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„Malūno kalvės“ įkūrėjas J. Kavaliauskas:
„Svajokite atsakingai, nes svajonės pildosi!“
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J. Kavaliauskas pastatė vandens malūną, kuris ne tik puošia sodybą, bet ir džiugina atvykstančius svečius/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Visai šalia Leipalingio per
nepilnus metus atsirado išskirtinė vieta – „Malūno kalvė“, kurioje galima apžiūrėti Lietuvos ir užsienio kalvių
metalo skulptūras, senuosius kalvystės ir buities įrenginius, įvairius ūkio padargus
bei į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą
įtrauktos kalviškosios kryždirbystės dirbinių – saulučių
– kolekciją.
Prie vartų sutinkame ir „Malūno kalvės“ įkūrėją, bene
vienintelį Druskininkų krašte praktikuojantį kalvį Juozą
Kavaliauską, iš karto taip įtaigiai pradedantį pasakoti būtas ir nebūtas istorijas, kad
nejučiomis imame jomis visomis tikėti. Jis pirmiausia
parodo dirbtiniame upelyje
„apgyvendintus“ geležinius
žalčiukus, varles ir vėžliukus.
Po to veda į savo pastatytą
vandens malūną, kuriame demonstruoja atkurtą ir senovinę metalo apdirbimo įrangą.
„Gaila, kad neatvažiavot pavasarį, kai sodyboje esančios
kalvelės pražysta čiobreliais,
kai veikia mano gyvenimo
moters Ingridos „Sodininkės

namelis“, – vėjuotą rudens
dieną „Mano Druskininkai“
žurnalistų sulaukęs sako šeimininkas, su kuriuo kalbėjomės apie unikalų jo projektą,
Lietuvos kalvystės ir metalo gavybos istoriją, kalvystės meną ir Leipalingio krašto unikalumą.
– Sunku patikėti, kad dar
prieš tris su puse metų šioje vietoje, kur dabar įrengta Jūsų sodyba su unikaliąja
„Malūno kalve“, buvo šienaujama pieva su besiganančiomis karvutėmis... Tai kaip ta
Jūsų svajonė apie „Malūno
kalvę“ tapo realybe?
– Čia ir praėjusį kovą dar nieko
nebuvo. Nemaniau, kad mano
svajonė gali išsipildyti. Jei ne
karantinas, taip greitai nebūtų pavykę jos realizuoti. O per
pandemiją niekur nereikėjo eiti
iš namų. Net nereikėjo sukti galvos dėl statybinių medžiagų –
jas tiesiog atveždavo į namus...
Taigi apie svajones reikia šnekėti labai atsakingai. Pradedu
svajoti, ir viskas pildosi greičiau
nei maniau.
Kažkada Druskininkų kultūros
centras prieš Velykas organizuodavo tokias „Auksinių kiaušinių“ nominacijas. Tada už savo
metų svajonę – pastatyti malūną – buvau apdovanotas tuo

kiaušiniu. O ne vienerius metus širdyje nešiota svajonė pradėjo pildytis, kai prieš penketą
metų nusipirkome sklypą Leipalingio kaime. Tada su žmona
Ingrida nusprendėme čia statyti vandens malūną, kuris ne
tik papuoštų mūsų sodybą, bet
ir džiugintų atvykstančius svečius. Svajojome labai rimtai, ir
labai rimtai pavyko.
– Negalima nesižavėti viskuo, ką sukūrė talentingas
kalvis Juozas. Juk beveik viskas sukurta Jūsų rankomis...
– Na, tikrai daug teko pačiam
padaryti, bet neapsiėjau ir be
kitų žmonių pagalbos. Buvo
daug reikalų.
Leipalingio kaime rasti archeologiniai artefaktai – gargažės
– aiškiai įrodo, kad šiose vietose būta daug geležies liejyklų.
Jose maždaug prieš 1000 metų
buvo liejama geležis.
– Ko gero, tai, kad čia, kur
būta geležies klodų, įsikūrė
kalvis Juozas, nėra sutapimas?
– Na, žinovai sakė, kad mano
kalvė pastatyta istorinėje vietoje, kurioje užkoduoti geležies
klodai. Tai dar labiau paskatino
įsirengti ne tik kalvio dirbtuves,
bet ir įkurti įdomią lankytiną vie-

