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Buvęs partizanas Jonas Gaidys: 
„Lietuva man visada buvo viskas“

Buvęs partizanas J. Gaidys-Savanoris per kiekvienas valstybines šventes pasipuošia pagal individualų užsakymą pasiūta savanorio 
uniforma, kurią gerbia ir brangina/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

XI Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynes 
Druskininkuose 

planuojama 
organizuoti 2022 m. 

vasarą
3 psl.

Kasmet, artėjant Kovo 11-
ajai, vis prisimename žmones, 
kovojusius už Lietuvos laisvę 
ir labai mylinčius savo šalį. 
Vienas iš tokių – druskininkie-
tis, buvęs partizanas, Lietu-
vos laisvės kovų sąjūdžio da-
lyvis dimisijos vyr. leitenantas 
Jonas Gaidys-Savanoris. 

Ratnyčioje su žmona Mary-
te gyvenantis garbaus am-
žiaus Lietuvos patriotas per 
kiekvienas valstybines šven-
tes išdidžiai iškelia trispalvę, 
pasipuošia pagal individua-
lų užsakymą pasiūta savano-
rio uniforma, kurią gerbia ir 
brangina. J. Gaidys didžiuo-
jasi, kad yra gerbiamas, prieš 

kiekvieną valstybinę šven-
tę sulaukia kvietimų dalyvau-
ti iškilminguose renginiuo-
se. Visų iš Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Dainavos 
apygardos 1-osios rinktinės, 
Lietuvos šaulių sąjungos Gie-
driaus Matulionio 103-osios 
šaulių kuopos gautų sveiki-
nimų jis jau nebesuskaičiuo-
ja. Iki pandemijos kasmet su 
kitais buvusiais partizanais 
jis važiuodavo ir į iškilmingus 
Kovo 11-osios renginius prie 
LR Prezidentūros.

Jonas prisimena, kad 1990 
metų kovo 11 dieną Lietu-
vos nepriklausomybės atkū-
rimo paskelbimą stebėjo per 

televiziją. Tąkart iš džiaugs-
mo jam ir ašaros riedėjo: „Vi-
sada tikėjau, kad Lietuva bus 
laisva – užgims laisvė pirmai-
siais žiedais. Juk tas laisvės 
troškimas man visada buvo 
svarbiausias dalykas. Daly-
vaudamas rezistencinėje ko-
voje, nieko neišdaviau, ne-
pardaviau. Duotos priesaikos 
nesulaužiau. Aktyviai daly-
vavau Sąjūdžio veikloje. Lie-
tuvos Laisvės idėja man yra 
šventa“.

Paklaustas, kokius jausmus 
sukelia Kovo 11-oji, J. Gaidys 
neabejoja – jam gera švęsti 
laisvę, gerbti bei mylėti Lie-
tuvą. 

Z. Streikus: 
„Tautinio 
tapatumo 

suvokimas buvo 
gerasis dopingas, 

atvedęs mus į 
Kovo 11-ją“

4 psl.
Šiuo metu aktyviai 
skiepijami 65 metų 
sulaukę ir vyresnio 
amžiaus asmenys

8 psl.

Persekiojo dėl priešiškumo 
sovietų valdžiai 

Buvęs partizanas J. Gaidys 
gimė 1933 metų sausio 1 dieną, 
užaugo gražioje Dzūkijos vieto-
je – Ricieliuose, tarp Leipalin-
gio ir Liškiavos, prie Žaliamiškio. 
Tėvai turėjo 15 ha žemės, ūkyje 
dirbo visi – Jonas, dvi seserys, 
du broliai, abu tėvai ir močiutė. 

Tėvas 1922 m. dirbo nepriklau-
somos Lietuvos policijoje. 

Okupavus Lietuvą, 1944 m. 
vietiniai pakalikai žinojo šeimos 
priešiškumą Sovietų valdžiai, to-
dėl, pasibaigus karui, pradėjo 
persekioti Gaidžių šeimą. 

1946 m. spalio pabaigoje stribų 
gauja, vadinama „Velnio tuzinu“, 
pas juos atliko kratą – viską ver-
tė apie 5 valandas, ieškojo an-
tisovietinės spaudos. Nieko ne-
rado, bet vis tiek areštavo tėvą 
ir seserį. 

Dalį turto sukrovė į vežimą, o į 
kitą – atvarytą Broniaus Urbono 
iš Guobinų kaimo – talpino vis-
ką, ką tik galėjo: drobių ritinius, 

5 psl.
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Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė – ARATC valdybos narė

Kovo mėnesį sušauktame 
Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro akcininkų susi-
rinkime buvo išrinkta nauja 
centro valdyba. Tarp naujo-
sios valdybos narių – ir Drus-
kininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė.

Akcininkų susirinkimo metu 
taip pat aptartos atliekų tvar-
kymo aktualijos, 2020 metais 
ARATC iškelti tikslai ir pasiekti 
rezultatai, maisto atliekų rūšia-
vimo klausimai.

Primename, kad Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centras 
jungia 7 savivaldybes. Jo valdy-
bą sudaro Alytaus miesto, Aly-
taus rajono, Druskininkų, Laz-
dijų rajono, Varėnos rajono, 
Birštono ir Prienų rajono savi-
valdybių atstovai.

Apdovanojimas įteiktas daugiausia komisijos balsų pelniusiam G. Bocisui už jo juvelyrikos studijos kūrinį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Alytaus regione 
esame sukūrę sti-
prią, šiuolaikišką ir 
efektyvią, ES reika-
lavimus atitinkančią 
atliekų tvarkymo sis-
temą. Centro valdy-
boje dirbau nuo 2009 
iki 2018 metų – per 
tą laiką kartu su kito-
mis savivaldybėmis 
pavyko įgyvendinti 
daug šaunių projek-
tų, priimti svarbius 
ekologinius sprendi-
mus. Šiandien atliekų 
tvarkymo pokyčiai 
tiek Druskininkuose, tiek kitose regiono savivaldybėse 
yra akivaizdūs. Šios  srities svarba kasmet auga – nuo 
to, kaip tvarkysimės su atliekomis, priklausys ir rin-
kliavos kaštai, ir ilgalaikis poveikis aplinkai bei gamtai. 
Džiaugiuosi kolegų pasitikėjimu ir galimybe sugrįžti į 
valdybą“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Gyventojų dėmesiui: 
teisinės pagalbos teikimas

Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba – šio įstaty-
mo nustatyta tvarka teikia-
ma pirminė teisinė pagalba, 
antrinė teisinė pagalba ir 
valstybės užtikrinama ne-
teisminė mediacija.

Pirminė teisinė pagalba – 
teisinė informacija (informaci-
ja apie teisinės pagalbos tei-
kimą, įstatymus ir kitus teisės 
aktus); teisinės konsultacijos 
(patarimai teisės klausimais); 
dokumentų, skirtų valstybės ir 
savivaldybių institucijoms, iš-
skyrus procesinius dokumen-
tus, rengimas; patarimai dėl 
ginčo išsprendimo  ne teis-
mo tvarka, veiksmai dėl tai-
kaus ginčo išsprendimo ir tai-
kos sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba ne-
teikiama, kai: pareiškėjo rei-
kalavimai yra akivaizdžiai ne-
pagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu 
klausimu buvo suteikta advo-
kato konsultacija arba yra aki-
vaizdu, kad jis tokią konsultaci-
ją gali gauti nesinaudodamas 
įstatymo nustatyta valstybės 
garantuojama teisine pagal-
ba; pareiškėjas kreipiasi ne 
dėl savo teisių ir teisėtų inte-
resų, išskyrus atstovavimo pa-
gal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę tei-
sinę pagalbą paaiškėja, kad 
pareiškėjui reikės antrinės 
teisinės pagalbos, Druskinin-
kų savivaldybės administra-
cijos Teisės ir civilinės metri-
kacijos skyriaus vyriausiasis 
specialistas pareiškėjui pade-
da surašyti ar surašo prašy-
mą suteikti antrinę teisinę pa-
galbą.

Antrinė teisinė pagalba – 
dokumentų rengimas, gynyba 
ir atstovavimas bylose, įskai-
tant vykdymo procesą, ats-
tovavimas išankstinio ginčo 
sprendimo ne teisme atve-
ju, jeigu tokią tvarką nustato 
įstatymai ar teismo sprendi-
mas. Ši teisinė pagalba apima 
bylinėjimosi išlaidų bylose, iš-
nagrinėtose civilinio proceso 
tvarka, su bylos nagrinėjimu 
administracinio proceso tvar-
ka susijusių išlaidų ir su bau-
džiamojoje byloje pareikšto 
civilinio ieškinio nagrinėjimu 
susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės užtikrinama ne-
teisminė mediacija – civilinių 
ginčų sprendimo procedūra, 
kurios metu vienas ar keli me-
diatoriai padeda ginčo šalims 
taikiai spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija – Va-
dovaujantis Lietuvos Res-

publikos mediacijos įstaty-
mu, privalomoji mediacija nuo 
2020 m. sausio 1 d. taikoma 
sprendžiant šeimos ginčus. 
Mediacija galima tik dėl tokio 
ginčo, dėl kurio pagal įstaty-
mus leidžiama ginčo šalims 
sudaryti taikos sutart¡. Pri-
valomosios mediacijos insti-
tutas netaikomas, jeigu  tarp 
šalių nėra ginčo. Tai reiškia,  
kad jeigu ir būtų sprendžia-
mas teisinis klausimas, ky-
lantis iš šeimos santykių, ta-
čiau jau  pradiniame etape 
iki kreipimosi ¡ teismą norima 
susitarti taikiai, privalomo-
ji mediacija nebūtų taikoma. 
Pavyzdžiui, jeigu šalys nori 
nutraukti santuoką bendru 
sutarimu ir taikiai sutaria dėl 
visų su santuokos nutraukimu 
privalomų klausimų išspren-
dimo, tokiais atvejais privalo-
moji meditacija netaikoma.

Privalomoji mediacija tai-
koma ginčuose: dėl santuo-
kos nutraukimo ir kitų priva-
lomą klausimų išsprendimo, 
išlaikymo nepilnamečiams 
vaikams priteisimo, priteis-
to išlaikymo nepilnamečiams 
vaikams dydžio pakeitimo, iš-
laikymo pilnamečiams vai-
kams priteisimo, santuokoje 
įgyto turto padalinimo, san-
tuokoje įgyto turto naudojimo-
si tvarkos nustatymo, vaikų 
gyvenamosios vietos nusta-
tymo, bendravimo tvarkos su 
nepilnamečiais vaikais ir jų 
auklėjimo tvarkos nustatymo, 
tėvystės nustatymo, tėvystės 
nuginčijimo.

Privalomoji mediacija netai-
koma bylose dėl tėvų valdžios 
apribojimo, tėvystės pripa-
žinimo, gimimo fakto nusta-
tymo, įvaikinimo, santuokos 
sudarymo, santuokos pripaži-
nimo negaliojančia.

Valstybės garantuojamą tei-
sinę pagalbą Druskininkų sa-
vivaldybėje organizuoja ir tei-
kia Druskininkų savivaldybės 
administracija.

Dėl šiuo metu šalyje pa-
skelbto karantino, gyventojai 
dėl teisinės pagalbos į spe-
cialistus gali kreiptis telefonu 
arba el. paštu.

Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vedėjo pavaduo-
toja Vaiva Kirkauskienė: tel. 
(8313) 60745, el. p. vaiva.kir-
kauskiene@druskininkai.lt

Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus  vyriausioji speci-
alistė Janina Sinkevičienė: tel. 
(8313) 53756, el. p. janina.sin-
keviciene@druskininkai.lt

Padėkota originaliausių kalėdinio parko eglučių 
kūrėjams

Pirmadienį Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas padėkojo origi-
naliausių kalėdinių eglučių 
kūrėjams. Už labiausiai pa-
tikusią eglutę buvo galima 
balsuoti socialiniuose tin-
kluose, taip pat eglutes ver-
tino specialiai tam sudaryta 
komisija.

„Labai tikėjomės, kad šiais 
metais pavyks suorganizuoti 

kasmetį Padėkos vakarą, kuria-
me įvertiname Druskininkams 
labiausiai nusipelniusius žmo-
nes ir gražiausias iniciatyvas. 
Bet pandemija ir karantinas 
pakoregavo planus. Tikiuosi, 
kad kitąmet jau galėsime or-
ganizuoti tradicija tapusį rengi-
nį, susitikti gyvai ir pasidžiaug-
ti nuveiktais darbais. Kadangi 
šventė neįvyko, noriu padėkoti 
visiems, kurie šiais metais savo 

kurtomis eglutėmis papuošė-
te Gydyklų parką – įspūdingos 
eglutės praskaidrino druskinin-
kiečių šventes“, – sakė meras 
R. Malinauskas.

Socialiniuose tinkluose dau-
giausia palaikymo sulaukė A. 
Buragienės „Spalvingos deko-
racijos Jūsų šventei – Druskinin-
kuose“ sukurta eglutė, o komisi-
ja balsavo už Giedriaus Bociso 
juvelyrikos studijos kūrinį.

Meras R. Malinauskas apdovanojimą įteikė daugiausia balsų socialiniuose sulaukusios A. Buragienės „Spalvingos dekoracijos Jūsų 
šventei – Druskininkuose“ eglutės kūrėjai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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XI Pasaulio Lietuvių sporto žaidynes Druskininkuose 
planuojama organizuoti 2022 metų vasarą

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas dalyvavo 
nuotoliniame pasitarime su 
Švietimo ir mokslo ministre 
Jurgita Šiugždiniene bei jos 
komanda. Pasitarimo metu 
buvo aptartas visam Lietu-
vos sporto pasauliui svarbus 
klausimas – XI Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynių organiza-
vimas Druskininkuose.

