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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ nariai:
„Tarsi iš mokyklos būtume ir neišėję“

odų atidarymuose, kurias patys
inicijuoja, eina į pamokas, dalyvauja šachmatų turnyruose, proto mūšiuose. Kartu su moksleiviais prie mokyklos pasodinome
ąžuolą.
Klube – spalvingos asmenybės, turinčios įvairių pomėgių ir
talentų. Pavyzdžiui, buvusi darbų mokytoja Aldona Galdikienė
surengė savo kryželiu siuvinėtų
darbų parodą mokyklos bibliotekoje, istorikas Vytautas Valentukevičius pristatė parodą apie
Sausio 13-ąją. Ekspozicijas apžiūrėjo – tada dar nebuvo karantino apribojimų – ne tik „Atgimimo“ mokyklos mokiniai bei
pedagogai, bet ir kiti druskininkiečiai.
Mūsų mokykla yra išleidusi į gyvenimą tris Nepriklausomybės akto signatarus, septyni mūsų mokyklos auklėtiniai
buvo Pirmosios Vyriausybės ministrai. Buvę auklėtiniai domisi
savo mokyklos gyvenimu, „Bičiulių“ veikla ir stengiasi prisidėti

5 psl.

Nuo pat pirmųjų gyvavimo dienų klubo „Bičiuliai“ nariai įsitraukė į „Atgimimo“ mokyklos veiklą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laimutis Genys
Druskininkai garsėja daugeliu unikalių dalykų, stebinančių Lietuvą ir Pasaulį. Vienas
iš tokių – vienintelis Lietuvoje
mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“, prieš penkiolika metų
įkurtas „Atgimimo“ mokyklos
direktorės Danutės Časienės iniciatyva ir bendrai veiklai subūręs buvusius Druskininkų mokytojus. Sambūrio
tikslas – jaustis reikalingiems
mokyklai, būti kartu bendroje
veikloje.
Klubo „Bičiuliai“ kuratorė –
prieš 48 metus šią mokyklą baigusi, o dabar ten dirbanti miesto
pedagogų istorijos puoselėtoja, mokytoja Rita Mikalčienė. Su
ja ir kalbėjome apie klubo ištakas, penkiolikos metų kelią, nuveiktus darbus ir mokytojus, kurie dalyvauja „Bičiulių“ veikloje.
– Gerbiamoji Rita, kaip atsirado „Bičiuliai“?
– 2006 metais vasario 15 dieną „Atgimimo“ mokyklos direktorei D. Časienei į galvą atėjo
mintis, kad reikia suburti visus
buvusius mokytojus senjorus į
klubą. Ji ir yra „Bičiulių“ krikštamotė. Kadangi aš pati esu baigusi šią mokyklą, buvau 25-sios
laidos abiturientė, tai ji man pasakė: „Tu tuos mokytojus pažįsti, žinai, kur jie gyvena, tu juos
pakviesk. Mes juos sukvietėme, nusprendėme kartu švęsti
Vasario 16-ąją. Nuo to viskas ir
prasidėjo“.
– Kiek senjorų prieš 15 metų
prisijungė prie klubo? Kiek jų

dabar?
– Tada buvo 44 mokytojai. Netekome 22 mokytojų, ypatingai pilni netekčių buvo pastarieji metai. Pandeminiai. Dabar
klube yra 24 senjorai. Mokytojų amžius – nuo 65 iki 97 metų.
Smagu prisiminti iškilius mokytojus – Eleną Kvaraciejienę, Stasį Volungevičių, Janiną
Časnavičienę, kurie buvo vieni iš pirmųjų klubo narių. Į klubą „Bičiuliai“ atėjo ir buvusių
mokytojų šeimos: Juzė ir Vytautas Savilioniai, Emilija ir Stasys Žaldokai, Stasė ir Vytautas
Baziai, Vera ir Antanas Zabotkos, Teresė ir Antanas Budeliai,
Vida ir Alfonas Šuliauskai, Elena ir Vincas Kvaraciejai. O viena iš mokytojų senjorų šeimų –
Boleslava ir Vladas Jurgioniai
– tebedalyvauja mūsų veikloje
iki šiol.
Deja, kai kurių mokytojų šeimų arba vieno iš sutuoktinių
jau nėra su mumis, palydėjome
juos Anapilin.
– Kokio amžiaus žmonės dalyvauja „Bičiuliuose“?
– „Bičiuliai“ vienija išėjusius į
pensiją mokytojus. Bet tie, kurie
į užtarnautą poilsį išėjo neseniai, dar neskuba prisijungti prie
klubo. Sako ateisiantys tada, kai
jiems bus tiek metų, kiek yra dabartiniams klubo nariams. Ką tik
išėjusios į pensiją moterys – dar
jaunos, pačios keliauja, vaikais
ir anūkais rūpinasi, į klubą jungtis neskuba.
– Kurie metai laikytini Druskininkų pedagogų bendruomenės pradžia?

– Mūsų mokykla buvo pirmoji
šiame krašte, 1944 metais atidaryta direktoriaus Domininko Viščinio iniciatyva. Pradžioje tai buvo vienintelė lietuviška
mokykla Druskininkuose, kurioje dirbo daug puikių mokytojų, ją baigė daug žinomų Lietuvos žmonių. Su šia mokykla
prasidėjo svarbus Druskininkų
istorijos etapas. Mokyklos pedagogai buvo Druskininkų inteligentijos žiedas. Visas Druskininkų gyvenimas rutuliojosi,
jiems dalyvaujant. Čia atvažiuodavo dirbti jauni mokytojai,
čia jie kurdavo šeimas, susilaukdavo vaikų, švęsdavo kartu visas šventes – dažniausiai
mokykloje, nes tuomet to niekas nedraudė.Pedagogų bendruomenė buvo labai stipri,
draugiška ir labai svarbi Druskininkų gyvenime.
– Ar klube yra senjorų iš
pirmųjų mokyklos veiklos
metų?
– Prieš 15 metų, kai klubas
buvo įkurtas, jame buvo net du
buvę pirmųjų mokyklos metų
pedagogai. Dabar, deja, jie jau
išėję Anapilin. Vyriausiajai klubo narei Reginai Gvazdaitienei
netrukus sukaks 97-eri.
– Kokia yra šio klubo veikla?
– Nuo pat pirmųjų klubo gyvavimo dienų mes ne tik įsitraukėme į jo, bet ir į „Atgimimo“ mokyklos veiklą. Klubo nariai renkasi
vieną kartą per mėnesį – trečią
ketvirtadienį. Mūsų klubo nariai
laukiami „Atgimimo“ mokyklos
renginiuose – dalyvauja valstybinių švenčių minėjimuose, par-

Pradedamas rengti
Druskininkų širdyje
esančios Vilniaus
alėjos techninis
projektas
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profesinę šventę,
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Pradedamas rengti Druskininkų širdyje esančios Vilniaus alėjos techninis projektas
Praėjusį ketvirtadienį Savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir techninį projektą rengiantys
UAB „Ademo grupė“ atstovai nuotoliniame susitikime
aptarė Druskininkų širdyje esančios Vilniaus alėjos
atnaujinimo koncepciją ir
svarbiausius sprendinius.
Techninį projektą planuojama parengti per 2021 m.
Druskininkams, kaip M. K.
Čiurlionio miestui, būtų labai
simboliška įrengti šio žymaus
menininko Zodiako ženklų ciklo
alėją. Zodiako ženklų skulptūros puoštų visą Vilniaus alėją
ir, neabejotinai, taptų dar vienu kurorto traukos centru bei
savotiška M. K. Čiurlionio muziejaus ir kurorto centre esančio paminklo žymiausiam Lietuvos menininkui jungtimi. Tad
Vilniaus alėjos rekonstrukcijos
techninį projektą rengiantys
architektai turės numatyti vietas, kuriose galėtų būtų įrengtos skulptūros.
„Ši pėsčiųjų alėja reprezentuoja Druskininkus. Tai – ir
poilsio, ir švenčių, ir prekybos, ir daugybės kitų veiklų
vieta. Todėl ji turi būti patogi, funkcionali, tačiau kartu
– patraukli ir moderni. Norime kardinalių pokyčių. Sutarėme, kad spalvomis ir tekstūra Vilniaus alėja derės prie
jau sutvarkyto Gydyklų parko.
Nenorime pilko betono – norime žalių, gėlynais ir skulptūromis puoštų erdvių“, – po susitikimo sakė meras Ričardas
Malinauskas.
Susitikimo metu išsamiai aptartos projektavimo užduotys,
atkreiptas dėmesys, kad būtina bendradarbiauti su šalia
Vilniaus alėja esančių sklypų
savininkais, derinant tų sklypų

Vilniaus alėja reprezentuoja Druskininkus, yra poilsio, švenčių, prekybos ir daugybės kitų veiklų vieta, todėl ji turi būti patogi, funkcionali, tačiau kartu – patraukli ir moderni/Justino
Kygos nuotrauka

atnaujinimų sprendinius, kad
jie susilietų į vientisą, harmoningai derančią pagrindinę kurorto pėsčiųjų gatvę.
Dar vienas svarbus klausimas – elektros, vandens ir šilumos tinklų įvertinimas ir,
esant poreikiui, – atnaujinimas. Kaip susitikime pažymėjo meras R. Malinauskas, visi

seni tinklai privalo būti atnaujinti iki alėjos rekonstrukcijos,
kad, paklojus naujas dangas,
jų nereikėtų ardyti bent dešimtmetį. Darbų planai bus derinami su visų inžinerinių struktūrų atstovais.
Susitikime aptarti sprendiniai, susiję su prekybos vietų įrengimu, Zodiako ženklų

pastatymu, apšvietimu, želdiniais, gėlynų laistymo sistemų
parinkimu ir įrengimu.
Dabar Vilniaus alėjoje esančias druskininkiečių ir miesto svečių pamėgtas skulptūras
planuojama pastatyti kitose
kurorto erdvėse.
Vilniaus alėjos rekonstrukcijos
projektas apims visą Vilniaus

alėjos teritoriją nuo Vandens
parko iki Miesto muziejaus, taip
pat – ir Pramogų aikštę.
Susitikimo pabaigoje nuspręsta kiekvieną mėnesį organizuoti nuotolinius susitikimus tam, kad būtų galima
aptarti Vilniaus alėjos rekonstrukcijos projektavimo darbų
eigą ir nuveiktus darbus.

