kadziausko pavardė. Surinkęs 
27 proc. balsų, A. Kadziauskas 
nusileido tik Kauno „Žalgirio“ 

direktoriui Pauliui Motiejūnui. 
„Mano Druskininkai“ su A. 

Kadziausku pasikalbėjo apie 
šį įspūdingą įvertinimą, „Snow 
Arena“ vykdomus projektus 
bei ateities planus. 

– Aivarai, sportas Jus lydi 

nuo pat mažų dienų – papasa-
kokite šiek tiek plačiau, kuo 
teko užsiimti, prieš pradedant 
vadovauti „Snow Arenai“? 

– Sportas iš tiesų mane lydi visą 
gyvenimą – nuo antros klasės, kai 
pradėjau žaisti futbolą. Baigiau 
Alytaus sporto mokyklą, atstova-

vau Alytui, vėliau žaidžiau Lietu-
vos jaunučių rinktinėje, rungtynia-
vau Lietuvos A lygos klubuose. 
Tris kartus tapau Lietuvos I futbo-
lo lygos čempionu, taip pat Pabal-
tijo čempionu. 

Atėjęs dirbti į Druskininkų sa-
vivaldybę, buvau atsakingas už 
sporto sritį – prisidėjau prie be-
veik visų sporto renginių organi-
zavimo. Vadovavau ir Druskininkų 
futbolo klubui, kuris tapo Lietuvos 
futbolo federacijos antros lygos 
nugalėtoju.

Dabar gyvenime atėjo toks eta-
pas, kai visas jėgas atiduodu, 
dirbdamas vienintelėje Baltijos 
šalyse, į geriausių Pasaulio užda-
rų slidinėjimo trasų penketuką pa-
tekusioje „Snow Arenoje“. 

– „Snow Arenai“ vadovaujate 
antrus metus. Druskininkiečiai 
jau pastebi daug teigiamų per-
mainų ir pokyčių. Su kokiais iš-
šūkiais teko susidurti, pradė-
jus čia dirbti? 

– Didžiausias iššūkis – iki smul-

kmenų perprasti įstaigos veiklą, 
padaryti ją kuo labiau efektyves-
nę, sutvarkyti esamą infrastruk-
tūrą, nes po beveik dešimtmečio 
veiklos objektas prašyte prašėsi 
remonto. 

Čia juk – ne biudžetinė įstaiga, 
o verslas, todėl labai svarbu turėti 
aiškią strategiją, kaip tokį objektą 
paversti pelningu, išlaikyti įstaigą, 
darbuotojus, reprezentuoti Druski-
ninkus Lietuvoje ir pasaulyje, būti 
patraukliems ir turėti ką pasiūlyti. 

Šiandien džiaugiuosi, kad di-
džiąją dalį iššūkių įveikti pavyko: 
išsigryninome tikslus, suformavo-
me darbuotojų komandą, užmez-
gėme bendradarbiavimą su už-
sienio slidinėjimo komandomis, 
per pirmąjį karantiną iš pagrindų 
atnaujinome infrastruktūrą. 

Kai matau, kad lankytojai pa-
tenkinti sniego kokybe, kai gau-
nu gerų atsiliepimų iš klientų, ma-
tau, kad lankytojų srautas auga, 
suprantu, jog jokie iššūkiai nėra 
baisūs. 

A. Kadziauskas: „Įvertinimas mane džiugina, bet kartu ir įpareigoja nesustoti dirbti – au-
ginti šį objektą ir tobulėti pačiam“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

5 psl.
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– Kokie darbai Jums, kaip va-
dovui, yra patys svarbiausi? 

– Visi darbai man svarbūs, ta-
čiau yra keletas, kuriuos norėčiau 
išskirti. 

Daug dirbome ties įvairiais pro-
jektais, rašėme paraiškas. Ir pir-
mą kartą „Snow Arenai“ pavyko! 
Iš Kultūros sporto rėmimo fon-
do gavome finansavimą – pradė-
tas du metus truksiantis unikalus 
projektas, kurio metu nemokamai 
mokysime slidinėjimo pagrindų 
dešimt kaimo bendruomenių ir vi-
sus savivaldybės antrų klasių mo-
kinius. Šio projekto lėšomis taip 
pat įsigijome naują sniego lygini-

mo traktorių. Ir nors dėl pandemi-
jos pamokos šiuo metu nevyksta, 
tačiau, kai tik galėsime atnaujin-
ti veiklą, vėl visų lauksime ant sli-
džių ir snieglenčių. 

Žinoma, džiaugiuosi ir tęsia-
mu Savivaldybės projektu, kurio 
metu slidinėti mokomi visi šeštų 
klasių moksleiviai. 

Esame socialiai atsakinga 
įmonė. Su Lietuvos parolimpi-
niu komitetu pasirašėme sutar-
tį. Lietuvai 2022-ųjų žiemos pa-
ralimpinėse žaidynėse Pekine 
atstovauti pasiryžęs neregys kal-
nų slidininkas Karolis Verbliu-
gevičius kartu su treneriu-vedliu 

Vyteniu Makausku pas mus treni-
ruosis nemokamai.

– Kokių planų „Snow Arena“ 
turi kitiems metams? 

– Karantino metu galimos tik pro-
fesionalių sportininkų treniruotės. 
Vienu metu pas mus treniruojasi 
net 6-7 profesionalų komandos, jos 
vis keičiasi, tačiau pasiilgstame to 
intensyvaus lankytojų srauto. 

Po karantino startuosime pilna 
jėga, turime idėjų dėl naujų pro-
jektų, o iki karantino pabaigos dar 
investuosime į infrastruktūros at-
naujinimą: apšvietimą, keltuvą, 
keltuvo trosą. 

Taip pat kalbamės su Lietu-
vos Tinklinio federacija. Planuo-
jama, kad 2022 metų olimpinėse 
žaidynėse Pekine sniego tinkli-
nis bus kaip parodomoji sporto 
šaka, o ateityje – oficialiai įtraukta 
į olimpinių žaidynių programą. To-
dėl norime organizuoti šios spor-
to šakos varžybas ir Lietuvos, ir 
tarptautiniu mastu. 

Bendradarbiaujame su Lietuvos 
tautiniu olimpiniu komitetu – kalba-
mės apie būsimus žiemos renginius. 

Planų yra tikrai daug, tad la-
bai tikiuosi, kad Lietuva suvaldys 
pandemiją ir galėsime grįžti prie 
mums įprasto gyvenimo ritmo. 

– Ką Jums reiškia būti geriau-
sių Lietuvos sporto vadybinin-
kų trejetuke?

– Pirmiausia dėkoju visiems 
balsavusiems už palaikymą. 
Šis pasiekimas, daugelio metų 
darbo įvertinimas mane džiugi-
na, bet kartu ir įpareigoja nesu-
stoti dirbti – auginti šį objektą ir 
tobulėti pačiam. Jau įrodžiau, 
kad šis išskirtinis objektas turi 
didelį potencialą, tereikia įdė-
ti darbo ir išnaudoti visas gali-
mybes! 

„Mano Druskininkai“ 
informacija 

Tarp geriausių šalies sporto vadybininkų – „Druskininkų Snow Arena“ vadovas Aivaras KadziauskasAtkelta iš 4 psl.

Labai gerai matome, kaip bu-
vusi Seimo opozicija koneveikė 
tuometę šalies Vyriausybę dėl 
priimamų sprendimų, net skun-
dė juos Konstituciniam teismui. 
O patys, gavę valdžią, jau pir-
mą dieną priiminėja tokius pačius 
sprendimus, kurie buvo skun-
džiami ir kurie galbūt prieštarauja 
Konstitucijai. Tada buvo kalbama 
vardan kalbėjimo, o kai tenka pri-
siimti atsakomybę, ir sprendimai 
tampa visai kitokie...

– Virusas, žinoma, daug ką 
pakeitė. Bet Druskininkuose 
gyvenimas nebuvo sustojęs. 
Bent jau vasarą. Kokie reikš-
mingiausi praėjusių metų įvy-
kiai? 

– Kalbant apie miesto gyveni-
mą, vien vasaros mėnesiais, kai 
po pirmosios pandemijos ban-
gos nebebuvo toks suvaržytas 
kurortų gyvenimas, sulaukėme 
tikrai nemažai svečių. Žinoma, 
įtakos turėjo ir Vyriausybės pa-
rama medikams – „Atostogos 
medikams“. 

Taigi vasaros mėnesių rezul-
tatai, pagal turistų srautus, šiais 
metais buvo net geresni, nei 2019 
metais. O jau tada statistika buvo 
itin džiuginanti – 2019-ieji per 
pastaruosius 30 metų turistų skai-
čiumi buvo patys geriausi.

Manau, kai tik bus panaikinti ap-
ribojimai, kai pažabosime virusą, 
tikrai kurortas ant kojų atsistos la-
bai greitai. Esame pasiruošę pra-
dėti dirbti bet kurią dieną, plačiai 
atverti kurortą ir turime kuo nuste-
binti savo svečius. 

Kalbant apie miesto ūkinį gyve-
nimą, noriu pasakyti, kad Druski-

ninkų savivaldybė, kaip ir visada, 
stengiasi išnaudoti sunkmečius. 
2008-2009 metų pasaulinės kri-
zės metu buvo padaryta daug 
darbų miesto infrastruktūros ge-
rinimui, iš pagrindų sutvarkytos 
miesto gatvės. 