„Džiaugiuosi, kad ministrė ir 
šią sritį kuruojantys viceminis-
trai supranta žaidynių svarbą ir 
tai, jog renginys reprezentuos 
ne tik Druskininkus, bet Lietu-
vą prieš viso pasaulio lietuvių 
bendruomenę. Žaidynės turėjo 
įvykti šiais metais, bet dėl pan-
demijos datą teko nukelti. Da-
bar planuojame jas organizuo-
ti 2022 metų vasarą. Iki to laiko 
reikia pasiruošti – patikslinti 
darbo grupės sudėtį, patvirtin-
ti tikslią žaidynių datą, sporto 
šakų sąrašą, rasti lėšų esamos 
sporto infrastruktūros atnau-
jinimui. Sutarėme bendradar-
biauti, sprendžiant šiuos klau-
simus“, – po susitikimo sakė R. 
Malinauskas.

Dar 2017 m. po dešimtųjų Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynių 

Kaune vykusiame forume buvo 
nuspręsta kitas žaidynes orga-
nizuoti Druskininkuose.

Kurortas pasirinktas, įverti-

nus, kad jo sporto infrastruktū-
ra visapusiškai pritaikyta profe-
sionalioms sporto varžyboms ir 
masiniams sporto renginiams, 

Druskininkai turi didelę sporto 
renginių organizavimo patirtį – 
kurorte kasmet organizuojamos 
įvairios tarptautinės varžybos, 

sporto šakų pirmenybės, čem-
pionatai, sporto šventės ir kiti 
renginiai.

Nuotolinio susitikimo su Švie-
timo ir mokslo ministerijos at-
stovais metu aptartas Drus-
kininkuose esantis Lietuvos 
sporto centras ir jo atidary-
mo galimybės. Pažymėta, kad 
centras savo paslaugų gausa 
sudarys plačias galimybes tre-
niruotis įvairių sporto šakų pro-
fesionalams.

„Kai padovanojome šį vertin-
gą, išskirtinėje vietoje esan-
tį sklypą, kad jame būtų pasta-
tytas Lietuvos sporto centras, 
jau tada jautėme, kad šis cen-
tras bus visos Lietuvos pasidi-
džiavimas, į kurį bus galima drą-
siai atvežti sportininkus iš viso 
pasaulio. Ir nors Lietuvos spor-
to centras nepriklauso savival-
dybei, mums labai svarbu, kad 
būtų užbaigti visi formalumai ir 
objektas pradėtų veikti“, – sakė 
meras R. Malinauskas.

Susitikime taip pat aptartos 
Druskininkų švietimo srities ak-
tualijos: kylantys iššūkiai, pa-
siekimai, nuotolinis mokymas, 
bendrojo ugdymo mokyklų tin-
klo pertvarkos 2021-2025 metų 
plano rengimas.

Nuotoliniame pasitarime su Švietimo ir mokslo ministre J. Šiugždiniene bei jos komanda aptartos XI Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nių organizavimo Druskininkuose, Lietuvos sporto centro atidarymo ir Druskininkų švietimo srities aktualijos/Nuotolinio susitikimo ekra-
no nuotrauka

Nuotolinio susitikimo su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais metu pažymėta, kad Druskininkuose esantis Lietuvos sporto centras savo paslaugų gausa sudarys plačias galimybes treniruotis įvairių sporto šakų profesionalams/
Mariaus Dovidausko nuotrauka



2021 m. kovo 11 d.                                                            Savaitraščio Nr. 2954
Zenonas Streikus: „Tautinio tapatumo suvokimas buvo gerasis dopingas, 

atvedęs mus į Kovo 11-ją“

Kalendorius skaičiuoja ke-
tvirtąjį mūsų atkurtos Ne-
priklausomybės dešim-
tmetį. Jaunajai kartai Kovo 
11-oji – vadovėliuose apra-
šytas istorinis faktas ir švie-
sūs tėvų bei senelių prisimi-
nimai, vyresniajai – visam 
gyvenimui išliksianti svarbi 
diena, po kurios mes vėl ta-
pome laisvi ir nepriklausomi. 
Apie atminties ir laiko sam-
pratą originaliai yra kalbėjęs 
žinomas kompozitorius Gie-
drius Kuprevičius: „Besigai-
lintys praeities, nepatenka į 
dabartį. Matantys tik dabar-
tį netveria ateities. Gyvenan-
tys vien ateitimi, dažniau-
siai yra seniai mus palikę. Ir 
tik tie, kuriems pavyksta lai-
kmečius suvesti harmonijon, 
gali tikėtis prasmės, laimės ir 
džiaugsmo“.

Apie Kovo11-osios ištakas, įsi-
mintinas 1990-ųjų pavasario 
dienas, tuomet kilusius iššūkius 
ir atmintin įsirėžusius įvykius, 
tautos atmintį, kai kurių vertybių 
deficitą kalbamės su pirmuoju 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos pirmininku, Seimo nariu Ze-
nonu Streikumi. 

– Kokia situacija buvo Lietu-
voje ir Druskininkuose prieš 
Kovo 11-ąją? 

– Tautai valstybė būtina tam, 
kad įtvirtintų savo kultūrą, kalbą, 
tradicijas, papročius, jų išlaiky-
mą ir išlikimą ateityje. Tautinės 
tapatybės praradimas nule-
mia kiekvieno žmogaus ir visos 
valstybės perspektyvos nebu-
vimą. Tą mūsų žmonės sąmo-
ningai ar pasąmoningai jautė. 
Ir būtent tada, kai Lietuva buvo 
Sovietų sąjungos sudėtyje, visi 
mes jautėme, kad nyksta lietu-
viškumas, tautinė ir asmeninė 
gyvastis – gimtoji kalba, istorinė 
atmintis, gyvoji etninė kultūra. 
Kaip žemėje grūdo sėkla, taip ir 
mūsų tautos savimonė, po tru-
putį brendo nesulaikomam pa-
vasario laisvės proveržiui. Pir-
mu nepriklausomybės želmens 
simboliu tapo 1987 metais rug-
pjūčio 23 d., prie A. Mickevi-
čiaus paminklo įvykęs nesank-
cionuotas mitingas, kuriame 
bebaimiai Lietuvos laisvės pa-
triotai – A. Terleckas, N. Sadū-
naitė, P. Gražulis ir kiti pasmer-
kė Molotovo-Ribentropo paktą. 

Po devynių mėnesių –1988-
ųjų birželį – tarsi kūdikis gimė 
Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvi-
nė grupė, o dar po trijų mėne-
sių sušauktas Sąjūdžio Stei-
giamasis suvažiavimas. Visa 
Lietuva persismelkė Nepriklau-

somybės siekio dvasia. Dides-
nę pusę Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio tarybos narių sudarė 
rašytojai, poetai, kompozitoriai, 
filosofai, todėl labai simboliš-
ka ir suprantama, kad Sąjūdžio 
Druskininkuose iniciatoriumi 
tapo poetas K. Platelis. 1988 
metų rugpjūtyje įsteigta Druski-
ninkų iniciatyvinė grupė iš dvyli-
kos asmenų.

– Kur vyko pirmieji Sąjūdžio 
mitingai Druskininkuose? 

– Jau rugpjūčio pabaigoje į „Gi-
rios aido“ teritorijoje organizuotą 
mitingą susirinko keli tūkstančiai 
druskininkiečių. Drąsios ir emo-
cingos svečio advokato K. Mo-
tiekos, A. Valavičiaus, V. Jano-
nio, K. Platelio kalbos dar stipriau 
įpūtė Laisvės siekio ugnį žmonių 
širdyse. Šiame mitinge aš žmo-
nėms kalbėjau apie pagrindi-
nį žmoniškumo ir laisvės priešą 
– baimę mumyse ir abejingumą. 
Neretai pagalvoju, kad daug kas, 
ką sakiau tada, tinka ir dabar. 

Būtų nekorektiška išskirti vie-
ną ar kitą žmonių grupę ar as-
menį, nes beveik visi, kaip kas 
galėjo, dalyvavo Sąjūdžio ren-
giamose akcijose, platino spau-
dą, dalinosi naujienomis ir ne 
tik. Nesulaikoma Laisvės ban-
ga įsisiūbavo 1999 metų pava-
sarį, kai beveik vienu metu pra-
sidėjo rinkimai į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją, ir į Druskininkų 
liaudies deputatų tarybas. Šie 
rinkimai tapo lemiamu veiksniu, 
tariant TAIP Lietuvos laisvei ir 
jos įtvirtinimui.

– Ar įsivaizdavote, kad taip 
greitai bus paskelbtas Lietu-
vos valstybės atstatymas? 

– Kitaip net negalėjau gal-
voti. Juk Sąjūdis aiškiai ir ne-
dviprasmiškai skelbė, kad 

Z. Streikus: „Man liūdna, kad tie dalykai, kurie maitino Nepriklausomybės atgavimo šal-
tinį dabar menkai vertinami“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Meilės gimtajai žemei ir kalbai, pagarbos Tėvynės istorijai, papročiams ir kultūrai 
dvasiniai šaltiniai išsiveržia nesulaikoma laisvės srove.

Šimtai tūkstančių žmonių, susikibę rankomis ir 
traukdami lietuviškas dainas, visam pasauliui tarė šventą žodį LIETUVA.

Su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Pagarbiai 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, 2021 m. kovas

pagrindiniu siekiu yra Nepri-
klausomos Lietuvos atkūrimas. 
Be to, tiek į Lietuvos Aukščiau-
siąją Tarybą, tiek į savivaldybių 
tarybas žmonės rinko tuos, ku-
rie galėjo būti Nepriklausomy-
bės atkūrimo garantai.

– Kokia buvo Jūsų 1990 
metų kovo 11-oji?

– Nuo kovo 10 dienos, kai pra-
sidėjo AT suvažiavimas, kaip ir 
daugelis, buvau prilipęs prie te-
levizoriaus. Kovo 11 dieną iš 
ryto prasidėjo tie sprendimai, 
kurie artino Nepriklausomybės 
paskelbimą. AT Pirmininko išrin-
kimas, Ministro pirmininko išrin-
kimas, sugrąžintas Lietuvos pa-
vadinimas. Vėlai vakare buvo 
balsuota už Kovo 11-osios Aktą. 
Už jį balsavo 124 ir tik 6 susilai-
kė. Tada visi buvome dideliame 
pakilime, euforijoje, nes Lietu-
vos valstybė buvo įtvirtinta tei-
siškai, tapome pilnaverčiais, 
išdidžiais, laisvais piliečiais. Iš-
gyvenome nuostabią Tautos, 
taigi ir savo pačių, Šventę. Ta-
čiau džiaugsmui ir šventei ne-
buvo skirta daug laiko, nes Ne-

priklausomybę reikia ne tik 
atkovoti, bet ją apginti ir įtvirtin-
ti. O tai ne mažiau sunku ir di-
dvyriška.

– Po Kovo 11-osios prasidė-
jo daug įvairių įvykių.

– Jau po keturių dienų SSSR 
Aukščiausioji taryba priėmė re-
zoliuciją, kad Nepriklausomy-
bės aktas negalioja. Po to M. 
Gorbačiovas atsiuntė telegra-
mą, kad per dvi dienas Aktas 
būtų atšauktas, buvo išvary-
ti visi užsienio žurnalistai. Pra-
sidėjo propagandinis, politinis 
spaudimas, ekonominė bloka-
da ir karinės jėgos demonstravi-
mas. Jau kovo 18 d. „Jedinstvo“ 
organizavo mitingą ir šturmavo 
Aukščiausiąją Tarybą, omoni-
ninkai užimdinėjo įvairius pas-
tatus Vilniuje ir visoje Lietuvo-
je. Taigi nežinomybės ir iššūkių 
buvo labai daug, tačiau susitel-
kimo ir laisvės siekio jėga buvo 
nenugalima.

– Kas vyko Druskininkuose 
po Kovo 11-osios?

– Nuo pirmos dienos čia vyko 
palaikymo mitingai. Kovo 24 d. 
buvo išrinkta Druskininkų mies-
to taryba iš 41 tarybos nario. 
Taigi mes tapome oficialiu Ne-
priklausomybės įtvirtinimo bas-
tionu Druskininkuose. Man buvo 
suteiktas didelis pasitikėjimas ir 
įpareigojimas būti pirmuoju Ne-
priklausomoje Lietuvoje Druski-
ninkų tarybos pirmininku.

– Kokius uždavinius tuomet 
sprendėte?

– Svarbiausiu uždaviniu buvo 
įtvirtinti valstybingumą, sąžinin-
gai ir ūkiškai sprendžiant visus 
valstybės deleguotus ir sava-
rankiškus darbus. Darbų ir iš-
šūkių buvo kalnai – ekonominė 
blokada, ištuštėję sanatorijos, 
bedarbystė, žaliavų ir prekių 
stygius, įmonių valdymo perė-
mimas ir kita. Ieškojome viso-

kiausių galimybių ir sprendimų, 
dirbome susitelkę, atsakingai.

– Kai prisimename tą laiko-
tarpį, dažniausiai kalbame 
apie įvykius Vilniuje, apie na-
cionalinės reikšmės dalykus, 
o tai, kas tuo metu vyko sa-
vivaldybėse, žinome nedaug. 

– Mane liūdina, kad iki šiol de-
ramai nenagrinėtas ir neįvertin-
tas savivaldybių ir jų gyventojų 
indėlis, įtvirtinant Nepriklauso-
mybę. Visoje Lietuvoje visos sa-
vivaldybės atsidavusiai  talkino 
Lietuvai, įtvirtinant Nepriklauso-
mybę, kuriant valstybingumą. 
Savivaldybių indėlis buvo milži-
niškas, bet, mano giliu įsitikini-
mu, per mažai įvertintas.

– Ar yra dalykų, kurie po 31-
erių atkurtos Nepriklausomy-
bės metų Jus liūdina? 