Informacija gyventojams, gaunantiems
ES paramą
Nuo vasario 22 d. iki kovo 2 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais
ir higienos prekėmis nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki sausio 20 d.
Druskininkų gyventojams parama bus dalinama Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos namuose.
Dėl koronaviruso gyventojams privaloma dėvėti kaukes ar
kitaip dengti veidą ir nosį, būti su pirštinėmis ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo.
Parama dalijama:
Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – vasario 22 ir kovo 1
d. nuo 17.00 iki 19.00 val., vasario 24 ir 25 d. – nuo 16.00
iki 19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – vasario 23 d. ir kovo 2 d.
nuo 16.30 iki 18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – vasario 26 d. nuo 16.00 iki
18.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543
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Projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ pažanga ir problematika

turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Bendra projekto vertė – 1
106,5 tūkst. Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos
regioninės plėtros fondas –
995,9 tūkst. Eur, Partnerių lėšos – 110,7 tūkst. Eur.
Tęstinio projekto metu jau suorganizuoti du bendri Druskininkų savivalybės ir Gardino
turizmo ir kultūros specialistų patirties sklaidos užsiėmimai, mokymai edukatoriams,
septyni kultūros renginiai, populiarinantys Leipalingio dvarą
bei kultūros paveldą Gardine.
Šiuo metu baigiamas kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g.
30, Leipalingio mstl.) remontas. Bus įrengtos koncertų,

konferencijų, laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų salės, liftas
neįgaliesiems,
administracijos kabinetai ir pagalbinės patalpos. Taip pat bus iš esmės
atnaujintas kultūros paveldo
objekto fasadas, išlaikant visas autentiškas vertybes bei
atstatomos dvarams būdingos
didingos kolonos. Jau įsigyta
mobili scena, garso ir apšvietimo įranga, kitos kultūrinei veiklai reikalingos priemonės.
2021 m. vasario 9 dieną nuotoliniu būdu organozuotas projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ ENI-LLB-1-242
valdymo grupės susitikimas.
Partnerių susitikimo metu
buvo aptarta projekto pažanga ir šių dienų problematika.
Bendradarbiavimo per sieną
projektas įgyvendinamas sudėtingomis sąlygomis – ir dėl
COVID-19 situacijos, ir dėl dabartinių politinių aplinkybių
Baltarusijoje. Pritaikius Europos Sąjungos sankcijas Baltarusijos režimui, Gardino partnerio veiklų finansavimas
sustabdytas.
Dėl visą pasaulį sukausčiusios COVID-19 situacijos 2020
metais neįgyvendinta daug
projekto veiklų: bendra konferencija turizmo ir kultūros
specialistams, praktinis seminaras kultūros paveldo populiarinimo tema Druskininkuose
ir net septyni kultūros renginiai
Leipalingio dvare. Taigi nuspręsta kreiptis dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo
dar dvylikai mėnesių.
Projekto partneriai tikisi, kad
iki rudens pandemiją pavyks
suvaldyti, o bendrus renginius
iki kitų metų balandžio mėnesio sėkmingai įgyvendinti.

Šiuo metu baigiamas kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) remontas/Druskininkų savivaldybės koliažas

Nuo 2018 metų Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriais
– Gardino religijos istorijos
muziejumi bei Druskininkų
kultūros centru įgyvendina
projektą Nr. ENI-LLB-1-242
„Kultūros paveldas abipus
sienos“ pagal 2014-2020 m.

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Projektas
finansuojamas
Druskininkų
savivaldybės
biudžeto ir 2014-2020 metų
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per

sieną programos lėšomis.
Projektu siekiama išsaugoti
ir pritaikyti kultūros paveldo
objektus kultūros ir turizmo
reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą
populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Europos Parlamento socialdemokratai – už vieningą atsaką COVID-19 pandemijai
2020-ieji Europos Sąjungai, kaip ir visam pasauliui,
buvo netikėtų iššūkių kupini metai. Užklupusi COVID-19
pandemija į visų gyvenimus
įvedė radikalių pokyčių. Pandemija sukėlė didžiules pasekmes ir mums, kaip bendruomenėms. Didžiuliai iššūkiai
nacionalinėms sveikatos apsaugos sistemoms, ekonominės, socialinės ir psichologinės pasekmės tik dar kartą
parodė, kad šią krizę galime
įveikti, tik būdami solidarūs.
Europos Parlamento (EP) Socialistų ir Demokratų pažangusis aljansas – viena didžiausių politinių grupių EP
– pandemijos metu inicijavo
ir palaikė daug svarbių priemonių, kurios padeda užtikrinti, kad kilusias krizes
įveiktume sėkmingai.
Pasak Europos Parlamento
Socialistų ir Demokratų grupės
lyderės Iratxe García-Pérez,
Europos Sąjungos kertiniai
principai – teisingumas, teisės
viršenybė, lygybė ir bendradarbiavimas siekiant bendros gerovės, kilus krizei, yra aktualūs labiau nei bet kada anksčiau.
„Mums, Europos Parlamento
Socialistams ir Demokratams,
pavyko išlaikyti atviras šalių sienas, užtikrinti vaistų ir kitų prekių tiekimą, įsteigti atkūrimo
fondą ir pasiūlyti finansinę paramą įmonėms bei darbuotojams.
Mes parodėme, jog kartu esame stipresni ir kad solidarumas
yra efektyviausias būdas susidoroti su sunkumais. Turime likti
solidarūs, įgyvendinant ir Europos vakcinos pirkimo, platinimo
ir administravimo strategiją. Europos Sąjunga, vykdydama de-

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: V. Blinkevičiūtė, J. Olekas, I. García-Pérez

rybas dėl vakcinos įsigijimo 27
šalių narių vardu, užtikrino rezultatą, kurio nei viena ES šalis
nebūtų pasiekusi savo jėgomis.
Europos Sąjungos sėkmė, susidorojant su COVID-19 krize, slypi mūsų konkrečiose vertybėse:
mums nėra stiprių ir silpnų šalių, kurios turėtų kovoti tarpusavyje“, – teigia I. García-Pérez.
„Pandemija tik dar kartą patvirtina, kokia svarbi yra vienybė,
kokie svarbūs ir teisingi Europos socialdemokratų nuolatiniai
siekiai – didinti investicijas į socialines paslaugas, į lygias galimybes gauti paramą, gydytis ir
mokytis. Vardan kiekvieno europiečio gerovės, – teigia europarlamentarė, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė. – Galima
ilgai kalbėti apie ekonominius
nuosmukius, skaičiuoti praras-

tus pelnus. Tai nebus visa tiesa
apie COVID-19 pandemijos pasekmes. Visa tiesa yra milijonai
Europos žmonių, kuriems prarastas kasdienis darbas ir pajamos reiškia atsivėrusius vartus
į skurdą, o laiku nesuteikta pagalba – skaudžias netektis.
Šiandien jau turime ginklą
prieš COVID-19. Tik vakcinos,
jų veiksmingas, vieningas ir
spartesnis panaudojimas mums
leis greičiau grįžti į įprastą gyvenimą. Tai nebus paprastas ir
lengvas sugrįžimas.
Todėl jau šiandien, nelaukiant
pandemijos pabaigos, turime
dar tvirčiau siekti įgyvendinti

Europos socialinių teisių ramsčio principus. Tai reiškia reikšmingesnes investicijas į socialinę apsaugą ir žmonių sveikatą.
Tai reiškia ir teisingesnį atlyginimą už darbą, tinkamą paramą,
kad žmonėms būtų garantuotos tokios minimalios pajamos,
kurios leistų gyventi oriai. Pagaliau, kad Europos Sąjungos
sutelkta parama pandemijos
pasekmėms įveikti atitektų ne
didžiausioms korporacijoms, o
tiesiogiai žmonėms.“
„Artėjant Europos ateities konferencijai, kurioje bus diskutuojami galimi struktūriniai Europos
Sąjungos pokyčiai, privalu ne-

pamiršti ES vaidmens sveikatos politikoje ir užtikrinti holistinį
ir europietišką požiūrį į piliečių
sveikatą, – sako europarlamentaras, socialdemokratas Juozas
Olekas. – COVID-19 pandemija
tik dar kartą parodė, kad Europos Sąjunga ir tyliai veikiantys
solidarumo mechanizmai yra
kertiniai kritinėse situacijose,
kaip globali pandemija. Deja,
susidūrėme su situacija, kurioje
mūsų piliečiai iš Europos Sąjungos tikisi daugiau, nei mes techniškai galime padaryti.
Pandemijos metu matėme perkrautas nacionalines sveikatos
apsaugos sistemas visoje Europoje, lygiai taip pat – ir Lietuvoje: pacientai, kuriems reikėjo
sveikatos priežiūros, konsultacijų ar skubios pagalbos paslaugų, jų negavo. Todėl siekiame Europos Sąjungoje stiprinti
sveikatos apsaugą – tarptautinė perspektyva, žinios bei holistinis požiūris į sveikatą negali būti atskirtas nuo kitų svarbių
ES politikos sričių.
Štai kodėl Europos ateities
konferencijoje sieksime susitarimo, jog šalys narės perduotų
dalį sveikatos apsaugos formavimo politikos Europos Sąjungai, kad galėtume užtikrinti vienodai kokybiškas, modernias ir
prieinamas sveikatos apsaugos
paslaugas kiekvienam europiečiui, nesvarbu iš kurios šalies ji
ar jis bebūtų.“
Užsakymo Nr. MDR-292-01

Kontaktinė informacija: Europos Parlamento Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso Lietuvos delegacija
www.socialistsanddemocrats.eu

Nauji JUC komandos nariai – savanoriai iš užsienio
JUC dar 2020 metais gavo finansavimą Europos solidarumo programos projektui „Active youth – active community“
(Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė)
(Nr.2019-3-LT02ESC11-006635), kurio metu sulaukėme savanorių iš skirtingų
šalių: Italijos, Sakartvelo ir Turkijos. Visi savanoriai Druskininkuose praleis 9 mėnesius ir
savanoriaus skirtingose Druskininkų savivaldybės įstaigose.
Dėl susiklosčiusios situacijos pasaulyje ir Lietuvoje kol
kas veiklos bus vykdomos
nuotoliniu būdu, tačiau tikimės, jog per visą savanoriavimo laiką bus galima susitikti
ir gyvai, kad Druskininkų bendruomenės nariai galėtų be apribojimų bendrauti su savanoriais iš užsienio.
Prie Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos komandos nuo sausio
vidurio prisijungė savanorė Valentina iš Italijos. Ji jau mėnesį
savanoriauja mokykloje. Valentina jau spėjo pažinti mokinius, įsitraukti į komandos darbą ir pradėjo vesti italų kalbos pamokas
mokiniams bei mokytojams.
Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ prie komandos nuo vasario pradžios prisijungė savanorė Zeynep iš Turkijos. Zeynep per
gana trumpą laiką jau spėjo susipažinti su darželio bendruomene bei įsitraukė į darželio veiklas.
Kartu su mokytojomis ruošiasi nuotolinėms pamokėlėms, jau
spėjo pristatyti save ir savo šalį
vaikams bei pedagogams.
Druskininkų JUC komandą nuo

– Apie savo veiklas vietinėse
nevyriausybinėse organizacijose.
– Kokiu iššūkių keliančiu
dalyku užsiėmei pastaruoju
metu?
– Praeitais metais savo veiklomis ir rezultatais nustebinau žmones, esančius šalia. Labiausiai
iššūkį keliantys dalykai buvo sėkmingas projektų įgyvendinimas
be didelių išteklių, taip pat ir mano
patirtis vietiniame radijuje.
– Kada paskutinį kartą kvatojai iki nukritimo?
– Kai mano kambariokė Valentina bandė ištarti senus sakartveliškus vardus.

Druskininkų JUC komandą nuo vasario pradžios papildė savanoris Elmar Khalilov iš
Sakartvelo/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

vasario pradžios papildė savanoris Elmar Khalilov iš Sakartvelo.
Su juo aptarėme naujas idėjas
ir galimybes bei būsimas veiklas. Taigi šiandien siūlome susipažinti su atkakliu, pilnu idėjų ir
siekiančiu užsibrėžtų tikslų nauju JUC komandos nariu – savanoriu Elmar.
– Kokie žodžiai geriausiai apibūdina tave?
– Uolumas ir atsidavimas.
– Kaip įsivaizduoji savo idealią dieną ?

– Ideali ta diena, kuri priartina
mane prie išsikeltų tikslų.
– Jeigu laimė taptų pagrindine valiuta, kuo dirbtum?
– Užsiimčiau labdara.
– Koks kitų žmonių įprotis
tave labiausiai erzina?
– Aš esu kantrus žmogus, bet
nenuoširdumas kartais gali mane
suerzinti.
– Apie ką galėtum sukurti 40
minučių prezentaciją, visiškai
nepasiruošęs?