Šiuo metu taip pat daug daro-
ma miesto infrastruktūros atnau-
jinimo darbų: tvarkomi dviračių ir 
pasivaikščiojimo takai, parkai, ga-
tvės, atsinaujina ir Vandens par-
kas, „Snow Arena“. 

Sėkmingai statomas nauja-
sis Druskininkų kultūros centras. 
Džiaugiuosi, kad buvusi Vyriausy-
bė suprato šio objekto svarbą ne 
tik kurortui, bet ir visai Lietuvai. 
Buvo skirtos lėšos ir vien šiais 
metais atlikta darbų už beveik 
15 milijonų eurų. Druskininkiečiai 
džiaugiasi, matydami kylantį į vir-
šų naująjį Druskininkų kultūros 
centrą, tikrai ryškėja jo kontūrai, 
žmonės gali įsivaizduoti, kaip jis 
atrodys. Planuojame, kad dar šie-
met pastatas turės stogą, ir bus 
pridėti vidaus apdailos darbai. 

– Pirmąją viruso bangą Drus-
kininkuose pavyko puikiai su-
valdyti. O kaip sekasi dabar? 
Kas kelia didžiausią nerimą?

– Antroji COVID-19 banga yra 
daug klastingesnė ir sudėtinges-
nė, situacija Druskininkuose yra 
stabili, sergančiųjų, lyginant su ki-
tomis savivaldybėmis, – nedaug. 
Tačiau privalome išlikti budrūs. 

Pasakyti, kad viruso suvaldy-
mas priklauso nuo kiekvieno iš 
mūsų, yra lengviausia. Deja, joks 
moralizavimas neduoda apčiuo-
piamų rezultatų, jei žmonės są-
moningai nenori saugoti savęs ir 

savo artimųjų. 
Svarbiausia, kad visuomenei 

kuo greičiau taptų prieinama vak-
cina nuo COVID-19. Nes suvar-
žymais galime tik sumažinti ligos 
plitimą, bet užteks vieno sergan-
čio žmogaus, kad ligos židiniai vėl 
įsiliepsnotų, ir be skiepų to sukon-
troliuoti negalėsime. 

– Druskininkai yra kurortas, 
todėl tai, kad mieste nėra sve-
čių, poilsiautojų, be lėšų pa-
lieka ir verslą, tuo pačiu ir Sa-
vivaldybę – be surenkamų 
mokesčių. Ką gali tokioje situ-
acijoje padaryti ir ką daro Savi-
valdybė?

– Druskininkų savivaldybė dar 
pavasarį pirmosiomis prasidėju-
sios pandemijos dienomis ketvir-
čiui atleido verslą nuo nekilnoja-
mojo turto ir žemės mokesčių. 
Tai yra mokesčiai, kuriais savi-
valdybė disponuoja. Situacija ti-
krai nelengva, nesurenkame apie 
pusantro milijono biudžeto lėšų. 
Druskininkų savivaldybės biudže-
tui tai yra labai didelė suma. 

O Savivaldybė, kaip ir kiekvie-
nas žmogus, gyvena pagal išga-
les, mato, kiek gali sau leisti. Jei-
gu nesurinksime tokios sumos, 
mažinsime išlaidas. Darbo už-
mokesčio mažinti negalime, nes 
jis ir taip Lietuvoje yra mažas, to-
dėl taupysime ūkinių reikalų sąs-
kaita. Tai būtų investicijos į kelius, 
takus, šaligatvius, kitą miesto inf-
rastruktūrą. 

– Tie, kas naudojasi sociali-
niais tinklais, labai apsidžiau-
gė, kai atsirado Jūsų asmeninė 
„Facebook“ paskyra, kurioje 

operatyviai dalijatės aktualijo-
mis ir svarbia informacija.

– „Facebook“ paskyra atsirado 
ne dėl noro pasipuikuoti ar surink-
ti kuo daugiau sekėjų.

To dabar reikalauja pats laikme-
tis. Su žmonėmis reikėjo komu-
nikuoti ne kartą per savaitę, ne 
kas mėnesį, o kasdien. Pasida-
linti informacija tuo metu, kai yra 
priiminėjami svarbūs sprendimai. 
Niekada neturėjau minčių tapti 
socialinių tinklų „žvaigžde“, man 
svarbu perduoti svarbiausią infor-
maciją visais žmonėms pasiekia-
mais būdais. Pasitaręs su koman-
da, susikūriau „Facebook“ profilį 
ir sėkmingai bendrauju su žmo-
nėmis. Džiaugiuosi ir grįžtamuo-
ju ryšiu: žmonių žinutėmis, ko-
mentarais, kurie taip pat padeda 
kuo greičiau spręsti įvairias pro-
blemas. 

– Šiemet Kalėdos bus kito-
kios. Druskininkai jas ragina 
sutikti su šeima...

– Džiaugiuosi, kad Druskinin-
kuose apie 80 procentų teritori-
jos užima miškai, parkai, skverai. 
Miestas yra pritaikytas saugiai 
leisti laiką gamtoje, nekontaktuo-
jant ir nesiburiant.

Svarbiausia patiems apsispręs-
ti, kaip norime praleisti šventes 
– ar be reikalo rizikuoti savo ir 
kitų sveikata, ar norime praleis-
ti gražiausias metų šventes ma-
žame šeimos rate ir daryti viską, 
kad liga mus aplenktų. Manau, 
kad šiemet pati geriausia dovana 
mums visiems bus mūsų ir bran-
giausių žmonių sveikata.

Vien draudimai, kad ir kokie 
griežti jie būtų, nepadės. Rei-

kia, kad pirmiausia žmonės patys 
būtų sąmoningi, kad kiekvienas iš 
mūsų pirmiausia jaustume atsa-
komybę ne tik už save, savo arti-
muosius, bet ir už šalia esančius 
žmones. Turime suprasti, kad nuo 
mūsų atsakingo arba neatsakin-
go elgesio priklauso ir kitų žmo-
nių gyvenimas.

O susitiksime, apsikabinsime ir 
triukšmingai pašvęsime, kai nu-
galėsime virusą. 

– Šventiniu laikotarpiu mies-
tas spindi ir žmonėms padeda 
pasisemti gerų emocijų, nepa-
nirti į liūdesį...

– Druskininkų istorijoje buvo 
laikmetis, kai bedarbystė siekė 
net 33 procentus, dalis objek-
tų buvo ant bankroto ribos, o 
1999-aisiais buvo metas, kai 21-
22 valandą vakaro visas mies-
tas ir miesto prieigos paskęs-
davo tamsoje, buvo išjungiamas 
miesto apšvietimas. Manau, kad 
dėl to žmonės tik labiau panir-
davo į depresiją, tapdavo dar la-
biau pažeidžiami.

Todėl Savivaldybė nusprendė, 
kad šiuo sudėtingu laikotarpiu 
druskininkiečiai, su šeimos na-
riais ar vieni išėję pasivaikščio-
ti po miestą, turi jausti šventinę 
nuotaiką. Jie turi matyti, kad apie 
juos galvojama ir jais rūpinamasi.

– Ko palinkėtumėte sau ir 
bendruomenei ateinančiais 
metais?

– Palinkėčiau visiems susiklau-
symo, supratimo visais klausi-
mais, norėjimo kurti grožį ir gėrį. 
Ir, svarbiausia, stiprios sveikatos 
sau ir artimiesiems! 

Meras R. Malinauskas: „Geriausia šventinė dovana –brangiausių žmonių sveikata“Atkelta iš 1 psl.

Druskininkų Rotary klubo parama – nepasiturinčioms šeimoms
Druskininkų Rotary klubas tęsia 

kasmetę tradiciją Druskininkų sa-
vivaldybės šeimoms suteikti kuo 
daugiau džiaugsmingų šventinių 
akimirkų. Bendradarbiaudami su 
Druskininkų savivaldybės administ-
racija ir Socialinių paslaugų centru, 
šiais metais klubo nariai šešioms 
šeimoms suteikė paramą įsigyti bū-
tiniausių baldų, buitinės įrangos bei 
kitų namų apyvokos reikmenų.

„Rotary klubo kalėdinės paramos 
tikslas – padėti spręsti socialines 
problemas ypatingai šiuo sunkiu 
laikotarpiu, kai šeimos, gaunančios 
mažas pajamas, nėra užtikrintos 
dėl rytojaus. Norisi joms suteikti vil-
ties bei tikėjimo mažais stebuklais 
šiuo sudėtingu šventiniu laikotar-
piu“, – teigė Rotary klubo preziden-
tas Virgilijus Dirma. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija Druskininkų Rotary klubo nariai/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Būdami religingi ar ne, šį sa-
kralinį Kalėdų laukimo perio-
dą kiekvienas išgyvename kaip 
gamtos ir tradicijų kvietimą su-
sikaupti savyje, įvertinti ir pa-
leisti praeinančių metų naštą. 
Tuo pat metu pakviesti į širdį ir 
gyvenimą naujus viltingus sie-
kius, pojūčius, planus.