– Man liūdna, kad tie dalykai, 
kurie maitino Nepriklausomybės 
atgavimo šaltinį dabar menkai 
vertinami. Susidaro įspūdis, kad 
gimtoji kalba, kultūra, kalba, pa-
pročiai tampa tarsi atgyvena, lyg 
būtų pasibaigęs jų galiojimo lai-
kas. O būtent šie dalykai sutei-
kė mums nenugalimą bendrystės 
jėgą, pasididžiavimo būti lietuviu 
jausmą, tikėjimą Tėvyne ir mei-
le jai. Dvasinę stiprybę ir vienybę 
kūrusios lietuviškos dainos, pasi-
didžiavimą kėlę tautiniai drabu-
žiai, šokiai ir šventės tampa prie-
glaudos ieškančiais našlaičiais. 
Mes, kaip tauta, turime savitą pa-
saulio matymą, mąstymo būdą, ir 
mes tiek esame vertingi, kiek ga-
lime prisidėti prie žmonijos kultū-
ros lobyno, kiek patys save ger-
biame, kiek galime vystytis, tiek 
išlaikome savo tautinį tapatumą 
ir savitumą. Tie dalykai mus tada 
įkvėpė ir pakylėjo, neturėtumėme 
jų pamiršti ir dabar, nes jie yra ti-
krieji mūsų asmeninės ir Tautos 
laisvės garantai. 

Kalbino Laimutis Genys

Druskininkiečių širdyse tuo metu jau buvo įžiebta Laisvės siekio ugnis/Druskininkų miesto muziejaus nuotraukos
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antklodes, rankšluosčius, mais-
tą, rūbus ir tabaką.

Tuo metu, kai stribai krėtė ir 
krovė mantą į vežimus, Jonas 
arė žemę. Pas jį atėjo du stribai, 
įsakė varyti arklius namo ir kin-
kyti į vežimą. Pakrautame B. Ur-
bono vežime sėdėjo jo tėvas ir 
stribai, o kitam – sesuo ir „liau-
dies gynėjai“. Jiems buvo įsaky-
ta važiuoti ir neleista su niekuo 
kalbėtis. Nuvažiavus į Veisiejus, 
atimtas šeimos turtas buvo iš-
krautas į stribų būstinės sandė-
lį, sesuo ir tėvas uždaryti į rūsį.

Jonui liepta važiuoti namo, bet 
šis nesutiko, prašė paleisti se-
serį arba tėvą. Jų nepaleido, o 
Joną nuvedė pas kitoje gatvės 
pusėje gyvenusį Žiurinską, pa-
guldė ant krosnies. Šeimininko 
sūnus visą naktį nedavė jam už-
migti, klausinėjo, už ką jo tėvą 
ir seserį areštavo. Šis suprato, 
kad tai buvo stribų agentas, kar-
tojo: „Nežinau už ką, už nieką“. 
Ryte sugrįžo į namus.

Po 6 dienų grįžo tėvas – su-
muštas, su išmuštais dantimis. 
Tai buvo 1946 m. lapkričio mėn. 
Tą pačią dieną iš Vorkutos su-
grįžo brolis Antanas. Jam dėl 
įrodymų trūkumo bylos nesu-
kurpė – liudininkai buvo stribai, 
kuriuos nušovė per kautynes su 
rusų kariuomene Ricielių kaime.

Grįžo ir sesuo, viskas aprimo, 
šeima namuose gyveno ramiau. 
Jonas pamena tada jautęs di-
delę neapykantą okupantams ir 
stengėsi, kiek galėdamas, pa-
gelbėti partizanams.

Padėjo partizanams
1947 metų žiemą Snaigupės 

kaime, netoli nuo Druskininkų, 
vyko didelės enkavedistų kau-
tynės su Žaliamiškio partiza-
nais, vadovaujamais vado An-
tano Matulevičiaus-Skiedros. 
„Enkavedistų buvo prisėdę sep-
tynios rogės, iš jų liko tik du. 
Vienas buvo snaiperis, įsitvirti-
nęs tarp didelių akmenų ir duo-
bės. Jis ir nušovė du partiza-
nus – Fliorą Černiauską-Vasarį 
ir Antaną Subačių-Taurą. Su-
žeidė abi vado pavaduotojo Su-
karavičiaus-Savuko kojas. Po 
kautynių anksti ryte aš ir mano 
tėvas važiavome į Druskinin-
kus. Mačiau, kad kautynių lauke 
ant sniego buvo matyti daugybė 
kraujo, tuščių gilzių, šovinių. Iš-
lipęs iš vežimo ir pačiupęs mai-
šą, pradėjau juos rinkti – pririn-
kau daug šovinių ir liepiau tėvui 
kuo greičiau važiuoti. Kai atlė-
kėme į Ringeliškės kaimo miš-
ką, savo radinį paslėpiau. Nu-
važiavome į Druskininkus. Atgal 
grįždami, radinio nepaėmėme – 
buvo baisu jį vežti. Pravažiavo-
me kautynių vietą, o už pusės 
kilometro sutikome kokį šimtą 
enkavedistų. Mus sulaikė, iškrė-
tė roges, nieko neradę, palei-
do. Pasitraukus enkavedistams 
iš aplinkinių kaimų ir miškų, aš 
pasikinkiau arklius, pasiėmiau 
kirvį, pasakiau namiškiams, 
kad važiuoju malkų į Ringeliš-
kės mišką. Šovinius, granatas 
pasiėmiau, apkroviau malkoms, 
parvažiavęs paslėpiau. Kai vė-
liau susitikau su partizanais, 
viską perdaviau vadui A. Ma-
tulevičiui Skiedrai“, – prisimini-
mais dalijasi J. Gaidys. 

Jis sako nuo vaikystės ne-
mėgęs okupantų, nes visą lai-
ką matė jų sėjamą neteisybę ir 
kančias. Taigi visokiais būdais 
rėmė partizanus, rinko jiems 
ginklus ir šovinius, pas drau-
gus ir pažįstamus gaudavo žiū-
ronus, diržus. Jonas platindavo 

įvairią spaudą, kabindavo at-
sišaukimus prie kelių, sankry-
žose, gyvenvietėse, bažnytkai-
miuose ir Leipalingyje, netoli 
stribų lizdo, ypač – prieš rinki-
mus. Spaudą gaudavo iš parti-
zanų. Jeigu kovotojams reikė-
davo staigiai susirinkti ir vykti į 
kautynes, kitais skubiais reika-
lais ar, pasnigus, paslėpti pėd-
sakus, Jonas juos perveždavo 
arkliais į reikiamą vietą.

J. Gaidys prisimena, kaip 1948 
m. liepos mėnesį buvo nuvažia-
vęs į Baltašiškės turgų, ten jį 
pastebėjo partizanas Petras Vi-
deika-Klevas: „Jis pasiteiravo, 
kaip aš atvažiavau, pasakiau, 
kad su arkliais. Prašė nurodyti, 
kur jie stovi, aš parodžiau. Pa-
prašė niekur nenueiti ir lauk-
ti jo. Po valandos pasigirdo šū-
viai, po to greitai atbėgo Klevas, 
nešinas rusų gamybos automa-
tiniu ginklu „dešimtuku“. Įvirtęs į 
vežimą, liepė greičiau lėkti į Ža-
liamiškį. Sugrįžus, ginklą paliko 
man pataisyti, nes jau tada bu-
vau geras šaltkalvis. Sutaisiau. 
Veikė labai gerai. Sutaisytą ir iš-
bandytą nunešiau į sutartą vietą 
Klevui. Po to aš ir toliau taisiau 
ginklus, kuriuos partizanai man 
atnešdavo. 

1948 m. rugsėjo 1 dieną už 
ginklų pristatymą partizanams 
areštavo mano brolį Antaną, jį 

nuteisė 10-čiai metų, bausmę 
vėl atliko Vorkutoje. Po brolio 
arešto namuose ginklų remon-
tuoti jau negalėjau, nes jau pa-
čiam reikėjo slapstytis. Tada 
miške smulkius ginklų gedimus 
tvarkydavau kartu su partiza-
nais. Daug kartų, kai jau slaps-
čiausi, teko eiti su Vitu Videika-
Trispalviu į Panaros ir Žeimių 
kaimus. Aš gerai žinojau visas 
apylinkes, miškus, laukus, ta-
kus, puikiai pažinojau ir apylin-
kių žmones.“ 

Per plauką nuo mirties
1949 m. kovo mėnesį Gaidžių 

šeimai grėsė išvežimas, bet 
jiems pasisekė pasitraukti – visi 
slėpėsi, kur galėjo. Jonas slaps-
tėsi pas gerus žmones, kurie 
leido pasidaryti slėptuvę. Kai 
ten likti būdavo pavojinga, glau-
dėsi pas partizanus. 

„Prieš Velykas, trečiadienį, bu-
vau atėjęs pas pažįstamą žmo-
gų ir pamačiau ateinančius stri-
bus. Pabėgau, nepastebėtas, 
bet „užlėkiau“ ant kitų. Jie mane 
stabdė, rėkė. Tuo metu jau ėjau 
lėtai, apsimesdamas, kad ne-
girdžiu. Pagalvojau, kad spėsiu 
pirmas patekti prie negyvena-
mos sodybos. Prisidengdamas 
ja, dūmiau į mišką. Kai užbė-
gau ant kalniuko, stribai pradėjo 
šaudyti. Išgirdęs pirmus šūvius, 

ėmiau mėtytis į šonus – kulkos 
švilpė tai pro vieną, tai pro kitą 
pusę. Kol pagaliau liovėsi šau-
dę.

Pradėjo temti, nubėgau į miš-
ką. Nulindęs į eglyną ir prisi-
laužęs šakų, ten praleidau nak-
tį. Anksti ryte išgirdau riksmus, 
švilpimus ir neaiškius balsus. 
Greitai supratau, kad krečia-
mas miškas. Tuo metu dar turė-
jau galimybę pabėgti į kitą pusę, 
kurioje nesigirdėjo garsų. Bet to 
padaryti negalėjau, žinojau, kad 
netoliese, mūsų slėptuvėje nuo 
lietaus miega partizanai – ir aš 
nakvodavau su jais kartu. Rei-
kėjo greitai veikti, todėl prišliau-
žiau per eglyną prie slėptuvės. 
Partizanai miegojo – buvo la-
bai pavargę. Paaiškinau jiems, 
iš kurios pusės girdėti tie balsai, 
nes tankus eglynas juos prislo-
pino. Nutarėme – reikia skirs-
tytis po vieną. P. Videika-Kle-
vas, Vladas Sapiega-Bajoras, 
Vladas Potelis-Perletas ir Čes-
lovas Kristapavičius-Vaiduoklis 
ir aš tyliai išslinkome iš slėptu-
vės. Garsai jau buvo girdėti ir ki-
tose miško pusėse. Supratau, 
kad bėgti yra per vėlu, reikia 
kur nors slėptis. Svarsčiau pa-
sislėpti netoli esančioje pelkėje. 
Tuo metu aš stovėjau tankiame 
nedideliame eglučių jaunuoly-
ne. Staiga pamačiau bėgantį Č. 

Kristapavičių-Vaiduoklį. Kur sto-
vėjau, ten ir kritau tose eglaitė-
se. Enkavedistai, prisiartinę prie 
manęs per kokius 10 metrų, pa-
leido šūvius iš automato. Žuvo 
15 metrų nuo manęs buvęs Vai-
duoklis. Bėgdami prie nušau-
to Vaiduoklio, jie užmynė man 
ant rankos, kadangi ji buvo iš-
tiesta, kitoje laikiau pistoletą. 
Prie nušauto partizano stribai 
rėkė, džiaugėsi, kad krito bran-
gus sūnus, Lietuvos gynėjas, 
būdamas labai jaunas. Po to jį 
ištraukė iš eglyno į retesnį miš-
ką prie keliuko. Susikūrė ugnį ir 
krėtė miškus toliau. Aš čia gulė-
damas mačiau bėgiojančius šu-
nis. Iš karto nesupratau, kaip jie 
manęs nesurado? Gal per šau-
dymus šunys prarado uoslę? 

Likau gyvas, toliau slapsčiau-
si pas gerus žmones ir miškuo-
se kartu su kitais laisvės kovo-
tojais. Patyriau ir šilta, ir šalta. 
Vieną kartą apsupimo metu 
teko išgyventi miške keturias 
paras, visiškai nieko nevalgius. 
Po to nusprendžiau tęsti kovą 
partizanų būryje, nes nebuvo 
kitos išeities. Žmonės irgi bijojo, 
kad už mano slėpimą juos gali 
išvežti į Sibirą. Nusprendžiau – 
geriau aš mirsiu, negu dėl ma-
nęs kentės geri žmonės. 

1949 metų rugpjūtį susiradau 
partizanų būrio vadą Antaną 
Vailionį-Špoką, paaiškinau jam 
savo padėtį, kad neturiu kitos 
išeities – noriu stoti į jo vado-
vaujamą laisvės kovotojų būrį, 
mirti nebijau. Buvau priimtas, 
gavau slapyvardį Savanoris. 
Daviau priesaiką su viena sąly-
ga, kad į beginklį žmogų nešau-
siu – tokį pavyzdį buvo parodęs 
narsus partizanas Nemunėlis. 

Pamenu, 1949 metų spalį ėjau 
susitikti su Trispalviu, o nuo Na-
varacko sliūkino stribai ir enka-
vedistai. Jie mane pastebėjo. 
Buvau perėjęs į kitą kelio pusę, 
staigiai šokau į mišką. Jie pra-
dėjo šaudyti ir vytis, bet aš, ge-
rai žinodamas vietas, pabėgau. 
Peršovė koją, batas buvo šla-
pias ir pilnas kraujo. Užpyliau 
jodo, uždėjau tvarstį, stipriai su-
veržiau. Tada nuo Žeimių kaimo 
per pakrantes parbėgau į Gai-
liūnų kaimo miškelį, į savo drau-
go, su kuriuo kartu lankėme 
mokyklą, namus.  Draugas –Va-
lukynas – mane apkrovė šiau-

Buvęs partizanas Jonas Gaidys: „Lietuva man visada buvo viskas“Atkelta iš 1 psl.