tą Druskininkų savivaldybėje.
– Apžiūrint Jūsų sodybos
ekspoziciją, ko gero, galima
mokytis kalvystės istorijos?
Jūsų sodyboje galima rasti labai archajiškų arba atstatytų kalvystės padargų. Yra ir
unikalus kalvio aparatas, vienintelis toks veikiantis šalyje.
nukelta į 5 psl.
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Druskininkų ligoninė kviečia rezidentus pasirašyti sutartį ir
pasinaudoti galimybe studijuoti nemokamai
VšĮ Druskininkų ligoninė
prisijungė prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)
įgyvendinamo projekto „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.
Projekte dalyvaujančių gydytojų rezidentų studijos 80
procentų apmokamos Europos Sąjungos lėšomis, kitą
dalį, 20 procentų, finansuos
gydymo įstaiga. Numatoma
būsimiems specialistams finansuoti gydytojo rezidento
studijų įmokas arba gydytojo rezidento studijų sutartyje
nurodytą studijų kainą.
Norintiesiems gauti nemokamas rezidentūros studijas reikės pasirašyti sutartį, pagal kurią projekte dalyvavę ir studijas
baigę specialistai privalės sveikatos priežiūros įstaigoje dirbti
ne trumpiau kaip dvejus metus.
VšĮ Druskininkų ligoninė vadovės Evelinos Raulušaitienės
teigimu, šis projektas naudingas abipusiai. „Medicinos stu-

dijos nėra pigios, todėl projekto
metu suteikiama finansinė pagalba turėtų tapti rimtu paskatinimu jame dalyvauti. Didieji
miestai ne visada gali rezidentams pasiūlyti jų norimų darbo vietų, o Druskininkų ligoninė
siūlo patrauklias darbo sąlygas,
galimybes tobulėti ir savo žiniomis padėti kurorto gyventojams
ir svečiams“, – sakė E. Raulušaitienė.
Projekte dalyvauti gali studijuojantys, studijas iki 2023 m.
baigsiantys rezidentai bei baigusieji rezidentūrą, kurią pradėjo studijuoti ne anksčiau kaip
2014 m.
VšĮ Druskininkų ligoninė kviečia į projektą įsitraukti šiuos
specialistus: gydytojus ortopedus traumatologus, skubios medicinos gydytojus, gydytojus
urologus, darbo medicinos gydytojus, gydytojus geriatrus.
Išsamesnė informacija el.
p. ligonine@druskligonine.lt,
tel. (8 313) 59144.

Druskininkų ligoninė siūlo patrauklias darbo sąlygas, galimybes tobulėti ir savo žiniomis padėti kurorto gyventojams ir svečiams/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Anapilin išėjusiems iškiliems druskininkiečiams –
atminimo ugnelės
Druskininkuose
puoselėjama graži tradicija, artėjant
Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, aplankyti miestui nusipelniusių žmonių ir žuvusiųjų
už Lietuvos laisvę amžinojo
poilsio vietas.
Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Savivaldybės tarybos nariai
Inga Salickienė, Algis Bolys, Julius Matulevičius, Kultūros centro vadovė Rima Viniarskaitė,
miesto muziejaus direktorius
Gintaras Dumčius ir Turizmo,
komunikacijos ir kultūros sky-

riaus vedėja Vaiva Žagunienė
aplankė miestui nusipelniusių
bei kurorto istorijoje gilų pėdsaką palikusių žmonių kapus: padėjo gėlių, uždegė žvakelių.
Tylos minute buvo pagerbti M.
K. Čiurlionio tėvų ir sesers, K.
Dineikos, J. Pileckio, J. Čečiotos, K. Volfgango, Druskininkų
garbės piliečių A. Dambrausko,
P. Viščinio, A. Šuliausko, E. Kvaraciejienės kapai.
Gėlių padėta ir žvakelės uždegtos ir ant prie Mergelių akių
esančių žuvusiųjų už Lietuvos
laisvę kapų.

Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, buvo aplankytos miestui nusipelniusių žmonių ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę amžinojo poilsio
vietos/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Alytaus regione – STEAM atviros prieigos centras

STEAM atviros prieigos centro atidarymo renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
L. Urmanavičius (dešinėje)/Alytaus Kolegijos archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius
dalyvavo Alytaus kolegijoje
organizuotame STEAM atviros prieigos centro atidarymo renginyje. Apžiūrėti naujų
mokymosi erdvių iš Druskininkų buvo atvykę ir „Ryto“
gimnazijos mokiniai.
Šiame centre Alytaus regiono mokiniai galės praktiškai susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos
mokslų dėsniais ir naujausiais

išradimais, savarankiškai eksperimentuoti bei kurti keturiose
laboratorijose.
Centre bus formuojama nauja inovacijų kultūra, populiarinamas mokslas, auginami būsimieji tyrėjai.
Laboratorijose mokiniai galės atlikti įvairius tiriamuosius
darbus – ir numatytus bendrosiose ugdymo programose, ir
susijusius su regiono specifika bei prioritetais. Ten jie galės rengti savo brandos darbus,
bus
organizuojami
konkur-

Apžiūrėti naujų mokymosi erdvių iš Druskininkų buvo atvykę ir „Ryto“ gimnazijos mokiniai/Alytaus Kolegijos archyvo
nuotrauka

sai, olimpiados, susitikimai su
mokslininkais,
verslininkais,
įvairių profesijų žmonėmis.
„Nuoširdžiai linkiu mokytojams
ir mokiniams maksimaliai išnaudoti šio centro teikiamas galimybes.
Būtent gamtos, matematikos
mokslai yra tos sritys, kuriose
turime stiprinti savo pasiekimus.
Ir jei iki šiol naudoti metodai nebuvo tokie veiksmingi, neabejoju, kad šis centras padės atrasti
naujų mokymosi ir mokymo me-

todų“, – sakė L. Urmanavičius.
STEAM atviros prieigos centras – tai modernių technologijų telkinys, kuriame, bendradarbiaujant
mokslininkams,
savivaldybėms, verslininkams,
sudaromos sąlygos mokiniams
per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su
mokslo inovacijomis ir kita.
STEAM projektas, atsiradęs
JAV, leidžia vaikus labai anksti sudominti inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu. Mokytojai,

panaudodami skaitmenines ir
kitokias priemones, taip pat laisvi kurti, ugdyti kitaip.
STEAM atviros prieigos centrai pradėti kurti 2015 m., pasitelkus Europos Sąjungos skiriamą paramą. Regioniniams
STEAM atviros prieigos centrams steigti skirti 5,5 mln. eurų
iš ES paramos lėšų. Savo lėšomis taip pat prisideda savivaldybės, mokslo įstaigos ir partneriai.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje – pirmininko
rinkimai ir veiklos planai

Posėdžio metu daug diskutuota apie nevyriausybinių organizacijų funkcijas, teikimas paslaugas ir jų poreikį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę į posėdį
buvo susirinkusi Druskininkų savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba. Posėdyje buvo išrinktas
tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Pirmininke tapo Druskininkų
Šeimos paramos centro pir-

mininko pavaduotoja Agnė
Jazepčikaitė-Gaidienė,
jos
pavaduotoja – savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Violeta Grigorienė.
Naujoji NVO Tarybos pirmininkė A. Jazepčikaitė-Gaidienė save vadina absoliučia nevy-