– Ko palinkėtum trimis metais
jaunesniam sau?
– Nelinkėčiau nieko ypatingo. Iš
esmės aš patenkintas savimi, gal
tik palinkėčiau sau neprarasti pasitikėjimo savimi sunkiose situacijose.
– Kokį save įsivaizduoji po 10
metų?
– Matau save intelektualesnį ir
dvasiškesnį.
– Ką tau reiškia savanorystė?
– Savanorystė man visų pirma
reiškia daryti dalykus iš širdies.
Tai yra gera priežastis mesti iššūkį sau ir padaryti šį pasaulį šiek
tiek geresniu.
– Kodėl nusprendei savanoriauti?
– Dėl įdomios programos, kurią pasiūlė JUC ir, žinoma, dėl
mano patirties šioje srityje, man

suteikusios motyvacijos išbandyti save naujoje šalyje. Taip pat
mano asmeninės savybės ir susidariusios aplinkybės labai prisidėjo prie mano sprendimo.
– Palinkėjimas JUC lankytojams.
– Linkiu būti aktyviems ir suteikti sau šansą pakeisti save į gerąją pusę.
Ateinančius 9 mėnesius Elmar
prisidės prie jau vykdomų JUC
veiklų ir papildys jas savo iniciatyvomis. Savanoris domisi knygų
skaitymu, tad bus įsteigtas knygų
klubas. Jau dabar online erdvėje
penktadieniais galite jungtis prie
pokalbių, kurių metu gvildenamos
įvairios temos: savanorystė, kelionės, maistas ir panašios, klubo.
Šachmatų žaidimo gerbėjus Elmar
pakvies išbandyti savo jėgas juodų ir baltų kariaunų mūšyje, o kino
kūrimo mėgėjams jis pasiūlys kurti įvairius filmukus, mokytis šios
specialybės subtilybių. Pats Elmar
kurs savo video blogus, kuriuose
išbandys įvairias veiklas, pavyzdžiui, žvejybą. Juos žiūrėdami galėsite jį geriau pažinti.
Visas veiklas galite stebėti JUC
„Facebook“ paskyroje, o 14-29
metų jaunimui siūlome jungtis į
jaunimo grupę „JUC erdvėlaivis“.
Elmar yra kupinas idėjų ir laukia,
kada galės su bendruomene susitikti gyvai, todėl, jeigu norite pabendrauti, užduoti jam klausimų,
dalyvaukite JUC veiklose arba parašykite mums į „Facebook“ paskyrą. Elmar su jumis susisieks!
Druskininkų JUC informacija
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Mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ nariai: „Tarsi iš mokyklos būtume ir neišėję“

prie klubo darbų.
Sulaukiame dėmesio ir pagalbos iš Druskininkų savivaldybės, mielai su klubo nariais
bendraudavo buvęs Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas. Buvusi mokinė Laima Andrikienė padėjo
išleisti knygą, skirtą mokyklos
75-ečiui, prie kurios išleidimo prisidėjo ir „Bičiulių“ nariai,
ji visada padeda, kai sugalvojame važiuoti į kokią nors pažintinę kelionę. Klubą globoja
ir buvę auklėtiniai, kurie dabar
yra sėkmingai verslininkai, jie
pasirūpina vaišėmis klubo renginiams, užsako autobusą kelionėms.
Mes esame apkeliavę visą
Lietuvą, buvome nuvykę į Lenkiją, Baltarusiją. Klubo nariai
lankėsi Seime, Prezidentūroje,
mus globojo buvusi mokyklos
mokinė Irena Degutienė. Ypač
įsiminė kelionė į Briuselį, kurią
surengė buvęs mokyklos auklėtinis Arūnas Degutis, tuo metu
dirbęs Europos Parlamente.
Kelionės metu išmaišėme visą
Europą, buvo nuostabu!
Džiugina tai, kad klubo narių
vaikai paskambina ir dėkoja,
kad jų tėvai nesėdi namuose,
bet eina bendrauti į klubą. Mes
kartais net kartu švenčiame
klubo narių asmenines šventes. Kai viena senjorų pora minėjo jubiliejų, pobūvyje kartu
su jų giminėmis dalyvavo ir „Bičiulių“ klubo nariai. Buvo gražu
matyti, kaip garbaus amžiaus
moterys pasipuošė, pasitempė. Mes dainavome, o giminės
stebėjosi mūsų kūrybingumu ir
energija.

svarbų klubo narių darbą. 2009
metais susiradome D. Viščinio
dukrą Saulę Daukuvienę, kuri
gyvena Vilniuje. Kartu su ja važiavome ieškoti pirmojo mokyklos direktoriaus kapo. Direktoriaus brolis Petras Viščinis,
miesto Garbės pilietis, buvo atvykęs į Druskininkus ir padovanojo mokyklai vertingų eksponatų. Jis įsteigė D. Viščinio
vardo premiją, kuriai lėšas skiria JAV Lemonto lietuvių bendruomenė.

– Ar galima teigti, jog šitas
klubas padėjo buvusiems pedagogams nepasenti ir jaustis reikalingiems?
– Taip, jie džiaugiasi buvimu
kartu. Jaučiasi, tarsi nebūtų išėję iš mokyklos. Mes dalyvaujame miesto renginiuose, mus
pastebi ir vertina visuomenė.
Noriu papasakoti apie ypač

– Ko norėtumėte palinkėti
kolegoms klubo 15-ojo gimtadienio proga?
– Sakau ir įsakau – dar turite
tikslą gyventi! Nes dar ne viskas išvažinėta, ne viskas pamatyta. Saugokite save. Ir žinokite,
kad mes palikome savo pėdsaką Druskininkų istorijoje. Tikėkime, kad jis nedings.

– Ar klubo nariai renkasi
mokykloje kiekvieną rugsėjo 1-ąją?
– Mūsų klubo nariai nelabai nori ateiti į mokyklą rugsėjo 1-ąją. Tądien susirenkame po pietų, dažniausiai ne
mokykloje. Pasikalbame, pasivaišiname. Paskutinis klubo
susitikimas buvo rugsėjo trečią ketvirtadienį, jau dėvėjome
kaukes.
– Kaip Jums atrodo, kuo skiriasi mokytojų senjorų klubas nuo analogiškų inžinierių ar gydytojų senjorų klubų,
jei tokie veiktų?
– Mokytojas yra ne šiaip profesija, tai – gyvenimo būdas, ši
specialybė – visam gyvenimui.
Mokytojas turi turėti tam tikrus
asmenybės bruožus, kurie ateina iš vidaus, tai yra pašaukimas. Šitie žmonės savęs negaili, išdalija mokinimas. Mokytojai
senjorai – amžiaus patirtis, laikmečio suvokimas, gyva mūsų
miesto istorija. Tai – išskirtinė profesija, ypač nedideliame
mieste.

Klubo „Bičiuliai“ nariai laukiami „Atgimimo“ mokyklos renginiuose, jie dalyvauja valstybinių švenčių minėjimuose, parodų atidarymuose, kurias patys inicijuoja, eina į pamokas, dalyvauja šachmatų turnyruose, proto mūšiuose/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Pasitikdami profesinę šventę, Druskininkų gidai svajoja
apie susitikimus su kurorto svečiais
Vasario 21-ąją bus minima Tarptautinė gido diena. Pastaraisiais metais Druskininkų gidai profesinės šventės išvakarėse turėdavo galimybę susitikti su Savivaldybės vadovais, išgirsti jiems svarbią informaciją apie kurorto planus ir perspektyvas. Tą dieną būdavo organizuojami įvairūs susitikimai, daug bendraujama tarpusavyje. Šiemet Gido diena dėl karantino bus kitokia – be iškilmingų renginių, susitikimų ir
gyvo bendravimo.
Todėl su Druskininkuose dirbančiais kūrybingais, nestokojančiais drąsių ir įdomių idėjų gidais susiekėme nuotoliniu būdu ir klausėme,
su kokiomis mintimis jie šiemet pasitinka Gidų dieną, kaip pernai ir šiemet sekėsi priimti karantino iššūkius, kaip pandemija pakoregavo jų
darbą, kokių įdomių projektų jie sumanė, kokių planų turi, su kokiomis mintimis laukia karantino pabaigos bei turistinio sezono pradžios ir
ko palinkėtų kolegoms profesinės dienos proga?
Visi jie svajoja, kad kuo greičiau atgytų mūsų kurortas, kad druskininkiečiai sugrįžtų į savo darbus, tęstų įprastas veiklas, o miesto svečiai mėgautųsi Druskininkų ir jo apylinkių teikiamomis galimybėmis.
Tatjana Zielinski, gidų grupės „Artelė“ vadovė, VšĮ Ekskursijų centro „Ekskurs“ direktorė: „Karantinas nebuvo ir nėra pats
geriausias laikas nei mums, nei kitiems. Mus, gidus, pandemija
visiškai uždarė namuose. Mūsų duona yra turistai, kurių kurorte
nebuvo jau metus ir kažin, ar bus šią vasarą. Kai kurie gidai turi
nuolatinį darbą ir gidavimas jiems buvo papildoma maloni veikla.
Bet yra tokių, kuriems ši veikla yra pagrindinė, todėl yra sunku ir
materialiai, ir psichologiškai.
Bet stengiamės neverkšlenti – sunku visiems. Yra daugiau laiko
skaityti, kurti, apmąstyti, gal net dažniau paskambinti draugams,
patiems pasigrožėti gamta, miestu. Nes mes tik rodome ir pasakojame svečiams, patys ne visada sustodami ir žavėdamiesi.
Kai susirenka bendraminčiai, tai ir idėjos generuojamos tarsi savaime. Yra keletas naujų projektų, kurie dabar yra procese, todėl
nesinori užbėgti už akių, kad neapsimeluotume.
Įprastai dauguma „Artelės“ narių lanko dailės užsiėmimus. Kartu
ruošiame parodas, kartu leidžiam laiką. O dabar „Artelės“ nariai
ruošia naujus „parėdus“: siuvasi drabužius, pritaiko atributus, kažką naujo įsigyjame. Ruošiamės ne tik vasarai, bet ir rudens, žiemos sezonams, todėl kailiai ir krinolinai derinami prie oro sąlygų.
Paskutinį kartą buvome susitikę pernai, Vasario 16-tają. Kartu
atšventėme kelių grupės narių gimtadienius. Ir dabar prisimename
tai su nostalgija bei šiluma. Mes esame, kaip šeima. Kartu dirbame, kartu keliaujame, kartu džiaugiamės. Dabar šito labai trūksta.
Pasikalbame ir su svečiais iš kitų šalių – Izraelio, Vokietijos, Lenkijos. Jie klausia, kada gi galėsime susitikti, prisimenam, kaip kartu keliavome, kur buvome, ką matėme.
Planas dabar pas visus vienas – tegul greičiau baigiasi tai, ką turime dabar, ir prasideda normalus, smagus gyvenimas. Labai laukiame, kada kurortas vėl
šurmuliuos, kai bus daug svečių, renginių, muzikos. Mes norime apsivilkti naujus krinolinus ir tiesiog išeiti į gatves, pasisveikinti su visais.
Mieli kolegos, tegul kiekviena diena būna kitokia ir nenuspėjama, tegul Jus lydi atradimai, pokyčiai, nauji žmonės, šypsenos.“