J. Gaidys – aktyvus Druskininkuose organizuojamų valstybinių švenčių dalyvis/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos
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Bibliotekininkai pasiilgo gyvo bendravimo su skaitytojais
Beveik šimtą dienų besitę-

siantis karantinas atėmė iš 
mūsų galimybę visaverčiai 
bendrauti, apsunkino mūsų 
laisvalaikį ir pakeitė malo-
nius įpročius. Nuo karanti-
no pradžios negalime lanky-
ti nei spektaklių, nei parodų, 
nei muziejų, taip pat užda-
rytos ir bibliotekų erdvės. 
Tačiau bibliotekos sugeba 
veikti ir ekstremaliomis sąly-
gomis, bibliotekininkai sugal-
voja įvairių būdų, kad skaity-
tojai galėtų mėgautis knygų 
skaitymu, o tiems, kurie užsi-
darę namuose, knygas nune-
ša it knygnešiai. 

Apie tai, kaip pandemijos lai-
kotarpiu dirba Druskininkų bi-
bliotekos, su kokiais iššūkiais 
susiduria, kokius uždavinius 
sprendžia bibliotekininkai, kal-
bamės su Druskininkų viešo-
sios bibliotekos direktore Laima 
Žėkiene. 

– Kaip gyvena Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblio-
teka ir jos filialai pandemijos 
metu?

– Visą pasaulį sukausčius CO-
VID-19 pandemijai, Druskinin-
kų viešoji biblioteka ir padaliniai 
tapo uždaryti fiziniams lankyto-
jams. Didžiausiais iššūkis bibli-
otekoms karantino laikotarpiu 
tapo negalėjimas teikti pagrindi-
nės bibliotekų paslaugos – sko-
linti knygų. Viešojoje biblioteko-
je ir padaliniuose bibliotekininkai 
telefonu atsakinėja į pateiktas 
užklausas, teikia informaciją, 
pratęsinėja leidinių išdavimo lai-
ką, konsultuoja literatūros pasi-
rinkimo klausimais. Naudodami 
Viešosios bibliotekos interneto 
svetainę ir bibliotekos „Facebo-
ok“ paskyrą, pradėjome reng-
ti nuotolinius kompiuterinio raš-
tingumo mokymus, virtualias 
parodas, nuotoliniu būdu ren-
giami konkursai, viktorinos, pri-
statomos naujos knygos, mini-
mos kalendorinės ir valstybinės 
šventės, rašytojų jubiliejai ir kita. 

2020 metais daug dėmesio 
buvo skirta kraštotyrinei biblio-
tekos veiklai, supažindinant vi-
suomenę su kraštiečių kūryba 
ir veikla, parengtas kraštiečių 
kalendorius. Parodomis ir ren-
giniais paminėti Druskinin-
kų krašto rašytojų, menininkų 
ir kitų žymių žmonių jubiliejai. 
Sušvelninus karantino apriboji-

mus, buvo surengtas poetų Vy-
tauto Bložės ir Nijolės Miliaus-
kaitės kūrybos vakaras ,,Prieš 
išskrendant man ir tau‘‘, rengi-
nys rašytojui Ričardui Gaveliui 
atminti ,,Jo laikas dabar‘‘, buvu-
sios partizanų ryšininkės, politi-
nės kalinės, dabar jau šviesaus 
atminimo pedagogės, aktyvios 
Lietuvos visuomenės veikė-
jos Izabelės Skliutaitės-Nava-
rackienės 95-mečiui paminėti 
buvo pristatyta knyga ,,Izabelė: 
ten, kur Tėvynė šaukė“, poezi-
jos ir kitų menų mylėtojų aso-
ciacijos ,,Branduma‘‘ Druski-
ninkų skyriaus narės Emilijos 
Večkytės-Klimavičienės poezi-
jos knyga ,,Tylos giluma“, Alfre-
dos Pigagienės knyga ,,Druski-
ninkų kraštas“, tautodailininkių 
Dianos Lukošiūnaitės (karpi-
niai) ir Linos Kabelkaitės (siu-
vinėjimas) paroda „Iš praeities 
aruodų“. Ir tai dar ne visi biblio-
tekos organizuoti renginiai.

Didelio miesto gyventojų ir 
svečių susidomėjimo sulaukė 
teatro „Labas“ įkūrėjų Neringos 
Varnelytės ir Vitalijos Mockevi-
čiūtės spektaklio apie moterų̨ 
kasdienybę, pasiaukojimą̨ ir 
atjautą rezistencinių kovų fone 
premjera „Miško seserys“. 

Spektaklyje skambėjo jau be-
išnykstantis Dzūkijos apeiginis 
tautosakos žanras – dzūkiškos 
raudos bei gyvai atliekamos 
partizaninės dainos dzūkiška 
tarme, kurias atliko muzikan-
tai Paulius Kovalenko ir Darius 
Mockevičius.

– Pernai bibliotekoms buvo 
skirta daugiau pinigų nau-
joms knygoms įsigyti. Kiek 
ir kokių knygų įsigijo Druski-
ninkai? 

– Lėšos knygų įsigijimui – tai 
prasmingam bei kilniam tikslui 
išleisti pinigai. Džiugu, kad pra-
eitais metais Druskininkų sa-
vivaldybės bibliotekų fondams 
pagausinti buvo skirtas papildo-
mas finansavimas –14 039,00 
eurai. Už papildomas lėšas įsi-
gijome 1654 naujas knygas – 
grožinės literatūros, knygų psi-
chologijos, filosofijos, religijos, 
visuomenės mokslų, geografi-
jos, istorijos tematika. Šiandie-
ninis skaitytojas yra labai reiklus 
ir turi savo tvirtą nuomonę – pa-
geidauja skaityti naujas, tam ti-
krų autorių ar serijų knygas. 

Didelį dėmesį skiriame vaikų 
skaitymo skatinimui, nes žino-
me, kaip svarbu sudominti ma-

žąjį skaitytoją, kad jis vėliau 
taptų aktyviu bibliotekos lan-
kytoju. Todėl stengiamės už-
sakyti literatūros, kuri ne tik 
moko gražios, turiningos kal-
bos, bet ir ugdo estetinį skonį, 
lavina vaizduotę. Už papildo-
mas lėšas įsigijome 580 nau-
jų knygų vaikams. Vaikų litera-
tūros skyriaus fondas pasipildė 
nauja Astridos Lindgren kny-
gų kolekcija, J. K. Rowling „Ha-
rio Poterio“ knygų serija, pačia 
skaitomiausia bibliotekoje Jeff 
Kinney „Nevykėlio dienoraš-
čio“ knygų serija, reikalingiau-
siomis programinėmis, nau-
jausiomis ir populiariausiomis  
žaislinėmis, raidžių, skaičių ir 
dėlionių knygelėmis. Įsigijome 
„IQ ringas“, „Kas dingo?“, „Pyk-
čio valdymo žaidimai“, „Kūry-
biškumo bokštas“ bei kitus ug-
domuosius, dėmesio lavinimo 
žaidimus. Užsakinėjant ir per-
kant knygas, visada atsižvel-
giame ir į skaitytojų poreikius. 
Komplektuojant fondus, siekia-
ma kuo racionaliau panaudoti 
gautas lėšas ir įsigyti daugiau 
pavadinimų, o ne egzemplio-
rių, kad kuo platesniam varto-
tojų ratui būtų pateikta daugiau 
reikalingų naujų dokumentų, 
turinčių išliekamąją vertę.

– Kaip vyksta skaitytojų 
aptarnavimas pandemijos 
metu? Ar padaugėjo skai-
tytojų? Kaip jie pasikeičia 
knygas? 

– Džiaugiamės, galėdami 
saugiai savo skaitytojus aprū-
pinti knygomis. Knygų išdavi-
mas vykdomas tik bekontakčiu 
būdu, prieš tai jas užsisakant 
telefonu ar elektroniniu paštu. 
Paruoštą užsakymą bibliote-
kininkai supakuoja į vienkarti-
nį krepšelį, paskambina skaity-
tojui ir pakviečia atsiimti. Kad 
lankytojams būtų patogiau, įsi-
gijome knygų grąžinimo dėžę, 
kurioje palikti knygas galima 
bet kuriuo lankytojams patogiu 
paros metu. Grąžintos knygos 
„karantinuojamos“ 72 val. atski-
roje uždaroje patalpoje ir tik po 
to vėl sugrįžta pas skaitytojus. 
Druskininkų kurorto poilsiauto-
jai – svarbi bibliotekos lankytojų 
dalis. Dėl pandemijos sumažė-
jus jų srautams, tokių skaitytojų 
skaičius sumažėjo.

– Ar tiesa, kad per pandemi-
ją skaitoma daugiau lengves-

nio turinio knygų? Ar yra to-
kių knygų, kurių tenka laukti 
eilėje? 

– Per pandemiją mūsų biblio-
tekų skaitytojų skaitymo įpro-
čiai nepasikeitė, skaitomos 
įvairaus turinio knygos. Popu-
liariausios knygos – D. Owens 
,,Ten, kur gieda vėžiai“, H. Mor-
ris ,,Aušvico tatuiruotojas“, K. 
Sabaliaukaitės ,,Petro impera-
torė“, T. Westover ,,Apšviestoji“, 
L. Gounelle ,,Dievas visada ke-
liauja inkognito“, O. Tokarczuk 
,,Bėgūnai“, L. Riley ,,Septynios 
seserys“, T. Dalton ,,Berniu-
kas nuryja visatą“, M. Stepnova 
,,Sodas‘‘, M. Obama ,,Mano is-
torija“. Kartais populiarios kny-
gos tenka laukti mėnesį ir ilgiau.

 
– Kai kurios šalies bibliote-

kos taiko praktiką, kai biblio-
tekos knygas išvežioja skai-
tytojams. Ar Druskininkuose 
tai išbandėte?

– Mūsų bibliotekų bibliotekinin-
kai iš dalies dirba ir knygnešių 
darbą, nuneša knygas senjo-
rams ar neįgaliems skaitytojams 
į namus. Kadangi biblioteka ne-
turi transporto, knygų skaityto-
jams neišvežiojame.

– Ar bibliotekos darbuotojai 
buvo išleisti į prastovas, ar 
dirba įprastu darbo grafiku?

– Džiaugiamės, kad Savival-
dybės vadovai pastebi biblio-
tekininkų indėlį į Savivaldybės 
gyventojų aprūpinimą knygo-
mis pandemijos laikotarpiu. Bi-
bliotekų darbuotojai nebuvo iš-
leisti į prastovas, dirbo pagal 
sudarytus darbo grafikus. Bi-
bliotekos lankytojai buvo ap-
tarnaujami, laikantis visų Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
ir  sveikatos apsaugos ministe-
rijos sprendimų ir rekomenda-
cijų, siekiant maksimaliai už-
tikrinti bibliotekų vartotojų ir 
darbuotojų apsaugą.

– Kaip biblioteka pasirengė 
veiklai po pandemijos?

– Karantino laikotarpiu buvo 
sutvarkytas ir atnaujintas doku-
mentų fondas, darbui parengtos 
interneto, vaikų ir periodinių lei-
dinių skaityklos. Daug dėmesio 
pandemijos metu buvo skiria-
ma darbuotojų kvalifikacijos kė-
limui, dalyvavimui nuotoliniuose 
profesiniuose mokymuose. Bi-
bliotekininkai labai laukia susiti-
kimų su skaitytojais!

– Kokias pandemijos pa-
mokas išmokote? Ar pajuto-
te, kad tikrai esate reikalingi 
Druskininkų bendruomenei? 

– Lietuvoje prasidėjęs karan-
tinas pakeitė mūsų kasdieny-
bę. Atsirado galimybė pažvelgti 
į savo veiklą kitu kampu, paieš-
koti naujų galimybių tęsti veiklas 
ir jas patobulinti.

Supratome, kad bibliotekose 
gali vykti intensyvus ir įdomus 
virtualus gyvenimas: nuotoli-
niai mokymai, virtualios par-
odos, knygų pristatymai, vik-
torinos, virtualūs skaitymai, 
o vaizdo transliacijos karanti-
no metu tapo geros nuotaikos 
garantu mūsų skaitytojams. Iš 
gaunamų skambučių, gražių 
padėkos žodžių jaučiame, kad 
esame ta vieta, į kurią visada 
norisi sugrįžti ir reikalingi savo 
skaitytojams. Skaitytojai labai 
laukia, kada vėl bus galima at-
eiti į bibliotekas, o tai mus be 
galo džiugina. 

Parengė Laimutis Genys

L. Žėkienė: „Iš gaunamų skambučių, gražių padėkos žodžių jaučiame, kad esame ta 
vieta, į kurią visada norisi sugrįžti ir reikalingi savo skaitytojams“/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

Pasibaigus karantinui, lankytojų bibliotekos darbuotojos lauks atnaujintose erdvėse/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Draugystė su knyga yra prasminga

Asta Černiauskienė,
Leipalingio progimnazijos 
direktorė

Tyrimais įrodyta, kad anks-
tyvajame amžiuje pradėju-
sių skaityti vaikų intelek-
tas ir mokymosi pasiekimai 
yra aukštesni nei tų, kurių 
skaitymo gebėjimai yra sil-
pni. Taip pat teigiama, kad 
vaikai, kurie nesulaukia pa-
kankamai pagalbos ir dėme-
sio, mokydamiesi skaityti, 
gali prarasti ir kitus skaity-
mo pranašumus vėlesniame 
amžiuje. 

Žinoma, svarbiausia, kad vai-
kai kuo dažniau matytų skai-
tančius tėvus, tačiau labai 
svarbu skaitymo kultūrą ugdy-
ti ir mokykloje. Skaitymas pra-
turtina žodyną, lavina iškalbą, 
o gera iškalba ir gausus žody-
nas didina pasitikėjimą savimi 
– tai vaikui būtina. Todėl labai 
svarbu, kad jis susidraugautų 
su knyga. 