Druskininkų miesto muzie-
juje 2020 metais buvo ekspo-
nuojamas žinomo šviesaus at-
minimo Druskininkų dailininko 
Alfonso Šuliausko kūrinys, skir-
tas popiežiaus Jono Pauliaus II-
ojo 100-osioms gimimo meti-
nėms. Dailininkas turėjo savitą 
viziją ir asmeniškai jautrų santykį 
su šia charizmatiška išskirtine ka-
talikų pasaulio asmenybe, daug 
apie jį skaitė ir žavėjosi darbais. 
Dailininkui teko keletą kartų maty-
ti popiežių gyvai, ir tai tik dar la-
biau sustiprino jo pagarbą šiam 
kukliam bei iškiliam žmogui. 

Apie mūsų muziejuje eksponuo-
jamo darbo kūrimą papasakojo 
dailininko našlė Vida Šuliauskie-
nė: „Kai Alfonsas išgirdo, kad Jo-
nas Paulius ruošiasi 2000 metais 
įvykdyti seną savo svajonę – su-
burti ant Palatino kalvos Romoje 
visų konfesijų atstovus ir sujung-
ti juos Taikai, jis užsidegė sukur-
ti teminį darbą – didelės apimties 
paveikslą. Subrendo planas, kaip 
turėtų atrodyti šis kūrinys. Alfon-
sas pasidarė daug eskizų. Ši vizi-
ja buvo įgyvendinta per penkerius 
metus. Didžiausia problema buvo 

formatas, nes jo vaizduotėje tai 
buvo didelis darbas, o tame „skle-

pe“, kuriame buvo kūrybinės dirb-
tuvės – žemos lubos. Tai apsun-

kino darbą. O ir eksponuoti tokios 
apimties kūrinį įmanoma tik er-
dvioje salėje. Todėl vėliau jis buvo 
padovanotas Miesto muziejui. Kū-
rinio idėja buvo tokia, kad visada 
gyvenime yra dvi pusės – juoda ir 
balta. Yra pažangūs žmonės, ku-
rie aukoja gyvenimą, siekdami tai-
kos. Ir yra kita pusė – „trukdyto-
jai“, kaip jis juos vadindavo, kurie 
trukdo atlikti garbingus darbus. 
Reikėjo surinkti medžiagą apie 
vienus ir kitus, kaip jie turėtų at-
rodyti, kaip apibūdinti kiekvieną 
iš jų. Įsižiūrėjus, galima pamaty-
ti pačius baisiausius pasaulio nie-
kadėjus – Hitlerį, Staliną ir kitus. 
Paveikslo centre Alfonsas pavaiz-
davo Joną Paulių II-ąjį, globojantį 
ir laiminantį vaikus. Pačiam A. Šu-
liauskui visada svarbiausia buvo 
šeima. Todėl paveiksle popiežius 
laimina jo anūkėlius – Barborytę 
ir Mikutį, kuriems tuo metu buvo 
3 ir 4 metai. Dabar jie yra studen-
tai, vienas studijuoja Osle, kitas 
– Romoje. Fone pavaizduoti Ro-
moje, ant Palatino kalvos esantys 
rūmai, kuriuose ir buvo suburtas 
įvairių tikėjimų žmonių ratas.“

Ponia V. Šuliauskienė parodė 
ir kitą, su popiežiumi susijusį pa-
veikslą, esantį jų namuose. Tai – 
Jono Pauliaus II-ojo susitikimas 
su samdomu žudiku Mehmetu Ali 
Ahdža, kuris 1981 m. pasikėsino į 
popiežiaus gyvybę ir sunkiai jį su-
žeidė. Tai įvyko šv. Petro aikštė-
je, kai popiežius sveikino susirin-
kusius tikinčiuosius, ir sargybiniai 

negalėjo jo apsaugoti. Kulka pa-
taikė į pilvą, taigi vėlesnis išgiji-
mas buvo tiesiog stebuklingas. 
„Kodėl jūs nemirėte?“ – klausė 
žudikas Joną Paulių II-ąjį, kai šis 
aplankė jį kalėjime su atleidimu. 
Vėliau ta kulka buvo įmontuota į 
Fatimos Mergelės Marijos pos-
tamentą. Šokiruojančio įspūdžio 
paveiktas, A. Šuliauskas nutapė 
popiežiaus portretą su žudiku.

Nors dailininkas netapo kunigu, 
kaip svajojo jo motina, tačiau tėvų 
pasėta dvasingumo sėkla jame 
augo visą gyvenimą. A. Šuliauskas 
visada su didžia pagarba ir jaudu-
liu prisiliesdavo prie sakralinių žmo-
gaus būties momentų, prie asmeny-
bių, kurios pasirinko tikėjimo, taikos 
ir dvasinio žmonių švietimo kelią.

Džiaugiamės, kad Druskininkų 
miesto muziejus  galėjo supažin-
dinti lankytojus su žymaus mies-
to dailininko A. Šuliausko darbu. Ir 
palydėkime 2020 metus įžvalgiais 
dailininko A. Šuliausko žodžiais, 
išsakytais filme „Gyvenimo vėjai“: 
„Kartais atėjusi nelaimė suku-
ria įspūdį, kad tai jau yra pasau-
lio pabaiga. O Laikas, geriausias 
gydytojas, parodo, jog tai yra tik 
etapas gyvenime, ir reikia jį mo-
kėti pereit, pergyventi“.

Išlikime optimistais ir kurkime 
naujas svajones!

Parengė Inga Paltarackaitė–
Van Gucht, Druskininkų 

miesto muziejaus vyriausioji 
muziejininkė

Viltis ir būties apmąstymai A. Šuliausko paveiksle Druskininkų miesto muziejuje

Druskininkų miesto muziejuje 2020 metais eksponuotas šviesaus atminimo dailininko A. 
Šuliausko kūrinys, skirtas popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 100-osioms gimimo metinėms/
Muziejaus archyvo nuotrauka

Naujos galimybės parkūro sporto šakai Druskininkuose

Projekto metu „DruskininkaiRunners“ rengė nuolatines treniruotes visiems norintiesiems/Deivido Laukionio nuotrauka

Deividas Laukionis

2020-eji vietinei parkū-
ro komandai „Druskininkai-
Runners“ buvo pilni džiugių 
naujienų. Praėjusių metų pa-
baigoje penki komandos na-
riai kartu su Druskininkų jau-
nimo užimtumo centru parašė 
ir pateikė projektą Europos 
solidarumo korpusui. Kas iš 
to? Ogi finansavimas nuosta-
biai ir netradicinei sporto ša-
kai ir dar saugesnės sąlygos 
išmokti viso to, ką druskinin-
kiečiai praktikuoja jau daugiau 
nei dešimt metų! 

„Vienybė judant“ – taip vadi-
nasi projektas, kurio tikslas yra 

pagerinti parkūro ir laisvojo bė-
gimo sąlygas pirmiausia Drus-
kininkuose, o paskui – ir visoje 
Lietuvoje. Projektas suteikė ga-
limybę parkūro atstovams įsigyti 
nemažai naujo inventoriaus, ku-
ris užtikrins saugų, greitą tobulė-
jimą treniruočių metu ir atneš di-
delę vertę Druskininkams – bus 
naudojamas dar daugybę metų. 
Projekto metu „Druskininkai-
Runners“ rengė nuolatines tre-
niruotes visiems norintiesiems, 
suorganizavo vieną stovyklą, 
dalyvavo įvairiuose renginiuo-
se ir varžybose, tokiose kaip 
„Mamgrow winter JAM“ ir „Holy 
Pine”, kuriose po įnirtingo varžy-
mosi pelnė prizines vietas. 

Projekto metu komanda buvo 
užsibrėžusi dar vieną tikslą – su-
kurti pilnametražį filmą parkū-
ro tema, tačiau čia kortas šiek 
tiek sumaišė COVID-19 situacija 
Lietuvoje. Filmo sukurti nepavy-
ko, tačiau komanda nepasidavė 
ir sugebėjo vasaros metu nufil-
muoti vaizdo klipų seriją, kurio-
je parodė, kaip atrodo skirtingų 
Lietuvos miestų parkūro aikšte-
lės. Komanda apsilankė Alytuje, 
Birštone, Druskininkuose, Kau-
ne, Kėdainiuose, Vilniuje ir pa-
kalbino tų miestų parkūro atsto-
vus. Jau greitai vaizdo klipus bus 
galima rasti „DruskininkaiRun-
ners“ youtube kanale. 

„Nepaisant to, kad karanti-

nai apribojo parkūro treniruo-
čių kiekį, į jas pritraukėme tikrai 
nemažai naujų žmonių“, – sakė 
Evaldas. 

Negalima nepaminėti moko-
mųjų vaizdo klipų, kuriuos taip 
pat galite rasti „DruskininkaiRun-
ners“ youtube kanale! Šiuo metu, 
stebėdami vaizdo įrašus, gali-
te išmokti tris skirtingus parkūro 
judesius ir visiems nuostabą ke-
liantį atbulinį salto. Bet tai dar ne 
viskas – per ateinančius metus 
tokių mokomųjų klipų bus dar ne 
vienas ir ne du! Projektas įgyven-
dintas sėkmingai, pasisemta ne-
mažai naujos patirties ir įgūdžių. 
Sukurta daug dalykų, kurie dar 
ilgą laiką padės parkūro bei lais-

vojo bėgimo sporto šakoms vie-
ningai tobulėti ir judėti pirmyn.