Antanas Lankelis, Druskininkų gidų asociacijos pirmininkas: „Kokios mintys šių metų Gidų dieną? Ta proga iki šiol turėdavome tradiciją Savivaldybėje
susitikti su jos vadovais, turizmo sritį kuruojančiais specialistais. Prie kavos puodelio meras Ričardas Malinauskas išsakydavo faktus, pristatydavo dabartinę ir
artimiausią padėtį, lūkesčius, perspektyvą. Tada nė juodžiausiame sapne nei
vienam nebuvo minčių, kad gali ateiti pandemija.
Dar pernai po susitikimo ir diskusijų Savivaldybėje gidai susirinko „Menų kalvėje“. Daugeliui mūsų šis naujas menų puoselėjimo židinys buvo puikus traukos
objektas. Kaip svečiams nupasakosi, juos sužavėsi, jei viso to savo rankomis
nebūsi lietęs?
Kuo įsiminė metai? Važiavome į Maironio tėviškę, šalia jo senųjų namų, Dubysos vingyje, Ąžuolų alėjoje pasodinome ir Dainavos miškų ąžuoliuką, dalyvavome respublikiniame gidų suvažiavime Šiluvoje. Planavome, tarėmės, fantazavome, kol patys neišgirdome reikalavimų viską apriboti. Suvokę realią padėtį,
atsakomybę, ėmėme gyventi kitaip. Pandemija viską pakoregavo. Negalėjome
siūlyti „Eglės“ poilsiautojams pramogų pilnutėliu traukinuku po įdomiausius kurorto objektus. Atsargiai ir atsakingai susitikdavome su svečiais K. Dineikos parke, žingsniavome senųjų gydyklų takeliuose, ilgesni sustojimai užtrukdavo greta
stelos Barborai ir Žygimantui Augustui.
Net „Grožio šaltinio“ vanduo labiau juokauti priversdavo, puikiausią portreto
nuotraukos akimirką užtikrindavo. Gal taip sutapo, bet toji šaltinio srovė įprastai
vos virvena, o kai ėmė ragus rodyti rudeninė korona, tai ir šaltinis nuščiuvo..
Gidams kiekviena sutikta grupė – atsakomybė ir įsipareigojimas. Niekada nebūna taip, kad grupė neturėtų lūkesčių. Jeigu jau sutarta, kad bendrausime,
lankysime, tai ir pirmyn. Jokio veido nuobodulio, kojų nuovargio ar blogo oro. Tegul tik gidas pabando ilgesnei pauzei pokalbyje nukrypti nuo sutarto laiko –
„prisvilęs blynas“ garantuotas. Kiekvienos grupės susitikimui privalu ruoštis, įminti nuo pirmųjų susitikimo minučių svečių lūkesčius. Juk svečiai tikisi naujienų,
įdomybių, kuriuos gidas privalo perteikti. Kurortą, jo žinomumą palaiko trys banginiai: natūrali gamtinė aplinka, švarus pušynų oras; antra – mineralinių vandenų
stiprybė, legendos, faktai ir trečia – kultūra: M. K. Čiurlionis, K. V. Jonynas, Ž. Lipšicas, K. Dineika, J. Marcinkevičius, V. Bložė, mūsų garbių tautodailininkų
plejada. Be jų – nė iš vietos!
Karantino pabaigos ir turistinio sezono pradžios laukiame, gilindamiesi į kurorto ir jo apylinkių istoriją. Kaip bevyniotum daugybę istorinių detalių, garantuotai
sulauksi įvairių klausimėlių. Šiai vasarai planuojame istorijos pamokas Liškiavoje. Praeitų metų rudenį pradėti Liškiavos piliakalnių rekonstrukcijos-tvarkymo
darbai, archeologiniai tyrinėjimai. Tai puikios galimybės papildyti žinias, sužinoti atradimus, faktus, kuriuos archeologai pateiks po tyrinėjimo darbų.
Nauja svečių susidomėjimų banga – kvapų terapija. Dailiosios lyties ekspertės tuojau užginčyti gali, kad aromatas, kvapai, kvepalai – antikos, visai ne mūsų
laikų atradimas. Bet naujas požiūris, nauji aromatai, jų deriniai, žavesys, neginčijamai patrauklus dalykas. Gal pavyks, gal bus paklausa? Tada ir pasiūlą sukursim.
Šią baltą sniegų pataluos skęstančią žiemą mano palinkėjimas Gido dienos proga – „neapšalti“, nepaklysti pusnynuose, o žavėtis jau primirštu žiemos kraštovaizdžiu. Ir dar domėtis naujienomis, kaupti žinias visais šiuolaikiniais metodais. Turime visas galimybes dalyvauti virtualiai organizuojamuose mokymuose,
seminaruose, aptarimuose. „Kultūros ambasadoriai“ privalo gerbti kurorto svečius visomis plačiausiomis prasmėmis, tada ir būsime sveiki.
Jokio kito pasirinkimo neturime – visų kurorto specialistų bendromis pastangomis vėl būtinai sudėliosime, sujungsime ne tik virtualią, bet naują spalvingą
kurorto paslaugų, pramogų ir legendų mozaiką.“
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Aušra Česnulevičienė, gidė, „Druskos studijos“ šeimininkė: „Jei mąstai apie profesinę dieną, tai jau šviesu!
Gyvenimas tuo ir žavus, kad niekas nesikartoja, o kinta. Tad
per 26-erius gidavimo metus visokių tų Gido dienų švenčių
būta. Pandemija „mygtuką išjungė“ ne vien gidams, tad raudoti būtų nekorektiška.

Pastaraisiais metais Druskininkų gidai profesinės šventės išvakarėse turėdavo galimybę susitikti su Savivaldybės vadovais, išgirsti
jiems svarbią informaciją apie kurorto planus ir perspektyvas/Laimučio Genio nuotrauka

Grupės „Artelė“ nariai sukūrė autentišką atmosferą, Savivaldybės vadovams prieš keletą metų pasitinkant Augustavo (Lenkija) mero
W. Walulik vadovaujamą delegaciją, įveikusią 70-ies kilometrų kanojų žygio maršrutą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Dalinės pandemijos režimu mes gyvename nuolat: juk savarankiškai dirbantis žmogus nuolatos jaučia tą siūbavimą,
sezoniškumo bangas ir atoslūgius. Todėl arba priimi tuos
iššūkius ir prisitaikai, arba ieškai nuolatinės tarnybos. Mes
su vyru – vienbalsiai už kūrybinę laisvę!
Kiekvieni metai padovanoja atmintinų datų, sukakčių.
2021-ieji – ne išimtis: „Laisvės“ paminklo autoriaus, skulptoriaus Juozo Zikaro, archeologės prof. Marijos Gimbutienės,
Totorių kultūros ir graikų literatūros metinės. Spėk suktis! O
svarbiausia, kad ir sąsajų su Druskininkais apsčiai. Vasario 9 dieną minima Pasaulinė graikų kalbos diena – ir koks
gražus simbolinis sutapimas, kad būtent šią dieną prieš 110
metų gimė šviesi asmenybė Antanas Dambrauskas – senosios graikų kalbos vertėjas į lietuvių kalbą. Kodėl su miesto
svečiais nestabtelti prie namo Vytauto g.11, kur ne vieną dešimtmetį gyveno, vertė ir kūrė mūsų miesto Garbės pilietis?
Ramus, „nesezono“ laikas suteikia gerą progą pakedenti
archyvus. Kokie jie pas gidą? Aišku, kelionių! Gide dirbu ne
tik Druskininkuose – 5 metus organizuoju kultūrines išvykas
Čiurlionių keliais ir ne tik, tad sezoną žadu pradėti leidiniu,
kuris primins įspūdžius iš visų 35 kelionių! Ar keliausime
šiemet? Žinoma! Ir ekipažas jau pilnas!
O ilgėdamasi kaligrafijos vingių, Čiurlioniškų pasivaikščiojimų metu miesto svečiams pasiūlysiu parašyti atvirlaiškį
plunksnele – juk laiškai Konstantinui buvo viskas! Visada
jaučiu žinių ir kelionių alkį. To paties nuoširdžiai linkiu ir kolegoms!“

Birutė Matusevičienė, gidė, „Plepi ponia“: Gido dieną laikau sau labai svarbia ir reikšminga. Ją
minint, man ir didelei grupei druskininkiečių buvo įteiktas gidų kursų baigimo pažymėjimas, leidęs
susikurti sau darbo vietą. Taip gimė mano kūrybinis personažas „Plepi Ponia Druskininkuose“. Artėja
jau 7-asis sezonas, kai savo ekskursantams plepu apie mūsų kurorto istoriją, „banalius dalykus“ apie
poilsiavimo madas, apie šiandienos galimybes ir ateities planus. Labai noriu ir tikiu, kad artėjantis sezonas bus darbingas.
Gyvename iššūkių kupiną laikotarpį, kurio pabaigos, deja, nematyti. Pirmasis, pavasarinis, karantinas
daugumai buvo šokas. Mane jis išgąsdino, sustabdė, panardino į neviltį, bet neilgam. Vasarą, po pirmosios pandemijos bangos dirbau beveik įprastu ritmu. Pavyko suorganizuoti ir pirmą renginį „Sijonuotosios
vasaros’20 sutiktuvės“, dalyvavau Lėto turizmo mokymuose, toliau koordinavau VšĮ „Sūrūs vėjai“ veiklą.
Antrojo karantino metu atsivėrė nauja galimybė. Nuo gruodžio pirmosios esu paslaugos teikėja Druskininkų šeimos paramos centro komandoje, kuri rūpinasi, kad projekte dalyvaujantiems neįgaliesiems ir
senjorams būtų nupirkti ir pristatyti maisto produktai, medikamentai, higienos priemonės, pagelbėjame ir
sumokant mokesčius karantino metu. Tai – vėl nauja patirtis, mano būdo savybė – plepumas – pravertė,
bendraujant su namuose likusiomis, pagalbos reikalingomis moterimis. Veiklos netrūksta, bet džiaugiuosi
ir lėtesniu tempu, galimybe viską daryti lėčiau, daugiau laiko skirti namams, sau ir knygoms.
O planai – tie patys. Noriu tęsti mėgiamą gido darbą, pasiilgau „Plepios Ponios“ krinolinų ir, svarbiausia, – galimybės bendrauti su ekskursantais. Noriu, kad kuo greičiau atgytų mūsų gražuolis kurortas, kad druskininkiečiai sugrįžtų į savo darbus, veiklas, kad miesto svečiai mėgautųsi Druskininkų
ir jo apylinkių teikiamomis galimybėmis. Mano susikurtas personažas labai „patogus“. Nors dirbu tik
pačiame kurorto centre, bet plepu ne tik apie kurorto istoriją, nūdieną, bet ir apie naujas paslaugas,
kultūrinius renginius, bendradarbiauju su kolegomis, dirbančiais turizmo sektoriuje.
Dirbdama VšĮ „Sūrūs vėjai“ programų koordinatore, atvykstantiems į mūsų kurortą svečiams siūlau
susipažinti ne tik su pačiu kurortu, bet aplankyti ir kaimiškąsias bendruomenes. Mes esame turtingi
darbščių, sumanių ir geranoriškų žmonių, kurie kuria ne tik įdomų gyvenimą sau, bet organizuoja edukacines programas kurorto svečiams ir vietiniams gyventojams.
Profesinės dienos proga visiems linkiu pamatuoto optimizmo ir drąsos. Nebebus taip, kaip buvo, į
senas vėžes vargu ar sugrįšime, bet atsivers naujos galimybės. Išdrįskime pasimatuoti batus, kuriais
niekada neavėjome ir ieškokime kelių, kuriais dar nė karto nekeliavome! Linkiu kantrybės, tikėjimo,
pasitikėjimo ir, aišku, sėkmės visuose sumanymuose.“
Parengė Laima Rekevičienė
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Giedriaus Matulionio 103-ajai šaulių kuopai – jau 30!
Vasario 16 d. Druskininkuose esanti Lietuvos šaulių sąjungos Giedriaus Matulionio
103-oji šaulių kuopa paminėjo
įkūrimo 30-metį. Šiandien šios
kuopos šauliai aktyviai dalyvauja Druskininkų gyvenime,
talkina Druskininkų policijos
pareigūnams, karantino metu
jiems padeda užtikrinti viešąją tvarką ir prižiūrėti, kaip laikomasi šalyje paskelbtų rekomendacijų. Kartu su VSAT
pareigūnais vykdomos bendros pratybos ir dalyvaujama,
saugant valstybės sieną.
Jau daugelį metų Druskininkų mokyklose veikia jaunųjų šaulių būreliai, taigi šauliai
lankosi ten organizuojamuose renginiuose, bendrauja su
jaunimu, skiepija jiems tautinę dvasią ir meilę Tėvynei.
Apie šaulių kasdienybę,
svarbiausius darbus ir planus pasakoja Druskininkų
šaulių kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas.