Mūsų progimnazijoje dide-
lis dėmesys skiriamas kny-
gai, skaitymo įgūdžių lavini-
mui, kūrybiškumo ugdymui. 
Kasmet organizuojami Lietu-
vių kalbos dienų renginiai. Tie-
sa, šiais metais jie vyks nuo-
toliniu būdu. Tradiciniu tampa 
lietuvių kalbos ir dailės projek-
tas „Mano knyga“, jo metu vai-
kai kuria savo knygą, ją pri-
stato klasės draugams. Tai 
tikrai puikūs kūrybiniai darbai! 
Na o šiais metais, dalyvauda-
mi tarptautiniame projekte su 
Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla ir Baltarusija, 
įsigysime knygų rišimo įrangą, 
kurią naudosime organizuoja-
miems edukaciniams užsiėmi-
mams kraštotyros muziejuje. 
Tokiu būdu sudarysime sąly-
gas ir visos Savivaldybės mo-
kiniams susipažinti su knygos 
istorija ir patiems pabūti kny-
grišiais. 

Labai didžiuojamės ir savo 
mokinėmis, kurios jau ne vie-
nerius metus tampa epistolinio 
rašinio konkurso nugalėtojo-
mis Savivaldybėje. Šiais me-

tais nugalėtoja tapo šeštokė 
Vytė Jarmalavičiūtė, o pernai 
– septintokė Aurėja Dailydaitė. 
Beje, Aurėja šiemet tapo Sa-
vivaldybės meninio skaitymo 
konkurso nugalėtoja. Supran-
tama, prie mergaičių sėkmės 
daug prisidėjo ir puiki lietuvių 
kalbos bei literatūros mokytoja 
Laima Skripkaitė, kuriai esame 
dėkingi už nuoširdų kasdienį ir 
prasmingą darbą.

Progimnazijoje gyvuoja dar 
viena labai graži tradicija – 
jau antrus metus paminimas 
vaikų rašytojos Astrid Lind-
gren gimtadienis. Šią dieną į 
klases subėga daugybė „Pe-
pių Ilgakojinių“, kurios sukelia 
labai daug gerų emocijų, juo-
ko ir žaismės. Rašytojos gim-
tadienį organizuoja pradinių 
klasių mokytojos, kurios taip 
pat tądien tampa knygos per-
sonažais.

Labai prasmingos veiklos 

vyksta, bendradarbiaujant su 
Leipalingio miestelio bibliote-
ka. Joje mokytojai organizuo-
ja pamokas ir kitas veiklas, taip 
pat mokiniai dalyvauja įvairiuo-
se bibliotekoje organizuojamuo-
se knygų pristatymo bei kituo-
se renginiuose. Mes auginame 
skaitytoją! 

Prieš karantino paskelbimą 
progimnazijoje įsirengėme 
Mažųjų bibliotekėlę. Ten pra-
dinukai labai noriai skaito kny-
geles, patys jas administruoja, 
taip mokosi savarankiškumo ir 
atsakomybės. Kad bibliotekė-
lėje būtų kuo daugiau knyge-
lių, prieš Kalėdas organizavo-
me akciją „Padovanok knygą“. 
Sulaukėme daug dėmesio ir 
dovanų – apie 200 knygų. Už 
padovanotas puikias knyge-
les vaikams dėkojame mo-
kytojams, mokinių tėveliams, 
Druskininkų gidų grupės „Ar-
telė“ vadovei Tatjanai Zielins-

kij, Leipalingio seniūnui Anta-
nui Krancevičiui. Mes tikimės, 
kad bibliotekėlėje knygų ra-
sis vis daugiau, kad vaikai kuo 
daugiau skaitytų, augtų kūry-
bingi ir atsakingi.

Dėmesį skiriame ir didesnie-
siems. Pamažu atnaujiname 
progimnazijos bibliotekos gro-
žinės literatūros fondus, at-
naujiname bibliotekos bei skai-
tyklos erdves, kad jos būtų 
patrauklios ir šiuolaikiškos. No-
rime, kad, pasibaigus nuotoli-
niam mokymuisi ir sugrįžus į 
mokyklą, laisvu nuo pamokų 
metu paauglys ne tik domėtų-
si skaitmeniniais dalykais, bet 
ir atrastų įdomią knygą. 

Taigi draugystė su knyga vi-
sada yra prasminga. Skatin-
dami savo vaikus kuo daugiau 
skaityti, padėsime jiems siekti 
kuo geresnių mokymosi rezul-
tatų, auginsime juos, kaip as-
menybes. 

Leipalingio miestelio bibliotekoje mokytojai organizuoja pamokas ir kitas veiklas, mokiniai dalyvauja įvairiuose bibliotekoje organizuo-
jamuose knygų pristatymo bei kituose renginiuose/Mokyklos archyvo nuotrauka

Per A. Lindgren gimtadienį į klases subė-
ga daugybė „Pepių Ilgakojinių“/Mokyklos 
archyvo nuotraukos
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Jums reikalinga pagalba? 
Mes galime Jums padėti!

Jei esate vieniši ir (ar) dėl ligos, senatvės amžiaus, turimos negalios ar nedarbingumo Jums reikalin-
ga pagalba, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras Jums gali padėti suteikdamas pa-
galbos į namus (atskiras) paslaugas, kurios padės savarankiškai tvarkytis gyvenamojoje aplinkoje, pa-
gerinti gyvenimo kokybę, palaikyti socialinius įgūdžius.

Pagalbos į namus (atskiros) paslaugos – tai informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atsto-
vavimas, bendravimas, asmens higienos, maitinimo, sveikatos paslaugų organizavimas, pagalba bui-
tyje ir kitos.

Šios paslaugos iš dalies mokamos ar mokamos, įvertinus asmens finansines galimybes mokėti už 
paslaugą.

Dėl papildomos informacijos ar socialinių paslaugų poreikio, skambinkite Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro administracijai telefonu (8 313) 58 072 arba rašykite el. paštu: 

info@druskininkuspc.lt

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro informacija

Moters dienos proga 
pasveikintos integralios pagalbos 

paslaugų gavėjos

Kovo 8 d. jau tapo tradicija lankyti paslaugų gavėjas ir pasveikin-
ti su gražia pavasario švente, įteikti joms po tulpės žiedelį. Pasvei-
kintų moterų nuostaba, nuoširdi šypsena parodo, kad įteiktas nors 
ir vienas gėlės žiedas joms reiškia labai daug.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro 
informacija ir nuotraukų koliažas

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus skyriaus komanda/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Socialinių paslaugų centras sunkiau 
gyvenančius žmones nemokamai 
aprūpina rūbais, avalyne ir kitais 

reikmenimis

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras nemoka-
mai aprūpina asmenis/šeimas rūbais, avalyne ir kitais reikmenimis. 
Jei jūs ar Jūsų artimieji patiria nepriteklių dėl mažų pajamų, bedar-
bystės ir kitų priežasčių, galite kreiptis telefonu (8 313) 41443 arba 
el. paštu marija.luciene@druskininkuspc.lt, įstaigos adresas: Vei-
siejų g. 17, Druskininkai.

Šiuo metu Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre yra 
dėvėtų rūbų, avalynės, kitų daiktų. 

Informuojame, kad į drabužių patalpas įleidžiame tik po vieną as-
menį ir tik dėvinčius apsaugines veido kaukes.

Druskininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centro informacija

Dėmesio! Šiuo metu aktyviai skiepijami 65 metų 
sulaukę ir vyresnio amžiaus asmenys

Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros cen-
tras (PSPC) informuo-
ja, kad šiuo metu aktyviai 
skiepijami 65 m. ir vyres-
nio amžiaus asmenys, pri-
sirašę prie šios gydymo įs-
taigos. 

Kiekvienos šeimos gydyto-
jo apylinkės slaugytojos ak-
tyviai kviečia nurodytos prio-
ritetinės grupės asmenis. 

Tačiau, siekdamas pa-
greitinti vakcinacijos pro-
cesą, PSPC raginame sen-
jorus nelaukti, kol su jais 
susisieks slaugytojos, ir 
kreiptis patiems: 

1. registruotis telefonu 
mūsų registratūroje tel. (8 
313) 52382, (8 313) 52289;

2. skambinti tiesiogiai 
šeimos gydytojų (prie ku-
rių esate prisirašę) slaugy-
tojoms. 

Senjorai, kurie dėl sveika-
tos būklės nevaikščioja, turi 
judėjimo negalią, bus skiepi-
jami namuose, atvykus svei-
katos priežiūros įstaigos dar-
buotojui. Su šiais senjorais 
bus susisiekta, jie bus in-
formuoti ir apie vakcinacijos 
eigą.

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

Druskininkų PSPC 
informacija

Druskininkų savivaldybės gydytoja Eglės Sadauskai-
tė informuoja, kad 65 metų ir vyresni žmonės, kurie pri-
sirašę privačiuose šeimos gydytojų kabinetuose, regis-
truotis skiepijimui COVID-19 vakcina gali, skambindami 
tiesiogiai savo šeimos gydytojams arba slaugytojoms:

UAB „Druskininkų šeimos klinika“ (8 313) 41415
Irenos Stanislavos Kavaliauskienės įmonė (8 313) 

45956
UAB „Larisos Puzinovienės šeimos gydytojo kabine-

tas“ (8 313) 41340
UAB „Rasos Ambrazaitienės šeimos gydytojo kabi-

netas“ (8 313) 41340
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Jaunimo integracijos į darbo rinką programa – galimybė užsidirbti 
ir „pasimatuoti“ profesiją

Ko gero, Druskininkuose mažai 
jaunuolių ir verslininkų, kurie nėra 
girdėję apie Druskininkų savivaldy-
bės inicijuotą ir Jaunimo užimtu-
mo centro (JUC) vykdomą Jaunimo 
verslumo ugdymo ir integracijos į 
darbo rinką programą. Unikali pro-
grama Druskininkuose gyvenan-
tiems 14-29 metų jaunuoliams su-
teikia galimybę išbandyti save 
darbo rinkoje, „pasimatuoti“ vieną 
ar kitą profesiją ir užsidirbti pinigų 
savo poreikiams. Programoje daly-
vaujantys darbdaviai, įdarbinę jau-
nus žmones, turi galimybę prisidėti 
prie jaunimo verslumo ugdymo, pa-
dėti jauniems žmonėms tobulėti ir 
suteikti darbo patirties.

Žinoma, ir pernai, ir šiemet, pro-
gramos eigą pakoregavo pandemi-
ja, tačiau ji vis tiek išlieka populiari. 

Išsamiau apie Jaunimo verslumo 
ugdymo ir integracijos į darbo rin-
ką programą kalbėjomės su ją ko-
ordinuojančio Druskininkų JUC 
direktoriaus pavaduotoja Daiva 
Norkūniene. 

– Ir šiemet Druskininkų jaunimui ir 
verslo atstovams vasarą bus siūlo-
ma dalyvauti Jaunimo užimtumo ir 
įdarbinimo programoje. Ar šiemet 
joje yra kokių pokyčių? Ar keitėsi 
jos taisyklės bei sąlygos?

– Druskininkų JUC Jaunimo verslumo 
ugdymo ir integracijos į darbo rinką pro-
gramą įgyvendins jau penktus metus iš 
eilės. Programa orientuota į verslumo 
ugdymą ir pagalbą jauniems žmonėms, 
įgyjant praktinių įgūdžių bei užtikrinant 
kitas reikalingas priemones įsitvirtinimui 
darbo rinkoje. Programa įgyvendinama 
kovo-spalio mėnesiais. Kiekvienais me-
tais jis vis analizuojama ir tobulinama, o 
naujausios patobulintos programos są-
lygos jau paskelbtos atnaujintame pro-
gramos tvarkos apraše JUC interneto 
svetainėje www.juc.lt

– Kaip per programos gyvavimo 
metus keitėsi darbdavių ir paties 
jaunimo požiūris į ją?

– Jaunimo verslumo ugdymo ir inte-
gracijos į darbo rinką programa pasi-
teisino – į jos įgyvendinimą aktyviai įsi-
traukė darbdaviai ir jaunimas, pavyko 
sumažinti nedarbą, ugdyti verslumą. 
Be abejonės, per programos gyvavi-
mo metus keitėsi darbdavių ir jaunuo-
lių požiūris ne tik į šią programą, bet ir 
vienų į kitus. Programa padeda kons-
truktyvaus dialogo tarp verslo atstovų 
ir jaunuolių vyksmui. Keičiasi požiū-
ris, koks turi būti geras, darbdavio gei-
džiamas darbuotojas – dabar prioritetu 
tampa jaunuolio asmeninės savybės, 
ieškomi kūrybingi, tikslo siekiantys ir 
greit besimokantys darbuotojai. 

– Ką pasakytumėte darbdaviams, 

kurie dar abejoja dėl dalyvavi-
mo programoje? Kodėl jiems verta 
būtų įdarbinti savo gyvenimo kelio 
dar tik ieškantį jaunuolį?

– Nors dėl pandemijos laikmetis sun-
kus, bet, kaip ir kiekvienais metais, 
jau dabar kviečiame verslininkus tapti 
Jaunimo verslumo ugdymo ir integra-
cijos į darbo rinką programos partne-
riais ir registruotis, užpildant anketą 
darbdaviams, esančią JUC interne-
to svetainėje http://www.juc.lt/regis-
tracija-i-jaunimo-verslumo-progra-
ma-darbdaviams.

Darbdaviai užsiregistruoti gali iki bir-
želio 1 dienos. Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras karantino metu dir-
ba nuotoliniu būdu, bet į visus iškilu-
sius klausimus mielai atsakysime el. 
paštu pavaduotojas@juc.lt 

Darbdaviams, dar abejojantiems dėl 
dalyvavimo šioje programoje, norime 
pasakyti, kad tai – išskirtinė galimy-
bė investuoti į jauną žmogų, prisidė-
ti prie jaunimo verslumo ugdymo, su-
teikti darbo patirties, ugdyti profesines 
kompetencijas. Jūs galite padėti pla-
nuoti karjeros kelią savo vietos gyve-
nime ieškančiam jaunam žmogui, no-
rinčiam geriau pažinti save, išmėginti 
savo jėgas, tobulėti, pajausti savaran-
kiškai uždirbtų pinigų tikrąją vertę ir 
suprasti kokią profesiją norėtų pasi-
trinkti ateityje.