O kas komandos laukia toliau? 
Pamatysime visi kartu. Bet čia ti-
krai ne paskutinis šuolis pirmyn, 
siekiant padėti žmonėms judė-
ti laisvai! O dabar likite sveiki, 
judrūs ir laimingi – to linki visa 
„DruskininkaiRunners“ komanda!

Projekto „Vienybė judant“ 
trukmė – 8 mėnesiai. Finan-
suota suma – 4000 Eur. Pro-
jektą finansavo Europos soli-
darumo korpusas. Viską apie 
projektą ir dar daugiau galite 
sužinoti suvedę „#vienybeju-
dant” bet kurioje socialinėje 
platformoje ar interneto nar-
šyklėje.
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Ir vėl per slenkstį ritasi metai, paskendę švenčių 
šurmuly.

Ir vėl nauji dienų verpetai įsuks savajam sūkury…
Ir džiaugsimės, ir kartais klupsim, tačiau keliausime 

pirmyn,
o vakarais ramybę supsim paguldę šiltame lopšy.

Sveikiname Jus su gražiausiomis žiemos šventėm!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, darbuose naujų drąsių 

idėjų ir prasmingų darbų. Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų  
Naujųjų metų!

Druskininkų TAU vardu, 
rektorius Jonas Valskys

Mielieji,
stebuklų kupinas šventinis laikotarpis 
lai būna ramiu atokvėpiu kasdieninės 

rutinos bėgime, jaukia šilumos 
akimirka, atspirties tašku naujoms 

bendroms pergalėms.
Tegul 2021-ieji atneša vien tik 

džiaugsmą, sveikatą ir sėkmę! Jaukių 
šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų 

Jums bei Jūsų artimiesiems!

VšĮ Druskininkų ligoninės kolektyvo 
vardu, direktorė Evelina Raulušaitienė

Lėkė metai, kaip paukščiai pro šalį,
raizgės raukšlės ir balo plaukai.

Tik širdis patikėti negali,
kad tiek daug jau galėjo praeit...

Mylimas sūnau, broli, Viktorai Kriaučiūnai, 
gruodžio 25-ąją minėsi savo gražų jubiliejų! Nusimesk 

rūpesčių naštą ir gyvenk dėl savęs! 

Mamytė ir sesuo Dalia su šeima iš Palangos
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Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dir-
bantis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje.

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

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

Mieli skaitytojai,
sakoma, kad tikėjimas įmanomus padaro visus dalykus, meilė viskam suteikia 

šviesių spalvų, o viltis užtikrina, kad viskas tikrai klostysis gerai. Artėjančių Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai linkime, kad Jums ir Jūsų artimiesiems 
niekada nepritrūktų visų trijų šių nuostabių dalykų! 

Lai mielos Jums brangių žmonių šypsenos, šviesios mintys, sėkmė darbuose, jaukūs 
namai, mylimi ir mylintys žmonės, patikimi draugai, mažos ir didelės pergalės tampa 
Jūsų kasdienybe ne tik per Didžiąsias metų šventes, bet ir visus ateinančius metus!

„Mano Druskininkai“ komandos vardu,
redaktorė Laima Rekevičienė

Kviečiame teikti pretendentus 
Kultūros puoselėtojo 

premijai gauti

Druskininkų savivaldybė gar-
bingiausią kultūros srityje ap-
dovanojimą – Kultūros puo-
selėtojo premiją – nuo 2001 
metų skiria labiausiai nusipel-
niusiems Druskininkų kraš-
to meno žmonėms bei kolek-
tyvams. Premija skiriama už 
reikšmingą, aktyvią ir kūry-
bingą veiklą kultūros ir meno 
srityje: puoselėjant ir sklei-
džiant profesionalųjį bei mė-
gėjų meną, ugdant Druskinin-
kų bendruomenės tradicijas, 
plėtojant edukacinę veiklą, ku-
riant menines programas, or-
ganizuojant kultūros renginius 
druskininkiečiams bei kurorto 
svečiams, rengiant bei įgyven-
dinant naujus, novatoriškus 
kultūros projektus, dalyvau-
jant ir reprezentuojant Drus-
kininkų savivaldybę svarbiau-
siuose respublikiniuose bei 
tarptautiniuose festivaliuose, 
konkursuose, inicijuojant ir re-
alizuojant garso, vaizdo įrašų 
bei kitų leidinių, užtikrinančių 
nematerialaus paveldo išsau-

gojimą, leidybą.
Druskininkų kultūros puoselėto-

jo premijai gauti gali būti pristato-
mi mūsų kraštui nusipelnę Drus-
kininkų savivaldybėje ir kitose 
Lietuvos vietovėse  gyvenantys fi-
ziniai asmenys, meno kolektyvai, 
studijos, būreliai, klubai, asocia-
cijos, kitos visuomeninės kūrėjus 
vienijančios institucijos.

Laukiame savivaldybės kultūros 
ir švietimo įstaigų, asociacijų, kitų 
visuomeninių kūrėjus vienijančių 
institucijų pasiūlymų dėl Kultūros 
puoselėtojo premijos skyrimo iki 
2021 m. sausio 8 d. 

Druskininkų savivaldybei el. 
paštu naurimas.michailiuk@
druskininkai.lt kartu su preten-
dento siūlymu turi būti pateikti ir 
šie dokumentai:

1.Pretendento gyvenimo ir vei-
klos aprašymas.

2.Rekomendacija (kultūros ir 
švietimo įstaigų, asociacijų ir pa-
našiai).

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Pernai Kultūros puoselėtojo premija įteikta Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorei L. 
Stugienei/Justino Kygos nuotrauka

Parduotuvės „Dūzgia“ šeimininkas 
M. Sankauskas skelbia kalėdinės 

loterijos laimėtojus:
10 Eur vertės čekį apsipirkti 

parduotuvėje „Dūzgia“ laimėjo 
Jūratė Jezerskaitė, 20 Eur – Lina 
Derliūnienė, o 30 Eur – Gvidas 
Bendaravičius. 

Sveikiname laimėtojus! 
Mus rasite: L. Giros g. 19, 

Druskininkai
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Užuojautos

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka,

tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyva išlieka…

Dėl mylimos sesers Onutės mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Danutę Jatkevičienę.

„Bočių“ moterų vokalinis 
ansamblis „Druskelė“

Dėl mylimos sesers Janės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Sigitą Sušinską 

Melioratorių g. 14 namo 
laiptinės kaimynai

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

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

Dėl Juozo Lipsko mirties 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Virginiją, sūnų Ernestą 

bei artimuosius.

DNSB „Saulutė“ gyventojai

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių 
spalvų natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas! 
L. Giros g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Jau nepareis....
Neties Jums rankos...

Tik meilė Jos išliks gyva,
Tik akys – dvi šviesiausios žvaigždės –

lydės gyvenime ir nuolat bus šalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Laurą Miškinytę, 
netekus mylimos Mamytės.

DNSB „Gojus“ gyventojai

Nėra mirties, tik vėjo verksmas 
vidur paklydusių laukų, 

tik sutemų šaly pavargę žingsniai, 
tik Motinos ranka ant geliančios kaktos, 

kuri dabar išliks tik prisiminimuos...

Mirus brangiai Mamytei, 
nuoširdžius užuojautos ir paguodos žodžius skiriame 

Nelei Ridulieinei. 

Druskininkų PSPC kolektyvas 

Kodėl nelaimės niekada nesibeldžia?..
Kiek sielvarto išvengtume tada.

Paėmusios tai, ką turime brangiausia – išeina, 
O mums lieka tuštuma...

Mirus brangiam Tėveliui Juozui Lipskui, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Virginiją, sūnų Ernestą 

ir artimuosius.

Buvę Juozo bendradarbiai ir 
garažų bendrijos „Ratas“ kolektyvas
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LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingi 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį socialinės 

paramos administravimo srityje
1. SPECIALISTAS, DIRBANTIS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO SRITYJE
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 5,50.

Reikalavimai:
1. Išsilavinimas:
1) įgytas socialinio darbo kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnis arba baigta 

socialinio darbo studijų krypties programa ir įgytas socialinių mokslų kvalifikacinis (profesinio bakalauro, 
bakalauro, magistro) laipsnis, arba 

2) iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytas kitas kvalifikacinis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laips-
nis ir socialinio darbuotojo kvalifikacija ar baigta socialinio darbo studijų programa, ar socialinės apsaugos 
ir darbo ministro nustatyta tvarka baigti socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirti mokymai. 

2. Socialinės paramos srities teisės aktų išmanymas.
3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
4. Geri darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai.
5. Atidumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga reputacija, gebėjimas dirbti komandoje.
Privalumas – patirtis socialinės paramos teikimo srityje.

Darbo pobūdis:
1. Gyventojų prašymų dėl socialinių paslaugų ir kitos paramos priėmimas ir gyventojų konsultavimas.
2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
3. Finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimas.
4. Globėjų ir globotojų paieška, konsultavimas ir jų prašymų priėmimas.
5. Teisės aktų ir sutarčių projektų, raštų, pažymų, ataskaitų rengimas.
6. Duomenų registravimas ir tvarkymas.

2. SPECIALISTAS, DIRBANTIS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO SRITYJE 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 5,00.

Reikalavimai: 
1. Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas ir profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
2. Socialinės paramos srities teisės aktų išmanymas.
3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
4. Geri darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai.
5. Atidumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga reputacija, gebėjimas dirbti komandoje.
Privalumas - patirtis socialinės paramos teikimo srityje.