riausybininke. „Šiuo metu daug
dirbu su Vietos veiklos grupe,
su bendruomenėmis, beveik 12
metų veikia Šeimos paramos
centras, tad tikrai gerai žinau,
kuo gyvena nevyriausybinės organizacijos, su kokiomis problemomis jos susiduria. Esu dirbusi savivaldybėje, kuravau būtent

nevyriausybines organizacijas,
tad ši sritis man žinoma įvairiais
rakursais. Man labai svarbu,
kad Nevyriausybinių organizacijų taryba nebūtų formali – čia
turi būti sprendžiamos įvairios
problemos, nevyriausybinės organizacijos turi žinoti, kuo jos
yra svarbios savivaldybei ir kur

galima ieškoti bendradarbiavimo galimybių“, – pabrėžė NVO
tarybos pirmininkė.
Posėdžio metu daug diskutuota apie nevyriausybinių organizacijų funkcijas, teikimas paslaugas ir jų poreikį.
Nuspręsta dažniau organizuoti Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius tam, kad
būtų galima patarti veiklas, planus, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą.
Šiuo metu Druskininkų savivaldybėje socialinėje, kultūros,
sveikatos, sporto, švietimo ir kitose srityse veikia 57 nevyriausybinės organizacijos.
Nevyriausybinių organizacijų
taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių
organizacijų (NVO) dalyvavimą
nustatant, formuojant ir įgyvendinant NVO plėtros politiką.
Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro 12 narių: 6 Druskininkų savivaldybės administracijos,
institucijų ir įstaigų atstovai ir 6
nevyriausybinių
organizacijų,
veikiančių Druskininkų savivaldybės teritorijoje, atstovai.
Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms
dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir atlikti
kitas jos nuostatuose numatytas funkcijas.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Vėlinių procesija naujosiose Druskininkų kapinėse

Roberto Kisieliaus nuotraukos

Skiepytis sustiprinančiąja
doze kviečiami visi
pilnamečiai gyventojai

Nuo antradienio 18 metų ir
vyresni gyventojai, kurie buvo
paskiepyti nuo COVID-19 ligos
anksčiau nei prieš 180 dienų,
kviečiami sustiprinti imunitetą
dar viena vakcinos doze.
Toks sprendimas priimtas, atsižvelgus į vakcinų suformuoto
imuniteto trukmės tyrimus, Europos vaistų agentūros ir Lietuvos
ekspertų rekomendacijas.
Vakcinacijos centre gyventojai
kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos. Taip pat išlikusi galimybė registruotis ir atvykti paskirtu laiku (internetu www.
koronastop.lt arba Karštosios linijos trumpuoju telefono numeriu 1808).
„Comirnaty“, „Spikevax“ arba
„Vaxzevria“ vakcinomis paskiepyti gyventojai revakcinuojami tik
„Comirnaty“ vakcina, o „Janssen“

vakcina paskiepyti asmenys sustiprinančiajai dozei gali pasirinkti
„Janssen“ arba „Comirnaty“ vakciną.
12 metų ir vyresniems pacientams, kurie serga lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis arba
kuriems taikomas gydymas imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais, gydytojo sprendimu sustiprinančioji „Comirnaty“
vakcinos dozė gali būti skiriama
anksčiau – praėjus ne mažiau
kaip 28 dienoms nuo antrosios
COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos.
Gyventojai, turintys negalią, į
apylinkės slaugytoją turėtų kreiptis iš anksto.
Vykstant skiepytis reikia turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
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„Malūno kalvės“ įkūrėjas J. Kavaliauskas: „Svajokite
atsakingai, nes svajonės pildosi!“

– Lankytojams kalvystės istoriją šiek tiek ir pasakoju. Pirmas
rašytinis šaltinis, kuris mini kalvystę, yra Biblijos Pradžios knygos 4 skyrius, kur 22 eilutėje
parašyta apie kalvį Tubal Kainą,
kuris gamino visokius įrankius iš
vario ir geležies. Tai – pati žmonijos pradžia. Ir jau minima kalvystė!
„Malūno kalvėje“ įrengtas plaktas, mano manymu, panašaus
veikimo principo, koks buvo
senajame malūne prie Seiros
upės, šalia Leipalingio miestelio. Senovėje panašiuose vandens malūnuose ne miltus maldavo, o liedavo ir apdirbdavo
geležį. Turiu 1927 metų ir vėlesnius žemėlapius, kuriuose parodyta, kad tuo metu vandens malūnas prie Seiros vis dar veikė.
Nusprendėme, kad reikėtų
kažkaip atgaivinti kalvystės istoriją ir atkurti veikiančius vandens malūno rato sukamus mechanizmus. Čia esantis unikalus
kalvės plaktas yra sukonstruotas, remiantis senaisiais brėžiniais ir pritaikytas tik šiai „Malūno kalvei“. Senovėje tokių
plaktukų, veikiančių nuo vandens sukamo rato, Lietuvoje buvo daug, bet nėra išlikę.
Mano žiniomis, Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje tokių veikiančių mechanizmų dar yra, nes ten jie prižiūrimi,
be to, jų nepalietė sovietmetis.
– Kaip eksponatai atkeliauja
į Jūsų sodybą?
– Kai pradėjau rinkti viską, kas
su geležimi susiję, malūno dar
nebuvo. Daug eksponatų atsivežta ne tik iš Lietuvos, bet ir
iš užsienio šalių. „Malūno kalvės“ įrankių ir mechanizmų ekspozicija nuolat papildoma, taigi laukia naujas iššūkis – įrengti
erdvę, kurioje būtų galima sutalpinti visus unikalius eksponatus.
– Jūsų ekspozicija pildosi ir
funkcionaliais daiktais. Žmonės, kurie atvažiuoja, gali pamatyti gyvai, kam tas daiktas
reikalingas.
– Nemanykite, kad renku viską atsitiktinai. Tie daiktai turi
paskirtį. Pavyzdžiui, dvirankių
pjūklų „Draugystė 2“ kolekcija,
tokiais mano tėtis pats pjaudavo
malkas. Sukaupta daug įvairių
metalinių įrankių ir mechanizmų, apie jų paskirtį pasakojame
lankytojams.
– Žmonės pas jus važiuoja
iš smalsumo, nes ne kiekvienas yra matęs besidarbuojantį kalvį, juo labiau tokį, kuris naudojasi senovine įranga
ir pasakoja neįtikimas istorijas.
– Čia Jotvingių žemė. Apie jotvingius ir jų gyvenimą išlikę labai mažai informacijos, o istorinės medžiagos beveik nėra.
Kaip jau sakiau, šalia „Malūno kalvės“ teka upė Bilsinyčia.
Pasak kalbininko Zigmo Zinkevičiaus, šios upės pavadinimas
kilęs nuo žodžio „bilsmas, bildesys“ – nuo to, kad čia kadaise
buvo kalama geležis. Jotvingių