– Kokios darbo vietos būdavo pa-
klausios anksčiau, kokios dabar?

– Jaunimo verslumo ugdymo ir inte-
gracijos į darbo rinką programa vykdo-
ma jau penktą kartą, o tai įrodo, kad 
ji populiari, pateisina verslo atstovų ir 
jaunuolių lūkesčius. Vasarą daugiau-
sia darbo vietų yra paslaugų ir pramo-
gų sektoriuose, bet kiekvienais metais 

plečiasi siūlomų specialybių spektras, 
atsiranda vis daugiau darbo vietų, ku-
riose jaunas žmogus gali realizuo-
ti savo gabumus ir atskleisti savo sti-
priąsias asmenybės puses.

– Kaip jaunuoliai vėliau vertina 
savo patirtį? Ar yra tokių, kurie ke-
lis kartus dalyvauja?

– Programoje dalyvauja ir naujų, ir 
jau joje dalyvavusių jaunų žmonių. 
Darbdaviai kviečia gerai dirbusius 
jaunuolius vėl dirbti jų įmonėse. Toks 
darbdavio kvietimas jaunam žmogui 
parodo, kad vertinami jo gebėjimai, to-
dėl jaunuolis, žinodamas to darbo spe-
cifiką matydamas, kad įmonės kolek-
tyve yra puoselėjami geri tarpusavio 
bendravimo ir bendradarbiavimo san-
tykiai, noriai grįžta pas tą patį darbda-
vį. Jaunimui labai svarbu išbandyti kuo 
įvairesnes darbo sritis, kad galėtų ge-
riau pažinti save, suprasti, ko jis nori 
ir kas jam nepatinka, išmokti tvarky-
tis su stresinėmis situacijomis. O įgy-
ti įgūdžiai, manau, tikrai labai pravers 
ir ateityje.

– Kokių galimybių programa sutei-
kia jaunuoliams?

– Jaunimo verslumo ir integracijos į 
darbo rinką programa jaunimui labai 
svarbi. Jaunas žmogus turi galimy-
bę išbandyti save darbo rinkoje, įgy-
ti praktinių įgūdžių, kurie vėliau palen-
gvina kelią įsitvirtinti darbo rinkoje, o 
uždirbtos savarankiškos pajamos lei-
džia jaunuoliams planuotis asmeni-
nį biudžetą ir padeda išsiaiškinti, ar 
jie teisingai pasirinko profesiją. Pro-
gramoje dalyvavę jaunuoliai sakė, 
kad trumpai nieko neveikti yra malo-
nu, bet, jeigu nuolatos nieko neveiki, 
darosi gaila švaistomo laiko. O ši pro-
grama jiems suteikia galimybę dirb-
ti vasarą, padaryti kažką svarbaus ir 
naudingo kitiems. Dirbdamas jaunas 
žmogus gali išreikšti save, panaudoti 
savo gebėjimus ir talentus, didžiuotis 
savimi, kai gerai atlieka užduotį ar įvei-
kia iššūkį.

– Kaip COVID-19 pakeitė progra-
mos eigą?

– Jaunimo verslumo ir integracijos į 
darbo rinką programą 2020 metais pa-
koregavo visoje šalyje paskelbtas ka-
rantinas dėl COVID-19 koronaviru-
so plitimo, bet programa vis tiek buvo 
populiari, sulaukė didelio jaunuolių ir 
verslininkų dėmesio. Programoje per-
nai dalyvavo 45 įmonės, pasiūliusios 
darbo vietas jaunimui, buvo įdarbin-
ti 132 jaunuoliai. Nors visą šalį api-
mantis karantinas tęsiasi, tikimės, kad 
epidemiologinė situacija šalyje grei-
tai pagerės, mes galėsime sėkmingai 
vykdyti programą, o jaunimas vasa-
rą turės galimybę išmėginti save dar-
bo rinkoje. 

– Kas gali dalyvauti programoje? 
Kur jiems reikėtų kreiptis?

– Jaunimo verslumo ir integracijos į 
darbo rinką programoje gali dalyvauti 
Druskininkų savivaldybės 14-29 metų 
jaunuoliai, užsiregistravę http://www.
juc.lt/registracija-i-jaunimo-verslu-
mo-programa-jaunimui

Pagal paskelbtą darbdavių sąra-
šą, kuriame nurodomas ir darbuoto-
jų poreikis, jaunuoliai galės pasirink-
ti, koks darbo pobūdis juos labiausiai 
domina. Norime jaunuoliams primin-
ti, kad registracija į jaunimo verslumo 
programą dar negarantuoja norimo 
darbo gavimo. Jaunuolis, pasirinkęs jį 
dominančią darbo poziciją, turės su-
dalyvauti darbo pokalbyje: pristatyti 
save, turimą darbo patirtį darbdaviui, 
aptarti darbo sąlygas. Darbo pokal-
biui pasirengti jaunuoliams gali padė-
ti ir JUC darbuotojai. 

– Kuo ši programa svarbi pačiam 
JUC? 

– JUC kolektyvas džiaugiasi Jaunimo 
verslumo ir integracijos į darbo rinką 
programos pasiektais gerais rezulta-
tais, verslo atstovų, jaunimo įsitrauki-
mu ir jos populiarumu ne tik mūsų sa-
vivaldybėje, bet ir už Druskininkų ribų. 
Džiaugiamės Savivaldybės bei vers-
lininkų dialogu ir bendradarbiavimu, 
nulėmusiu programos sėkmę. JUC 
svarbu padėti jaunuoliui atrasti savo 
gyvenimo kelią. Ši programa mums at-
vėrė naujas galimybes pažinti jauną 
žmogų ir jo lūkesčius, o jaunimui – su-
sipažinti su verslu, išbandyti savo jė-
gas darbo rinkoje, tobulėti. Programa 
įrodė, kad einame teisinga linkme, su-
darydami jaunuoliams galimybes ieš-
koti, atrasti ir pažinti save, motyvuo-
dami jaunus žmones sugrįžti į gimtąjį 
miestą, kaip jauniems specialistams. 

– Kaip programą vertina Druski-
ninkų savivaldybė, kuri ir skiria fi-
nansavimą?

– Druskininkų savivaldybės vadovai 
džiaugiasi sėkmingai vykdoma Jau-
nimo verslumo ir integracijos į darbo 
rinką programa, kuri sulaukia susido-
mėjimo visoje šalyje. Programa, kaip 
verslumo ugdymo gerosios prakti-
kos pavyzdys pristatoma kitose savi-
valdybėse ir valstybinėse institucijo-
se. Užimtumo tarnybos konferencijoje 
„Socialinės partnerystės vaidmuo už-
imtumui didinti“, kurioje apdovano-
ti socialinių iniciatyvų, labiausiai prisi-
dėjusių didinant gyventojų užimtumą 
įvairiuose Lietuvos regionuose, įgy-
vendintojai, Druskininkų savivaldybei 
buvo skirta padėka už sisteminį jauni-
mo verslumo ugdymą.

Parengė Laima Rekevičienė

Programa 14-29 metų Druskininkų jaunuoliams suteikia galimybę išbandyti save darbo rinkoje, „pasimatuoti“ vieną ar kitą profesiją ir užsidirbti pinigų savo poreikiams/JUC archyvo koliažas

D. Norkūnienė: „Programa įrodė, kad einame teisin-
ga linkme, sudarydami jaunuoliams galimybes ieško-
ti, atrasti ir pažinti save“/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų 
vairuotojas. Reisai: Lietuva-Suomija-Lietuva. 

Teirautis telefonu 8 618 63385.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų 

portale www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. 
paštu: info@manodruskininkai.lt

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 
„Mano Druskininkai“!

dais kluone. Aš ten gyvenau ke-
lias dienas, kol koja apgijo.

Kito būrio partizanai man pra-
nešė, kad aš atvažiuočiau su-
tartu laiku prie Trako miško. Aš 
sėdau ant dviračio, pasiėmiau 
maišą, šakes ir nuvažiavau į su-
sitikimą. Manęs laukė. Aš tuo-
jau gautą ginklą įdėjau į maišą. 
Pas mane atėjo Trispalvis, ap-
žiūrėjome ginklą – labai patiko. 
Toks tolimo šaudymo ginklas 
mums buvo labai reikalingas. 
Tada jis mane pakvietė nuvykti į 
Rusingės kaimą. Eidami  paste-
bėjome stribus. Mes sprukome 
į Janonių kaimą pas Joną Sin-
kevičių. Paprašėme perkelti per 
Nemuną. Jis mums įdėjo duo-
nos ir lašinių. Perkėlė laimingai. 
Mums toliau einant į Neciesų 
kaimą, susidūrėme su Merki-
nės stribų gauja. Susišaudymo 
metu man peršovė ranką, bet 
vis dėlto sėkmingai pasitraukė-
me“, – prisiminimais dalijasi J. 
Gaidys.

Svarbu būti sąžiningu ir 
doru žmogumi

J. Gaidžiui dar ilgai – iki pat 
1952-ųjų – teko slapstytis pas 
žmones, po miškus ir laukus, 
nes niekuo tuomet nebuvo ga-
lima pasitikėti. Dauguma par-
tizanų buvo žuvę. Tais me-
tais jis bandė laikinai įsidarbinti 
Druskininkų statybos valdybo-
je staliumi. Priėmė, bet, trum-
pai padirbus, atleido, mat Jo-
nas neturėjau paso. Pažįstami 
žmonės padėjo gauti asmens 

dokumentą, bet negalėjo prire-
gistruoti – Jonas neturėjo pažy-
mos iš rajono valdžios. Tada jis 
ėmėsi gudrybės – kadangi la-
pai pasuose buvo nesunume-
ruoti, įsiklijavo išplėštą mamos 
paso lapelį, kuriame buvo žyma 
apie jos prisiregistravimą Ricie-
lių kaime. Tada jį priėmė dirbti 
Druskininkų kurorto statybose 
staliumi. Dirbo, kol nepapra-
šė karinio bilieto, kurio neturė-
jo. Parašęs pareiškimą, išvyko 
į Vilnių, ten pradėjo lankyti vai-
ruotojų kursus.

Juos pabaigęs, 1954m. pra-
dėjo dirbti Druskininkų miškų 
ūkyje vairuotoju. Ten įsidarbin-
ti padėjo buvusi bendražygė – 
ryšininkė Aldona Zakarackai-
tė-Čaplikienė. Ji nerodė, kad 
Jonas neįrašytas karinėje įs-
kaitoje ir gelbėjo nuo visų ne-
malonumų, tvarkant suklastotus 
karinio bilieto dokumentus. Pa-
gelbėjo jam ir Druskininkų ka-
rinio komisariato skyriaus ve-
dėjas Leonas Volungevičius. 
Taigi tikrą pasą ir karinį bilietą 
jis gavo tik 1958 metais. Gavęs 
naujus dokumentus, suklasto-
tus sudegino.

J. Gaidys prisimena, kad ir so-
vietmečiu Vėlinių vakarą visa-
da aplankydavo žuvusių drau-
gų kapus, paslapčia uždegdavo 
žvakutes, padėdavo gėlių. Lan-
ko juos ir dabar. 

Jis sako labai saugojęs pisto-
letą, 1949 metais dovanotą ge-
riausio draugo Trispalvio. Ta-
čiau apie jį liko tik prisiminimas: 

„1955 metais, gegužės 1-ąją, 
grįžę po demonstracijos, visus 
plakatus ir „vadų“ portretus su 
tuomečiu girininko pavaduoto-
ju J. Vaitkevičiumi sudeginome 
Druskininkų girininkijos kieme. 
Virš galvų pakibo Damoklo kar-
das. Laukdamas kratos, sute-
pęs tepalais, įvyniojęs į neper-
šlampamą medžiagą, paslėpiau 
pistoletą miškelyje po medžiu. 
Tikėjausi išsaugoti, bet po kurio 
laiko, nuėjęs prie savo „slėptu-
vės“, radau tik išraustą žemę ir 
išpjaustytas pušų šaknis“. 

Žmona Marytė, su kuria Jonas 
gražiai nugyveno jau 60 metų, 
sako, kad jis visada buvo jai ge-
ras vyras, turintis auksines ran-
kas – ir namą pats sumūrijo, ir 
duris įstatė, ir grindis paklojo. 
Visada buvo gerbiamas ir verti-
namas darbe. Dėl to, kad buvo 
partizanas, Jonas sako sovie-
tmečiu nenukentėjęs – niekas, 
matyt, nežinojo apie jo praeitį. 
Tik tuomet, kai su bendradarbiu 
ketino važiuoti į Vokietiją, parti-
krinus dokumentus, išgirdo, kad 
yra nepatikimas ir į užsienį jam 
važiuoti nevalia. Pasirodo, net 
žmona, apie tai, kad jos vyras 
buvo partizanas, sužinojo, tik 
Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę.

Jonas, gražiai sugyvendamas 
su žmona Maryte, mylėdami ir 
gerbdami vienas kitą, kartu už-
augino dukrą Dalytę, meninin-
kę, kurios darbai ne kartą buvo 
pristatyti Druskininkų meno my-
lėtojams. 

atkelta iš 5 psl. Buvęs partizanas Jonas  Gaidys: 
„Lietuva man visada buvo viskas“

Buvusį partizaną J. Gaidį visada galima sutikti Sausio 13-osios bėgimo renginiuose/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Su žmona Maryte Jonas užaugino dukrą Dalytę/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, ir atminty gyvi išlieka.

Mirus Stanislavai Mockienei, 
nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius.

DNSB „Rikis“ gyventojai

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. 
(Just. Marcinkevičius)

Mirus Bronislavui Adomavičiui, 
nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame 

žmonai Vidai Adomavičienei ir šeimai.