Darbo pobūdis:
1. Gyventojų prašymų dėl socialinės paramos priėmimas ir gyventojų konsultavimas.
2. Teisės į socialinę paramą nustatymas.
3. Pajamų ir išmokų dydžio apskaičiavimas.
4. Besikreipiančiųjų dėl socialinės paramos gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimas.
5. Teisės aktų ir sutarčių projektų, raštų, pažymų, ataskaitų rengimas.
6. Duomenų registravimas ir tvarkymas.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentus prašome siųsti el. p parama@druskininkai.lt iki 2021 m. sausio 10 d. įskaitytinai.
Pasiteirauti galima tel. (8-313) 53 708 arba el. p. parama@druskininkai.lt
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2020.12.26 d.
Šeštadienis

2020.12.25 d.
Penktadienis

2020.12.27 d.
Sekmadienis

2020.12.28 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Bitė Maja.
06:15 Kalėdinis Bethoveno 

nuotykis.
07:45 Lujis, Luka ir sniego mašina.
09:00 Premjera. Pieno baras. 
09:15 Šokliukė ir Kalėdų eglutė. 
09:45 Premjera. Elniuko Ailo kelionė 

per Laplandiją.
11:15 Gražuolė ir pabaisa.
12:55 Urbi et Orbi. Popiežiaus Pran-

ciškaus kalėdinis sveikinimas Miestui 
ir Pasauliui. 

13:30 Kalėdinis interviu su Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu.

13:50 Cirko programa. „Saulės cirkas“. 
15:25 Klausimėlis. 
16:00 Skambančios Kalėdos.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Tegyvuoja meilė! 
00:40 Michaelo Buble koncertas 

BBC studijoje.
01:45 Kalėdos „Rivjeroje“.
03:20 „Ten Walls“ koncertas „Simfo-

nija“ su Lietuvos valstybiniu simfoni-
niu orkestru. 

05:05 Beatos virtuvė. 

05:40 „Troliai Mumiai ir žie-
mos pasaka“.

07:10 „Vienas namuose 3“.
09:20 „Hortonas“.

11:00 „43-iasis Monte Karlo tarptau-
tinis cirko festivalis“.

12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „43-iasis Monte Karlo tarptau-

tinis cirko festivalis“.
13:45 „Sniego šunys“.
15:45 PREMJERA „Merė Popins su-

grįžta“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 2020. 192 s.
17:22 PREMJERA „Merė Popins su-

grįžta“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENK-

TADIENIO FILMAS „Ledo šalis 2“.
21:25 VAKARO KINO TEATRAS 

„Melagiai“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Melagiai“. 
23:10 „Blogos mamos ir jų Kalėdos“.
01:20 „Kalėdinė istorija“.
03:00 „Perl Harboras“.

07:00 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“.

07:25 Drąsusis elniukas 
Eliotas.

09:00 Legendos susivienija.
10:50 Haris Poteris ir paslapčių 

kambarys.
14:00 Rašalo širdis.
16:05 Naujokas.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Fantastiniai gyvūnai ir kur 

juos rasti.
22:05 PREMJERA Bohemiškoji 

Rapsodija.
00:50 Penkiasdešimt pilkų atspalvių.
02:55 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „24/7“.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 Laikykitės ten su An-

driumi Tapinu. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Mūsų gyvūnai. 
13.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuvos komiko vakaras. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuvos komiko vakaras. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Koncertas Tenoriada.
22.30 Reporteris. 
23.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
23.30 Lietuvos komiko vakaras. 
02.10 Koncertas Tenoriada. 
03.50 „Reali mistika”.
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 

06:20 41-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.

08:05 Mumija.
10:30 42-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko festivalis.
13:05 Užšaldytas.
14:45 Drakonai dvyniai.
16:55 Mumijos sugrįžimas.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 „PREMJERA Jekaterina Di-

džioji“.
22:40 Kaip išgyventi Kalėdas.
00:30 Nojaus laivas.
02:50 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Noelio cirkas.
07:45 Bjaurusis Aš.
11:00 Gamtos cirkininkai.
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bazilikos. 
13:15 Koncertas „Saldžios Kalėdos“. 
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde – Kalėdos. 
22:35 Premjera. Roko opera „Jėzus 

Kristus superžvaigždė“.
00:20 Gamtos cirkininkai.
01:15 Gražuolė ir pabaisa.
04:30 Frenki Dreik paslaptys.

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 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas?  
12:55 Gyvūnų Kalėdos.
13:50 Mis Marpl 4/4 s. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Su Kalėdom, po velnių.
17:10 Dainuoju Lietuvą. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Mokslo apdovanojimų „Lietu-

vos šviesa“ pristatymas. 
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Langas į valdžią. 
22:00 Premjera. El Padre Medico. 
23:45 Tėvai vieni namuose. 
01:15 Kino žvaigždžių alėja. Kartą 

per Kalėdas.
03:00 Kalėdos su Erica Jennings. 
04:25 Mis Marpl 4/4 s. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge. (su vertimu į gestų k.).
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Komanda.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 nepri-

klausomybės metų.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).

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

09.00 Vyrų šešėlyje. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

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

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

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.

08:00 „Simpsonai“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Ledinis karštis“.
11:40 „Olafo nuotykiai ledo šalyje“.
12:05 „Pono Poperio pingvinai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Pono Poperio pingvinai“.
14:00 „Palikti sniegynuose“.
16:35 „Vienas namuose 4“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Vienas namuose 4“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Vandens forma“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Vandens forma“.
00:05 „Piršlybos“.
02:20 „Egzodas. Dievai ir karaliai“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Ledynmetis. Mamu-

to Kalėdos“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Žalioji byla“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 PREMJERA „Šviesios istorijos“. 
12:55 „Netikra vienuolė“.
15:05 „Ir velnias dėvi Prada“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ir velnias dėvi Prada“.
17:25 Improvizacijų šou „Bravo!“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Parodijų šou „Klo(u)nas“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kalnas tarp mūsų“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kalnas tarp mūsų“.
00:20 „Dingusi šeima“.
02:10 „Melagiai“. 

06:15 „Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas“.

06:40 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“.

07:05 Legendos susivienija.
08:45 Svajoklis Budis.
10:25 Katinas su skrybėle.
12:05 Haris Poteris ir Azkabano ka-

linys.
14:55 Denis - grėsmė visuomenei. 

Kalėdos.
16:40 Kelionė į paslaptingąją salą.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 PREMJERA Fantastiniai gy-

vūnai. Grindelvaldo piktadarystės.
22:10 PREMJERA Rocketman.
02:40 Bohemiškoji Rapsodija.
04:55 Programos pabaiga.

06:25 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“.

06:50 Piratai! Nevykėlių 
kompanija.

08:30 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas 
į Ozo šalį.

10:05 Kung Fu Panda.
11:50 Haris Poteris ir Fenikso brolija.
14:35 Didžiosios motušės namai.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 PREMJERA Žaidimas su 

ugnimi.
21:25 Tėtukas namie 2.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Tęsinys Tėtukas namie 2.
23:25 Mergų balius.

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

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

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

liautojo dienoraštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.

06:40 42-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.

09:00 „Arabijoje su Leviso-
nu Vudu“.

10:05 „Diena laukinėje gamtoje“.
11:10 Neliečiamasis.
13:20 Auksinės mandragoros 2019. 

Didieji pasaulio magai.
15:30 Žmogus – orkestras.
17:15 Piko valanda.
19:30 Mumija. Drakono imperato-

riaus kapas.
21:30 „PREMJERA Jekaterina Di-

džioji“.
22:40 Devyni jardai.
00:45 Kaip išgyventi Kalėdas.
02:20 Programos pabaiga. 

06:30 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija. 

07:30 „Pričiupom!“.
08:00 „Varom!“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos komandinis galiūnų 

čempionatas. 
09:50 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:00 Auksinės mandragoros 2019.
13:10 Prancūzijos magijos čempio-

natas 2019.
15:10 Aukštas blondinas juodu batu.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Juventus - Žalgiris. 
19:30 Skorpionų karalius.
21:20 „PREMJERA Jekaterina Di-

džioji“.
22:30 Dakaras 2021. 
23:00 Visi pasaulio pinigai.
01:30 Devyni jardai.
03:15 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika”.

07:25 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:50 „Žiurkių medžiotojas“.
09:50 „Pėdsakas“.

10:50 „Privatus detektyvas Magnumas“.
11:50 „CSI. Majamis“.
12:50 „Mano virtuvė geriausia“.
15:00 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 Betsafe-LKL čempionato 

rungtynės. 
21:00 Stalingradas.
23:35 Skorpionų karalius.
01:15 Visi pasaulio pinigai.
03:25 „CSI. Majamis“.

06:00 „Stivenas Visata“.
06:45 „Nepaprastas Gu-

muliuko gyvenimas“.
07:10 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

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

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
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 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Plėšikai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Plėšikai“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „Kalėjimo bėgliai“.
02:10 „Kobra 11“.
03:15 „Moderni šeima“.
03:50 „Kaulai“.
04:40 „Legendinės meilės“. 
05:35 „Gyvenimo išdaigos“.

16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
19.00 Lietuvos kūrėjai. 
20.00 Žinios.
20.30 Gyvai. Rondo. 
21.30 Gyvai. Išjunk šviesą. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Lietuvos kūrėjai. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 Lietuvos kūrėjai. 