LŠS G. Matulionio 103-oji šaulių kuopos šauliai dažnai matomi įvairiuose Druskininkuose organizuojamuose renginiuose/Asmeninio
archyvo nuotrauka

– Kiek narių vienija Giedriaus Matulionio 103-oji šaulių kuopa?
– Šiandien G. Matulionio 103
kuopa vienija daugiau kaip 30
įvairių profesijų suaugusių šaulių ir apie 30 jaunųjų šaulių iš
įvairių Druskininkų savivaldybės
mokyklų. Teisybės dėlei, reikėtų
pasakyti, jog šiemet šis skaičius
pastebimai sumažėjo dėl pandemijos. Ankstesniais metais
moksleivių pavykdavo pritraukti
žymiau daugiau. Buvo laikotarpis, kai kuopoje jaunųjų šaulių
buvo ir beveik 50.
– Kur Druskininkų šaulių
kuopa vykdo savo veiklą?
Kam skiriami prioritetai?
– Savo veiklą su jaunaisiais
šauliais vykdome mokyklose
(būreliai). Moksleivių atostogų
metu jaunieji šauliai turi galimybę vykti į pakopinio rengimo sukarintas stovyklas Lietuvos kariuomenės daliniuose. 2020 m.
mes įsirengėme ir savo mokymo klasę, tad visi mūsų šauliai
turi galimybę į paskaitas bei mokymus rinktis savaitgaliais ir vakarais darbo dienomis. Žinoma,
šiuo metu vykdomas ir intensyvus suaugusių šaulių karinis
rengimas. Po darbų ir savaitgaliais jie mokosi karybos, dalyvauja kursuose bei pratybose.
Prioritetas, žinoma, skiriamas
jaunimui ir darbui mokyklose.
– Kas gali būti šauliais? Kokie reikalavimai keliami naujiems nariams? Kokiomis
charakterio savybėmis turi
pasižymėti šaulys?
– Jaunaisiais šauliais gali tapti jaunuoliai nuo 11 iki 18 metų,
šauliais – Lietuvos Respublikos
piliečiai, ne jaunesni nei 18 m
amžiaus. Visi privalo būti dori,
pavyzdingi visuomenės nariai.
Šauliai yra svarbūs šauliškų traIstorija
Prasidėjus atgimimui, Lietuvoje ėmė atsikūrinėti Lietuvos
šaulių sąjunga. Ne išimtis buvo
ir Dzūkijos kraštas. Pirmieji šauliai Tėvynės gynybon vėl stojo
1991-ųjų sausį, tada jau pradėjo formuotis šaulių būriai, kuopos ir rinktinės.
Ar žinojote, kad garsiojo Druskininkų sveikatingumo parko
įkūrėjas Karolis Dineika taip pat
buvo šaulys? Jis nuo 1922 m.

Druskininkų šaulių kuopai vadovauja R.
Šerpatauskas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kuopos vadas didžiuojasi su miesto jaunimu iškovotais pasiekimais šaudymo varžybose/Asmeninio archyvo nuotrauka

vadai, kurie kūrė kuopą nuo nulio, apjungė ir suvienijo visus Tėvynę mylinčius žmones. Galėčiau paminėti tokius vadus, kaip
vienas pirmųjų Druskininkų šaulių kuopos vadas, neseniai į Amžinybę išėjęs Vladislovas Kleinotas, anuomet būrio vadu buvęs,
dabar senjoras ir kuopos garbės šaulys Algirdas Mikelionis.
Be abejo, būtų neteisinga nepaminėti ir tragiškai žuvusio jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio,
taip pat jau po nelaimės kuopos
vairą perėmusių kuopos vadų –
pedagogės Kristinos Uteševos,
kuri buvo sukūrusi ir jaunųjų šaulių merginų ansamblį, ir šviesaus
atminimo Alvydo Truskos.

– Kurie žmonės paliko ryškiausią pėdsaką LŠS Giedriaus Matulionio 103-oji šaulių kuopos istorijoje?
– Ryškiausią pėdsaką kuopos
istorijoje, žinoma, paliko pirmieji

– Kokie, Jūsų manymu,
buvo išskirtiniai įvykiai ar nuveikti darbai per tris dešimtis
gyvavimo metų?
– Be abejonės, vienas iš labiausiai įsimintinų įvykių – pirmųjų kuopos šaulių priesaika
Perlojoje, prie Vytauto paminklo 1991 vasario 16 d. Juk būtent
nuo šios datos pradėta skaičiuoti
Druskininkų šaulių kuopos istorija. Svarbus ir pirmasis šaulių bu-

dėjimas su miesto policija 1997
spalio 31 d. Taip pat, kaip išskirtinį įvykį, reikėtų paminėti ir 2002
kovą įvykusią tragišką nelaimę
– Giedriaus Matulionio žūtį, kuri
gana stipriai paveikė ir pakeitė kuopą. Nors ji ir turėjo didelę
įtaką šaulių veiklai, bet kuopos
nesužlugdė, o šauliai šią skaudžią pamoką išmoko. Iš naujesnių laikų paminėtina 2013 m. liepos 6 d. prie Miesto muziejaus
surengta jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurią stebėjo gausus būrys druskininkiečių.
Svarbi ir 2018 m. šaulių inicijuota akcija – ąžuolų vienybės alėja, dovanota miestui Valstybės
100-mečio progą. Taip pat labai
svarbu paminėti, kad 2014 metais mūsų kuopa įamžino jaunojo
šaulio Giedriaus Matulionio atminimą – tų metų kovą mūsų kuopai buvo suteiktas jo vardas. Tų
pačių metų gegužę prie „Ryto“
gimnazijos (buvusi Senamiesčio
vidurinė mokykla, kurioje mokėsi
Giedrius) šaulių iniciatyva buvo
pasodintas atminimo ąžuolas ir
įrengta atminimo lentelė.
– Kas Ramūną atvedė į Šaulių sąjungą? Kuriuo savo at-

kurį laiką buvo ir Lietuvos šaulių
sąjungos sporto instruktorius.
1991 m. buvo įkurtos Alytaus
ir Dainavos rinktinės, pastarosios štabas tuomet buvo Varėnoje (vadas S. Arnauskas), jai
priklausė ir Druskininkų šaulių
kuopa. Vėliau štabas buvo perkeltas į Druskininkus, čia šauliams ėmė vadovauti a. a. V.
Kleinotas.
1998 m. vasario mėn., Lietuvos šaulių sąjungai reorganizavus visas rinktines, abi Dzūkijos

šaulių rinktinės buvo sujungtos
į vieną – Alytaus apskrities krn.
A.Juozapavičiaus šaulių rinktinę su štabu Alytuje, buvusiuose Šaulių namuose, ir kuopomis
Alytuje, Druskininkuose, Lazdijuose, Varėnoje beiVeisiejuose.
Nuo 1991 m. kuopai vadovavo V. Kleinotas, Zigmas Mizara,
Henrikas Vindbergas, Aloyzas
Motiejūnas, Alvydas Truska, K.
Uteševa (Daunoravičiūtė). Nuo
2012 m. rugpjūčio 2 d. Druskininkų šaulių kuopai vadovauja

atsargos karys R. Šerpatauskas.
1997 m. spalio 31 d. Druskininkų šaulių pradėtas glaudus bendradarbiavimas su miesto policija tęsiamas jau daugiau kaip
20 metų.
2002 m. Druskininkų šaulių
kuopą sukrėtė tragiška nelaimė.
Užsiėmimų metu jaunojo šaulio G. Matulionio rankose sprogo mokomąja laikyta granata. Ji
nusinešė 17-mečio Giedriaus –
perspektyvaus rankininko ir
jaunųjų šaulių instruktoriaus –

dicijų puoselėtojai ir skleidėjai
visuomenėje. Tad svarbu, kad
šaulys visuomet būtų pavyzdingu moksleiviu, sūnumi ar dukra.
– Pastaruoju metu pastebima, kad būti šauliu tapo madinga. Ir tai daroma vardan
populiarumo ar net politinių
tikslų?
– Vienareikšmiškai atsakyti į šį
klausimą būtų sunku. LŠS gretose yra įvairių profesijų atstovų, ateina įvairios patirties turintys žmonės. Šaulių sąjunga yra
vienijanti organizacija, burianti ir
skatinanti drauge dirbti dėl bendrų tikslų. Na, o tie, kurie ateina,
vedami tikslo pasidaryti reklamą
ar vedami politinių tikslų, dažniausiai supranta, kad tai nėra
ta organizacija, kurios jiems reikia. Ir labai greitai ir tyliai iš jos
pasitraukia.

liktu darbu ar veikla labiausiai didžiuojatės?
– Į šaulių sąjungą, galima sakyti, atvedė buvęs mano kuopos vadas – Krašto apsaugos savanorių pajėgose, KASP Druskininkų
109 kuopos vadas kpt. Kęstutis
Valenta. Jis vieno pokalbio metu
pasiūlė kreiptis į Alytaus šaulių rinktinę, kuri tuo metu (2012
m.) ieškojo kuopos vado Druskininkuose. Na, o didžiuojuosi tuo,
kad per mano vadovavimo kuopai laikotarpį pavyko išugdyti ne
vieną jaunuolį, pasirinkusį pačias
garbingiausias profesijas – Lietuvos kariuomenės karininko (šiuo
metu yra besimokančių Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje), pasieniečio, ugniagesio gelbėtojo. Yra profesinės
karo tarnybos karių, karių savanorių. Tačiau bene labiausiai
šiandien galiu didžiuotis atkurta
šaulių kuopa, užsitarnautu pasitikėjimu ir pagarba. Na, dar ir pasiekimais šaudymo varžybose,
kai su miesto jaunimu iškovojome
prizines vietas. Tokie dalykai motyvuoja!
– Esate dažnai matomi įvairiuose Druskininkų renginiuose, per valstybines šventes. Kodėl Jums tai svarbu?
– Visų pirma, savo veikloje mes puoselėjame tradicijas,
skatiname jaunimo patriotiškumą ir pilietiškumą. Ir jauniesiems šauliams, ir suaugusiesiems visuomet pabrėžiu, koks
svarbus šaulio vaidmuo valstybės gyvenime. Ir kaip svarbu tai, jog šauliai yra pavyzdys
visai visuomenei. O dalyvavimas valstybinėse šventėse yra
šauliškumo tradicijų puoselėjimas, atėjęs nuo pat šios garbingos organizacijos susikūrimo
1919-aisiais. Na, o renginiuose mes dažniausiai talkiname
miesto policijai, padėdami užtikrinti viešąją tvarką. Per metus
šauliai praleidžia šimtus valandų, padėdami policijos pareigūnams – tai dar viena šaulių funkcija, kuri yra įtvirtinta įstatymu.
– Ko palinkėtumėte kolegoms ir būsimiems šauliams
30-mečio proga?
– Šauliams norėčiau palinkėti ištvermės, vykdant iškeltas ir
patikėtas užduotis. Būti pavyzdžiu ir garbingai nešti šaulio
vardą. Būti žingeidiems ir tvirtai laikytis dar 1919 m. organizacijos įkūrėjo Vlado Pūtvio Putvinskio išleistų 10-ies įsakymų
šauliui. Na, o tiems, kurie šiuo
metu dar svarsto, ar abejoja dėl
prisijungimo prie LŠS, noriu pasakyti – jeigu Jums išties rūpi
Tėvynė, jos laisvė, esate savo
miesto ir šalies patriotas, tapkite šauliu jau šiandien! Mūsų organizacijoje kiekvienam sudaromos galimybės realizuoti save
pagal Jūsų galimybes. Juk ne
veltui mūsų šūkis skelbia – Šaulys – Tautos karys!
gyvybę. Jo atminimui kasmet
Druskininkų sporto centre yra
organizuojamas atminimo rankinio turnyras, jau tapęs tarptautiniu.
2014 m. kovo 14 d. Druskininkų šaulių kuopai suteiktas G.
Matulionio vardas. Tais pačiais
metais šalia Druskininkų „Ryto“
gimnazijos buvo pasodintas
ąžuolas Giedriui atminti.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Nuotolinis ugdymas – ne kliūtis
puikiems rezultatams konkursuose