DNSB „Rikis“ gyventojai

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

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

Skaudžią gyvenimo valandą, mirus mylimam broliui Gintarui, 
nuoširdžiai užjaučiame Jolantą Miliuvienę ir jos artimuosius.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Druskininkų padalinys

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.

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

Nuoširdžiai užjaučiame Kristiną Sviderskienę, 
mirus mylimam Tėveliui.

Mobili brigada

Dėl prašymų pateikimo, rengiant Alytaus apskrities 
Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Leipalingio 

kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrius 

(toliau ‒ Druskininkų skyrius) informuoja, kad 2021 m. balandžio 12 d. bus pra-
dėtas rengti 295,6259 ha teritorijos Alytaus apskrities Druskininkų savivaldybės 
Leipalingio seniūnijos Leipalingio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 
projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti 
žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, 
gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. kovo 31 
d. gali pateikti prašymus Druskininkų skyriui. Projektavimo darbus vykdo UAB „Vi-
riga“, projekto autorė Raminta Varnaitė, tel. 6 12 42822. Su laisvos žemės fondo 
žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt (http://www.nzt.
lt/go.php/lit/Laisvos-valstybines-zemes-plotai ir http://www.nzt.lt/go.php/lit/
Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai).

Lietuvos Respublikos teritorijoje skelbiamo karantino laikotarpiu – nuo lapkričio 
7 d. 00.00 val. iki kovo 31 d. 24.00 val. – asmenys Druskininkų skyriaus patalpose 
neaptarnaujami.

Prašymus Druskininkų skyriui galima pateikti paštu, elektroniniu paštu, pasirašy-
tus kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu druskininkai@nzt.lt, 
taip pat – prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), kai pasi-
renkama paslauga „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“ arba 
palikti Druskininkų skyriaus korespondencijos dėžutėje (adresu: Vilniaus al. 2-31, 
Druskininkai). 

IN MEMORIAM

Amžinybėn iškeliavo drus-
kininkietė, tremtinė Izabelė 
Skliutaitė-Navarackienė, 
visa širdimi mylėjusi savo 
Tėvynę ir gyvenimą, sva-
jojusi apie laisvą Lietuvą ir 
savo veikla nemažai prie to 
prisidėjusi. 

Gimusi gausioje valstie-
čio šeimoje, Izabelė mo-
kėsi pradinėje mokykloje, 
vėliau – gimnazijoje, moky-
tojų seminarijoje. Prasidė-
jus karui, įsijungė į pogrin-
dinę ateitininkų ir Lietuvos 
laisvės armijos veiklą. Pa-
sitraukus vokiečiams ir su-
grįžus sovietinei valdžiai, ji 
tapo partizanų ryšininke. 
Buvo nuteista ir 1947 m. 
išsiųsta į Kuzbaso ir Kara-
gandos lagerius. 

1955 m. sugrįžo į Lie-
tuvą ir 1956 m. apsigy-
veno Druskininkuose. Čia 
ilgą laiką dirbo pedago-
ginį darbą. 1996 m. išleido 
knygą „Aukos ir vilties 

diena“, 2020 m. – ,,Brydė 
išlieka ne tik pievoje“, 2005 
m. – ,,Pažadinta atmintis“. 

Izabelė Skliutaitė-Nava-
rackienė apdovanota Švie-
timo žymūno ženkleliu, 
Sausio 13-osios medaliu, 
Amerikos biografijų insti-
tuto pripažinta 1998 metų 

Pasaulio moterimi, apdo-
vanota diplomu ir 2000-ųjų 
aukso medaliu. 2006 m. už 
ištvermę ir atsidavimą, di-
dvyriškai ginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, 
apdovanota Vyčio Kry-
žiaus ordino Riterio kry-
žiumi. 2015 m. Tėviškės pa-
žinimo paramos fondas už 
nuopelnus, visapusiškai 
remiant tautotyros Sąjūdį, 
Izabelei Skliutaitei-Nava-
rackienei suteikė Garbės 
mecenatės titulą. 2020 m. 
birželio 25 d. Druskininkų 
savivaldybės viešojoje bi-
bliotekoje buvo pristatyta 
jau paskutinė jos knyga 
,,Izabelė: ten, kur Tėvynė 
šaukė“.

Dėl Izabelės Skliutai-
tės-Navarackienės mirties 
reiškiame gilią užuojautą 
jos artimiesiems. Skaudžią 
netekties valandą liūdime 
kartu su Jumis.

Druskininkų viešosios 
bibliotekos kolektyvas

Izabelė 
Skliutaitė-Navarackienė 

(1925-2021)

Mieli druskininkiečiai,
šiuo metu gyvename kitu ritmu. Laikinai sustojęs mums visiems 

įprasto gyvenimo ritmas, leidžia pamatyti šalia esantį senyvo am-
žiaus, neįgalų, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekusį savaran-
kiškumo senolį, kuriam šiuo metu itin reikalinga pagalba.

Maltos Ordino savanoriai jam gali atvežti karštos sriubos ar maisto 
lauknešėlius. 

Nelikime abejingi, padėkime senam, vienišam, suklupusiam. Skam-
binkite, jeigu Jums, Jūsų kaimynui ar artimam reikalinga pagalba. 
Esame stiprūs, kai galime būti kartu, padėti vienas kitam! 

Daugiau informacijos: Druskininkų maltiečiai, 
tel. 8 650 27771 ir 8 600 23161

...be galo baisu žmogų tartum saulę danguj prarast... 
(Just. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, 
į Amžinybę išėjus Stefai Miliauskienei, 

nuoširdžiai užjaučiame gedinčią šeimą ir artimuosius.

Klubo „Atgaja“ nariai

Perku gręžimo stakles ir oro kompresorių. Tel. 8 610 48759
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2021.03.13 d.
Šeštadienis

2021.03.12 d.
Penktadienis

2021.03.14 d.
Sekmadienis

2021.03.15 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 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 Sporto galia.
19:00 Eurolyga per LRT.
19:15 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Stambulo „Anadolu Efes“ – Kauno 
„Žalgiris“. 

21:35 Auksinis protas. 
23:00 Nesaugus prieglobstis.
00:55 Bangų nešami.
02:35 Gražiausios poetų dainos 

Kovo 11-ajai.
04:00 Vartotojų kontrolė. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 PREMJERA „Rytietiški saldu-

mynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Heraklis“.
21:20 „Kapitonas Amerika. Žiemos 

karys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Kapitonas Amerika. Žiemos 

karys“.
00:15 „Pamokslininkas su kulkosvai-

džiu“.
02:40 „Londono apgultis“.
05:30 „Atsargiai! Merginos“.

06:00 „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 penktadienis. 
21:00 Turistas.
23:05 Mirtinos žaizdos.
01:10 Roninas.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.

05.30 Gyvai. Vairas. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
07.00 Koncertas „Jonis“.

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.

06:20 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:15 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:40 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Juodasis griaustinis.
23:35 Starskis ir Hečas.
01:35 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:00 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
07:00 Išpažinimai. 
07:30 Sunkus vaikas 2.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Kinija. Senovinė gamtos ka-

ralystė.
12:45 Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
13:40 Komisaras Montalbanas. Po-

pierinis mėnulis.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Įsibrovėlė.
00:20 Nesaugus prieglobstis.
02:10 Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
03:05 Dainuoju Lietuvą.
03:25 Komisaras Montalbanas.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa.

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio gamtos stebuklai 2.
12:50 Užburianti Australija.
 13:45 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Perplaukus Atlantą.
22:00 Enrikas Piadžas. Itališka 

svajonė.
23:45 Elvis sutinka Niksoną.
01:25 Įsibrovėlė.
03:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus. 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. 
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 Užkluptas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 

06.00 „Paslaptys“.
08.00 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių istorijos“.
08.30 Kaimo akademija. 

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

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 „TV Europa pristato. Lietuvos 

sienų apsauga. Kontrabanda“.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.30 Laisvės TV valanda. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Pėdsakas“ .
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 „TV Europa pristato. Lietuvos 

sienų apsauga. Kontrabanda“.
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo is-

torijos“. 
12:00 „Nuostabūs metų laikai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Nuostabūs metų laikai“.
13:00 „Daktaras Dolitlis“.
14:45 „Mija ir baltasis liūtas“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
21:30 „Gaujų karai. Princai“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Gaujų karai. Princai“. 
22:39 „Vasaros paukščiai“.
01:10 „Kapitonas Amerika. Žiemos 

karys“.
03:40 „Majų baikerių klubas“.
04:50 „Nuostabūs metų laikai“.

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

sąjunga“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
 12:00 „Džiunglių knyga“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Džiunglių knyga.
13:35 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis ke-

liauja į Holivudą!“.
15:15 „Dantukų fėja“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Dantukų fėja“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA TIESIOGIAI TV 

šou „Didysis šou burbulas“. 
22:00 „Angelo apgultis“.

06:35 „Saugokis meškinų“.
07:20 „Berniukas Blogiukas“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Ant bangos.
11:45 Paskutinė mimezė.
13:40 Monte Karlas.
15:50 Sutrikęs gangsteris.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Oazė. 
22:15 Drilbitas.
00:20 Įkalinti laike.
02:25 Turistas.

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 PREMJERA Mano žemė.
00:35 „Strėlė“.
01:30 Savižudžių būrys.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.

06.00 „Paslaptys“.
08.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 

09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Skonio reikalas. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Lietuvos 

sienų apsauga. Kontrabanda“.
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. 

07:30 „Kvailiai šėlsta“.
08:00 „Geriausi šuns drau-

gai“.
09:00 Sveikatos kodas. 

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Neatrasta Indija. Laukinės 

gamtos trapumas“.
11:35 „Lemtinga diena“.
12:35 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Ilgas Bilio 

Lino pasivaikščiojimas.
00:20 AŠTRUS KINAS Laukinės 

aistros.
02:20 Juodasis griaustinis.

07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas.

10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Neatrasta Indija. Kiplingo ro-

jus“.
11:35 „Lemtinga diena“.
12:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Snaiperis“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Gyvi numirėliai“.
00:40 Ilgas Bilio Lino pasivaikščio-

jimas.
02:45 Laukinės aistros.

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“.
02.10 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Partizanų keliais. 
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu. 

06:40 „Saugokis meškinų“.
07:25 „Berniukas Blogiu-

kas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.

08:10 „Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“.

08:40 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:10 „Beprotiškos melodijos“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Nuotykių 

ieškotojas.
11:15 Šnipų vaikučiai.
13:00 Provincialai Niujorke.
14:50 Terminalas.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:15 Savižudžių būrys.
00:40 Paranormalūs reiškiniai 2.
02:25 Drilbitas.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00  „Sučiupus nužudyti“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Sučiupus nužudyti“.
00:10 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Majų baikerių klubas“.
03:10 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Skubi pagalba“.
04:30 „Einšteinas“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Tiltas“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.

02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Bušido ringas. 
04.10 Vantos lapas. 
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Kaimo akademija. 
05.35 Bušido ringas. 

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
 22:18 „Angelo apgultis“.
00:35 „Banga žudikė“.
02:10 „Pjūklo ketera“.

03:00 Panorama.
04:00 LRT forumas. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.
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2021.03.16 d.
 Antradienis

2021.03.17 d.
 Trečiadienis

2021.03.18 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Slėpynės.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Šventadienio mintys. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama.
04:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 1000 stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Belgravija.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Langas į valdžią. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 stebuklų. 
03:00 Panorama.
03:30 Dienos tema.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 1000 stebuklų. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:25 Eurolyga per LRT. 
19:30 Eurolygos krepšinio turny-

ras. Stambulo „Fenerbachčė“ – Kau-
no „Žalgiris“. 

22:00 Premjera. Sporto galia.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Grančesteris.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Pasivaikščiojimai. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Stilius. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Tai reiškia karą“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Tai reiškia karą“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Tai reiškia karą“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Majų baikerių klubas“.
03:05 „Vieniši tėvai“.
03:30 „Skubi pagalba“.
04:20 „Einšteinas“.
05:15 „Vieniši tėvai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

06:25 „Keršytojų koman-
da“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
 07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Sužeisti paukščiai“.
10:55 „Mano dukrelė“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Žudymo grandinė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Žudymo grandinė“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „Majų baikerių klubas“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Skubi pagalba“.
04:15 „Einšteinas“.
05:10 „Vieniši tėvai“.
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 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Numeris 44.
01:15 „Strėlė“.
02:05 Mano žemė.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

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 Užsienietis.
00:40 „Strėlė“.
01:35 Numeris 44.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

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

mas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 V- tai Vendeta.
01:10 „Strėlė“.
02:00 Užsienietis.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
04:25 Alchemija. VDU karta.
04:55 Ciklas „Menininkų portretai“.

06.00 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. 

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“.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 #NeSpaudai. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mūsų gyvūnai.
04.25 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu. 

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 

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

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „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 Porininkai.
22:55 Nakties įkaitas.
01:15 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:40 „CSI. Majamis“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „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 Projektas „Monstras“.
22:40 Porininkai.
00:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
00:55 „CSI. Majamis“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Tiltas“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „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 Absoliutus blogis. Išnykimas.
22:55 Projektas „Monstras“.
00:35 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:00 „CSI. Majamis“.

06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
11:55 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Šeimos susitikimas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18  „Šeimos susitikimas“.
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Majų baikerių klubas“.
03:15 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Skubi pagalba“.
04:35 „Einšteinas“.
05:30 „Vieniši tėvai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Vyrų šešėlyje. 
04.35 „Reali mistika“.
05.15 Mokslo ritmu. 

19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Nakties įkaitas.
23:25 „Mirtinas ginklas“.
00:25 „Legendų biuras“.
01:30 „Gyvi numirėliai“.
02:15 „CSI. Majamis“.
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

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

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

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

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

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

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

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

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

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

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

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Tel. +370 686 43950

Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojan-
tys ar po automobilių įvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 636 60454

Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuo-
tojų darbui su šaldytuvais, tentais, puspriekabėmis rei-
sams: Lietuva – Italija – Lietuva; Lietuva – Italija – Rusija.
Darbas Europoje (kadencijomis). 