07:35 Medžioklės sezonas atidarytas.
09:05 Piratai! Nevykėlių kompanija.
10:50 Haris Poteris ir ugnies taurė.
13:50 PREMJERA Saulės cirkas. 

Visatos pakrašty.
15:35 Keistuolis Deivas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Žmogus-Voras. Grįžimas 

namo.
22:10 PREMJERA Mergų balius.
00:15 PREMJERA Traukinių žymė-

jimas 2.
02:30 Rocketman.
04:25 Programos pabaiga.

04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.
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2020.12.29 d.
 Antradienis

2020.12.30 d.
 Trečiadienis

2020.12.31 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Berlyno „ALBA“ – Kauno „Žalgiris“. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 El Padre Medico. 
04:45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:40 Gyčio Paškevičiaus koncertas 

„Draugams“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Monikos Liu koncertas festi-

valyje „Midsummer Vilnius 2020“.
19:45 Naujieji su „Dviračio žiniomis“.
20:30 Panorama.
21:00 Metų panorama.
22:00 Naujieji Metai su LRT. 
23:57 LR Prezidento Gitano Nausė-

dos naujametinis sveikinimas Lietuvai.
00:02 Naujieji Metai su LRT. 
00:20 Saulius Prūsaitis „Namo ne-

reiks pareit!“. 
01:35 U2 koncertas „Experience“ iš 

Berlyno.
02:50 Antikvariniai Kašpirovskio 

dantys. 
03:45 Andriaus Mamontovo „Elek-

tromechaninis koncertas“.
05:30 Pasivaikščiojimai. 

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

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

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
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 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Baudžiamasis būrys“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „Kalėjimo bėgliai“.
02:10 „24 valandos. Palikimas“.
03:10 „Moderni šeima“.
03:40 „Auksiniai svogūnai“. 06:10 „Simpsonai“.

07:10 „Sniegas“.
09:00 „Vienas namuose 4“.
10:50 „Sniego karalienė. 

Veidrodžių šalis“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Sniego karalienė. Veidro-

džių šalis“.
12:30 „Laiko vingis“.
14:40 „Simpsonų filmas“.
16:15 „Briusas Visagalis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Briusas Visagalis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Spragtukas ir keturios 
karalystės“.

06:20 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“.

06:45 Kung Fu Panda.
08:20 Tomas ir Džeris Marse.

09:45 Madagaskaras.
11:30 Haris Poteris ir netikras princas.
14:30 Didžiosios motušės namai 2.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Karatė vaikis.
22:30 Būk kietas.
00:15 Tėtukas namie 2.

06:25 „Tomo ir Džerio šou“.
06:50 Madagaskaras.
08:20 Tomas ir Džeris.
09:55 Didysis šunų pabė-

gimas.
11:40 Haris Poteris ir mirties relikvijos. 
14:30 Didžiosios motušės namai. 

Obuolys nuo obels.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Kaip Aladinas žmoną gelbėjo.
21:35 Ponas ir ponia gangsteriai.
23:40 PREMJERA Vienuolė.
01:25 Būk kietas.

06:25 „Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas“.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“.
07:15 Didysis šunų pabėgi-

mas.
08:55 Didysis Tomo ir Džerio nuotykis.
10:05 Užburtoji Ela.
11:50 Haris Poteris ir mirties relikvijos. 
16:25 Krokodilas Dandis.
18:30 Žinios.
19:50 Dakaras 2021. 
20:00 Naujieji su LNK kanalų šeima. 
00:00 Muzikinė kaukė. 
01:30 Monique ir Justino Jaručio mu-

zikinė dvikova „Red Bull Soundclash“.
03:40 Aš Žvaigždė. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Vyrų šešėlyje. 
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
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 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Lietuvos komiko vakaras. 
14.00 „Moteris ir keturi jos vyrai”. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Nauja diena. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Pliusas”. 
22.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
00.30 Koncertas Tenoriada. 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Nauja diena. 
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika“.

06:35 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Žiurkių medžiotojas“.
09:35 „Pėdsakas“.

10:30 „Rozenheimo policija“.
11:30 „Diena laukinėje gamtoje“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
15:00 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Elijaus knyga.
23:20 Stalingradas.
01:45 „Fortitudas“.
02:35 „CSI. Majamis“.

06:20 „Strėlė“.
07:15 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:40 „Žiurkių medžiotojas“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:40 „Rozenheimo policija“.
11:40 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
15:00 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 Betsafe-LKL čempionato 

rungtynės.
21:00 Sniegynų įkaitai.
23:20 Elijaus knyga.
01:30 „Fortitudas“.
02:20 „CSI. Majamis“.

07:10 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:20 „Žiurkių medžiotojas“.
09:15 „Pėdsakas“.

10:10 „Rozenheimo policija“.
11:05 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
12:10 36-asis Pasaulinis rytojaus 

cirkas.
14:00 Tėtušiai.
15:50 Galaktikos gelbėtojai.
17:55 Aeroplanas.
19:40 San Andreas.
21:55 Didingiausias filmas.
23:25 Bulvarinis skaitalas.
02:15 Sniegynų įkaitai.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

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

čiakelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
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 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Palikti Aliaskoje“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Palikti Aliaskoje“.
00:10 „Kaulai“.
01:15 „Kalėjimo bėgliai“.
02:10 „24 valandos. Palikimas“.
03:10 „Moderni šeima“.
03:40 „Kaulai“.
04:40 „Legendinės meilės“. 
05:35 „Gyvenimo išdaigos“.

01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Vyrų šešėlyje. 
04.50 „Reali mistika“.

21:25 Šventinė programa „Gero va-
karo šou. Naujųjų belaukiant“. 

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 Šventinė programa „Gero va-

karo šou. Naujųjų belaukiant“. 
23:58 Lietuvos Respublikos Prezi-

dento Gitano Nausėdos naujametis 
sveikinimas.

23:59 Šventinė programa „Gero va-
karo šou. Naujųjų belaukiant“. 

00:05 „Ingos Valinskienės naujame-
tis koncertas Aš laimINGA“. 

02:30 „Auksiniai svogūnai“. 
05:15 „Gyvenimo išdaigos“.

2021.01.01 d.
 Penktadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Pieno baras. 
06:15 Ponas Žirnis ir Šermanas.
07:45 Kaip prisijaukinti slibiną.
09:30 Premjera. Stebinantis triušių 

pasaulis.
10:25 Kas ir kodėl? 
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei taikos 

dienai. 
12:45 Vienos filharmonijos orkestro 

2020-ųjų Naujametis koncertas. 
15:15 Monique: „Virš vandens“ su 

orkestru.
16:15 Justino Jaručio koncertas fes-

tivalyje „Midsummer Vilnius 2020“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Bridžitos Džouns dienoraštis.
01:45 Bridžitos Džouns kūdikis.
03:45 Monikos Liu koncertas festiva-

lyje „Midsummer Vilnius 2020“ (kart.).
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:40 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:10 „Ilgo plauko istorija“.
07:40 „Simpsonų filmas“.

09:15 „Sniegas 2“.
11:05 „Kalėdų karštligė 2“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Kalėdų karštligė 2“.
13:00 „Ilgai ir laimingai: Pelenės is-

torija“.
15:30 „Narnijos kronikos: liūtas, 

burtininkė ir drabužių spinta“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Narnijos kronikos: liūtas, 

burtininkė ir drabužių spinta“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENKTA-

DIENIO FILMAS „Didysis šou meistras“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Moterys meluoja geriau. Robertėlis“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Moterys meluoja geriau. Robertėlis“. 
23:35 „Kodas 999“.
01:45 „Palikti Aliaskoje“.
03:40 „Briusas Visagalis“.

07:20 Didysis Tomo ir Dže-
rio nuotykis.

08:30 Užburtoji Ela.
10:20 Alvinas ir burundukai 4.

12:10 Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai.

14:20 Titanų įniršis.
16:30 Krokodilas Dandis 2.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Kongas. Kaukolės sala.
21:50 Tarp žvaigždžių.
01:05 Pagirios Las Vegase.

05.29 Programa.
05.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Nauja diena. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 Koncertas Tenoriada. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 „Lietuvos komiko vakaras“ . 
14.00 „Vasara baigiasi rudenį”. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Gyvai. Vairas.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Jausmai”. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 „Lietuvos komiko vakaras“.
23.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Gyvai. Vairas. 
04.00 Mūsų gyvūnai. 
04.25 Bušido ringas. 
04.50 „Reali mistika“.
05.40 Kaimo akademija. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 

06:35 Tėtušiai.
08:20 Aeroplanas.
10:05 „Geriausias žmo-

gaus draugas“.
12:05 37-asis Pasaulinis rytojaus 

cirkas.
14:05 Dūris skėčiu.
16:00 Aeroplanas 2. 
17:40 Hankokas.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 12 stipriausių.
00:00 Bulvarinis skaitalas.

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

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

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

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. 
Tel. 8 600 48622

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

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

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios 
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas 

nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

Perku auksą, atsiskaitau iš karto, 
galiu atvykti. Tel. 8 685 04034

 Dovanojame kačiukus 4-5 mėn. nuostabius, mielus, įvairių 
spalvų. Tel. 8 655 58772

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

Tel. +370 686 43950

Dovanoja 3 
mielus 

kačiukus. 
Tel. 8 625 58498

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

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

Apleisto sklypo tvarkymas, valymas. Medžių genėjimas-
pjovimas. Metalo laužo išvežimas, supirkimas. Šiukšlių 

išvežimas, transporto paslauga. Tel. +370 628 75156

Perku mūrinį garažą Gar-
dino g. 