SVEIKINIMAS
Te niekad neapleis energija sparnuota
ir ak ys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
te niekada pavargti Tau neleis.
Gražaus 75-ojo jubiliejaus proga sveikinu Birutę Griečnienę.
Linkiu nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų,
prasmingų dienų, laimingų metų!
Draugė Janina Saveikienė

SVEIKINIMAS

Konkurse „Karališkasis barokas-2021“ II-osios vietos laureatų diplomus pelnę pianistai A. Navickas ir N. Matulevičiūtė su mokytoja N. Kalvaitiene/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Mieli „Atgimimo“ mok yklos ilgamečiai mok ytojai, vadovai, mok ytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ nariai,
Jūsų drąsus optimizmas gyventi, džiaugiantis ir ramiai priimant gyvenimo duotybę, pagarba ir meilė savo mok yklai bei vienas kitam,
nuoseklus tradicijų puoselėjimas, drauge su
mumis kuriant ir keičiantis, įkvepia dabartinę
mok yklos bendruomenę kūrybai ir pok yčiams.
Būkit sveiki, ilgai džiaukitės ir dalinkitės bičiulyste savo mok ykloje. Sveikinu Jus su Lietuvos Nepriklausomybės diena ir mūsų
klubo „Bičiuliai“ penkiolikmečiu!
Pagarbiai
Danutė Časienė, „Atgimimo“ mok yklos direktorė

E. Marcelis konkurse „Linksmoji polkutė 2021“
savo amžiaus grupėje pelnė III-osios vietos laureato diplomą/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo
nuotrauka

II-osios vietos laureatų diplomus bei Sidabro medalius pelniusios N. Matulevičiūtė ir J. Katauskaitė su mokytoja N. Kalvaitiene/M. K. Čiurlionio meno mokyklos
archyvo nuotrauka

Inga Vagnoriūtė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja
Sausio 30 d. prestižiniame tarptautiniame tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Drezdeno žiemos
žvaigždės 2021“, surengtame pasaulio kultūros perlu tituluojamame Drezdeno mieste, Vokietijoje, dalyvavo
atlikėjai iš 14 pasaulio šalių. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai
nuotoliniu būdu jame atstovavo trys
mokytojos Nonos Kalvaitienės mokiniai. Augustas Navickas tapo I-osios
vietos laureatu ir pelnė Aukso medalį,
Neila Matulevičiūtė ir Jorūnė Katauskaitė pelnė II-osios vietos laureatų diplomus bei Sidabro medalius.
Sausio pabaigoje net 75 vaizdo įrašai
pasiekė Lietuvos virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurso „Linksmoji polkutė 2021“
organizatorius. Konkurse meno mokyklai
atstovavo akordeonistas Eivinas Marcelis (mokytoja Gražina Andruškevičienė).
Pirmasis jo konkursas buvo sėkmingas –
savo amžiaus grupėje Eivinas pelnė IIIosios vietos laureato diplomą.
Vasario 6 d. Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų mokinius – solistus sukvietė IIasis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas-2021“. Konkurso pagrindinis tikslas buvo skatinti

Konkurse „Karališkasis barokas-2021“ mokyklai atstovavo vokalistė D. Sobol/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

mokinius domėtis Baroko epochos instrumentine ir vokaline muzika. Mūsų mokyklai jame atstovavo vokalistė Danielė
Sobol (mokytoja Inga Vagnoriūtė, koncertmeisteris Danas Juškevičius), pianistai Neila Matulevičiūtė ir Augustas Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė). Baroko
muzika labai iškilminga ir didinga, gausi įvairių pagražinimų, o jos atlikimas reikalauja išskirtinio pasiruošimo ir specifinių žinių. Mokinių pasirodymai įvertinti
puikiai – savose kategorijose jie pelnė IIosios vietos laureatų diplomus.
Dalyvavimas virtualiuose konkursuose
– tai didelis iššūkis ir komandinis darbas:
tėvai – operatoriai, mokytojai – organizatoriai, mokinys – atlikėjas, turintis atlaikyti filmavimo ypatumus. Mokytojai nuoširdžiai dėkoja tėveliams už bendravimą ir
bendradarbiavimą.
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Žiema išvaryta į „Snow Areną“, pavasaris privalo ateiti
Ne vieną šimtmetį Lietuvoje švenčiamos Užgavėnės ─ liaudies sukurtas
paprotys, skirtas įprasminti tam tikrą
gyvenimo ciklą ir kalendorinį įvykį, pažymėti tam tikras individų perėjimo iš
vienos būsenos į kitą formas. Šiuolaikinės Užgavėnės per tradicinius konceptus labiau pašiepia, parodijuoja ir
kritikuoja ekonomines, socialines, politines ir moralines problemas.
Pasirinko fejerijos tematiką
Druskininkų kultūros centras Užgavėnių įprasminimui yra pasirinkęs būtent
pastarąjį aspektą ─ personažai įgyja
aliuziją į internete populiarius personažus ar socialinių tinklų influencerius, turinys atspindi ir pajuokia šių dienų aktualijas, įvykių tendencias, žmonių įpročius
ir silpnybes.
Druskininkuose šįmet buvo pasirinkta
tam tikros magiškos fejerijos tematika:
„Facebook“ ir kiti socialiniai tinklai užversti siūlymais dalyvauti dvasios ir kūno
išvalymo sesijose, harmonizuoti savo vidines jėgas, atsikratyti negatyvo. Nenuostabu, užsitęsęs karantinas savaip
paženklino mūsų pasaulį. Bet niekas kitas taip gerai negydo sielos ir proto, kaip
juokas!
Tad šiais metais, neatsitiktinai tam vyksmui pasirinkę dieną, pažymėtą virsmo ir
transformacijos skaičiumi ─ 13, varėme
žiemą kartu su energetinio lauko valytoju, dvasinio augimo ir tobulėjimo koučingo guru Kanape Kanapinaičiu. Sutelkęs
savo dvasines galias į kintančius kvantinius virpesius, didysis guru ėmėsi gydyti sužeistą ir kenčiančią mūsų dvasią,
siekė atstatyti ir hormonizuoti pavasario
energetinę struktūrą.
Morės deginimo vieta – įslaptinta
Pirmasis ─ Didžiosios Pančekarmos ritualas ─ buvo skirtas apvalyti mūsų kūnus nuo apsivalgymo ir sustabarėjimo, o
sielas ─ nuo tinginystės ir patamsėjimo.
Rituale dalyvavusieji turėjo atlikti svarbiausią apeigą ─ apsimauti pančakas.
Jos galėjo būti vilnonės, sintetinės, medvilninės, spalvotos, raštuotos, vienspalvės. Svarbiausia, kad tai būtų švarios
pančakos ant švarių kojų. Po šio ritualo
į širdį, kaip į išsiilgtus svečius, turėtų vėl
klegėdamos sugrįžti Jaunystė, Sveikata
ir Saulės nušvitimas.
Antrosios ─ tradicinės Morės, įkūnijančios piktuosius demonus, deginimo apeigos. Kanapė Kanapinaitis joms ruošėsi iš anksto, „Facebook“ erdvėse rinko
Jūsų blogybių, negandų, negerovių srautus ir sudegino juos ugnyje, taip pašalindamas trikdžius, kurie neleidžia mums
įsileisti taip išsiilgtą pilną naujos energijos ir harmonijos pavasarį.
Morės deginimo apeigų metu buvo ištrintos senos programos, „restartuotas“
ir iš naujo įprogramuotas kūnas, į protą
buvo įdiegti nauji failai. Tai turi padėti nesėkmes pakeisti sėkmėmis, rasti pamestą kelią ir, sėkmingai apsivalius, grįžti į
jį. Taigi, jei stebėjote ritualą, kuris buvo
transliuojamas interneto platybėse, patikėkite, Jūs pavasarį pasitiksite energingi
ir harmoningi!
Įdomu tai, jog Užgavėnių ritualo vieta
ilgą laiką buvo laikoma paslaptyje, kad
piktosios jėgos nesutrukdytų Morės deginimo apeigoms ir į apeigas nesusirinktų covido apsėsti demonai. Kas stebėjo
šią akciją, galėjo nuspėti, jog Druskininkų krašto Morė buvo sudeginta vienoje iš
Leipalingio dykviečių.
Gaudė moremonus
Šįmet puikiai pasižymėjo ir vienintelių Lietuvoje moremonų-žiemos demoniūkščių gaudytojai. Gausios savanorių
pajėgos, pasiskirsčiusios po vieną šeimos ūkį, turėjo sėkmingai įveikti nelengvas užduotis ─ iš naujo praminti pasivaikščiojimo takus, atrasti užkoduotas
įžymiausias Druskininkų vietas, išgaudyti demoniūkščius, išvaryti žiemą ir nuvalyti kelią pavasariui.
Į žiemos išvarymo orientacines Užgavėnes susirinko itin gausios druskinin-

Druskininkuose Užgavėnėms šįmet pasirinkta tam tikros magiškos fejerijos tematika – žiemą bandyta išvaryti kartu su energetinio lauko valytoju, dvasinio augimo ir tobulėjimo koučingo guru Kanape Kanapinaičiu/Laimučio Genio nuotraukos

kiečių šeimų ūkių pajėgos ─ finišavo net
21 komanda. Ir šeštadienį, ir sekmadienį žiema komandoms pasiuntė galingus
sniego spąstus, tačiau jos atsilaikė.
Dvylikai komandų (57 proc.) pavyko surinkti maksimalų taškų skaičių, tad nugalėtojus lėmė laikas: greičiausiai žaidimo tra-

są įveikė komanda MES (39 min ir 6 sek).
Beje, jauniausias orientacininkas neturėjo nei metukų („HARDAI-ŠVIESOS
KOMANDA“).
Beliko paskutinė ─ užsigavėjimo tradicija, kurią antradienį teko atlikti patiems
– iki soties, kad pilvai pasidarytų kieti

kaip kirvis, prisikirsti blynų arba riebaus
troškinio. Ir tada iš visų plaučių sušukti:
„Žiema žiema, bėk į „Snow Areną“! Pavasari, ateik!“
Parengta pagal Druskininkų
kultūros centro informaciją
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Druskininkuose – moksleiviams skirta akcija
„Laiškas istorijai“

Užuojautos
Nežadinkite manęs nei ašara,
nei sielvarto rauda.
Aš pavargau ir pailsėti noriu...
Palaiminkite amžinąjį miegą
prisiminimais ir malda...
Į Amžinybę išėjus Aldonai Radišauskienei,
nuoširdžiausius žodžius tariu dukrai Alginai, sūnui Donatui,
anūkams ir visiems artimiesiems.
Aldona Staučienė
Skaudžią netekties valandą,
mirus mylimai Mamytei Aldonai Radišauskienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Alginą, sūnų Donatą ir anūkus.
Mizarų g. 25 namo kaimynės
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.
(Just. Marcinkevičius)
Dėl mylimos Mamytės mirties
nuoširdžiai užjaučiame Alginą Markauskienę.
Mišraus choro „Druskininkai“ kolektyvas

