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Petras Lisauskas: 
„Kalėdų seneliu 

gali būti 
kiekvienas iš 

mūsų“

Sausio 13-osios druskininkiečiai: „Laimė, kad likimas 
padovanojo galimybę pajausti laisvės užgimimą“

Vakar rytą daugelio iš mūsų 
namų languose degė žva-
kutės. Kai kam tai buvo šil-
ta trijų dešimtmečių įvykių, 
kurių dalyviais jie buvo, at-
mintis. Jauniems žmonėms 
– priminimas apie tai, jog 
Lietuvos laisvė nėra duoty-
bė, ją reikėjo iškovoti. 1991-
ųjų Sausio 13-oji visiems 

laikams įeis į Lietuvos isto-
riją, kaip tautos vienybės, 
pasiaukojimo ir meilės Tėvy-
nei pamoka, kurią turėjome 
visi išmokti.

Tą pilną siaubo ir išbandy-
mų naktį kartu su visa Lietu-
va prie Aukščiausiosios Ta-
rybos pastato, Televizijos 
bokšto laisvės, vienybės eg-

zaminą laikė ir per pusantro 
šimto druskininkiečių. Dabar, 
minėdami šio istorinio įvykio 
trisdešimtmetį, pakalbino-
me penkis druskininkiečius, 
buvusius tą naktį Vilniuje ir 
budėjusius prie visai Lietu-
vai svarbių objektų. Vieni iš 
jų prisiminė visas tos nak-
ties detales, kiti – emocijas, 

kurias paliko Sausio 13-oji. 
Vienų atsiminimai – pakylė-
ti, herojiški, kitų – epizodiš-
ki, trečių – labai atviri, ne-
slepiantys patirtos baimės. 
Visi jie nuoširdūs ir verti pa-
garbos. Skaitykite, pajuskite, 
prisiminkite!

16 psl.

Pradėjo veikti 
Druskininkų 
savivaldybės 

administracijos 
sukurtas 

žemėlapių portalas

3 psl.

Druskininkų 
savivaldybė siekia 
išspręsti socialiai 
jautrų klausimą 
dėl sanatorijos 

„Belorus“ žmonių 
labui

2 psl.

Druskininkų 
„Bočiams“ – 20!

6-7 psl.Sausio 13-osios įvykių dalyviai negali pamiršti prieš Televizijos bokšto išgyvento siaubo ir išbandymų/Antano Ruginio nuotrauka

4-5 psl.

Sanatorijos „Belorus“ 
darbuotojai: „Mes 
norime dirbti, o ne 
gyventi iš pašalpų“

9 psl.
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Druskininkų savivaldybė siekia išspręsti socialiai jautrų klausimą 
dėl sanatorijos „Belorus“ žmonių labui

Druskininkų savivaldybė ir Tarybos dauguma ieško būdų, kaip iš-
spręsti susidariusią situaciją dėl sanatorijos „Belorus“ ir padėti 
ten dirbantiems žmonėms.
Antradienį Druskininkų savivaldybės Tarybos dauguma kreipėsi į 

LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, Europos Komisijos Pirmininkę Ur-
sulą von der Leyen, Europos Komisijos narį Virginijų Sinkevičių, 
Užsienio reikalų ministeriją Seimo komitetus, prašydami skubos 
tvarka išnagrinėti susidariusią socialiai jautrią situaciją išsaugant 
įstaigą ir darbo vietas.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas savo po-

ziciją išsakė ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Dėl sanatorijai „Belorus“ pritaikytų ES sankcijų be darbo ir pajamų gali likti 391 šios įstaigos darbuotojas/Drus-
kininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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2-3 psl.Druskininkų  savivaldybės informacija

Pradėjo veikti Druskininkų savivaldybės administracijos sukurtas 
žemėlapių portalas

Druskininkų savivaldybės 
administracija nuolat siekia 
kuo efektyviau aptarnau-
ti klientus – šiuo tikslu Ar-
chitektūros ir urbanistikos 
skyriaus specialistai sukūrė 
nemokamą Druskininkų sa-
vivaldybės žemėlapių por-
talą https://gis.druskininkai.
lt/portal/. Jame paprastai ir 
aiškiai pateikiami svarbiau-
sių sričių duomenys.

Pasak Druskininkų savival-
dybės administracijos direk-
torės Vilmos Jurgelevičienės, 
naujame portale šiuo metu yra 
trys žemėlapių kategorijos – 
geodeziniai duomenys, Ben-
drojo plano sprendiniai bei su 
COVID-19 susijusi informaci-
ja. Ateityje planuojama portalą 
papildyti ir kitais aktualiais že-
mėlapiais.

„Šis žemėlapių portalas – pa-
togi ir greita priemonė suras-
ti konkrečius, kiekvienam aktu-
alius duomenis. Siekiame, kad 

kuo daugiau įvairios informa-
cijos bei Savivaldybės admi-
nistracijos teikiamų paslaugų 
būtų perkelta į elektroninę er-
dvę, nes tuomet informacija 
yra greičiau ir lengviau pasie-
kiama, taupomas ir administra-
cijos darbuotojų, ir klientų lai-

kas“,  – sakė V. Jurgelevičienė.
Tinklapyje esančiuose že-

mėlapiuose galima identifikuo-
ti objektus, palyginti erdvinius 
duomenis, paruošti ir spaus-
dinti arba parsisiųsti aktualius 
dokumentus.

Žemėlapiai yra nemokami, 

jais galima pradėti naudotis bet 
kada ir pasiekti iš bet kurios vie-
tos, kurioje yra interneto prieiga. 

Pirmame žemėlapyje gali-
ma rasti visus geodezinio pa-
grindo duomenis Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje. Čia 
galima atlikti geodezinių žen-
klų paiešką, naudotis matavi-
mo įrankiais, gauti informaciją 
apie pažymėtą objektą ir kita.

Antrame žemėlapyje klien-
tai ras visą informaciją apie 
Bendrojo plano sprendinius 
ir kitą svarbią informaciją, su-
sijusią su šiuo planu. Čia ga-
lima greitai susirasti ir peržiū-
rėti Savivaldybės teritorijas 
pagal funkcines zonas, pagal 
pavadinimą, pagrindinę pa-
skirtį, funkcinės zonos kodą, 
susirasti teritoriją pagal adre-
są. Taip pat galima rasti ir par-
sisiųsti svarbius dokumentus, 
susijusius su Bendruoju planu. 
Papildomai galima parsisiųs-
ti Bendrojo plano PDF versiją.

Trečiame žemėlapyje patal-
pinta svarbi informacija apie 
COVID-19 Druskininkų savi-
valdybėje. Čia galima suži-
noti bendrą užsikrėtimų bei 
pasveikusių skaičių, atliktų ty-
rimų skaičių Druskininkų savi-
valdybėje bei daug kitų infor-
matyvių statistinių duomenų.

Žemėlapiais patogiai naudo-
tis galima ir mobiliaisiais įren-
giniais, naudojantis QR kodu.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė V. 
Jurgelevičienė: „Šis žemėla-
pių portalas – patogi ir greita 
priemonė surasti konkrečius, 
kiekvienam aktualius duome-
nis. Siekiame, kad kuo dau-
giau įvairios informacijos bei 
savivaldybės administracijos 
teikiamų paslaugų būtų per-
kelta į elektroninę erdvę, nes 
tuomet informacija yra grei-
čiau ir lengviau pasiekiama, 
taupomas ir administracijos 
darbuotojų, ir klientų laikas.“

Tinklapyje esančiuose žemėlapiuose galima identifikuoti objektus, palyginti erdvinius duomenis, paruošti ir spausdinti arba parsisiųsti aktualius dokumentus

Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direk-
torė V. Jurgelevičienė: „Šis 
žemėlapių portalas – pato-
gi ir greita priemonė su-
rasti konkrečius, kiekvie-
nam aktualius duomenis. 
Siekiame, kad kuo daugiau 
įvairios informacijos bei 
savivaldybės administra-
cijos teikiamų paslaugų 
būtų perkelta į elektroninę 
erdvę, nes tuomet informa-
cija yra greičiau ir lengviau 
pasiekiama, taupomas ir 
administracijos darbuoto-
jų, ir klientų laikas.“

Skelbiamas pastato – siuvimo cecho Darželio g. 5, Neravuose aukcionas

Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė pastato – siuvimo cecho, esančio Darželio g. 5, Neravų k. 
viešą elektroninį aukcioną/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija paskelbė pastato – siuvimo cecho, esan-
čio Darželio g. 5, Neravų k. (Druskininkų sav.) viešą elektroninį aukcioną. 

Parduodamas 794,79 kv. m ploto pastatas, 40 kv. m ūkinis pastatas, kiemo stati-
niai (stoginė, tvora) ir priskirtas 0,3865 ha žemės sklypas.

Pradinė turto pardavimo kaina – 63 037 EUR
Pastato paskirtis – gamybos, pramonės.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos. To-

kios teritorijos skirtos prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti ir eksploatuoti.
Užsiregistruoti į aukcioną galima prisijungus prie  specialios interneto svetainės: 

https://www.evarzytynes.lt
Registracija į aukcioną vyks sausio 20-22 d
Aukcionas vyks sausio 28-vasario 1 d.

Išsamesnė informacija dėl šio aukciono teikiama tel. (8 313) 59 158, el. paštu al-
girdas.kazanavicius@druskininkai.lt
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Sausio 13-osios druskininkiečiai: „Laimė, kad likimas padovanojo galimybę 
pajausti laisvės užgimimą“atkelta iš 1 psl.

Izabelė-Skliutaitė-Nava-
rackienė (1992-aisiais ap-
dovanota Sausio 13-osios 
medaliu už drąsą ir pasiau-
kojimą Lietuvos Respublikai, 
2006-aisiais apdovanota Vy-
čio Kryžiaus ordino riterio kry-
žiumi už ištvermę ir atsidavi-
mą didvyriškai ginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
1996 m. sudarė ir išleido kny-
gą „Aukos ir vilties Diena“. ):

„Prisiminimų būtų aibės. Ši-
tas mūsų laisvės prasivežimas 
nebuvo stichinis. Tą dieną va-
žiavome prie televizijos bokšto, 
nesitikėdami, kad bus tankų. 
Žmonės važiavo, kaip į šventę, 
vežėsi akordeonus, kitus muzi-

kinius instrumentus. Visą dieną 
šoko, dainavo. O naktį prasi-
veržė siaubas. Kai iš visų pusių 
į televizijos bokšto teritoriją su-
važiavo tankai, tada ir prasidė-
jo didelė tautos nelaimė – žuvo 
žmonės. O mes, kurie likome 
gyvi, išgyvenome didelį siau-
bą. Nesitraukėme, nes kiekvie-
nas žinojome, ko buvome atva-
žiavę. Laisvės troškimas jau iki 
tol visais požeminiais kanalais 
sruveno visus 50 metų – dėl 
jos žuvo žmonės ir Lietuvoje, ir 
tremtyje. O ta Sausio 13-oji ap-
vainikavo visas tautos kančias. 

Įsiminė ir bandymas pasikal-
bėti su kareiviais. Žinoma, toks 
ten ir buvo pokalbis. Vieno ka-

reivėlio paklausiau, kodėl jis 
šauna į žmogų. Jau tuo metu 
buvo žuvusiųjų ir sužeistųjų. 
Jis atsakė: „Aš esu ukrainietis. 
Nešaunu į žmogų, stengiuo-
si šauti į viršų, kad žmonės 
nenukentėtų. Kitas džiaugė-
si, kad baigiasi jo tarnyba ka-
riuomenėje ir išvažiuos namo, 
nebereikės dalyvauti tokiuose 
įvykiuose. 

Vėliau stengiausi druskinin-
kiečius, to meto gynėjus, nors 
ir ne visus, įamžinti knygoje. 
Rinkau medžiagą. Daugelis 
apie tuos įvykius nedaug tepri-
siminė – šaudė, bėgom, šau-
kėm „Lietuva“. Man norėjosi, 
kad ta knyga turėtų patriotinį 

atspalvį, kad ji išliktų ir turėtų 
istorinę vertę, pasitarnautų at-
einančioms kartoms. Šią kny-
gelę „Aukos ir vilties Diena: 
televizijos bokšto gynėjų atsi-
minimai“, kaip dovaną, pasky-
riau laisvės gynėjams. 

Laisvė brangi, ir kaip galima 
jos neginti. Tą naktį žmonės 
apie nieką kitą negalvojo, tik 
laisvės norėjo. Ir duok Dieve, 
kad mūsų laisvė spindėtų, kad 
ateinančios kartos ją brangintų. 

Visiems, kurie buvo tų įvykių 
sūkuryje, linkiu tvirtybės, svei-
katos ir Dievo palaimos. Juk 
Lietuva – tai vienintelis žemės 
kampelis pasaulyje, kurio mes 
niekada neatsižadėsime ir jos 

neparduosime. Šiame žemės 
lopinėlyje turbūt nėra nė vie-
nos žemės pėdos, neaplaisty-
tos krauju. Galbūt todėl ji šven-
ta ir brangi kiekvienam lietuviui, 
kuris ją gina ir brangina“.

Mokytojas, buvęs „Atgimi-
mo“ mokyklos direktorius 
Stasys Papartis: „Per tuos tris 
dešimtmečius viskas jau apau-
go savom ir svetimom emoci-
jom. Aišku, tas įvykis buvo tarsi 
padovanotas likimo, su juo atė-
jo supratimas, savo esmės pa-
jautimas. Man visa tai atėjo ir iš 
tėvų perduotais ir suformuotais 
Nepriklausomos Lietuvos vaiz-
diniais. Tada nekilo abejonių – 
važiuoti ar nevažiuoti, nes bu-
vau užaugęs su mintimis apie 
laisvą  Lietuvą.