Tel. 8 686 05121
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Asmeniniai skelbimai
miško, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, yra elektra, miesto ko-
munikacijos. Tel. 8 602 10802

Parduodamas sodo sklypas 
Druskininkų sav., Jaskonyse 
(Rožių g. 7) su  namu, tinka-
mu gyventi žiemą: 1,5 aukšto, 
80 kv. m, vietinis vandentiekis 
ir nuotekų sistema, rūsys, 
terasa, balkonas, pavėsinė 
automobiliui, yra šiltnamis. 
Kaina – 30 000 Eur.  
Tel. 8 655 99617

Parduodami sklypai Neravuo-
se po 12,5 arų, šalia pagrindi-
nio kelio. Tel. 8 623 57433

Viečiūnuose parduodamas 
žemės paskirties sklypas – 23 
arų, netoli miško ir „Maxima“ 
prekybos centro. Sodo na-
melis su priestatu „Paparčio“ 
soduose, kaina – 25 000 Eur. 
Tel. 8 601 88109

Nuoma

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

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

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

Išnuomojamas erdvus 3-4 
kambarių butas Ateities g. 
pradžioje. Kaina 250 Eur + 
pa-slaugos. Tel. 8677 71255

Miškas, mediena, malkos

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

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-

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

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

Nekilnojamas turtas

1-o kambario butas 4 aukšte, 
po remonto. Kaina – 26 000 
Eur. Tel. 8 602 28830 

Parduodamas 2 kambarių 
49,99 kv. m butas Ateities 
g., 6 aukšte iš 6. Yra tamsus 
kambarys ir 2 balkonai. Na-
mas – 2017 m. renovuotas, 
mokesčiai yra išmokėti. Kaina 
– 36 000 Eur.  
Tel. 8 611 37633

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

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavi-
mo vieta naujesnės statybos 
name Liepų g. 2A.  
Tel. 8 687 37575

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

Parduodamas 3 kambarių 
61,05 kv. m butas Šiltnamių 
g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 46 
000 Eur. Tel. 8 687 37575

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

22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, 
komunikacijos, puikus priva-
žiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 
derinama. Tel. 8 624 69222

30, 66 arų namų valdos skly-
pas. Tel. 8 674 25622

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai M. K. Čiurlionio g., šalia 

Įvairios malkos: rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotos. Atvežu.  
Tel. 8 698 39795

Parduodu pušines, alksnines, 
beržines malkas, atvežu. Tel. 
8 676 68549

Transporto priemonės ir jų 
dalys

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

„Moskvich“ lingės.  
Tel. 8 604 57914

Parduoda automobilinį 100 l 
balioną su dujomis, vožtuvu, 
galiojančia patikra ir tvirtinimo 
konstrukcija. Kaina – 100 Eur. 
Tel. 8 672 18775

Įvairūs daiktai

Dekoratyvinės servetėlės 
(spalvotos). Tel. 8 313 53611

Spausdintuvas „Canon Pixma 
MG2150“, kaina – 30 Eur. 
Plazminis televizorius „Sa-
msung“, įstrižainė – 120 cm, 
kaina – 180 Eur.  
Tel. 8 601 88109

Virtuvinės spintelės – 4 vnt., 1 
pastatoma spintelė, virtuvinis 
kampas. Simbolinė kaina. Tel. 
8 682 95386

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
lauko tualetas (medinis).  
Tel. 8 656 38881

Brazilų gamybos siuvimo 
mašina „Singer“, televizorius 
„Philips“ su priedėliu, austos 
vilnonės lovatiesės, rusiška 
sulankstoma lovelė, pakabina-

Ieškau kas galėtų gaminti bei kurti originalius rankų darbo 
gaminius (megzti, siūti, drožti, austi, lipdyti ir t.t.) pagal užsa-
kymą ARBA perku jau pagamintus. Svarbu – kruopštumas. 
Atlygis – derinamas. Savo darbų pavyzdžius siųsti el.p. 
birutevaidilute@gmail.com Tel. 8 616 74685

mi šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Philips“ (37 cm) 
įstrižainė – 12 Eur, kinesko-
pinių TV ir TV priedėlių „TV 
STAR“ distanciniai pulteliai 
ir Scart laidai – nuo 2 Eur,  
įkrovikliai ir ausinės – 2 Eur, 
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur, 
kompaktinių diskų metalinis 
stovelis (aukštis – 65 cm, tal-
pa – 37 vnt.), skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, 
pakabinami šviestuvai – nuo 5 
Eur. Tel. 8 686 43600

Prekybiniai manekenai, 1 vnt. 
– 80 Eur. Tel. 8 614 96329

Žemės ūkio produkcija

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

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

Perka

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

Perku drebulės medieną išsi-
pjovimui, sunkvežimių „Ural“, 
„Zil131“ padangas.  
Tel. 8 688 50704

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

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

Gal kas sutaisytų muzikinį centrą „Sony“? Tel. 8 610 32040

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

Perku mūrinį garažą Gardino 
g. Tel. 8 686 05121

Perku rusišką automobilį arba 
motociklą, gali būti su defek-
tais. Taip pat pirkčiau senovi-
nius eglutės žaisliukus.  
Tel. 8 606 59756

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galintis 
slaugyti asmenį po insulto. 
Tel. 8 682 11271

Ieško darbo

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

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

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

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

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

Dovanoja

Dovanoju skalbimo mašiną. 
Tel. 8 670 84742
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Laima Rekevičienė

Prieš Didžiąsias metų šven-
tes, ko gero, daugelis su-
simąstome, kokie gi buvo 
mūsų metai ir kokių lūkesčių 
turime ateinančiaisiais? Šie-
met Kūčios ir Kalėdos bus 
kitokios – artimiausių žmo-
nių apsuptyje, daugiau laiko 
paliekant apmąstymams, su-
sikaupimui. 

Druskininkų parapijos kle-
boną Vaidą Vaišvilą paprašė-
me pasidalinti mintimis apie 
artėjančių Didžiųjų metų 
švenčių prasmę ir apie tai, ką 
mes galime padaryti, kad lai-
mingi jaustųsi ir šalia mūsų 
esantys žmonės.

– Kuo ypatingas šiemet Di-
džiųjų metų švenčių lauki-
mas? Į ką labiausiai turė-
tų atkreipti dėmesį žmonės, 
kas jiems turėtų būti svar-
biausia?

– Šis laikotarpis toks, kokio 
žmonija – kelios pastarosios 
kartos – neprisimena. Dabar, 
regis, karo nėra, bet situacija 
primena karą. Šaudo, bet ne-
girdime, kuo. 

Laikas yra sunkus, ir patys 
žmonės yra kiek pasimetę, iš-
vargę. Ir niekas nežino, kaip bus. 

Aš, kaip kunigas, pagalvo-
ju, kaip psichologiškai nelengva 
žmonėms, kurie yra praradę dar-
bus. Ir tiems, kurie jaučia, kad 
gali juos prarasti. Juk jiems reikia 
ir save, ir savo šeimas išlaikyti. 
Kaip jiems nenugrimzti į liūdesį? 

Taigi šiuo sunkiu metu, kai vi-
sas pasaulis yra pasimetęs, 
mes turime atkreipti dėmesį į 
žmogiškų santykių tikrumą. Ir 
šeimoje, ir su kaimynais, ir pa-
čioje bendruomenėje. 

Jautresniems žmonėms gali 
šiuo laikotarpiu pasireikšti ir liū-
desys, ir nusivylimas, ir net de-
presija. Tokioje sunkioje situaci-
joje turime vienas kitą palaikyti, 
saugoti. Nesusiskaldyti, nes tai 
– nekrikščioniška. Turi būti labai 
didelis žmonių solidarumas ir 
santykių šiltumas, nuoširdumas 
vienas kitam, pagalba. 

Jeigu mes griauname savo 
santykių tikrumą ir šiltumą, ne-
padės nei Kalėdos, nei Vely-
kos, nei tas laikas, kai pan-
demija praeis, ir vėl viskas 
atsistatys. 

Svarbiausia, kad tie dalykai, 
kurių neturėtų būti mūsų gyve-
nime, kurie ateina iš egoizmo ir 
godumo, neužgožtų to, ką mes 
turime savyje gražiausio. Tada 
ir šv. Kalėdos bus Dievo švie-
sioje ir malonėje. Juk Dievas 
ateina ten, kur yra tikrumas ir 
paprastumas, atviros žmonių 
širdys ir bendrystė. 

– Paprastai visada kalėdiniu 
metu žmonės tampa tarsi jau-
tresni, dosnesni. Kaip tik tuo 
metu rengiamos įvairios akci-
jos, prašoma aukoti vaikams, 
seneliams, neįgaliesiems...

– Asmeniškai aš labai skep-
tiškai žiūriu į kalėdines gerumo 
akcijas, kurias rengia žmonės, 
norintys būti matomi. Ar geru-
mo dvasia mumyse, kaip pas 
krikščionis, neturėtų būti gyva 
visada? Prieš Kalėdas perka-
me vargstantiems mandarinus, 
saldainius, mezgame kojines ir 

darome parodomąsias akcijas. 
Rodome, kaip mes jais pasirū-
piname. O praėjus Kalėdoms, 
mes tuos vargšus pamirštame. 
Pamirštame, kad maisto ir dra-
bužių jiems reikia ir vasarą, ir 
rudenį, ir pavasarį. 

Kai žmonės rengia įvairias 
akcijas, neturėtų būti atran-
kos, kuriems vargšams mes 
padėsime, kuriems nepadėsi-
me. Kartais močiutėms, kurios 
yra vienišos, bet nėra vargšės, 
padedama, o landynėje gyve-
nančiam benamiui – ne. Man 
atrodo, kad neturėtų būti to-
kios atskirties. Jeigu maitina-
me vargšus, būkime malonūs – 
pasirūpinkime visais vargšais. 
Nes kitaip mūsų akcija – tik pa-
rodomoji, nenuoširdi. Ne tokia, 
kokia iš tiesų turėtų būti. 

Nebijokime į save pažiūrėti ir 
paklausti, ar tie geri darbai, ku-
riuos darome, nėra iš išskaičia-
vimo, noro pasirodyti? 

Ar padedame dėl dėkingu-
mo? Jeigu darai gera, kaip ra-
šoma Biblijoje, „tenežino tavo 
dešinė, ką padarė kairė ir tavo 
kairė, ką padarė dešinė“. Tavo 
geras darbas turi būti žinomas 
tik Dievui. Nereikia daryti gerų 
darbų dėl žmonių akių. 

– Daugelis pagalbą supran-
ta kaip pinigų davimą... O į 
ką labiausiai turėtų įsiklau-
syti žmonės, kaip tą gerumą 
parodyti?

– Ne visi gali duoti pinigų. Įvai-
rūs yra gerumo ir artimo meilės 
darbai. Vienas gali padėti pini-
gėliais, kitas – daiktais, trečias 
– darbais, o ketvirtas – tiesiog 
bendravimu ir buvimu šalia. Ir 
tai yra didelis Dievo ir gailes-
tingumo darbas. Tavo šypsena 

ar drauge išgertas kavos puo-
delis tam vargšui gali būti daug 
svarbesni, nei atneštas maišas 
mandarinų ar naujos kojinės...

Gali būti įvairūs žmonės, bet 
tai nėra priežastis nedary-
ti gero. Nesvarbu, kam pade-
dame – tvarkingai močiutei, 
našlaičiui, alkoholikui, bena-
miui,  neturime pamiršti Die-
vo įsakymo mylėti savo artimą, 
kaip save patį. Įsivaizduoki-
te to vargšo vietoje save, savo 
mamą, tėtį, vaiką, brolį ar sesę. 
Ir tada pagalvokite, ką norite 
dėl to žmogaus padaryti. 

Labiausiai vertėtų įsiklausyti 
patiems į save. Ir, prieš darant 
gera, vargšo vietoje pamatyti 
save ar sau brangius žmones. 
Pastatyti juos į to vargšo vietą 
ir aprengti jo rūbais. Tada pa-
bandyti pajausti, kaip suvirpa 
tavo širdis, kai jo vietoje matai 
savo mamą, tėvą, brolį, seserį, 
vaiką ar labai gerą draugą. 

– Pandemija ir karantinas iš 
žmonių atėmė galimybę at-
eiti į Mišias, ypač tai jautru 
prieš Kūčias ir Kalėdas. 

– Tikrai yra labai daug žmonių, 
kurie išgyvena tą atskirtį nuo 
bažnyčios, nes krikščionims 
sunku gyventi be bendruome-
niškumo, bendrystės Eucha-
ristijoje, buvimo kartu. Žinoma, 
tada, kai nuo tų dalykų esame 
atskirti, vis tiek Šventosios dva-
sios dėka esame maldos ben-
drystėje, vieni kitus savo širdy 
nešiojame. 

Bet žmonėms svarbus ir gyvas 
bendravimas, kurio dabar nėra...

– Bažnyčioje nėra žmonių, 
kurie aukoja ir taip ją išlai-
ko. O įvairūs remonto darbai 

Kunigas V. Vaišvilas: „Gyvenkite gerumu ir artimo meile!“ 
pradėti, bažnyčia pasikeitusi 
neatpažįstamai...

– Bažnyčioje susiduriame su 
ta problema. Bažnyčia yra ben-
druomenės maldos vieta, o vie-
na iš parapijiečių pareigų – iš-
laikyti savo bažnyčią. Žmonės 
neateina, neaukoja, taigi atsi-
randa papildomų rūpesčių ir 
problemų, kurios augina bažny-
čios skolą. O jos taip pat niekas 
kitas neatiduos – tik parapijos 
bendruomenė. 

Suprantu, kad šių dienų situa-
cija ir rūpesčiai žmogų taip už-
gožia, kad jis net pamiršta apie 
savo prievolę išlaikyti bažny-
čią. O gal net nežino, kad pi-
nigų gali pervesti ir internetu, 
nebūtinai reikia ateiti į bažny-
čią. Norintys ir galintys paau-
koti auką, ją gali perveskite į 
parapijos sąskaitą, mokėjimo 
paskirtyje nurodant aukos tiks-
lą (bažnyčios šildymui, išlaiky-
mui, už Šv. Mišias): Druskinin-
kų Švč. M. M. Škaplierinės 
parapija,į.k.191308069, sąs-
kaita: LT21 7300 0100 0222 
2045, SWEDBANK AB 73000.

Šiemet, net ir sunkiomis pan-
demijos sąlygomis, mes daug 
padarėme bažnyčioje. Rėmėjų 
ieškojau ir ne Druskininkuose 
– kas galėtų nupirkti bažnyčiai 
statybinių medžiagų ar sumo-
kėti už laidus. Labai džiau-
giuosi, kad dar Vilniuje sutik-
ti draugai ir bičiuliai paaukoja 
Druskininkų bažnyčiai, nuperka 
reikalingų dalykų. 

Iš Druskininkų verslininkų ga-
liu paminėti verslininko Alberto 
Katilovskio šeimą, jie su žmona 
Roma kiekvieną mėnesį paau-
koja bažnyčiai, Šv. Augustino 
studijų centrui nupirko reikalin-
gą kompiuterinę įrangą. Auko-
ja ir Alinos bei Valdo  Danielių 
šeima. 

O šiaip Druskininkų bažny-
čiai aukoja beveik vien tik pa-
rapijos tikintieji. Jiems pateiksiu 
visą ataskaitą, kiek ir kam pini-
gų išleista.

Šiemet pakeitėme visas baž-
nyčios grindis – iš medinių 
į šildomas. Pilnai sutvarky-
tas šilumos mazgas. Pakeis-

ti visi bažnyčios elektros lai-
dai, atnaujintos „Kryžiaus 
kelio“ stotys, sutvarkytos pa-
galbinės patalpos. Ten, kur 
kažkada buvos sandėlys, da-
bar padaryta religinių reikme-
nų parduotuvėlė. Prie parapi-
jos namų esančioje aikštelėje 
pakeisti krepšinio stovai. Per-
sikraustėme į atnaujintas za-
kristijos patalpas. Kiek įma-
noma, pakeitėme presbiterijos 
baldus. Nutapyta nauja Mer-
gelės Marijos – Lietuvos glo-
bėjos ikona Druskininkų baž-
nyčiai. Parengtas ir Kultūros 
paveldo departamento patvir-
tintas pagrindinių durų pro-
jektas. Į gerą, kokybišką pa-
keistas presbiterijos altorinės 
dalies ir centrinio altoriaus ap-
švietimas.

– Kas Jus patį labiausiai 
Druskininkuose džiugino vi-
sus metus?

– Žvelgiant į praėjusius me-
tus, galėčiau, kaip džiaugsmą 
sau, įvardinti, kad yra daug jau-
nu šeimų ir jaunimo, neabe-
jingų savo bažnyčiai. Jaunos 
šeimos ar jaunimas ne tik da-
lyvauja pamaldose, bet yra jau-
čiamos bažnyčios kasdieniame 
gyvenime. 

– Ko palinkėsite druskinin-
kiečiams Kūčių ir Kalėdų 
proga?

– Linkiu, kad aukščiau virš 
visko išlaikytumėte artimo mei-
lę. Nes ten, kur yra meilė, ten 
yra Dievas. Girdėjau Druski-
ninkuose vienus sakant, kad jie 
yra dzūkai, kitus – kad jotvin-
giai. Taigi, mieli druskininkie-
čiai, dzūkai ir jotvingių palikuo-
nys, Jums yra į kraują įaugęs 
geraširdiškumas, dvasios links-
mumas, santykių šiltumas. Tai 
aš labai norėčiau palinkėti, kad 
tie rūpesčiai ar šiandien pasi-
reiškiantis egoizmas ar godu-
mas, neužgožtų to, ką turite 
gražiausia savo širdyje. To, ką 
paveldėjote iš savo tėvų, iš Jus 
supančios kultūros. 

Gyvenkite gerumu ir artimo 
meile! 

Kunigas V. Vaišvilas: „Aukščiau virš visko išlaikykite artimo meilę, nes ten, kur yra mei-
lė, ten yra Dievas“/Asmeninio archyvo nuotrauka