Šalia Druskininkuose esančio M. K. Čiurlionio paminklo taip pat pastatyta akcijai „Laiškas istorijai“ skirta pašto dėžutė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Apie
ką
pasikalbėtumėte su M. K. Čiurlioniu?
Ką pasakytumėte Karaliui
Mindaugui? Už ką padėkotumėte Gabrielei Petkevičaitei-Bitei? Kuo jus įkvepia Juozas Miltinis? Ką apie
šiandieninę Lietuvą papasakotumėte Vincui Kudirkai?“ – į šiuos klausimus atsakyti Lietuvos moksleivius
kviečia Vasario 16-ąją prasidėjusi ir iki Kovo 11-osios
truksianti akcija „Laiškas
istorijai“.
Šalia Druskininkuose esančio
M. K. Čiurlionio paminklo taip
pat pastatyta šiai akcijai skirta
pašto dėžutė.
Vaikai kviečiami su istorinėmis asmenybėmis pasidalin-

ti savo mintimis apie Lietuvos
ateitį, padėkoti už ryškiausius darbus Lietuvos herojams
ir kūrėjams, papasakoti jiems
apie Lietuvą, kurioje gyvename
šiandien. Šūkiu „Iš širdies į praeitį“ akcijos inciatoriai ir kūrėjai
ragina vaikus atrasti asmenišką ryšį su jų miestų ir miestelių
apylinkėse kūrusiais visai Lietuvai svarbiais herojais ar įkvepiančiomis asmenybėmis bet
kur Lietuvoje.
Moksleiviai gali parašyti asmenišką laišką savo istorijos herojui: kunigaikščiui ar rašytojui,
partizanui ar knygnešiui, mokytojui ar mūsų laisvės kūrėjui.
Laišką galima įmesti į pašto dėžutę prie paminklo arba siųsti
adresu labas@laiskasistorijai.lt

Visoje Lietuvoje prie penkiasdešimties istorinėms Lietuvos
asmenybės skirtų paminklų bus
išdėliotos pašto dėžutės – jų žemėlapį galite rasti www.laiskasistorijai.lt
Įdomiausių laiškų autoriai, kuriuos apdovanos Prezidentas
Gitanas Nausėda, bus paskelbti Kovo 11-ąją specialiojoje LRT
TELEVIZIJOS laidoje „Įdomiosios pamokos. Kovo 11-oji“.
Akciją organizuoja „Lietuvos
tūkstantmečio vaikai“ drauge su
LRT TELEVIZIJA, akcijos iniciatorius – LR Prezidentas G.
Nausėda.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

Dėl mylimos Mamytės Aldonos Radišauskienės mirties
nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame dukrai Alginai,
sūnui Donatui bei anūkams.
Namo kaimynės B. Kurstak ir R. Serbienė
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė
mylimą Tėvelį...
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Simonos Miškinytės artimiesiems.
Druskininkų PSPC kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame Vandą Kasperiūnienę,
mirus brangiam vyrui. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą!
Druskininkų PSPC kolektyvas

Per žemę mes praeinam
tik vienąsyk, tai būkime tvirti!
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
Tas nesutirps mirty.
(V. Mačernis)
Dėl Bonifaco Kasperiūno mirties
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Vandą, vaikus ir visus artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau...

(K .Genys)

Mirus Bonifacui Kasperiūnui,
reiškiame nuoširddžią užuojautą žmoną ir artimuosius.
Medžioklės bendražygiai J. Jurčiukonis
ir J. Narkevičius

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
Mirus Bernardui Muzikevičiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Aldoną Muzikevičienę ir visus
artimuosius. Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė!
Kaimynai V. ir J. Biekšai,
Vl. ir A. Birai, J. ir A. Stonkai
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2021.02.19 d.
Penktadienis
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.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Užmirštieji.
01:00 Virėjas, vagis, jo žmona ir jos
meilužis.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 Vartotojų kontrolė.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“.
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“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ratai 2“.
21:45 „Geležinis žmogus 3“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Geležinis žmogus 3“.
00:15 „Lemtingas posūkis 3“.
02:00 „Nepriklausomybės diena“.
04:30 „Bibliotekininkai“.
05:20 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Turtuolė varguolė“.
13:50 „Širdele mano“.
15:00 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Diunkerkas.
23:10 Baudėjas.
01:30 Skrodimas.
02:55 Velkami per betoną.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 Oponentai.
08.00 „Paslaptys“.
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 Mūsų gyvūnai.
17.00 „24/7“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 „24/7“.
04.00 Bušido ringas.
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirties apsuptyje 2.
23:20 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
01:20 „Iš visų jėgų“.
02:10 „CSI. Majamis“.

2021.02.20 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istorijos.
06:55 Išpažinimai.
07:20 Šaunusis penketukas dinozaurų slėnyje.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
12:15 Pasaulio dokumentika.
13:05 Neregėtas Iranas.
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
18:00 Langas į valdžią.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim.
22:40 Premjera. Nereikšmingos laimės akimirkos.
00:15 Užmirštieji.
02:15 Europos kinas. Julija ir karininkas.
03:45 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.
06:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:00 „Benas Tenas“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“.
12:00 PREMJERA „Nuostabūs
metų laikai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 PREMJERA „Nuostabūs
metų laikai“.
13:05 „Ričis Didysis“.
14:45 „Šuns tikslas“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Čekija – Lietuva.
20:15 „Eurojackpot“.
20:20 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Čekija – Lietuva.
21:30 „Gaujų karai. Princai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Princai“.
22:40 „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“.
01:00 „Uola“.
03:20 „Tadas Blinda. Pradžia“.
06:30 „Stivenas Visata“.
07:20 „Berniukas Blogiukas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Vasaros stovyklos sala“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 KINO PUSRYČIAI Kalakutai.
10:50 Tėčio dienos stovykla.
12:40 Dirbtinis intelektas.
15:30 Pasivaikščiojimas.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS DGM: Didysis
gerulis milžinas.
21:45 Machinatoriai.
23:35 Norbitas.
01:35 Diunkerkas.

06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Keliautojo dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje.
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:30 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gimę laisvėje“.
12:00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
16:00 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Muzikinė kaukė.
21:30 MANO HEROJUS Laiko patrulis.
23:25 Kalnietis IV.
01:10 Mirties apsuptyje 2.

2021.02.21 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Pasaulio puodai.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Ką veikti?!
12:00 „Dainų dainelės“ akimirkos.
12:10 Metų laikai Japonijoje.
13:05 Egiptas iš paukščio skrydžio.
14:00 Mis Marpl.
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. Perplaukus Atlantą.
22:00 Anžas ir Gabrielė.
23:30 Kino žvaigždžių alėja.
01:35 Nereikšmingos laimės akimirkos.
03:10 Euromaxx.
03:45 Mis Marpl.
05:15 Ponių rojus.
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Benas Tenas“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Miegančioji gražuolė“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Miegančioji gražuolė“.
13:35 PREMJERA „Merlinas“.
15:40 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Piktadarės istorija“.
21:20 „A komanda“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.

22:18 „A komanda“.
00:10 „Geležinis žmogus 3“.
02:35 „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“.
04:35 „Bibliotekininkai“.
06:30 „Saugokis meškinų“.
07:15 „Berniukas Blogiukas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Vasaros stovyklos sala“.
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:55 Plojus.
11:35 Sniego diena.
13:25 Nevykėlis.
15:10 Tai kur po velnių tie Morganai?
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 Profesionalai.
00:25 Pragaro vaikis.
02:35 Machinatoriai.
04:05 Programos pabaiga.
06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Vyrų šešėlyje.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Eko virusas.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 „TV Europa pristato. Baltijos
slapukė“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvenimas.
20.30 Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 „TV Europa pristato. Baltijos
slapukė“ .
03.55 Mūsų gyvūnai.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Pasaulio taurė 2020.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija.
09:55 „Pakvaišusi porelė“.
10:50 „Brazilija – gamtos istorija“.
11:55 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:40 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
15:35 „Nepamirštamas tyrimas“.
16:40 „Kas žudikas?“.
17:45 Išsiblaškėlis.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:40 Laiko patrulis.
01:35 Kalnietis IV.

2021.02.22 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 Savaitė.
13:00 Beatos virtuvė.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užkluptas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Išpažinimai.

01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos.
03:00 Panorama (kart.).
04:05 LRT forumas.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“.
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 TIESIOGIAI Europos vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Danija – Lietuva.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Visu greičiu pirmyn“.
22:40 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:43 VAKARO KINO TEATRAS
„Visu greičiu pirmyn“.
00:20 „Rezidentas“.
01:20 „Einšteinas“.
02:15 „Bibliotekininkai“.
03:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:30 „Rezidentas“.
04:20 „Einšteinas“.
05:15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:40 „Atsargiai! Merginos“.
06:20 „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 2:22.
00:25 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:40 Profesionalai.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Skonio reikalas.
07.30 Vyrų šešėlyje.
08.00 Eko virusas.
08.30 Mūsų gyvūnai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laisvės TV valanda.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Partizanų keliais.
04.50 „Reali mistika”.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
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11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
22:55 „Akloji zona“.
23:55 „Legendų biuras“.
01:05 „Gyvi numirėliai“.
01:50 „CSI. Majamis“.

2021.02.23 d.
Antradienis
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 Vartotojų kontrolė.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:50 Alpių detektyvai.
00:35 Šventadienio mintys.
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.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“.
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 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Titanas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Titanas“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Bibliotekininkai“.
02:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:15 „Rezidentas“.
04:05 „Einšteinas“.
05:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.
06:25 „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 Sibiras.
00:40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:00 2:22.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Laisvės TV valanda.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika “Europa – tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laisvės TV valanda.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Vyrų šešėlyje.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Saugotojas.
00:50 „Iš visų jėgų“.
01:40 „CSI. Majamis“.

2021.02.24 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Belgravija.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Langas į valdžią.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
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 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Dešimt jardų“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Dešimt jardų“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Dešimt jardų“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „Einšteinas“.
02:05 „Bibliotekininkai“.
02:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:20 „Rezidentas“.
04:10 „Einšteinas“.
05:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.
06:15 „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 Šeškinės 20.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Rydiko
kronikos. Sugrįžimas.
00:55 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:00 Sibiras.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Lietuvos miestai.
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Mūsų gyvūnai.
04.50 „Reali mistika“.

06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Snaiperis. Atgimimas.
22:55 Saugotojas.
00:50 „Iš visų jėgų“.
01:40 „CSI. Majamis“.

2021.02.25 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?

12:00 Vakaras su Edita.
13:00 Pasaulio puodai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Pra)rasta karta.
20:30 Panorama.
21:30 Eurolyga per LRT.
21:45 Eurolygos krepšinio turnyras.
Madrido „Real“ – Kauno Žalgiris“.
00:05 Alpių detektyvai.
00:50 Dizaino dokumentika.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 Panorama (kart.).
04:05 Vakaras su Edita.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.
06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Nuodinga rožė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 VAKARO KINO TEATRAS
„Nuodinga rožė“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Bibliotekininkai“.
02:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:15 „Rezidentas“.
04:05 „Einšteinas“.
05:00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.
06:20 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.

19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Ant ribos.
00:35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:55 Rydiko kronikos. Sugrįžimas.
03:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. VDU karta.
05:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 #NeSpaudai .
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika “Europa – tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai.
04.00 Alfa taškas.
04.25 Kaimo akademija.
04.50 „Reali mistika“.
06:25 „Greitojo reagavimo
būrys“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Snaiperis. Palikimas.
23:05 Snaiperis. Atgimimas.
00:55 „Iš visų jėgų“.
01:45 „CSI. Majamis“.
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Dėmesio!