Pamenu, mūsų mokykloje 
dirbo toks senojo tipo žmogus, 
a. a. Julius Petrelis. Dar 1989 
metais jis per rugsėjo 1-ąją 
buvo iškėlęs tautinę trispal-
vę. Šito fakto mūsų Druskinin-
kų istorikai nepamini, bet taip 
buvo. Tada sulaukiau Švietimo 
skyriaus vedėjo ir partijos ko-
mitete dirbusio valdininko vi-
zito, mano kabinete ilgai šne-
kėjome apie tą įvykį – „Kodėl? 
Kas? Kaip?...“ Bet pozicija jau 
tada buvo išreikšta. Ir visi tuo-
mečiai įvykiai, ir Sąjūdis vedė 
tik viena kryptim. Taigi ir tą 
sausio 12 dieną iš Druskininkų 
į Vilnių išvažiavo ne vienas au-
tobusas. 

Sausio 12-ąją, vakarop, 
kai dalis mūsiškių išvažiavo 
namo, o mes su uošviu su-
tarėm likti, pasigirdo prane-
šimai, kad iš Šiaurės mieste-
lio pajudėjo kolona. Tada jau 
atėjo tikras, rimtas nerimas. 
Žmonės pradėjo organizuo-
tis. Palikdavom gale giedan-
čias moteris ir vaikus, o vyrai 
tokias tarsi grandines suda-
rė. Jau buvo matyti tankai, 
tanketės...

Kadangi buvau tarnavęs so-
vietų kariuomenėje, tai tas 
tankų ir tankečių judėjimas jau 
padėjo suvokti, kad turėtų vyk-
ti kažkas rimta. Mes buvome 
prie televizijos bokšto ir neži-
nojome, kas darėsi Konarskio 
gatvėje. Nebuvo nevilties, be-
viltiškumo, kokį dabar tikriau-
siai jaučia baltarusiai. Žinoma, 
blogiausio nesitikėjome. 

Paprastai vien tik eufori-
ja gyventi neįmanoma, tačiau 
sakyti, jog „ne už tokią Lietu-
va kovojom“, gali tik labai men-
ko intelekto savanaudis žmo-
gus. Aš viską prisimenu. Yra 
labai gera Dž. Kenedžio fra-
zė: „Negalvok, ką gali duoti 
tau Tėvynė, sugalvok – ką tu 
jai gali duoti“. Ir jeigu mes visi 
apie tą Lietuvą šitaip pagalvo-
tume, tai ir ją kitokią turėtume. 
Reikia daugiau idealizmo, o ne 
tik pragmatizmo, tada ateis ir 
gėris. 

Jeigu reikėtų, ir dabar vis-
ką pakartočiau. Galbūt būčiau 
sąmoningesnis, būčiau kiek 
kitoks, drąsesnis. Laimė, kad 
man likimas padovanojo tą ga-
limybę pajausti laisvės užgimi-
mą. Tai yra fantastika.“

Gydytojas chirurgas ir 
urologas Kazys Barniškis: 
„Mūsų, druskininkiečių, ko-
manda į Vilnių atvažiavo sau-
sio 12 d. Net minioje susitikimai 
– tartum suplanuoti, „perim-
ta estafetė“. Budėtojų minioje 
sutikau savo brolį, atvykusį su 
plungiškiais. Ir su visa minia 
judėjome aplink, bendravome 
su vilniečiais, grupėmis pabu-
vojome ir prie Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų. Žmonių margu-
mynas, kaip gyva Šiaurės paš-
vaistė... Vakare iš Druskininkų 
atvyko pamaina, mūsų grupė-
je – pasikeitimai. Kolegos lieka 
prie TV bokšto, man ir kitiems 
– rytojaus darbai, budėjimas 
ligoninėje. Išvykstam. Kažko-
kia slogučio nuotaika. Ir pake-
liui – radijo transliacija, iš ku-
rios sužinome apie smurto 
bangą Vilniuje... Grįžę į Drus-
kininkus, dar būriavomės prie 
pašto – gal teks ginti? Vėliau 
– susitikimai su žmonėmis, ku-

rie betarpiškai dalyvavo Sau-
sio 13-osios įvykiuose. Emoci-
jos, viltys, mitingai.

Tada laimėjome, o kovos 
aukos buvo PRASMINGOS! 
Nors buvo aukų, pasiekta Lie-
tuvos Pergalė, kurią prisimin-
kime iškilmingai!“

Mokytojas Antanas Rugi-
nis: „Į Vilnių atvykau sausio 
12-osios vakarą. Iki vidurnak-
čio su dėde A. Keina buvome 
prie Parlamento, vėliau nuva-
žiavome į Lazdynus. Pėsčias 
patraukiau link televizijos 
bokšto. Pusiaukelėje išgirdau 
duslius sprogimų garsus. Su-
pratau, kad kažkas vyksta prie 
bokšto, todėl pasileidau bėgti 
link jo. Po kelių minučių gatve 
dideliu greičiu pradėjo plūsti 
mašinos. Viena ir mane pavė-
žėjo prie bokšto, kur jau stovė-
jo šimtai mašinų. Išlipęs, pa-
mačiau minios apsuptą tanką, 
kuris vamzdžio smūgiais trupi-
no autobuso „Laz“ šoną. Kitas 
tankas, norėdamas išskirstyti 
minią, leido tirštus dūmus. Ga-
tvėje stovėjo dar vienas tan-
kas, už jo – šarvuotis. Aplink 
mane riaumojo tankai, minia 
skandavo – „fašistai“, „gėda“, 

„okupantai“...
Prie pat tankų vaikščioda-

mas, bandžiau garsiai rusiškai 
tankistams priekaištauti, tikėda-
masis, kad jie mane girdi. Tuo 
metu garsiai iššovė už manęs 
stovėjęs tankas. Pajutau, kad 
kažkokia šilta jėga stipriai mane 
pastūmė, nugriuvau kniūbsčias 
ir susiėmiau skaudžiai cypian-
čias ausis. Atsipeikėjęs, pažiū-
rėjau į tanką, kuris šovė. Įsiu-
tęs atsistojau prieš vamzdį, 
garsiai rėkiau: „Fašiste, šauk!“. 
Šiek tiek nurimęs, pradėjau lip-
ti į kalnelį. Mane apšvietė tanko 
prožektoriai, pamaniau, kad vėl 
šaus. Bet jau buvau toliau nuo 
jo ir nebijojau.

Prie bokšto patekau per nu-
griautą tvorą. Tamsioje prie-
blandoje buvo matyti atski-
ri žmonių būreliai. Nuėjau link 
atsarginio išėjimo bokštelio ir 
pamačiau, kad iš kairės, šau-
dydamas, artėja tankas. Išgir-
dęs stiklų barškesį, pakėliau 
galvą, viršuje girdėjosi pavie-
niai šūviai. Pamačiau, kaip į 
orą skrido trasuojančios kul-
kos. Tik tada supratau, kad 
šaudo ne tik tuščiais šoviniais. 
Pastato dešinėje būrelis jaunų 
vaikinukų stumdėsi su desan-
tininkais, kuriems aktyviai pa-
dėjo tankas. Kai šurmulys pri-
artėjo prie pat sienų, dėmesį 
atitraukė iš dešinės artėjantys 
desantininkai, kuriems kelią 
pastojo būrelis vyrų. Mačiau, 
kaip desantininkas su ilgą kar-
dą primenančiu ginklu vaikė 
vyrus, kažkam kirto per galvą. 

Tuo metu nuo būrelio atsisky-
rė jaunas vyrukas, susiėmęs 
už galvos – jam kažką purš-
kė į akis. 

Du jauni vyrai prabėgo, 
nešdami tamsiai apsirengu-
sią moterį. Atsisukęs mačiau, 
kaip desantininkai šaudė pa-
lei žmonių kojas – matėsi žai-
žaruojanti šokinėjančių kulkų 
juosta. Visi rėkė. Prieš mane 
ėjusių kareivių prašiau nešau-
dyti, o šalia buvusių vyrų ne-
provokuoti kareivių, kad vėl 
nepasipiltų ugnis.

Pasukau ekskursinės tarny-
bos pastato link. Dideliu grei-
čiu tebevažiavo šarvuočiai. 
Sujaudino vaizdas, kai bėgda-
mas suklupo žmogus, o šar-
vuotis, nemažindamas greičio, 
ant jo užlėkė. Už tvoros stovė-
jo desantininkai. Vienas stovė-
jo gana ramiai ir atsakinėjo į 
žmonių klausimus (jis buvo ki-
lęs iš Priebaikalės). Priekaiš-
tavau jam, kilusiam iš tokio 
gražaus krašto (ten teko vaikš-
čioti su kuprine), kad daro to-
kius šlykščius darbus, už ku-
riuos jokių medalių negaus.

Vėliau nuvykau prie Parla-
mento. Maniau, kad tankai va-
žiuoja ten. Man pasirodė, kad 
žmonės prie Parlamento neį-
prastai ramūs, kažkas net dai-
navo. Po pragaro prie televizi-
jos bokšto, tai buvo kaip netikra 
pasaka. Parlamentas tęsė dar-
bą, gynėjai juos saugojo. O 
prieš keletą minučių išdavikai 
gyrėsi, kad valdžia jų rankose. 
Niekšams nepasidavėme.“ 

1991-ųjų Sausio 13-oji visiems laikams įeis į Lietuvos istoriją, kaip tautos vienybės, pasiaukojimo ir meilės Tėvynei pamoka, kurią tu-
rėjome visi išmokti/Antano Ruginio nuotrauka
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Rankinio trenerė Dan-
guolė Sukankaitė: „Jaunie-
siems sportininkams apie 
savo patirtį Sausio 13-osios 
naktį pasakoju truputėlį su 
humoru ir autoironija. O buvo 
taip... Mano visi draugai, pa-
žįstami, kolegos sporto tre-
neriai jau buvo išvažiavę į 
Vilnių. Ir aš labai norėjau ten 
nuvykti. Pradėjau ieškoti, 
su kuo galėčiau nuvažiuoti. 
Kad būtų linksmiau, važiavo-
me su klasioke Irute Koric-
kaja. Aš išsipuošiau – apsi-
rengiau nauju paltu, avėjau 
odinius batus. Sesuo Laima 
privirė arbatos, pritepė su-
muštinių, kurių neprireikė... 
Labai džiaugiausi, kad mes 
ten nuvažiavom. Buvo to-
kia pakili nuotaika. Mus nu-
vežė prie televizijos bokšto. 
Kai ten atsidūriau, kažkaip 
pagalvojau, kad negali būti, 
jog čia tie tankai važiuos. 
Bet greitai pranešė, kad tan-
kai atvažiuoja, reikia susto-
ti į grandinę, toliau nuo lan-
gų, nes, jei pradės šaudyti, 
tie stiklai gali kristi ant gal-
vų. Kai prasidėjo sąmyšis, 
pamečiau savo draugę ir at-
sidūriau prie kūno kultūros 
mokytojos Irenos Gudelio-
nytės. Visi pradėjo šaukti – 
„fašistai, fašistai“, apėmė di-
delė baimė, aš ją įsikabinau. 
Raginome nevadinti karei-
vių fašistais, geriau melstis. 
Ir pradėjo žmonės melstis, 
o atvažiavę tankai pradėjo 
šaudyti. Tai prisimindama, ir 
dabar jaudinuosi, sunku, ne-
galiu to pamiršti... 

Prisiglaudžiau prie I. Gu-
delionytės, įtraukiau gal-
vą į pečius ir laukiu – kada 
tie stiklai nukris. Pajudėjom 
į priekį, pradėjo ta grandinė 
žmonių bėgti. Kiti, drąsiau-
sieji, vėl stojo į grandinę... 
Krito stiklai. Mes pasitrau-
kėme iš to lauko. Reikėjo 
eiti iki gatvės. Stovėjo vyrai 
ir padėjo žmonėms nusileisti 
nuo kalno. Kol mes iš to lau-
ko ėjome, matėme gulinčius 
žmones, dūmai rūko, aplin-
kui šaudė... 

Dabar pasigirsta nuomo-
nių, kad Sausio 13-ąją žuvo 
atsitiktiniai žmonės. Esu ti-
kra, kad ne. Žuvo patys drą-
siausi, nes jie ėjo ir toliau 
stojo į tą žmonių grandinę. 
Taip, dalis dalyvavusiųjų, 
ir aš tarp jų, išėjome slėp-
tis tarp gyvenamų namų. 
Mūsų daug buvo iš Druski-
ninkų, slėpėmės laiptinėje. 

Tada pagalvojau apie savo 
mamą, ji labai pergyveno, iš-
leisdama sekė įvykius ir per 
televiziją, ir radiją prie au-
sies prisidėjusi. Pabeldėme 
į vienas duris ir paprašėme, 
kad mums leistų paskambin-
ti į Druskininkus. Gyveno ten 
rusai, buvo labai išsigandę. 
Bandžiau skambinti mamai, 
neprisiskambinau, bet, pa-
menu, tie žmonės vis tiek 
paėmė iš manęs 10 rublių… 
Man nebuvo gaila tų pini-
gų, aš nesmerkiu tų žmonių, 
bet tokia beprasmybė, tokie 
jausmai buvo apėmę. Man 
tai buvo didelis smūgis, kad 
tokioje situacijoje galvojama 
apie pinigus.