Kontaktinis tel. 8 622 22333

Butų, laiptinių remontas, vonių restauravimas, santechnika. 
Tel. 8 699 34792

Remontuojame namus, 
butus. Visa vidaus ir išorės apdaila.                                                                              

Montuojame terasas, dengiame stogus.
Tel. 8 631 76783

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

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

Tel. 8 628 75156

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

apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Informuojame žemės sklypo 
(kad. Nr. 5950/0005:0049), esan-
čio Druskininkėlių kaime, Veisiejų 
sen., Lazdijų raj. savininką R. B., 
kad UAB „Ramilė“ matininkė Ina 
Luckienė (kval. paž. Nr. 2M-M-
296) 2021 m. kovo 19 d. 10:00 
val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 
5925/0013:0108), esančio Druski-
ninkėlių kaime, Leipalingio sen., 
Druskininkų rajone ribų ženklinimo 
darbus.

Prireikus išsamesnės informa-
cijos, prašome kreiptis į UAB „Ra-
milė“, Kirtimų g. 2, Vilnius, tel. 8 
650 12626, el. p. ina@ramile.lt

Leipalingyje, Veisiejų 
g. parduodamas gyve-
namasis namas su 7,13 
arų sklypu už 15 500 Eur. 
Ir šalia esantis pastatas 
(47 kv. m) su sklypeliu už 
4000 Eur. 

Tel. 8 616 48116

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietė-
je Viečiūnuose, komunikacijos, geras pri-

važiavimas. 
Kaina — 17 500 Eur, derinama. 

Tel. 8 624 69222
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Asmeniniai skelbimai
Neravuose parduodami pen-
ki namų valdos sklypai (12, 
13, 14, 15 arų). Galima pirkti 
visus kartu, galima atskirai.  
Tel. 8 614 15457

Nuoma

Išnuomojama 80 kv. m. salė 
su duobe (telpa vilkikas su 
priekaba) ir parkavimo aikštė.  
Tel. 8 612 11473

Išnuomojamas 1 kamba-
rio butas V. Kudirkos g.  
Tel. 8 622 08046

Perka nekilnojamą turtą

Pirkčiau garažą Druskininkuo-
se. Tel. 8 609 67777

Pirkčiau 1-2 kamba-
rių butą Druskininkuose.  
Tel. 8 670 63625

Pirkčiau 3 kambarių butą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 695 83728 ir 8 622 33410

Ieškomas pirkti sklypas Rai-
gardo sodų bendrijoje. Gali 
būti apleistas. Tel. 8 628 75156

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

Išsinuomotų

Ilgalaikei nuomai ieškomas 
nebrangus 1 kambario butas, 
pageidautina ne bendrabučio 
tipo name. Tel. 8 679 10604

Miškas, mediena, malkos

Pušinės lentos (2 cm storio, 
plotis – 10 cm, ilgis – 2 m 50 
cm, kiekis – 251 vnt.), kaina 

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

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

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

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

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 kambario 
31,32 kv. m butas 3 aukšte iš 4 
Gardino g. 17. Kaina – 25 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas erdvus ir pil-
nai įrengtas 2 kambarių butas 
naujesnės statybos name, 
Liepų g. 2A, 2 aukšte su po-
žeminio parkavimo vieta.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių 
(49,99 kv. m) butas Ateities 
g.: 6 aukšte iš 6, yra tamsus 
kambarys, 2 balkonai, rūsys. 
Namas buvo renovuotas 2017 
m. Renovacijos mokesčiai yra 
išmokėti. Kaina – 38 000 Eur. 
Tel. 8 611 37633

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

Parduodamas butas Ateities 
g., 5:4 kambarių, 79,14 kv. m, 
2 aukštas iš 5, kaina – 62 500 
Eur. Tel. 8 699 04234

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

Parduodamas 10 arų žemės 
sklypas sodų bendrijoje „Rai-
gardas“: Rasos g.,be pastatų, 
sutvarkyti visi dokumentai.  
Tel. 8 646 56786

Parduodamas 1 ha miško su 
žeme, Vileikių kaime. Kaina – 
3200 Eur. Tel. 8 652 09965

Leipalingio seniūnijoje par-
duodama žemės ūkio paskir-
ties žemė – 1 ha ir 46 arai.  
Tel. 8 686 05037

– apie 150 Eur už kub. m, vie-
nos lentos kaina – 0, 80 Eur/
ct, bruseliai 5 cm x 5 cm, ilgis 
– 6 m, kiekis – 60 vnt., kaina 
– apie 150 Eur už kub. m, pu-
šinės malkos. Tel. 8 676 45137

Parduodamos malkos.  
Tel. 8 608 70658

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

Transporto priemonės ir jų 
dalys

Naudotos įvairių išmatavimų 
padangos lengviesiems au-
tomobiliams, 1996 m. „Volks-
wagen Golf 3“ ir „Volkswagen 
Passat“ skardinių ratlankių 
R14 firminius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius nuo 2 Eur. Tel. 8 
686 43600 ir 8 676 45137 

2003 m. „Renault Scenic“, 1,6 
l benzinas, labai gera būklė, iš 
Vokietijos. Tel. 8 692 44465

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

Žemės ūkio produkcija

Parduodu: bulves, ž. kvie-
čius, ž. kvietrugį, rugius, avi-
žas, miežius ir šieną rulonais.  
Tel. 8 699 18639

Smulkios pašarinės bulvės. 
Tel. 8 600 87188

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 604 57252

Bitinę faceliją, kviečius, mie-
žius, avižas, rugius, šiaudus. 
Tel. 8 616 11588

Saldieji lubinai, atsparūs li-
goms. Tel. 8 605 638 37

Avižos, tinkančios sėklai, ru-
giai, triušiai. Tel. 8 672 49828

Įvairūs daiktai

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

Dvi lovos, jos gali būti naudo-
jamos atskirai arba kaip dvi-
gulė lova, rašomasis stalas ir 
kėdė. Tel. 8 682 40545

Malkinės sandėliukas, ko-
kliai, lauko tualetas (medi-
nis) ir kreivuolių pavėsinė.  
Tel. 8 636 04842 ir 8 656 
38881

Pigiai parduodami: virtuvės 
komplektas, skalbimo mašina, 
stalas, sekcija, dujinė viryklė ir 
kita. Tel. 8 615 44258

Kineskopinių TV „Panasonic“, 
„LG“ ir TV priedėlių „TV STAR“, 
muzikinio centro „Akai“ distan-
ciniai 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 dy-
dis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Spinta ir sekcija – po 20 Eur, 
stalai ir spintelės – po 10 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Naujų odinių striukių, švarkų 
ir avikailių išpardavimas su 70 
proc. nuolaida. Kainos nuo 20 
Eur. Tel. 8 698 40430

Naudota dujinė viryklė „Beko“, 
užuolaidų karnizai (3 vnt.), 
lova – 10 Eur. Tel. 8 603 94991

Elektrinis galąstuvas – 15 Eur, 
vienfazis elektrinis suvirinimo 
aparatas. Tel. 8 655 24025

Skalbimo mašina ,,Standart 
XPB46-1298S“ su skalbinių 
gręžimu. Praktiškai nauja. Kai-
na – 60 Eur. Tel. 8 652 72161

Parduodama naudota ketaus 
krosnelė (stiklinės durelės), 
galingumas – 6 kW, kaina – 
150 Eur. Tel. 8 601 00029

Perka

Pirkčiau gėles: alaviją ir „Jero-
nimą“. Tel. 8 313 53611

Audio kasetes, vinilines plokš-
teles. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 686 14096

Perku naujametinius senus 
žaisliukus: snieguoles, se-
nelius, lėles, meškiukus, 
eglutės dekoracijas, girlian-
das, plastikines eglutes.  
Tel. 8 651 89996

Brangiai perku senus eglu-
tės žaisliukus. Visus me-
tus. Atvažiuoju į namus.  
Tel. 8 653 96521

Reikalinga

Reikalingas meistras, ku-
ris galėtų perdengti šiltnamį.  
Tel. 8 626 49968

Reikalingas žmogus, galintis 
nugenėti tris obelis Jaskonių 
soduose. Tel. 8 676 34477

Ieško darbo

Ieško slaugės darbo, gali slau-
gyti ligonį, prižiūrėti namus, 
darbo patirtis. Tel. 8 631 52541

45 m. vyras ieško darbo: 
gali prižiūrėti sodybą, tvar-
kyti aplinką, atlikti kitus 
ūkio darbus, joje gyventi.  
Tel. 8 604 72710

46 m. statybininkas ieš-
ko darbo savaitgaliais.  
Tel. 8 627 02119

30 m. vyras ieško pagal-
binio darbuotojo darbo.  
Tel. 8 605 76175

Jaunas vyras ieško pavie-
nių arba ilgalaikių darbų. Esu 
kruopštus, atsakingas, be 
žalingų įpročių, galiu dirb-
ti bet kuriuo metu: ir darbo 
dienomis, ir savaitgaliais.  
Tel. 8 676 52360

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

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų valymas Jūsų 
namuose!

Tel. 8 615 77277

ARACHIS salonėlis
MEZGIMO, NĖRIMO SIŪLAI, PLEDAI, DRABUŽIAI

Dirbame: II-VI 11.00-16.00
VII- I – nedirbame

KOVO 11-31 d. – iki 50 % nuolaida!
MEGZTINIAMS, STRIUKEMS, PALTAMS

Mus rasite Laisvės al. 27, Druskininkuose (prie cerkvės)

Superkame benzininius automobilius 
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770
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Visuomenės sveikatos 
klausimai pastaraisiais me-
tais tapo ypač aktualūs. 
Pandemija išryškino svei-
katos prevencijos, higienos 
įpročių, infekcijų valdymo 
svarbą. Norėdama atkreip-
ti dėmesį į visuomenės svei-
katos svarbą ir ja besirūpi-

nančių specialistų darbą, 
Savivaldybių visuomenės 
sveikatos biurų asociacija 
(SVSBA) jau šeštąjį kartą su-
rengė „Metų specialisto“ ap-
dovanojimus.

„Dėl šiemet susiklosčiusios 
ekstremalios situacijos negali-
me organizuoti iškilmingo ap-

dovanojimų renginio, tačiau 
pati apdovanojimų reikšmė 
šiemet yra dar didesnė. Juk 
savivaldybių visuomenės svei-
katos specialistai jau visus me-
tus greta įprastinio rūpinimosi 
gyventojų sveikata aktyviai tal-
kina ir kovoje su pandemija, 
tad jie nusipelnė deramo įver-

Apdovanotas geriausias Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos specialistas
tinimo ir nuoširdžiausių mūsų 
visų padėkų“, – sako SVSBA 
Tarybos pirmininkė Neringa 
Tarvydienė.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro ge-
riausiu metų specialistu tapo 
Marius Bubnelis, įvertintas už 
papildomą, atsakingą darbą 
Druskininkų mobiliojoje briga-
doje, iniciatyvą, skatinančią 
suburti bendruomenės narius į 
sveikatos stiprinimo renginius, 
nuolatinį veiklos viešinimą 
Druskininkų savivaldybės ir 
Lietuvos lygio mastu bei ypač 
didelį indėlį, plėtojant sveikos 
gyvensenos propagavimą. An-
tradienį apdovanojimą jam įtei-
kė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas. 

„Ši profesija – neatsieja-
ma sveikos gyvensenos dalis. 
Gera prisidėti prie visuomenės 
sveikatos stiprinimo Druskinin-
kų savivaldybėje, skatinti žmo-
nės būti fiziškai aktyvius, puo-
selėti sveiką mitybą, formuoti 
sveikos gyvensenos įpročius, 
didinti sveikatos raštingumą. 
Su visu mūsų šauniu kolekty-
vu, komandiniu darbu galime 
pasiekti puikių rezultatų. Dis-
kutuojant, išsikeliant naujus 
tikslus, gimsta naujos idėjos, 
kurias galime pasiūlyti Drus-
kininkų savivaldybės gyven-
tojams bei miesto svečiams“, 
– džiaugiasi apdovanojimą at-
siėmęs Druskininkų savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuro specialistas Marius Bu-
bnelis.

„Metų specialisto“ rinkimai 
organizuojami net 47 visuome-
nės sveikatos biuruose. Kan-
didatus gali siūlyti kiekvieno 
VSB darbuotojai ir vadovai, o 
taip pat asociacijos tarybos 
nariai – svarbu, kad teikimas 
apdovanojimui būtų motyvuo-
tas. Renkant geriausius metų 
visuomenės sveikatos specia-
listus, atsižvelgiama į jų veiklą 
nacionaliniu, regioniniu ar sa-
vivaldybės mastu.

„Neabejojame, kad „Metų 
specialisto“ apdovanojimai 
naudingi ne tik mūsų biurams, 
bet ir gyventojams. Juk puikiai 
dirbantis, motyvuotas visuo-
menės sveikatos specialistas 
kuria daugiau pridėtinės vertės 
vietos bendruomenei. Džiau-
giamės, kad konkurencija kas-
met auga – vadinasi, ir mūsų 
specialistai kasmet tobulėja“, – 
teigia Asociacijos Tarybos pir-
mininkė.

Visuomenės sveikatos biurų 
tikslas – stiprinti pirminę visuo-
menės sveikatos priežiūrą savi-
valdybių lygmenyje, skatinti ko-
kybiškų visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą gy-
ventojams, motyvuoti gyvento-
jus aktyviai rūpintis savo svei-
kata bei skirti daugiau dėmesio 
ligų prevencijai. Visuomenės 
sveikatos biurų asociacija vie-
nija 47 savivaldybių visuome-
nės sveikatos biurus.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Antradienį apdovanojimą M. Bubneliui įteikė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka