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas

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

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

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

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

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

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietėje Viečiūnuose, komunikacijos, geras privažiavimas.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Tel. 8 624 69222

Oro filtrų gamintoja UAB „M-Filter
EU“, Druskininkuose veikianti jau 10
metų, ieško darbininko (operatoriaus).
Darbas pamaininiu grafiku.
Atlyginimas (bruto) – nuo 700 Eur.
CV prašome siųsti el. p. darius.
jonaitis@m-filter.fi
Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Automobilių utilizavimas (Leipalingis).

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Dainavos žynys
Būrimai
telefonu.
Tel. 8 608 33221

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693

UAB „Akvavita“
ieško operatoriaus ir
mechaniko.
Gyvenimo
aprašymus siųsti el. p.
info@akvavita.lt
Darbo užmokestis į
rankas – nuo 550 Eur
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas

36 kv. m butas Vilniaus al. 10.
Kaina – 41 500 Eur.
Tel. 8 655 60000
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas:
48 kv. m, 1 aukštas, kaina –
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116
Parduodamas erdvus ir pilnai
įrengtas 2 kambarių butas, 2
aukšte su požeminio parkavimo 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
4 kambarių, 74, 26 kv. m butas: 4 aukštas iš 5, Veisiejų g.
Kaina – 67 000 Eur.
Tel. 8 618 01715
Druskininkų savivaldybėje,
Veršių kaime parduodamas
58 arų žemės paskirties sklypas. Tel. 8 612 85139
Parduodamas 1 ha miško su
žeme Vileikių kaime. Kaina –
3200 Eur. Tel. 8 652 09965
22 arų namų valdos sklypas
naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose,
komunikaci-jos, geras privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur,
derinama. Tel. 8 624 69222
Parduodamas garažas prie
„Eglės“ sanatorijos.
Tel. 8 604 65850

Nuoma
Nuomojamos 80 kv. m ir 200
kv. m patalpos, tinkamos
gamybos, prekybos veiklai

vykdyti, sandėliavimui.
Tel. 8 612 12197
Išsinuomotų
Ilgalaikei nuomai ieškomas
butas Druskininkų miesto
centre, naujos statybos name.
Tel. 8 628 75156

Miškas, mediena, malkos
Pušinės lentos (2 cm storio,
plotis – 10 cm, ilgis – 2 m 51
cm), kaina – apie 150 Eur už
kub. m, vienos lentos kaina –
0, 80 Eur/ct, bruseliai 5cm x
5cm, ilgis – 6 m, kiekis – 60
vnt., kaina – apie 150 Eur už
kub. m, pušinės malkos.
Tel. 8 676 45137
Parduodamos įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodamos malkos.
Tel. 8 608 70658
Sausos dilės – 6 m ilgio, Merkinė. Tel. 8 687 74012

Transporto priemonės ir jų
dalys
Naudotos padangos mikroautobusams R14c.
Tel. 8 676 45137

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla skelbia konkursą
direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms eiti
Pagrindinės funkcijos: mokyklos turto naudojimo priežiūra, atnaujinimas ir jo saugumo užtikrinimo priemonės, mokyklai priklausančių pastatų ir patalpų bei teritorijų priežiūra, techninio personalo darbo organizavimas ir kontrolė, viešieji pirkimai, mokyklos infrastruktūros tvarkymo projektų administravimas ir vykdymas, kitos ūkio tvarkymo ir priežiūros srities
funkcijos.
Detalesnė informacija skelbiama mokyklos interneto puslapyje www.atgimimomokykla.lt
Dokumentus pateikti iki 2021 m. vasario 22 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Telefonas pasiteirauti (8 313) 53955
Dekoratyvinės servetėlės
(spalvotos). Tel. (8 313) 53611

Brangiai perku senus eglutės
žaisliukus. Visus metus. Atvažiuoju į namus.
Tel. 8 653 96 521

prižiūrėti sodybą, tvarkyti
aplinką, atlikti kitus ūkio darbus, joje gy-venti.
Tel. 8 604 72710

Elektra valdoma funkcinė lova
– 200 Eur, elektrinis keltuvas
slaugai – 200 Eur.
Tel. 8 618 40518

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

Ieško slaugės darbo, gali
slaugyti ligonį, prižiūrėti namus, turiu darbo patirties.
Tel. 8 631 52541

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

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

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

Kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“ ir TV priedėlių „TV
STAR“, muzikinio centro
„Akai“ distanciniai pulteliai
ir Scart laidai – nuo 2 Eur,
mobilaus telefono „Nokia“
įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur,
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur,
skaldelė trinkelių klojimui: 1
maišas – 4 Eur, pakabinami
šviestuvai – nuo 5 Eur, nauji
vaikiški žieminiai batai, 34 dydis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600
Naudota dujinė viryklė „Beko“,
užuolaidų karnizai (3 vnt.),
lova – 10 Eur.
Tel. 8 603 94991

Perka
Perku senus naujametinės
eglutės žaisliukus, dekoracijas, plastikines eglutes.
Tel. 8 651 89996

Perku 1-2 kambarių butą centre. Pageidautina be remonto,
gali būti su skola. Atsiskaitytume iš karto. Tel. 8 600 86856

Keičia
Keičiu sodybą Švendubrėje į
2-3 kambarių butą Druskininkuose. Tel. 8 680 40895

Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis
prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 615 77277
Galėčiau būti bendrakeleive
žmogui, vykstančiam į darbą
iš Druskininkų į Varėną ir atgal darbo dienomis (už papildomą mokestį).
Tel. 8 650 50665

Ieško darbo

46 m. statybininkas ieško darbo savaitgaliais.
Tel. 8 627 02119
30 m. vyras ieško pagalbinio
darbuotojo darbo.
Tel. 8 605 76175
Jaunas vyras ieško pavienių
arba ilgalaikių darbų. Esu
kruopštus, atsakingas, be
žalingų įpročių, galiu dirbti bet
kuriuo metu: ir darbo dienomis, ir savaitgaliais.
Tel. 8 676 52360
50 m. vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 600 71062

Dovanoja
Dovanojama oranžinės (plytų
spalvos) sofa be miegamo
mechanizmo. Ilgis – 205 cm.
Tel. 8 614 48531
Dovanojama apynaujė sekcija. Išsivežti patiems.
Tel. 8 687 88936

45 m. vyras ieško darbo: gali

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
Įvairūs daiktai
Spinta ir sekcija – po 20 Eur,
stalai ir spintelės – po 10 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodama naudota ketaus
krosnelė (stiklinės durelės),
galingumas – 6 kW, kaina –
150 Eur. Tel. 8 601 00029

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

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome
Kur mesti stiklainius, indelius,
dėžutes su uoginių, mišrainių ar
kitokio maisto likučiais – į maisto ar į pakuočių konteinerius?
Visus indelius – į pakuočių, maisto likučius – į maisto atliekų konteinerius. Prieš išmetant, pakuočių –
dėžučių, stiklainių, indelių, butelių – švariai išplauti nereikia, tačiau būtina iš jų pašalinti maisto
bei skysčių likučius.
Į maisto atliekų konteinerius jokiu būdu negalima mesti stiklainių
su uogienėmis, mišrainėmis ar kiĮ maisto atliekų konteinerius jokiu būdu negalima mesti stiklainių su uogietais maisto produktais. Šie konnėmis, mišrainėmis ar kitais maisto produktais/ARATC archyvo nuotrauka
teineriai skirti tik maisto bei virtuvės
atliekoms. Į juos meskite riebalais ir
kitais maisto produktais suteptą popierių, popierinius rankšluosčius ir servetėles, arbatos
tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, taip pat vaisių bei daržovių likučius, lupenas,
žieves, kambarinius augalus ir jų dalis, smulkias sodo ir daržo atliekas, piktžoles.
Visas maisto atliekas reikia rinkti į maišelius, kuriuos, prieš išmetant, būtina sandariai užrišti.
ARATC informacija
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Išskirtinę Vasario dieną įprasmino ratuotos trispalvės ir šventė kiekvieno širdyje
Nors karantinas dar nesibaigė ir žmonės negali laisvai ir
atvirai bei plačiai švęsti šventes, tačiau Vasario 16-oji neliko be Druskininkų krašto
žmonių dėmesio, nes ji – viena iš svarbiausių datų mūsų
tautos kalendoriuje.
Antradienį Druskininkų krašto
žmonės santūriai ir nuoširdžiai
paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Žinoma, šiemet
šventė buvo švenčiama kukliau
nei kasmet, bet ji buvo tokia pat
nuoširdi ir pakylėta. Nors gatvėse dėl karantino žmonių buvo
nedaug, tačiau prie namų plazdančios trispalvės ir vėliavomis
pasipuošę automobiliai priminė, kad Vasario 16-osios svarbos suvokimo niekas neuždarė
į karantiną.
Prieš vidurdienį Leipalingio
aikštėje, prie bažnyčios, tautiniais drabužiais pasidabinę leipalingiečiai padėjo gėlių prie
Nepriklausomybės paminklo.
Buvo pakelta Lietuvos valstybinė vėliava ir sugiedota Tautiška giesmė.
Paskui į aikštę, pypsėdama
garsiniais signalais, suvažiavo Leipalingio seniūnijos automobilių, pasipuošusių trispalvėmis, kolona, kurią sudarė
beveik 40 įvairių automobilių.
Vairuotojai buvo atsidarę automobilių stiklus, o iš automobilių
salonų buvo girdėti patriotinės
melodijos. Kai kurie šio auto
maršo dalyviai papuošė ne tik
savo automobilius, bet ir patys pasipuošė tautine simbolika – vienas vyriškis savo trumpai kirptą galvą buvo išsidažęs
mūsų vėliavos spalvomis, kai
kurie maršo dalyviai mūvėjo
trispalves kepuraites ir rišėjo
tautinių spalvų šalikus.
Pasivažinėję po Leipalingį,
auto maršo dalyviai pasuko į kitas savivaldybės gyvenvietes, o
paskui – ir į Druskininkus.
Kaip sakė Viečiūnų laisvalaikio salės vadovė Jolita Miliauskienė, žmonių meilė Lietuvai niekur nedingo ir karantino
metu. Kai kurie viečiūniškiai Vasario 16- ąją šventė namuose,
kiti, pasipuošę tautine atributika, saugiai, su šeimomis pasitiko jų pasveikinti atvykusį Leipalingio seniūnijos bendruomenių
tautinį ekipažą.
Vienybės ir meilės jausmą
Lietuvai sustiprino ir šeimų žygis „Atrask Viečiūnus iš naujo“. Žmonės su savo šeimomis
aplankė naujai sukurtą maršrutą – svarbius objektus senuosiuose Viečiūnuose. Žygio tikslas – pažinti ir atrasti senąsias
ir svarbias Viečiūnų krašto vietas, šventės proga nueiti 16 000
žingsnių.
O Vasario 16-osios paminėjimo Druskininkuose epicentru šiemet tapo gėlių padėjimo
ir atminties žvakelių uždegimo
ceremonija prie prieš pusantrų metų atidengtos Nepriklausomybės kovų dalyvių atminimo lentos. Pagarbą didvyriams
atidavė Lietuvos šaulių sąjungos Giedriaus Matulionio 103ios kuopos šauliai, tądien prisiekę ginti Tėvynę.
Kai kurios druskininkiečių šeimos, papuošę vaikus tautine
simbolika, patraukė ieškoti žiemos malonumų. Visą pusdienį
kalnelis nuo Miesto muziejaus
link Druskonio buvo nusėtas
pramogaujančių mažųjų druskininkiečių.
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkų krašto žmonės santūriai ir nuoširdžiai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną/Laimučio Genio ir Jolitos Miliauskienės nuotraukos

Išnuomojamos administracinės patalpos
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m.
Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555