Slėpėmės tose laiptinėse, 
žmonės nuolat meldėsi. Mo-
biliųjų telefonų tada nebu-
vo, bet kažkaip mus pradėjo 
kviesti rinktis prie savo au-
tobuso kelionei atgal į Drus-
kininkus. Važiavome, visi ty-
lėdami. Aš net bijojau viena 
eiti namo, mane I. Gudelio-
nytė palydėjo iki P. Cvirkos 
gatvės. Pas mus tuo metu 
gyveno ir sesers šeima. Jos 
vyrą prašiau užkalti langus, 
maniau, kad turim „užsibari-
kaduoti“, nes gali ateiti JIE, 
TIE, kurie nesigaili nieko. 

Tokia mano patirtis. Nesi-
gailiu, kad ten buvau, ir jei-
gu reikėtų Lietuvą ginti, aš, 
kad ir bailė, vis tiek eičiau. 
Kai kurie žmonės sako – „ne 
už tokią Lietuvą kovojom“. 
Nepritriu jiems – man šis po-
sakis negalioja, svarbiausia, 
kad Lietuva yra laisva. Visa-
da sakydavau – kad ir ko-
kie būtų sunkumai, bet mes 
esam laisvi ir laisvai įveiksi-
me juos... Esam laisva tauta. 
Ir aš už laisvę!“ 

atkelta iš 4 psl.

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija

Mokytojas A. Ruginis sako niekada nepamiršiantis, kokia kaina buvo iškovota Lietuvos 
laisvė, jis buvo to metų įvykių sūkuryje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Sausio 13-osios trisdešimtmečio proga – 
virtualus bėgimas

Druskininkuose puoselėja-
ma tradicija pagerbti kovoto-
jų už laisvę atminimą simboli-
niu bėgimu aplink Druskonio 
ežerą. 

Ši graži iniciatyva kasmet 
primena, kad Sausio 13-osios 
įvykiai paliko gilų pėdsa-
ką Lietuvos istorijoje ir visų 
žmonių širdyse. 

Šiemet druskininkiečiai bei 
kurorto svečiai jau devin-
tą kartą pagerbė kovotojų už 
laisvę atminimą –šįkart – vir-
tualiu bėgimu. 

Virtualiu pagarbos bėgimu 
buvo pagerbtos Sausio 13-osios 
įvykių aukos – žmonės, žuvę 
1991-ųjų Sausio 13-osios nak-
tį ir mirę nuo sužalojimų, patir-
tų sovietiniams kariniams da-
liniams šturmuojant Vilniaus 
televizijos bokštą bei Radijo ir 
televizijos komiteto pastatą. 

Dėl karantino daugelis žmo-
nių daugiausia laiko praleidžia 

namuose, todėl Laisvės gynė-
jų diena tarsi savaime prašė-
si suteikti tą laisvės viltį ir gryno 
oro gurkšnį kiekvienam, o kartu 
– patirti fizinį nuovargį, po kurio 
taip gera ilsėtis ir visu kūnu pa-
justi laimę judėti. 

Taigi Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biu-
ras kartu su Druskininkų sportu 
centru, skatindamasi paminė-
ti šią visiems atmintiną dieną, 
organizavo virtualų bėgimą vi-
siems Lietuvos gyventojams. 
Šio bėgimo dalyviai nebuvo 
skatinami varžytis ar siekti kuo 
aukštesnių rezultatų – distanci-
ją jie galėjo pasirinkti pagal savo 
galimybės ir sveikatos būklę. 

Buvo pasiūlyti 1,3 km, 5 km 
arba 13 km distancijų atstumai. 

Kai kurie dalyviai pasirinko 
bėgti ir visas tris trasas – vieną 
po kitos! 

Dėkojame visiems dalyviams, 
kurie Sausio 13-ąją paminėjo 

savo bėgimu, pasipuošę tauti-
ne atributika ir skleisdami gerą 
nuotaiką, o kartu laikydamie-
si visų mūsų bendro susitarimo 
– nesibūriuoti, bėgioti atokio-
mis vietovėmis, laikytis saugaus 
atstumo centrinėse gatvėse. 

Dalyviams bus įteikta net 500 
atminimo medalių. 

Žinia apie šį nuotolinį bėgimą 
pasiekė ir druskininkiečius, ir 
miesto svečius, gyvenančius ki-
tuose miestuose. 

Ačiū visiems, kurie dalijosi 
bendromis akimirkomis, laisvės 
pojūčiu ir nubėgtais kilometrais! 

Šįkart turime padėkoti karanti-
nui už puikią, visus suvienijusią 
idėją, kad, nors ir esame atski-
rai, visada esame kartu.

Džiaugiamės Jūsų dideliu akty-
vumu bei noru pagerbti žmones, 
kurie kovojo už mūsų Laisvę!

Druskininkų VSB 
informacija

Šiemet druskininkiečiai bei kurorto svečiai kovotojų už laisvę atminimą pagerbė virtualiu 
bėgimu Asmeninio archyvo nuotraukos
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Zita Joana Jančiauskienė,
Druskininkų „Bočių“ bendrijos 

pirmininkė

Pradėdami naujus metus, 
kiekvienas susimąstome, 
ar nuo mūsų darbų ir kalbų 
buvo gera šalia esantiems. 
Ar aš, kaip didelės bendruo-
menės narys, visada elgiausi 
taip, kaip norėčiau, kad ir kiti 
su manimi elgtųsi? O tokiems 
apmąstymams dabar, kaip 
niekada, turime laiko... Ir tuo 
labiau, kad šie metai mums, 
Druskininkų „Bočiams“ yra 
jubiliejiniai, – sausio mėnesį 
minime 20-metį!

Bendrija įkurta 2000-ųjų pa-
baigoje, 2001-ųjų sausio10 
d. įregistruota, kaip asociaci-
ja. Bendrijai vadovavo trys pir-
mininkės: Janina Šapronienė 
(1938-2010) vadovavo iki 2002 
m., Romana Jonušienė vadova-
vo nuo 2002 m. iki 2005 m., o 
Zita Joana Jančiauskienė – nuo 
2005 m. iki dabar. Bendrijos fi-
nansininkė Genovaitė Puidokie-
nė dirba nuo 2006 m. iki dabar.

Veikla – pagal pomėgius
Bendrijos nariai, kurių – per 

200, pagal pomėgius dalyvau-
ja įvairiuose klubuose, rateliuo-
se, būreliuose.

Bendrijoje veikia mišrus an-
samblis „Bočiai“, kuriam nuo 
2019 m. rugsėjo 9 d. vadovauja 
Nijolė Matulevičienė. 2001-2002 
m. jam vadovavo J. Šapronienė, 
2002-2009 m. – Marytė Kulie-
šienė, 2009-2015 m. –Adolfas 
Tamulionis, 2015- 2018 m. – Ni-
jolė Vidbergienė, 2018 -2019 m. 
– Valdas Dancevičius.

Nuo 2004 m. iki dabar Tauti-
nių šokių ratelio vadovė ir šo-
kių kūrėja – Z. J. Jančiauskienė. 
Nuo 2010 m. iki dabar moterų 
vokalinio ansamblio „Druske-
lė“ vadovė – N. Vindbergienė. 

Kaimiškajai kapelai nuo 2019 
m. ir dabar vadovauja Nijolė Ma-
tulevičienė. Buvę vadovai – Ma-
rytė Kuliešienė, A. Tamulionis, 
N. Vindbergienė ir Valdas Dan-

cevičius.
Linijinių šokių ratelio vado-

vė nuo 2019 ir dabar – Laimutė 
Radinienė. 2008-2019 m. jo va-
dovė ir choreografė buvo Biru-
tė Levanaitienė. Nuo 2006 m. iki 
dabar Žodžio meno klubo va-
dovė ir renginių vedėja – Audro-
nė Vita Padegimaitė. Nuo 2005 
iki 2006 m. jam vadovavo Birutė 
Zalanskaitė (1941-2011).

Nuo 2016 m. iki dabar darbš-
čiųjų rankų klubui „Kraitė“ 
vadovauja Janina Klimienė. 

2001-2013 m. jo vadovė buvo 
etnografė Romana Jonušienė, 
nuo 2013 m. iki 2016 m. – Lina 
Dabrukienė. 2008-2014 m. vei-
kė L. Dabrukienės vadovauja-
mas Dailės būrelis, kuris nuo 
2014 m. sujungtas su „Kraitės“ 
klubu.

Sveikatinimo mankštos ra-
telio seniūnė – Tamara Kaz-
lauskienė. Nuo 2006 m. iki 2009 
m. mankštas vedė K. Dineikos 
pasekėja Vida Junčienė (1939-
2015), nuo 2009 m. iki 2011 m. 

– dineikietė Asta Bukauskie-
nė (1934-2013), nuo 2012 m. 
iki 2014 m. – Irena Kabailaitė, 
nuo 2015 m. iki 2016 m. – Ire-
na Šeštakauskienė, 2016 m. iki 
2018 m. – Gediminas Grigelis. 
Nuo 2018 m. pabaigos iki dabar 
mankštas veda Visuomenės 
sveikatos biuro treneriai.

Pasagos mėtymo būreliui 
nuo 2015 m. iki dabar vadovauja 
Stanislovas Daugėla. Nuo 2009 
m. iki 2015 m. jo vadovas buvo 
Jonas Čiginskas.

Nuo 2006 m. iki 2014 m. Pro-
to lavinimo mankštos būrelio 
vadovė – Irena Kabailaitė, Sta-
lo teniso būrelio vadovė nuo 
2006 m. iki dabar – Elena Mit-
kienė.

Šiaurietiško ėjimo pradinin-
kės 2008 m. – Liucija Čigins-
kienė (1937-2017), Bernadeta 
Trečiokienė ir Stanislava Matu-
sienė. Šiuo metu jam vadovau-
ja Monika Sakalienė.

Stalo žaidimų būreliui nuo 
2017 m. iki dabar vadovau-
ja Stanislovas Daugėla. 2008-
2011 m. jam vadovavo Vincas 
Muzikevičius, 2011-2017 m. – 
Ona Daugėlienė (1941-2017).

Koncertai – ne tik Lietuvoje
Jau ir nesuskaičiuojame, kiek 

per šį laiką surengta koncer-
tų, parodų, minėjimų, susitikimų 
kurorto Pramogų aikštėje, kultū-
ros, sporto, socialinių paslaugų, 
švietimo centruose, mokyklose, 
bibliotekoje, vaikų darželiuose, 
sanatorijose, ligoninėje, pensi-
onatuose, kaimiškosiose ben-
druomenėse mūsų ir kaimyni-
nėse savivaldybėse. 

Ne kartą su meninėmis pro-
gramomis pasirodėme „Sie-
mens“ arenoje – buvome pa-
rengę bendrus tautinius šokius 
ir dainas su Varėnos „Bočiais“, 
koncertavome Vilniaus kultū-
ros, pramogų, sporto, Kongre-
sų ir Vyriausybės rūmuose, 
Vilniaus Mokytojų namuose, 
Latvijoje, Turkijoje, Lenkijoje, 
Graikijoje. 2018 m. Italijos Pe-
saro mieste surengtame tarp-
tautiniame Europos „Auksinio 
amžiaus“ festivalyje mūsų lini-
jinių šokių grupė kartu su kito-
mis Lietuvos gimnastikos aso-
ciacijos narėmis sėkmingai 
atstovavo Lietuvai.

Glaudžiai bendradarbiaujame 
su Alytaus, Anykščių, Birštono, 
Kauno, Jonavos, Marijampolės, 
Simno, Ukmergės, Vilniaus, Vil-
kaviškio bočiais, Respublikos 
pagyvenusių žmonių įvairiais 
sporto ir meno kolektyvais.

Druskininkų „Bočiams“ – 20!

Tradicinis „Bočių“ renginys, skirtas Tėvo dienai, į Druskininkus pritraukia ir jų bičiulius iš kitų Lietuvos miestų

Moterų vokalinio ansamblio „Druskelė“ 10-mečio proga – Savivaldybės vadovų sveikinimai

Linijinių šokių ratelio šokis – Lietuvai

7 psl.
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Mišrus ansamblis „Bočiai“ – dažnas svečias įvairiuose renginiuose

Džiaugiamės, kad ne kartą bu-
vome pakviesti koncertuoti Lie-
tuvos muzikų rėmimo fondo or-
ganizuojamuose festivaliuose 
„Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“.

Puoselėjame tradicijas
Kasmet birželio pirmą sekma-

dienį į Tėvo dienos paminėjimą 
ir šventes, skirtas Druskininkų 
įžymioms sukaktims pažymė-
ti, pasikviečiame „Bočių“ meno 
kolektyvus ne tik iš Dzūkijos, 
bet ir iš kitų Lietuvos regionų. 
Pirmieji Dzūkijoje pradėjome or-
ganizuoti pagyvenusių žmonių 
meno kolektyvų dviejų dienų 
dainų ir šokių šventes, kuriose, 
kaip didžiosiose dainų šventė-
se, visi meno kolektyvai šokda-
vome bendrus šokius ir atlikda-
vome tas pačias dainas.

Kasmet sausį organizuojame 
Padėkos šventę, kurioje turi ga-
limybę dalyvauti visi bendrijos 
nariai iš visų klubų, būrelių, ra-
telių, prisistatyti ar padėkoti me-
nine programa. „Kraitės“ klubas 
ir Dailės būrelis surengia paro-
das. Jos pristatomos įvairių re-
liginių švenčių metu ar kitomis 
svarbiomis progomis. Gražiai 
švenčiame su Socialinių paslau-
gų centro darbuotojais, savival-
dybės vaikų dienos užimtumo 
centro auklėtiniais, neįgaliai-
siais, moksleiviais ir darželių 
bendruomenėmis.

Didžiausias darbymetis būna 
per kasmetes kalėdines gerumo 
akcijas. „Kraitės“ klubo narės su 
savo dailiai numegztomis pirš-
tinėmis, kojinėmis, įvairiausiais 
suvenyrais aplanko ligonius, ne-
įgaliuosius, buvusius mūsų ben-
drijos narius, vienišus žmones. 
Bendrijos meno kolektyvai pa-
ruošia teatralizuotas Advento 
vakarones su senoviniais žai-

dimais, šokiais, mįslėmis, pa-
sakojimais, advento darbais, 
kuriuos atlieka su senoviniais 
autentiškais darbo įrankiais. 
Apsilankome senelių namuose, 
ligoninėse, mokyklose, vaikų 
darželiuose, sanatorijose, kai-
miškosiose bendruomenėse ne 
tik mūsų savivaldybėje, bet ir ki-
tose. Džiugu, kad mus pakvie-
čia ir į Alytaus mokyklų ben-
druomenes, Liškiavos muziejų. 
Su Kauno moksleiviais vakaro-
jome Rumšiškėse. Esame labai 
vertinami už tai, kad taip vaiz-
džiai pateikiame mūsų tėvų ir 
senelių tradicijas bei papročius.

Džiaugiamės, kad gyvename 
gražiuosiuose Druskininkuose, 
esame reikalingi, visada paste-
bimi ir vertinami, turime nuos-
tabias sąlygas aktyviai vykdyti 
savo įvairiapusę veiklą.

Projektų gausa
Nuo 2005-ųjų metų sėkmin-

gai įgyvendiname daugybę pro-
jektų. Įsimintiniausi – tarptauti-
niai. Vienas iš jų – savanorystės 
projektas su Turkijos Mersino 
miesto švietimiečiais. Tris sa-
vaites Mersino miesto šeši pro-
jekto dalyviai savanoriavo „Dai-
navos“ sanatorijoje, o šeši mūsų 
bendrijos nariai pas juos dirbo 
įvairiuose vaikų dienos užimtu-
mo centruose. Nepamirštami 
ir draugystės projektai su kole-
gomis iš Graikijos, Estijos, Če-
kijos, Slovakijos, Ispanijos, Ita-
lijos – patys ten lankėmės ir 
visų šalių delegacijas sutikome 
Druskininkuose. 

Iš Druskininkų savivaldybės 
gauname finansinę paramą kul-
tūros, sporto, visuomenės svei-
katos, socialinės veiklos projek-
tams. Vienas iš jų – Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems teikimas bendruomenėje. 

Jau daug metų tęsiame socia-
linės veiklos projektą „Padėki-
me vieni kitiems“. Džiaugiamės 
savo šauniais savanoriais (jų – 
per 20), kurie globoja neįgaliuo-
sius ir vienišus pagyvenusius 
žmones, tarp kurių – 90-mečiai 
ir net šimtamečiai. 

Aktyviausi savanoriai – gydy-
toja Violeta Valskienė, Audro-
nė Petkevičienė, Irena Jonai-
tienė, Elena Mitkienė, Tamara 
Kazlauskienė, Juozas ir Moni-
ka Sakalai, Ona Sakalauskie-
nė, Aldona Šovienė, Zofija 
Gaižauskienė, Danutė Petraus-
kienė, Mania Lukšienė, Nijolė 
Rimšienė ir kiti. Jiems įvairiomis 
progomis asmeniškai ir spau-
doje dažnai dėkojame ir mes, ir 
Savivaldybė. Sulaukiame gra-
žių padėkų iš mūsų globotinių.

Už gaunamas projektų lėšas 
rengiame ekskursijas ne tik po 
mūsų šalį, bet ir į užsienį. O 
kur dar mūsų kelionės pas kitų 
miestų „Bočius“ su meninėmis 
programomis arba sportinėmis 
varžybomis!

Apie bendrijos veiklą, įvairius 
renginius, susitikimus su įžy-
miais žmonėmis dažnai rašė-
me spaudoje, žurnaluose. „Krai-
tės „klubo ir linijinių šokių veikla 
atsispindi Lietuvos „Bočių“ in-
terneto svetainėje, „Facebook“ 
paskyroje „Druskininkų Bočiai“ 
ir kitur. Aktyviausi mūsų kores-
pondentai – A. Padegimaitė, 
Zofija Gaižauskienė, L. Radi-
nienė.

„Bočių“ veikla atsispindi me-
traštyje, kurį dabar rašo ir kom-
plektuoja Danutė Petrauskienė, 
anksčiau – Aldona Litvinavičie-
nė, Marija Navickienė, L. Dabru-
kienė, Anastazija Sinkevičienė.

Pelnyta daugybė apdova-
nojimų

Už meninę, sportinę, sociali-
nę veiklą esame įvertinti dau-
gybe Vyriausybės, Seimo, LPS 
„Bočių“ valdybos, Lietuvos aso-
ciacijos „Gimnastika visiems“, 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo, 
Vilniaus Mokytojų namų, Drus-
kininkų savivaldybės vadovų, 
įvairių organizacijų ir įstaigų at-
minimo taurėmis, statulėlėmis, 
medaliais, padėkos raštais, di-
plomais. 

2008 m. gavome Druskininkų 
savivaldybės Kultūros puoselė-
tojo diplomą ir piniginę premi-
ją „Už reikšmingą aktyvią ir kū-
rybingą veiklą kultūros ir meno 
srityje“, 2015 m. už aktyvų daly-
vavimą bendruomenės gyveni-
me – Druskininkų savivaldybės 
prestižinį apdovanojimą – bron-
zinę „Ratnyčėlę“.

2016m. LPS „Bočiai“ „Garbės 
ženklas“ įteiktas „Bočių“ pirmi-
ninkei Z. Jančiauskienei. 2018 
m. Lietuvos sveikatos ministeri-
jos nominacija mums skyrė ap-
dovanojimą „Už aktyvumą ne-
pavaldų amžiui“. 

Pelnėme ir daugybę Atminimo 
taurių. Džiaugiamės laimėjimais 
Pasagos mėtymo varžybose: 
2014 m. gegužę taurę iškovo-
jome tarpkurortinėse varžybo-
se Birštone, 2017 m. komandai 
įteikta Jono Čiginsko atminimo 
taurė, o 2017 m. liepą taurę pel-
nėme varžybose su Marijampo-
lės „Bočiais“.

2017 m. rugpjūčio 24 d. džiau-
gėmės linijinių šokių ratelio pa-
siekimais: Lietuvos asociacijos 
„Gimnastika visiems“ „Auksinis 
amžiaus“ festivalyje laimėta at-
minimo taure, 2017 m. rugsė-
jo 30 d. Vilniuje, Tarptautiniame 
senjorų šokių festivalyje „100 
šokių pynė Lietuvai“ pelnytu ap-
dovanojimu, 2018 m. kovo 9 d. 
Trakuose surengto Respubliki-

niame šokių kompozicijų kon-
kurso „Šypsenų vaivorykštė“ 
apdovanojimu, 2018 m. balan-
džio 17 d. Lietuvos asociacijos 
„Gimnastika visiems“ tarptau-
tinėje gimnastiadoje, skirto-
je Lietuvos 100-mečiui, iškovo-
ta taure, 2020 m. rugpjūčio 25 
d. šokių, gimnastikos kolekty-
vų festivalyje-konkurse „Griaus-
mas – 2020“ iškovotu laureatų 
vardu.

Z. J. Jančiauskienei „Už indėlį, 
plėtojant „Gimnastika visiems“ 
Lietuvoje ir užsienyje“, įteikta 
statulėlė „Vandens lašas“. O kur 
dar daugybė statulėlių už daly-
vavimą tarptautiniuose ir respu-
blikiniuose festivaliuose, kon-
kursuose, turnyruose – tokie 
aukšti įvertinimai įkvepia mus 
siekti dar geresnių rezultatų 
meno ir sporto srityse!

Visų „Bočių“ vardu nuoširdžiai 
dėkoju Druskininkų savivaldy-
bės vadovams, Socialinės pa-
ramos skyriui, JUC, VSB, Kultū-
ros, Švietimo, Sporto centrams, 
Viešosios bibliotekos vadovams 
ir darbuotojams, mokyklų, gydy-
mo įstaigų, darželių bendruo-
menėms ir savaitraščiui „Mano 
Druskininkai“. 

Ačiū visiems „Bočių“ bendri-
jos nariams, klubų, keturių bū-
relių darbštiesiems vadovams, 
ilgametei finansininkei G. Pui-
dokienei, metraštininkei D. Pe-
trauskienei.

Su viltimi pradėdami naujus 
veiklos metus, tikėkimės, kad, 
išgyvenę šį sunkų laikmetį, at-
švęsime jubiliejų ir vėl džiaug-
simės, bendrausime, padėsi-
me, lankysime, užjausime... Juk 
visos valandos mūsų – diena ir 
naktis. Darom, ką širdis geidžia. 
Pasižadame visus darbus au-
koti sau ir kitiems, kol dar jėgos 
mums tai leidžia...

Atkelta iš 6 psl.

Druskininkų „Bočiai“ mėgsta keliauti – drauge aplankyta Švedija Daug dėmesio sulaukusi „Kraitės“ velykinė paroda 

Druskininkų „Bočių“ bendrijos narės – entuziastingos šokėjos/„Mano Druskininkai“ ir „Bočių“ archyvo nuotrau-
kos
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Kas parenka vietas naujoms konteinerių 
aikštelėms įrengti?

Vietas konteineriams įrengti 
parenka, jas derina su gyven-
tojais ir kitus būtinus veiksmus 
atlieka savivaldybės. Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tras rūpinasi tik šių aikštelių 
įrengimu. Gyventojai, pagei-
daujantys, kad jų gyvenamoje 
aplinkoje atsirastų konteinerių 
aikštelė, turi kreiptis į savo gy-
venamosios vietos savivaldybę.

Pastaraisiais metais visose 
Alytaus regiono savivaldy-
bėse buvo įrengtos naujos, 
modernios požeminės ir pu-
siau požeminės konteinerių 

aikštelės. Šiemet, įgyvendi-
nant antrąjį projekto etapą, 
bus įrengta dar 103 pože-
minės, pusiau požeminės 
ir antžeminės konteinerių 
aikštelės. Antžeminėse aikš-
telėse taip pat bus įrengti 
stacionarūs, į gruntą įkasami 
konteineriai. Naujų konteine-
rių aikštelių įrengimas šiais 
metais numatytas visose 
Alytaus regiono savivaldy-
bėse. Rūšiuokime!

Reklama didžiausio Dzūkijos regione 
tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir 
naujienų portale www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 
arba el. paštu:  

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!



2021 m. sausio 14 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 2879

Mieli pacientai, 
Norime informuoti, kad DRUSKININKŲ PUŠYNO KLINIKOJE 

gydytojų specialistų konsultacijos vykdomos nuotoliniu ir kontakti-
niu būdu. Skelbiame šio mėnesio gydytojų konsultantų darbo laiką:

-Endokrinologai
Rita Grinkevičienė – sausio 16 d. 
Laura Daugintytė-Petrušienė – sausio 21 d. 
-Neurologė
Alina Serbentienė – sausio 31 d. 
-Ginekologė, atliekanti krūtų ir TVE echoskopijas
Birutė Stoncelienė –I-8:00-12:00; V- 8:00-10:00
-Urologas, atliekantis vidaus organų echoskopija
Aivaras Jonas Matjošaitis – sausio 15 d.
-Vaikų neurologas 
Jonas Tertelis – III-15:00-16:00
-Riabilitologė
Laimutė Stankevičienė ( teirautis registratūroje)
-Radiologė mamologė
Dalia Bartuškaitė – sausio 30 d.
-Angiochirurgas 
Arūnas Grinkevičius – sausio 16 d.
-Neurochirurgas
Ramūnas Raugalas – sausio 16 d.
-Dermatologė 
Inga Galinauskaitė – sausio 23 d.

Registracija tel. 8 693 55611, (8 313) 45969 arba 
internetu e-pacientas.lt

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

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

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

Druskininkų kardiologijos centre – kraujagyslių 
chirurgo konsultacijos

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai: „Mes norime dirbti, o ne gyventi iš pašalpų“

Antradienį sanatorijos „Be-
lorus“ darbuotojai surengė 
akciją, kurios metu prašė ša-
lies valdžios pagalbos ir vi-
suomenei išreiškė savo pozi-
ciją dėl situacijos po įstaigai 
pritaikytų ES sankcijų –  ban-
kams įšaldžius įstaigos sąs-
kaitas, be darbo ir pajamų 
gali likti 391 darbuotojas. 
Dauguma iš jų – Lietuvos pi-
liečiai. 

„VšĮ sanatorija „Belorus“ dirba 
pagal Lietuvos įstatymus ir yra 
viena didžiausių mokesčių mo-
kėtojų Druskininkuose, joje di-
džioji dalis darbuotojų yra Lietu-
vos piliečiai, kurie šiandien dėl 
neteisingo sankcijų taikymo yra 
atsidūrę aklavietėje ir nori pasi-
sakyti dėl savo įstaigos ir gali-
mybės gyventi oriai“, – sakė ak-
cijos dalyviai.

Praėjusią savaitę darbuotojų 
atstovai kreipėsi į LR Preziden-
tą, Vyriausybę, Seimo narius, 
tačiau kol kas aiškumo dėl įstai-
gos, o kartu – ir dėl darbuotojų 
ateities, nėra. 

Antradienį surengtos akcijos 
metu poziciją išsakė sanatorijos 
Darbo tarybos pirmininkas Vla-
dislav Šaruckij bei Druskininkų 
savivaldybės profesinės sąjun-
gos pirmininkas Arūnas Leka-
vičius.

„Esame susirūpinę, nes ne-
žinome, kokia bus mūsų ryto-

jaus diena. Po pokalbio su So-
cialinių reikalų ir darbo ministre 
sužinojome, kad, kaip vieninte-
lė priemonė išeinantiems iš dar-
bo darbuotojams, būtų siūloma 
dviejų vidutinio dydžio mėne-
sio algų išeitinė pašalpa. Mums 
tektų papildyti bedarbių gretas ir 
kreiptis į užimtumo tarnybą. Siū-
lomas variantas mūsų netenki-
na. Mes norime, kad būtų išsau-
gotos darbo vietos. Darbuotojai 
– druskininkiečiai, turintys šei-
mas. Jie tikisi, kad čia galės to-
liau gyventi ir dirbti. 35 šeimos 
gyvena sanatorijos bendrabuty-
je. Jeigu neliks darbovietės, tie 
žmonės liks ne tik be darbo, pa-
jamų šaltinio, bet ir be stogo virš 
galvos“, – kalbėjo V. Šaruckij

„Kyla klausimas, ar Europos 
Komisijos pritaikytos sankcijos 
pasieks tikslą. Tai – tarsi šūvis 
sau į koją. Mes praktiškai au-
kojame savo darbuotojus. 391 
specialistas turi palikti sanatori-
ją ir ieškotis darbo. O kaip da-
bar jį rasti Druskininkuose, kur 
ir taip šiuo metu išaugo bedar-
bystė? Tikimės visų vadžios at-
stovų įsiklausymo, supratimo ir 
teisingo sprendimo priėmimo“, - 
sakė A. Lekavičius. 

Auklėtojas Vytautas Čėsna 
sakė, kad sanatorijos darbuoto-
jai šiuo metu išgyvena košma-
rą: „Tokioje situacijoje praktiš-
kai neįmanoma rasti kitą darbą. 

Turbūt mažai kas yra susipaži-
nęs su Druskininkų darbo rin-
ka. Čia tikrai nėra tokios darbo 
vietų pasiūlos, kaip didmies-
tyje. Juolab, kad daugumos iš 
čia dirbančiųjų darbai yra gana 
specifiniai. Kol kas stengiamės 
kovoti dėl darbo vietų išsaugoji-
mo, o po to žiūrėsime“. 

VšĮ sanatorijos „Belorus“ mar-
ketingo skyriaus vedėja Elena 
Ramanauskienė sako, kad dar-
buotojai nori dirbti ir stengsis iš-
saugoti darbo vietas: „Kolekty-
vas labai kvalifikuotas, žmonės 
savo darbui atidavė visą gyveni-
mą. Žmonės darbui atidavė po 
20, 30 ar40 metų – čia dirba iš-
tisos kartos. Pašalpų mums ne-
reikia, mes norime dirbti!“

Antradienį Druskininkų savi-
valdybės Tarybos narių daugu-
ma kreipėsi į šalies Prezidentą 
Gitaną Nausėdą, Europos Ko-
misijos Pirmininkę Ursulą von 
der Leyen, Europos Komisijos 
narį Virginijų Sinkevičių, Užsie-
nio reikalų ministeriją ir Seimo 
komitetus bei frakcijas, prašy-
dami padėti išspręsti susidariu-
sią situaciją dėl sanatorijos „Be-

lorus“ ir išsaugoti įstaigos veiklą 
bei darbuotojų darbo vietas.

„Nei aš, nei besikreipiantys 
Tarybos nariai nekvestionuoja-
me sankcijų taikymo Baltarusi-
jos režimui reikalingumo, o kal-
bame apie konkrečią situaciją ir 
konkretų objektą. Mes visi pa-
darome klaidų. Padarius klaidą, 
dėl kurios niekuo dėtiems žmo-
nėms ir jų šeimoms gresia likti 
be pajamų, kai kuriems – ir gy-
venamojo būsto, o Druskinin-
kams vietoj sutvarkytos ir vei-
kiančios įstaigos – turėti dar 
vieną pastatą-vaiduoklį išdau-
žytais langais kurorto centre, ją 
būtina taisyti nedelsiant. Todėl 
įsigilinkime ir priimkime teisin-
gus reikiamus sprendimus. 

Viešoje erdvėje paleistas gan-
das, kad neva minėtą sprendimą 
dėl sankcijų taikymo sanatorijai 
priėmė pats bankas, yra nerea-
lus, prasilenkiantis su bet kokia 
logika ir, manau, net su teise.

Svarstymai į gatvę išėjusiems 
400-ams žmonių mokėti pa-
šalpas, mano supratimu, yra 
trumparegiški, neprotingi ir ne-
turintys perspektyvų. Pandemi-

ja Druskininkuose išaugino be-
darbystę iki 18,9 proc. Išvarius 
sanatorijos darbuotojus į gatvę, 
šie skaičiai dar labiau augs.

Kodėl Latvijoje, Jūrmaloje, 
to paties steigėjo įsteigta iden-
tiška sanatorija veikia ir jai ne-
taikomos jokios ES sankcijos? 
Gal Latvija priima logiškesnius 
sprendimus, nei uždaryti so-
cialinį objektą veikiantį gydy-
mo srityje? Labai tikiuosi, kad 
su teisininkų ir Europos Sąjun-
gos atstovų pagalba pavyks iš-
siaiškinti ir išspręsti šią situaciją 
mūsų žmonių labui“, – mintimis 
apie susidariusią situaciją da-
lijosi Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas. 

Antradienį surengtos akcijos 
metu buvo uždegtos žvakės, ant 
sanatorijos tvorų pakabinti plaka-
tai su darbuotojų pagalbos šauks-
mu. Kadangi dėl karantino negali-
ma būriuotis, darbuotojai į gatves 
išriedėjo automobiliais, iš jų susi-
dariusi kolona mieste suko ratus. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Antradienį surengtos akcijos metu sanatorijos „Belorus“ darbuotojai prašė šalies valdžios pagalbos ir visuomenei išreiškė savo poziciją dėl situacijos po įstaigai pritaikytų ES sankcijų – bankams įšaldžius įstaigos sąskaitas, be 
darbo ir pajamų gali likti 391 darbuotojas/Laimos Rekevičienės nuotraukos

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui ir visiems Kreipimąsi į 
valdžios institucijas pasirašiusiems Tarybos nariams, Druskininkų savivaldybės administracijai, 
Druskininkų savivaldybės profesinei sąjungai „Solidarumas“, Druskininkų policijos komisariato 
pareigūnams, Turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojams, „Mano Druskininkai“ redakci-
jai ir visai druskininkiečių bendruomenei, palaikančiai mus sunkios situacijos metu. 

Rankų nenuleisime – ir toliau sieksime išsaugoti savo darbovietę ir įrodyti, kad esame atsa-
kinga ir sąžininga sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, kuriai sankcijos buvo pritaiky-
tos nepamatuotai. 

Šiomis dienomis mes, kaip ir visa Lietuva, prisimename Sausio 13-osios įvykius, tylos minu-
te pagerbiame žuvusiuosius už Laisvę ir tikimės, kad savo laisvoje ir demokratiškoje valstybė-
je būsime išgirsti. 

VšĮ sanatorija „Belorus“ kolektyvas 
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių 
spalvų natūralaus granito.  

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

Tel. 8 687 12363

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame UAB „Druskininkų vandenys“ administracijai, laidojimo na-

mams „Nutrūkusi styga“ ir jų šeimininkui Žilvinui Tumosai, administratorei Irenai Ivoš-
kienei, gydytojai Vitalijai Viniarskienei, giminėms ir draugams, kurie palaikė šiuo sunkiu 
pandemijos laikotarpiu, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą ir tėtį Joną Jackevičių.

Žmona Laima ir dukra Neringa

Parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje nau-
jų namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komuni-
kacijos, geras priva-
žiavimas. 

Kaina — 17 500 Eur, 
derinama. 

Tel. 8 624 69222

Žemės sklypų geodeziniai-kadastriniai matavimai, 
žemėtvarkos projektų-teritorijų planavimo dokumentų 

rengimas. Tel. 8 670 50533

Perku mūrinį garažą Gardino g. 
Tel. 8 686 05121

Žmogus gyvas artimųjų at-
mintyje išlieka dėl gyvenimo 
tėkmėje užmegztų ryšių. Me-
nininkas visuomenės atmin-
tyje išlieka dėl sukurtų dar-
bų. Tačiau yra svarbu neleisti 
užmarščiai pasiglemžti iškilių 
asmenybių kūrybos, turinčios 
meninę vertę ir paliekančios 
pėdsakus kultūros istorijo-
je. Taip Leipalingio miestelio 
bendruomenė projektu „Me-
čislovą Bulaką prisiminus“ 
tarsi sugrįžo į praeities Leipa-
lingį, kuriame vaikystės die-
nas leido būsimas dailininkas, 
grafikas ir scenografas Mečis-
lovas Bulaka. 

Miestelyje esantis dvidešim-
ties objektų kultūrinis-istorinis 
maršrutas pasipildė dar vienu 
svarbiu objektu, nes šios iški-
lios asmenybės gyvenimo ir kū-
rybos pradžia glaudžiai susijusi 
su Leipalingio miesteliu. Mečis-
lovas Bulaka gimė 1907 m. rug-
sėjo 12 dieną Kapčiamiestyje, 
Lazdijų rajone. 1918 metais su 
šeima persikėlė gyventi į Lei-
palingį. Pirmoji mokytoja Ma-
rija Lukšaitė, žymiosios prof. 
Meilės Lukšienės vyro, ekono-
misto Kazio Lukšos sesuo, at-
kreipė dėmesį į būsimo dailinin-
ko spalvingus piešinius. Išlaikęs 
stojamuosius egzaminus, 1923 
m. tęsė mokymąsi Leipalingio 
progimnazijoje. Progimnazijos 
direktorius kunigas Bernardas 
Čepulis, pastebėjęs dailų ber-
niuko raštą, pasiūlė dirbti raš-
tininku. Ir atlyginimą sulygo tuo 
metu nemažą – 100 litų. Moti-
nai su keturiais vaikais tai buvo 
didelė parama, mat tėvo būsi-
masis dailininkas neteko, kai 
jam buvo šešeri. 1926 m. įsto-
jo į Kauno meno mokyklą. Stoja-
mųjų egzaminų konkursas buvo 
rimtas – 23 vietos, o stojančių-
jų du šimtai. Negana to, egza-
mino metu teko piešti ne pieštu-
ku, kaip buvo pratęs, o angliuku. 
Viskas atrodė taip beviltiškai, 
kad Mečislovas net nėjo pažiū-
rėti, ar jo pavardė yra sąraše. Po 
savaitės, vis tik išdrįsęs, nuėjo 
ir nustebo, aptikęs savo pavar-
dę sąraše. Kaune tuo metu virė 
aktyvus kultūrinis gyvenimas, į 
kurį jaunas menininkas netruko 
įsilieti. 1931 m. pradėjo aktyviai 

dalyvauti parodose. 1935-siais 
keletas dailininko darbų buvo 
eksponuojami Čekoslovakijo-
je, Košicės miesto Rytų muzie-
juje. Po šios parodos 1936 m. 
buvo surengta pirmoji persona-
linė Mečislovo Bulakos grafikos 
darbų paroda. Jis įsiliejo į kny-
gų leidybos darbą, iš pradžių 
iliustruodamas knygas. 1937 m. 
Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
už Jono Biliūno knygos „Liūdna 
pasaka“ lino raižinio iliustracijas 
buvo apdovanotas aukso meda-
liu. Šis įvertinimas menininkui 
suteikė dar vieną kūrybinės vei-
klos sritį. Lietuvos kultūrai svar-
bių knygų apipavidalinimas nea-
bejotinai svarbus įnašas į mūsų 
tautos kultūrinį knygų leidybos 
paveldą. Nuo 1939 metų apsi-
gyveno Vilniuje, ten 1940-1941 
m. įkūrė grafikos fakultetą Vil-
niaus dailės akademijoje (nuo 
1944 m. Valstybinis Vilniaus 
dailės institutas). Lietuvoje įsi-
tvirtinus sovietų santvarkai, dai-
lininkas vengė kurti nauja tema-

tika. Tai nepatiko valdžiai, todėl 
gyvenime niekada taip ir neta-
po profesoriumi, liko docentas. 
1947 m. atleistas iš Grafikos fa-
kulteto dekano, vėliau iš grafi-
kos katedros vedėjo pareigų, o 
1951-siais – ir iš Dailės instituto. 
Tačiau dirbo dailininku Lietuvos 
kino studijoje, Valstybiniame bei 
Panevėžio dramos teatruose. 

Leipalingio progimnazijos A. 
Volungevičiaus vardo kraštoty-
ros muziejaus fonduose saugo-
mi dailininko vaikystės ir pirmų-
jų studijų metų keletas piešinių. 
Todėl projektu „Mečislovą Bu-
laką prisiminus“ norėta atkreip-
ti dėmesį į dailininkui populiaru-
mą atnešusią, tačiau šiuo metu 
pakankamai primirštą grafikos 
techniką. Informaciniu stovu bus 
pažymėta ir vieta, kurioje stovė-
jo dailininko motinos Viktorijos 
Bulakienės namas Leipalingy-
je. Pasitelkus dailininkę, knygų 
iliustratorę Vandą Padimanskai-
tę, kilusią iš Druskininkų, orga-
nizuota penkių dienų grafikos 

edukacinė programa. Joje daly-
vavo Leipalingio, Stračiūnų bei 
Žagarių kaimo jaunimas. Susi-
pažinę su Mečislovo Bulakos 
asmenybe bei kūryba, jaunuo-
liai grafikos technika ėmėsi kur-
ti exlibrisą, kuriame atsispindėtų 
dailininko svarbiausi gyvenimo 
akcentai. Nors su šia techni-
ka susipažinti ir kurti nuotoliniu 
būdu, dailininkei vedant, nebu-
vo lengva, bet pavyko sukurti po 
vieną kūrybinį darbą. 

Gaila, kad susiklosčiusi situa-
cija šalyje neleido įvykdyti visų 
projekte numatytų tikslų. Ir įdo-
mu, kaip šią patirtį vertina daili-
ninkė Vanda Padimanskaitė? Ją 
pakalbino Leipalingio progimna-
zijos mokytoja-konsultantė Lai-
ma Žukauskaitė.

– Pirmiausia norisi šiek tiek 
sužinoti apie Jus. Mečis-
lovui Bulakai sėkmė atėjo, 
iliustruojant knygas grafikos 
technika. Koks Jūsų kelias į 
dailę ir kas Jus atvedė į kny-
gų leidybą?

– Dar darželyje vietoj pie-
tų miego man auklėtoja leisda-
vo piešti. Vėliau mamos draugė 
dailininkė realistiškai nupiešė 
mano ir sesers portretus. Pa-
galvojau – oho, ir aš taip norė-
čiau išmokti. Devynerių pradė-
jau lankyti dailės mokyklą ir ją 
baigiau, o po vidurinės įstojau į 
VDA grafikos specialybę.

Leidyba atsirado po studijų, ta-
čiau ne iš karto. Prieš tai teko 
padirbėti ir aptarnavimo sfero-
je, ir teatre. 2009 atėjau į „Baltų 
lankų“ leidyklą, ten dirbau daili-
ninke vienuolika metų. Kartu su 
Egle Gelažiūte iliustravome va-
dovėlį „Vaivorykštė“, dirbau su 
knygų viršeliais, maketais, ilius-
tracijomis kitoms knygoms.

– Iliustruojate knygas vai-
kams ir suaugusiems? Ar vai-
kiškų knygų iliustravimas re-
miasi daugiau racionalumu ar 
emocija? Kokią knygą ilius-
truoti buvo įdomiausia?

– Iliustruoju ir vaikiškas, ir ne-
vaikiškas knygas – kiekviena 
savaip įdomi, nes reikia susi-
koncentruoti ties jos turiniu, su-
teikti knygai tam tikrą nuotaiką. 
Paskutinės iliustruotos mano 

knygos „Ponios Smetonienės 
virtuvė“ objektai buvo patiekalai, 
reikėjo surasti tarpukariui būdin-
gų indų, piešti retro stiliumi. Įdo-
mu buvo iliustruoti ir seriją „Pa-
žinkime gamtą“, susipažinti su 
autoriais Algirdu Knystautu, Se-
lemonu Paltanavičium, Alphon-
so Lingiu. Įsimintinas buvo pie-
šinio Undinės Radzevičiūtės 
romanui „Žuvys ir drakonai“ kū-
rimas. Iliustruojant skiemenuo-
tas pasakas, vilką, kuris suėda 
ožiukus, perpiešiau keliskart. 
Ožiukai nasruose leidyklai pa-
sirodė pernelyg šokiruojantys. 
Prasižiojęs vilkas, bet jau be 
ožiukų, irgi dar buvo per baisus. 
Tada palikome susičiaupusį vil-
ką, su servetėle letenoje.

– Dirbant šiame projekte, 
teko sugrįžti prie grafikos 
technikos. Ar grafika turi atei-
tį? Koks įspūdis jums išliko 
po šio projekto?

– Nežinau, ar „sugrįžti“. Nors su-
prantu, ką turite omenyje. Daug 
dirbu kompiuteriu, vadovėlius 
iliustravau photoshop’u, kitas kny-
gas – mišriai. Kompiuteriu man ir 
lengva, ir sunku dirbti. Lengva, 
nes darbai greitesni, o sunku, nes 
ekranas vargina. Kaip ten bebūtų, 
norisi „išsidažuoti“ pirštus ir brėžti 
netobulą liniją – taip įdomiau. Ma-
nau, kad grafika (senosios gra-
fikos technikos) reikalinga. Kaip 
reikalinga tapyba, muzika, poe-
zija. Gerai, kad tokį susipažinimą 
Leipalingio dvaras vaikams suor-
ganizavo. Įspūdžiai labai teigiami. 
Vaikai nustebino, taip žaibiškai 
nuotolinių pamokų metu perpra-
tę ir exlibriso, ir lino raižinio ypa-
tumus. Atrodė, kad raižė susido-
mėję. Ir su noru.

Lietuvos Kultūros Tarybos 
dalinai finansuojamas projek-
tas papildė Leipalingio dvare 
teikiamų edukacinių progra-
mų sąrašą ne tik bendruome-
nės vaikams, jaunimui, bet ir 
trumpam užsukantiems jau-
niesiems ir suaugusiems tu-
ristams. Naudojantis vaizdo 
pamoka, bus galima atitrūk-
ti nuo kasdienybės, vaikštant 
Mečislovo Bulakos jaunystės 
takais, susipažinti su jo kūry-
ba ir susikurti savo lino raižinį. 

Nauja, kas pamiršta sena? Leipalingio bendruomenė prisiminė 
garsųjį menininką Mečislovą Bulaką

Auros Grėblikaitės sukurtas exlibrisas

Gal kas sutaisytų 
muzikinį centrą 

„Sony“? 
Tel. 8 610 32040

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
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Užuojautos

Pasaulis, kurio nebėra, pasaulis, kuris jau praėjo,
dar kartais sugrįžta veidais, dar kartais sugrįžta vardais.

Ir bando lyg vėtroje gęstantis laužas sušildyt mane atmintim...

Dėl mylimo brolio Algio Ramukevičiaus netekties 
užjaučiame seseris Janiną Galdikienę ir Elvyrą Galinienę.

Danutė Piekienė, 
Rasa Lukšienė su šeima, Zita Bakanauskaitė

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios

Mirus Monikai Murmulaitienei, 
nuoširdžiai užjaučiame dukras Dalią ir Marytę su šeimomis.

DNSB „Tauras“ gyventojai

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Marytę Rozalienę ir artimuosius. 
Telydi Jus paguoda ir dvasios tiprybė šią sunkią netelties valandą. 

V. ir J. Jurgaičių šeima 

Dėl mylimo vyro ir tėčio Nerimanto Panavo mirties nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną ir vaikus.

Bendrijos „Pušis“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Žilionytę-Grėbliūnienę, 
mirus broliui.

Klasiokės Linutė Filippaitė, Asta Jančiukaitė 
ir Rūta Dainauskaitė

Mirus mokytojai, kraštotyrininkei, Druskininkų miesto 
muziejaus bičiulei Eglei Leonienei,

nuoširdžius užuojautos ir paguodos žodžius tariame dukrai, 
vaikaičiams bei artimiesiems.

Druskininkų miesto muziejaus kolektyvas

IN MEMORIAM 

Sau į kelią neėmiau aš nie-
ko, viskas Jums, brangieji 

mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir 

gėlėmis, ir dangus, nusėtas 
žvaigždėmis.

Manęs Jūs ieškosit – ne-
rasit. Vėlu jau, brangieji, 

vėlu...
Aš būsiu pavirtus į rasą, 

Šypsosiuos žieduos 
obelų...

2020 metų gruodžio 23-ios 
popietę, eidama 91-uosius 
metus, į Amžinybę išėjo visuo-
meninkė, gėlininkė, pedagogė 
Eglė Auštrevičiūtė- Leonienė. 
Sulaukusi garbaus amžiaus, 
Eglė Leonienė dažnai karto-
davo: ,,Mielieji, išėjo vyras, 
brolis, sesės, dukra, visos 
draugės, o aš viena čia likau, 
Dieve, kaip noriu tyliai lengvai 
išeiti...“  

Eglė Leonienė gimė 1930 
metais sausio pirmą dieną 
Marijampolės apskrities Kam-
šų kaime, Sūduvos krašto 
šviesuolių Nusipelniusios Lie-
tuvos mokytojos Magdalenos 
(1918 vasario 16-osios Lietu-
vos Nepriklausomybės akto 
signataro prof. Prano Dovydai-
čio sesers) ir stambaus ūkinin-
ko, muzikanto Juozo Auštre-
vičiaus šeimoje. 1939 metais 
baigė Sūsninkų pradinę moky-
klą, kuriai vadovavo jos mamu-
tė. Aštuonerių metų išvažiavo 
iš savo namų pas mamutės 
brolį dėdę Jurgį, dėdienę Mar-
celę. Mokėsi Labūnavoje, 
ten priėmė Pirmąją Komuni-
ją. Didžiąją gyvenimo dalį vė-
liau gyveno pas dėdę Jurgį 
su dėdiene Marcele Vilniuje. 
1942 m.-1944 m. mokėsi Vil-
niaus II-oje gimnazijoje. Ar-
tėjant frontui, grįžo į gimtinę. 
1945 m.-1947 m. mokėsi Kal-
varijos vidurinėje mokykloje. 

Buvo įrašyta su tėvais į trem-
tinių sąrašus, slapstėsi. 1949 
m. baigė Vilniaus Salomėjos 
Nėries vidurinę mokyklą. Gy-
vendama pas dėdę su dėdie-
ne, labai ilgėjosi namų, trūko 
tėvų. Tais laikais dar nebuvo 
telefono, negalėjo dažnai pa-
sikalbėti ar pasimatyti. Tik re-
tais atvejais, savaitgaliais arba 
atostogų metu, sugrįždavo į 
gimtuosius namus. Savo gyve-
nimo kelią susiejo su mokytojo 
profesija. Šiam pasirinkimui di-
delę įtaką padarė mamutė su 
dėde Jurgiu. Jų pavyzdžiu ir 
pasekė – 1950 metais įstojo į 
tuomečio  Vilniaus valstybinio 
pedagoginio instituto geografi-
jos specialybę ir pradėjo dirbti 
Dieveniškių krašte, Šalčininkų 
rajono Poškonių aštuonmetė-
je mokykloje. Čia susipažino 
su būsimu vyru Algirdu Jonu 
Leonu iš Prienų r. Leskavos 
kaimo. 1951-05-01 ištekėjo – 
santuoka įregistruota Vilniuje, 
Šv. Onos bažnyčioje. Išvažia-
vo gyventi ir dirbti į Kazlų Rū-
dos sav. Višakio Rūdos moky-
klą. Su vyru Algirdu, lietuvių 
kalbos mokytoju, susilaukė 
dviejų dukrų – 1954 02 11 Auš-
relės ir Nomedėlės (1958-03-
05-2020-07-28). 1958 metais 

birželį baigė Vilniaus valstybinį 
pedagoginį institutą, gyveno ir 
dirbo Kaupiškių mokykloje, vė-
liau – Žaliosios aštuonmetėje 
mokykloje. 

Nuo 1967 metų su šeima 
apsigyveno Druskininkuose. 
Eglė dirbo kurorto darželiuo-
se, mokyklose, vyras Algirdas 
dirbo Švietimo skyriaus vedė-
ju. Sulaukusi 55 metų, Eglė iš-
ėjo į pensiją. Netrukus, 1987 
metų rugpjūtį, palaidojo savo 
vyrą Algirdą. Mokinių atostogų 
metu padėjo savo dukrų šei-
moms ir prižiūrėjo tris anūkus. 
Ji nuolat sakydavo: „Buvau gy-
venime laiminga, viskuo aprū-
pinta, turėjau rūpestingas du-
kras, gerus žentus, anūkus, 
jaučiausi namuose tarsi kara-
lienė.“

Eglė Leonienė buvo peda-
gogė ir kraštotyrininkė iš pa-
šaukimo. Dirbdama, vedė 
gamtininkės stebėtojos už-
rašus, kartu fiksuodama ir 
svarbiausius savo gyvenimo 
momentus. Su mokiniais da-
lyvavo įvairiose ekspedicijo-
se ir stovyklose. Gyvendama 
Žaliojoje, buvo surinkus me-
džiagą apie „Normandiją Ne-
munas“. Priklausė Druskininkų 
miesto Gėlininkų draugijai, tu-
rėjo išpuoselėtą sodą, priklau-
sė sodininkų bendrijai „Pa-
partis“. Druskininkuose po jos 
buto langu taip pat vešėjo iš-
puoselėti gėlynai. Už surinktą 
vertingą kartografinę medžia-
gą apie Druskininkus Eglė Le-
onienė apdovanota Druskinin-
kų miesto muziejaus vardine 
padėka. Labai mėgo skaityti 
biografines knygas, jai suteik-
tas Druskininkų miesto viešo-
sios bibliotekos Metų skaityto-
jo vardas. Nugyventas ilgas, 
gražus ir  prasmingas gyveni-
mas, liko prisiminimų šviesa.

Liūdi kolegos ir 
bendraminčiai

EGLĖ LEONIENĖ
(1930-01-01 – 2020-12-23)

Dėl mylimos Mamytės Jadvygos Komarovos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą bei artimuosius.

Bendrijos „Pušis“ gyventojai

Mes negalime užpildyti Tavo netekties, bet norime pasidalinti 
skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu.

Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Rozalienę, 
mirus brangiai Mamai.

Kuneikos, Streikai, 
Stankevičiai, Valavičiai

Nuoširdi užuojauta Marytei Rozalienei, mirus Mamai

LIONS Moterų klubas

Tokia tauri ir mylinti širdis ilgam gyvenimo kely pavargo.. 
Išėjo... Palikus Amžinybės brydę auksiniame rudens take.

Mirus mylimai Mamai Eglei Leonienei, 
su giliu liūdesiu užjaučiame dukrą Aušrą ir visus artimuosius.

V. ir J. Žūkų šeima

Liko nuotraukos, rūbai, laiškai...
Liko skausmas, širdis sužeista...

O gyvent ir toliau privalai, 
leidus laikui paguosti Tave.

Mirus mylimam Tėveliui, 
Aušrą Trakimavičienę nuoširdžiai užjaučia M. ir A. Sinkevičiai, 

S. ir G. Gaidžiai, L. Balkuvienė

Visos mūsų maldos kasdieninės:
Viešpatie, duok tėviškės dangaus...

Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus. (B. Brazdžionis)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Albiną Žaliaduonį ir  artimuosius. Telydi lydi jus stiprybė šiuo sunkiu metu! 

Druskininkų savivaldybė 

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Zitą Okmanienę.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ kolektyvas

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.

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

Mirus mylimai seseriai Izabelei Griškevičiūtei, nuoširdžiai užjaučiame Petrutę Lukoševičienę.

Druskininkų „Bočiai“

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

ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Astą Ražinskienę, 
mylimai Mamytei mirus.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

Jei dar įmanoma Tave paguosti,
žinok, kad širdys mūsų gedi su Tavimi.

Tik žmogui skausmą pažaboti,
surasti ramybę, susitaikyti su lemtimi.

Dėl mylimos Mamos netekties nuoširdžiai užjaučiame Nelę Baidokienę.

DNSB „Rikis“ gyventojai
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2021.01.16 d.
Šeštadienis

2021.01.15 d.
Penktadienis

2021.01.17 d.
Sekmadienis

2021.01.18 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
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 Stilius. 
13:00 (Pra)rasta karta. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT. 
18:45 Eurolygos krepšinio turny-

ras. Sankt Peterburgo „Zenit“ – Kau-
no „Žalgiris“. 

21:00 Auksinis protas.
22:25 Premjera. Stingdantis šaltis.
23:50 Bėgam iš Berlyno.
01:20 Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio.
02:50 Diena po rytojaus. 
03:35 Klausimėlis. 
04:05 Nematoma Lietuvos istorija. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

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

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
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“.
19:27 „TV3 orai“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Kung Fu Panda 3“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

„Legenda apie Heraklį“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Legenda apie Heraklį“.
23:10 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
01:35 „Brangus krovinys“.
03:15 „Apgaulinga aistra“.
05:05 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano likimas“.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Užkratas.
23:10 Misionierius.
01:00 Nesava.
02:40 Išvadavimo planas.
04:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:45 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 
08.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. Laida apie automobilius. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laikykitės ten. 

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Pėdsakas“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 „Dakaras 2021“.
23:00 Dugnas.
00:50 Niekada nepasiduok.
02:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
03:25 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.

06:20 Išpažinimai. 
06:50 Sugrįžimas į paslaptingą 

sodą.
08:30 LMŽ. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
12:55 Pasaulio dokumentika. Neap-

rėpiama Afrika.
13:50 Kuršių Nerija. 
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Bosė.
00:20 Stingdantis šaltis.
01:45 Europos kinas. Čia buvo Bri-

ta Marija.
03:20 Langas į valdžią. 
03:50 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
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 Pasaulio dokumentika. Di-

džiųjų kačių epocha.
12:55 Pasaulio dokumentika. Girdy-

kla. Afrikos gyvūnų oazė.
13:50 Kernavės archeologinė vietovė. 
14:00 Mis Marpl. Čimnizo pilies pa-

slaptis.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Černobylis.
22:05 Ana Karenina.
01:45 Bosė.
03:20 Gyventi kaime gera. 
03:45 Mis Marpl. Čimnizo pilies pa-

slaptis.
05:15 Ponių rojus.

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 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 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.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

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

09.00 Vyrų šešėlyje. Aleksandra 
Volfgangaitė. 

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 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.30 E.Šimkūnaitė „Žolinčių ta-

kais“. 
21.15 Laikykitės ten. 
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 „Žmogus voras“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.

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

torijos“.
12:00 „Didysis Igvasu krioklys“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Didysis Igvasu krioklys“.
13:00 „Aladinas“.
14:50 PREMJERA „Robinzonas 

Kruzas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Gaujų karai. Smaugliai“. 
22:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Širdys“. 
01:00 „Nusikaltėlis“.
02:55 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Kumba“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Kumba“.
13:45 „Jausmų vandenynas“.
15:25 „Princesė nuotaka“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Princesė nuotaka“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Pelenė“.
21:40 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Šaltas kraujas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Šaltas kraujas“.
00:00 „Legenda apie Heraklį“.
01:50 „Įstatymus gerbiantis pilietis“.

06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Nuotykių metas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Peliuko 

Gambos nuotykiai.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Didysis 

meistras.
00:55 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 Tamsos riterio sugrįžimas.
04:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje. Aleksandra 

Volfgangaitė. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

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

Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas  7/16. 
06.00 Lietuvos kūrėjai. Steigiama-

sis seimas. 

06:35 „Pragaro virtuvė“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas. 

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai 

milžinai“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:55 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:10 „Kvailiai šėlsta“.
17:40 Pono Septimo restoranas.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 MANO HEROJUS Menas 

vogti.
23:20 AŠTRUS KINAS Kaubojai ir 

ateiviai.
01:30 Dugnas.

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. 

07:30 „Snaiperis“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
III etapas. 

10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Diena laukinėje gamtoje“.
12:00 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:55 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:15 Ateiviai.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:35 Menas vogti.
01:15 Kaubojai ir ateiviai.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Paprasti rinkimai. 
08.00 Mūsų gyvūnai. 
08.30 Partizanų keliais. 
09.00 „24/7“.
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 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 

06:35 „Stivenas Visata“.
07:20 „Nuotykių metas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Obuolys ir Svogū-

nas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:35 „Neramūs ir triukšmingi“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Balerina.
11:50 Ateivis vardu Aidas.
13:40 Rembo sūnus.
15:35 Neteisingai apkaltintas.
17:20 Teleloto. 
19:20 Dakaras 2021.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Tamsos riterio sugrįžimas.
01:00 Gyvatės lėktuve.
02:45 Tu esi čia.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

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

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kaip išsirinkti vyrą“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kaip išsirinkti vyrą“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Rouzvudas“.
01:50 „24 valandos. Palikimas“.
02:40 „Moderni šeima“.
03:10 „Rezidentas“.
04:00 „Rouzvudas“.
04:50 „Atsargiai! Merginos“.

00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 

11:50 Stebuklų namai.
13:30 Žalioji širšė.
15:50 Mamos eina į trasą.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 SUPERKINAS Monstrų vieš-

butis.
21:20 Tu esi čia.
23:35 Nebaigti reikaliukai.
01:20 Užkratas.
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2021.01.19 d.
 Antradienis

2021.01.20 d.
 Trečiadienis

2021.01.21 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
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 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 Klausimėlis.lt.
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 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Speciali laida. JAV preziden-

to inauguracija. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
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 Vakaras su Edita. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

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

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Ledas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Ledas“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „Rouzvudas“.
01:55 „Tironas“.
02:55 „Moderni šeima“.
03:20 „Rezidentas“.
04:10 „Rouzvudas“.
05:00 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

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 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Atsakomasis smūgis“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Rouzvudas“.
01:50 „Tironas“.
02:40 „Moderni šeima“.
03:05 „Rezidentas“.
04:00 „Rouzvudas“.
04:50 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Druska.
00:30 „Narkotikų prekeiviai“.
01:35 Didysis meistras.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano liki-

mas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 VIDO VIDeO.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Čapis.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 Druska.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.

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

Tapinu. 
08.00 Lietuvos miestai. 
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas.
17.00 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 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Vyrų šešėlyje. ALEKSAN-

DRA VOLFGANGAITĖ.
04.50 „Reali mistika“.

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

08.00 Vyrų šešėlyje. Aleksandra 
Volfgangaitė. 

08.30 Mūsų gyvūnai. 
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „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 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika”.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-
jamu Šatneriu“.

10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Naktinis reisas.
22:40 „Akloji zona“.
00:30 „Legendų biuras“.
01:35 „Gyvi numirėliai“.
02:20 „CSI. Majamis“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Pasmerktieji 2.
22:45 Naktinis reisas.
00:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:10 „CSI. Majamis“.

06:35 „Strėlė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Atsarginis prezidentas“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Keršto kraujas.
22:40 Pasmerktieji 2.
00:25 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:10 „CSI. Majamis“.

06:35 „Pragaro virtuvė“.
07:35 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:45 „Stoties policija“.

09:45 „Paskutinis faras“.
10:40 „Mentalistas“.
11:40 „Pragaro virtuvė“.
12:40 „CSI. Majamis“.
13:40 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Snaiperis.
23:00 Keršto kraujas.
00:40 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:25 „CSI. Majamis“.

06:25 „Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

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 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

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

„Ledas“.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Rouzvudas“.
01:50 „24 valandos. Palikimas“.
02:40 „Moderni šeima“.
03:05 „Rezidentas“.
04:00 „Rouzvudas“.
04:50 „Atsargiai! Merginos“.

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 su A. Tapinu. 
00.30 „Teisingumo agentai”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Termi-

natorius. Genesys.
00:55 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 Čapis.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:45 Alchemija. VDU karta. 
05:15 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

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

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

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu 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

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

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

IEŠKOME KONDITERĖS(-IO))/KEPĖJOS(-O)/DESERTŲ 
MEISTRĖS(-O)!

Reikalavimai:
Būtina patirtis
Plačios technologinės žinios, gamybos procesų išmany-
mas
Puikūs higienos įgūdžiai
Domėjimasis konditerijos naujovėmis, siekis tobulėti
Atsakingumas, kruopštumas
Stipri vidinė motyvacija, meilė darbui ir žmonėms
Darbo pobūdis:
Darbas Druskininkuose, besiplečiančioje įmonėje, naujai 
įrengtame ceche
Įvairių desertų ir kepinių gamyba, puošyba - bendradarbia-
vimas sudarant meniu ir ieškant technologinių sprendimų
Siūlome:
Geras darbo sąlygas bei draugišką atmosferą
Galimybę kurti ir įgyvendinti idėjas
Atlygis, priklausomai nuo rezultato – 700-1200 Eur į rankas
Gyvenimo aprašymo lauktume i.armalyte@gmail.com arba 
susisiekite telefonu +370 600 08542

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Ieškomas vairuotojas 
krovinių pervežimams 

po Lietuvą.

Reikalavimai: 
• CE kategorija; 
• 95 kodas;
• gebėjimas naudotis šiuo-
laikinėmis technologijomis;
• 2 metų patirtis (būtų pri-
valumas).
Kontaktai: tel. +370 692 
94566, el. p. Lukas@luar-
ta.lt

Nuolatiniam darbui ieškome PREKIŲ 
ŽENKLINIMO OPERATORIŲ

Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines garan-

tijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu numatytais 
maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn., neatskaičius mokesčių + 

priedai už rezultatą

Dėl darbo kreiptis: 
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k.,

 Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581
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Asmeniniai skelbimai
30,66 arų namų valdos skly-
pas. Tel. 8 674 25622

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

Viečiūnuose parduodamas 
žemės paskirties sklypas – 21 
aras (350 Eur/aras), netoli 
miško ir „Maxima“ prekybos 
centro. Sodo namelis su 
priestatu „Paparčio“ soduose, 
kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 601 88109

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Vytauto g.: 1 aukštas, 
su baldais ir buitine technika, 
kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 681 58867

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

Išsinuomotų

Ilgesniam laikui išsinuomo-
čiau 2-3 kambarių butą.  
Tel. 8 693 21439

Miškas, mediena, malkos

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

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

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Automobilinis 100 litrų dujų 
balionas su dujomis, vožtuvu, 
galiojančia TA ir sutvirtinimo 
konstrukcijomis. Kaina – 100 
Eur. Tel. 8 672 18775

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 kambario butas Gardino g.: 
18 kv. m, su visais patogu-
mais, naujai atliktas remon-
tas. Tel. 8 626 52995

Parduodu 36 kv. m butą Vil-
niaus al. 10, naujas kapitalinis 
remontas. Kaina – 41 500 
Eur. Tel. 8 655 60000

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

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Veisiejų g. 37, 2 aukštas, 
atliktas remontas, kaina – 41 
000 Eur. Tel. 8 693 97033 

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

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

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, geras priva-
žiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 
derinama. Tel. 8 624 69222

110 kv. m gyvenamasis na-
mas Viečiūnuose (Vėjų g. 
4): 35 arų sklypas, trifazis, 
elektra, vietinė kanalizacija, 
vandens gręžinys, garažas, 
lauko virtuvė. Kaina – 70 000 
Eur. Tel. 8 625 56372

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

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

Automobilis „Renault Scenic“: 
2002 m., 1,6 l benzinas, ideali 
būklė, neeksploatuotas Lietu-
voje. Tel. 8 692 44465

„Volkswagen Golf II“ pilnos 
komplektacijos variklis ir abi 
sėdynės (geros būklės), nauji 
žibintai, priekiniai amortizato-
riai. Tel. 8 604 57914

Perka

Kolekcionavimui perku lietu-
viškus pinigus – litus. Gali būti 
seni, suplyšę, sutepti ar kitaip 
pažeisti. Tel. 8 628 75156

Perku automobilį „Volga GAZ 
24-10“. Tel. 8 629 84433

Pirkčiau garažą Baltašiškėje. 
Gali būti apleistas.  
Tel. 8 628 75156

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

Pirkčiau sodo sklypą su na-
meliu arba be jo. Gali būti ap-
leistas. Tel. 8 628 75156

Perku mūrinį garažą Gardino 
g. Tel. 8 686 05121

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

Pirkčiau žemės ūkio paskir-
ties žemę nuo 2 ha.  
Tel. 8 602 28830 

Įvairūs daiktai

Naudoti baldai: lova – 10 Eur, 
rašomasis stalas – 50 Eur, 
kėdė – 20 Eur, komoda – 30 
Eur. Tel. 8 682 40545

Puikiai veikiantis nešiojamasis 
kompiuteris „ASUS“, opera-
tyviosios atminties talpa – 3 
GB, kaina – 140 Eur.  
Tel. 8 621 13865

Kineskopinių TV ir TV prie-
dėlių „TV STAR“ distanciniai 
pulteliai ir Scart laidai – nuo 2 
Eur, „Nokia“ įkrovikliai ir ausi-
nės – 2 Eur, kolonėlės „NGS“ 
už 9 Eur, kompaktinių diskų 
metalinis stovelis (aukštis – 65 
cm, talpa – 37 vnt.), skaldelė 
trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 
Eur, pakabinami šviestuvai – 
nuo 5 Eur, nauji vaikiški žiemi-
niai batai, 34 dydis – 10 Eur. 
Tel. 8 686 43600

Spausdintuvas „Canon Pixma 
MG2150“, naudota dujinė 
viryklė „Beko“, kultūrizmo gri-
fas (štanga) su 4 svoriais po 
15 kg + suoliukas, užuolaidų 
karnizai (3 vnt.), lova – 10 Eur. 
Tel. 8 601 88109

Už simbolinę kainą parduoda-
mi įvairūs daiktai: 2 vienetai 
U formos metalinių sijų, stiklo 
lakštai, metalinės durys, ko-
kliai. Tel. 8 628 75156

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

Dekoratyvinės servetėlės 
(spalvotos). Tel. (8 313) 53611

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

Malkinės sandėliukas ir krei-
vuolių pavėsinė.  
Tel. 8 636 04842, 8 605 
61520

Naujas planšetinis kompiuteris 
„Alcacube“: 10 colių įstrižainė, 
1 metų garantija, nebrangiai. 
Tel. 8 692 44465

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

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 611 45735

3 gaidžiai laikymui. Vieno kai-
na – 6 Eur. Tel. 8 652 39016

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

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 
žalingų įpročių, galiu dirbti bet 
kuriuo metu – ir darbo dieno-
mis, ir savaitgaliais. 
 Tel. 8 676 52360

Ieško slaugės darbo, gali 
slaugyti, tvarkyti namus. Dar-
bo patirtis. Tel. 8 626 48705

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

Dovanoja

Dovanoju televizorių, išsivežti 
patiems. Tel. 8 672 10718

Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas – Druskininkų 
kardiologijos centre

 Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir ty-
rimus atlieka kardiologų komanda – gydytoja kardiologė Jovi-
ta Samauskienė, gydytoja kardiologė Svetlana Solovjova, gy-
dytoja kardiologė Jelizaveta Burca ir gydytoja kardiologė Ilona 
Tamašauskienė, dirbančios Vilniaus universitetinės ligoninės 
Santaros klinikose,  „Inmedica“.
           Tyrimai atliekami pažangiausia medicinine įranga:

• širdies echoskopija
• kaklo kraujagyslių echoskopija
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimą ir kulkšnies-

žasto indekso nustatymas
• dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrija)
• bioimpedanso tyrimas (skysčių kiekiui, šlapimą varančių 

vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam 
gydymui nustatyti)

• 24 val. ir 48val. kraujo spaudimo monitoravimas
• 24 val. ir 48val. holterio monitoravimas

Tyrimai atliekami vieno apsilankymo metu – visas kardiologi-
nis ištyrimas bei kardiologo konsultacija trunka 1-1,5 valandos. 
Centre stengiamasi sudaryti visas sąlygas, kad pacientai galė-
tų saugiai ir be eilių gauti kvalifikuotą kardiologo konsultaciją.

Mielai laukiame Jūsų Druskininkų 
kardiologijos centre!

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

Laimutis Genys

Šventės pasibaigė. Jos 
buvo kitokios, nei anksčiau. 
Be malonių druskininkiečių 
susitikimų prie pagrindinės 
kurorto eglės, be vaikų žai-
dimų su Kalėdų seneliu. Ta-
čiau šventė buvo, Druskinin-
kai sulaukė puikaus Kalėdų 
senelio, kuris su vaikais ir 
suaugusiaisiais bendravo 
virtualiai – internetu, per so-
cialinius tinklus. Kalėdų se-
nelis Druskininkuose buvo 
įkūręs savo studiją, iš kurios 
visą švenčių laikotarpį ben-
dravo su mūsų bendruome-
ne. Galėjome džiaugtis ne-
standartiniu Kalėdų seneliu, 
kuris nevilkėjo ilgo raudono 
palto, buvo be garbanotos 
barzdos, panašėjo į malonų 
kiekvieno iš mūsų giminės 
senelį – mielą ir artimą.

Druskininkų Kalėdų senelis, ku-
ris šiuo metu ilsisi po sunkių dar-
bų, sutiko atsakyti į „Mano Drus-
kininkai“ žurnalisto klausimus. 

– Mielas Kalėdų seneli, Jūsų 
išvaizda ir bendravimo ma-
niera skiriasi nuo tradicinių 
Kalėdų senelių. Kas padė-
jo Jums tapti tokiu, kokį Jus 
matėme Druskininkuose?

– Norėjau atrodyti taip, kad 
man pačiam patiktų. Pirmiau-
sia, mano barzda – natūrali, ją 
pradedu auginti pusmetį prieš 
Kalėdas. Tikra barzda leidžia 
laisviau jaustis, nereikia bijoti, 
kad ji nukris ar nusmuks, ben-
draujant su vaikais. Prie kostiu-
mo dirbau 4-5 metus, ieškojau 
geriausio varianto. Nenorė-
jau tradicinio palto, kuris ver-
čia prakaituoti. Norėjosi, kad 
būtų patogu. Atsisakiau sinteti-
nių medžiagų, mano kostiumas 
– lininis, todėl su juo nekaršta. 
Nagrinėjau senuosius lietuvių, 
skandinavų ir kitų šalių Kalėdų 
senelių kostiumus, norėjau ras-
ti sprendimą, artimesnį folklo-
rui. Vienais metai „seneliavau“, 
vilkėdamas grubaus mezgimo 
megztinį, buvo „girinuko“ įvaiz-
dis. Bet tai nepasiteisino – po 
vieno pasirodymo vaikai sakė, 
kad buvo smagu, tik nebuvo 
Kalėdų senelio. Tuomet supra-
tau, kad nepavyks kostiume iš-
vengti raudonos spalvos. 

– Kaip atsiradote Druski-
ninkuose? 

– Kultūros centro režisie-
rė Asta Žiurinskienė mane jau 
daug metų kalbino atvažiuoti 
šventėms į Druskininkus, tačiau 
ji kviesdavo tokiu laiku, kai jau 
turėdavau užsakymų. Pernai 
pirmą kartą per šventes atva-
žiavau į Druskininkus ir dalyva-
vau eglutės įžiebimo šventėje. 
2020-aisiais Asta labai anksti 
manęs paprašė būti per šven-
tes su druskininkiečiais. Tuomet 
dar nežinojome, kad nepavyks 
tiesiogiai bendrauti su Druski-
ninkų vaikais ir suaugusiaisiais. 
Kai prasidėjo karantinas, perdė-
liojome savo darbų principus ir 
pasirengėme bendravimui virtu-
alioje erdvėje, rengiant translia-
cijas internetu. 

– Kokie Jūsų įspūdžiai po 
šventinės viešnagės Drus-
kinkuose? 

– Pirmiausia, mane labai nu-
džiugino Druskininkų kultūros 
centro darbuotojai, kurie nuste-
bino savo profesionalumu, kū-
rybiškumu. Mes puikiai susi-
kalbėjome, kartu surasdavome 

pačius geriausius sprendimus. 
Druskininkuose įsirengėme Ka-
lėdų senelio studiją, iš anks-
to aptarėme visas technines 
detales, dirbome su trijų žmo-
nių komanda, tarp jų buvo ir iš 
Druskininkų kilęs puikus vaizdo 
produkcijos kūrėjas Ronaldas 
Rutkauskas. Labai miela buvo 
važinėti elektriniu autobusu po 
Druskininkus. Mačiau žmones, 
mus stebinčius per savo namų 
langus ir nuoširdžiai mojuojan-
čius bei šiltai besišypsančius. 
Tai labai geros emocijos. Žino-
ma, betarpiškai bendrauti su 
vaikais, žaisti, klausytis jų dai-
nelių, eilėraščių, yra daug ge-
riau, bet šioje karantino situa-
cijoje mes stengėmės būti, kiek 

įmanoma, arčiau vaikų. Manau, 
jog mūsų vaizdo įrašų pasiekia-
mumas buvo nemažas. 

– Viename iš vaizdo įra-
šų Jūs skaitėte Druskininkų 
vaikų laiškus Kalėdų sene-
liui. Kokie tie laiškai?

– Vaikų laiškai visur yra pana-
šūs. Tam tikroje jų dalyje prašo-
ma atnešti labai konkrečių dova-
nų. Būna laiškų, kurie parašyti 
ant tam tikrų, jau parengtų lapų, 
kuriuoe reikia užpildyti tik keletą 
tuščių laukelių. Man labai mieli 
yra vaikų ranka rašyti laiškai, ku-
riuose gali jausti vaiko emociją. 
Smagu skaityti laiškus, kuriuose 
ne prašoma, bet tiesiog išreiš-
kiamos vaikų emocijos. Druski-

Petras Lisauskas: „Kalėdų seneliu gali būti kiekvienas iš mūsų“

ninkus, kaip kurortą, atspindin-
čiu laikyčiau vienos mergaitės 
laiškutį, kuriame ji prašo Kalėdų 
senelio padovanoti sveikatos. 

– Ar galima sakyti, jog ran-
ka rašomi vaikų laiškai Kalė-

dų seneliui yra lyg tam tikra 
psichologinė terapija? 

– Manau, kad taip. Jei vaikas 
rašo laišką, jis pasidalija savo 
emocijomis, jam tampa smagiau 
ir ramiau. Esu įsitikinęs, jog ranka 
rašytas laiškas yra dovana. Mes 
turime skatinti vaikų raštingumo 
įpročius, kad jie nepamirštų min-
tis reikšti ranka, ant popieriaus 
lapo. Juk gautas lapas su ranka 
rašytais žodžiais kvepia namais! 

– Jūs atliekate Kalėdų se-
nelio misiją ir bendrauda-
mas su vaikais telefonu. 

– Taip, tai irgi įdomus darbas. 
Anksčiau apskambindavau 
pusę Lietuvos ir bendraudavau 
su mūsų vaikais, o vėliau pra-
siplėtė mano skambučių geo-
grafija – per šias šventes kal-
bėjausi su emigrantų vaikais iš 
viso pasaulio – nuo Australijos 
iki JAV ir Europos valstybių. 

– Ar ketinate toliau kalė-
diniu laikotarpiu lankytis 
Druskininkuose? 

– Yra įvairių planų. Pasibaigė 
šios šventės, iškart pradedame 
galvoti apie ateinančias Kalėdas. 
Su savo komanda diskutuojame, 
ką turime pasiruošti, į ką investuo-
ti, kokių naujų formų ieškoti. Nuo 
rugpjūčio pradėsime konkrečius 
pasirengimo darbus. Dėl Druski-
ninkų yra įvairių planų, apie ku-
riuos dar nenorėčiau konkrečiai 
kalbėti. Diskutuojame apie Kalė-
dų senelio rezidenciją, veikiančią 
visus metus, apie Kalėdų senelio 
pašto dėžutę, kad vaikai ištisus 
metus galėtų rašyti laiškus. 

– Ar Jūs pats tikite Kalėdų 
seneliu?

– Vaikystėje buvo vienoks ti-
kėjimas, dabar – kitoks. Yra 
vienas tikrasis Kalėdų sene-
lis, o kiti – jo padėjėjai. Ma-
nau, kad Kalėdų seneliu gali 
būti kiekvienas iš mūsų, galin-
tis daryti gerus darbus ir džiu-
ginti aplinkinius. 

P.S. Druskininkų Kalėdų se-
nelis, kurio slapyvardis Petras 
Lisauskas, ne švenčių laikotar-
piu vaidina filmuose, pasirodo 
teatro ir šokio spektakliuose, 
yra apdovanotas „Sidabrinės 
gervės“ ir „Aukso kryžiaus“ re-
galijomis. 

Druskininkai sulaukė puikaus Kalėdų senelio, kuris su vaikais ir suaugusiaisiais bendravo virtualiai – internetu, per socialinius tinklus/
Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Druskininkiečiai džiaugėsi linksmu ir nestandartiniu Kalėdų seneliu/Druskininkų kultū-
ros centro archyvo nuotrauka