laikais Bilsinyčia juosė Černiauskų piliakalnį, kurio teritorijoje rasta daug geležies liejimo
ir apdirbimo įrodymų. Nemažai
šio krašto hidronimų turi sąsajas su geležies apdirbimu ar kalvyste. Pavyzdžiui, ežero Aviris
pavadinimas, išvertus iš jotvingių kalbos, reiškia „kalta karšta
geležis“. Netoliese esantis Degėsių kaimas savo pavadinimą
galimai įgavo dėl degamos medžio anglies, naudojamos kalvystėje.
O ir žodis Lietuva, pagal Juozo Kavaliausko teoriją, kilęs nuo
senųjų lietuvių genčių, kurie lietuviais buvo vadinami dėl to,
kad liejo geležį.
– Tai „Malūno kalvės“ paskirtis – kiek įmanoma, perteikti ir tą jotvingių krašto istoriją?
– Taip, jotvingiai viena iš paslaptingiausių baltų genčių, todėl apie juos pasakojamos
istorijos – pilnos paslapčių ir legendų. Kai kurias iš jų galima išgirsti, atvykus į „Malūno kalvę“.
– O ką šiuo metu galima rasti „Malūno kalvėje“? Ką rodote atvykusiems vaikams ir suaugusiems lankytojams?
– Kalvystė – vienas senoviškiausių ir gilias tradicijas turintis amatas mūsų šalyje. Lankytojai sužino Lietuvos kalvystės ir
metalo gavybos istoriją, aš pristatau vandens malūne atkurtos senovinės metalo apdirbimo
įrangos veikimo procesą, supažindinu su įvairiais kalvystės ir
buities – taikomojo metalo įrankiais bei įrenginiais, ūkio padargais, unikalia kalviškosios kryždirbystės tradicija ir pristatau
memorialinių paminklų viršūnių
(„saulučių“) kolekciją. Rengiame pažintines ekskursijas bei
kalvystės amato edukacijas vaikams ir suaugusiems. „Kožnas
savo laimės kalvis“ – taip pavadinta mano vedama kalvystės
edukacija, kurioje dalyviai praktiškai išbando šio darbo procesą ir kartu manimi kala „laimės
pasagą“. Vaikams siūlome įvairias atrakcijas ir žaidimus – pasagų ar aksčių mėtymą, vinių
kalimą ir kitas.
– Visos sodybos aplinkoje labai draugauja medis,
akmuo ir metalas.
– Akmuo yra nepaprastai gražus Dievo kūrinys. Tūkstantmečius gulėdamas saulėje, jis neišblunka ir nepakeičia savo

savybių. Kai pradėjome kurtis,
čia buvo keli akmenukai. Norėdami sukurti išskirtinę „Malūno kalvės“ aplinką, ją puošėme
įvairių dydžių ir formų akmenimis. Akmenis rinkdavome visur,
kur rasdavome, ir veždavomės į
namus. Ne vieną akmenį padovanojo ir draugai bei pažįstami.
– Juokavote, kad Jūsų eksponatus saugo ne tik apsaugos tarnyba, bet ir UNESCO.
Čia ne tik Jūsų sukurti darbai,
bet ir kolegų, sukurti kalvystės plenerų metu.
– Sodybos erdvėse eksponuojama mano paties ir draugų
kalvių dovanotos metalo skulptūros, taip pat memorialinių paminklų viršūnių („saulučių“)
kolekcija. Kalviškosios kryždirbystės tradicija įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, todėl ir juokauju,
kad minėta organizacija saugo
eksponatus.

– Labiausiai didžiuojasi, kad
mes su Ingrida turime bendrus
planus ir sutariame. Kad ji dažnai man pritaria. Žinoma, pasiginčijame. Bet ginčai ir turi vykti,
kad išaiškėtų, ko mums labiausiai reikia arba nereikia.

fasadą puošia pano „Vilkė“, Viečiūnų gyvenvietės centre į dangų stiebiasi kinetinė kompozicija „Vėjas“, o atvykstančiuosius
į Grūto kaimą pasitinka monumentali skulptūra „Saulės vartai“ su kalviška kinetine viršūne.

– Niekada nesigailėjote, kad
tapote kalviu?
– Tikrai nesigailėjau, nes kalvystė yra plačiausiai visas gyvenimo sritis apimantis amatas.

– „Malūno kalvės“ durys
atviros visiems, kas nori pamatyti kalvystės istoriją?
– Džiaugiamės, kad žmonės
domisi, sulaukiame svečių iš visos Lietuvos – ir vaikų, ir suaugusiųjų.
Suaugusieji labiau domisi istorija, o vaikams smagiausia kokį
kalaviją palaikyti.

– Kuriais savo kūriniais labiausiai džiaugiatės ir didžiuojatės?
– Neišskirčiau nei vieno savo
kūrinio kaip paties geriausio, jie
visi yra unikalūs ir saviti. Ryškiausi monumentalieji mano kalvystės darbai praturtina Druskininkų savivaldybės viešąsias
erdves. Leipalingio miestelio centre pastatyta Leipalingio
herbą simbolizuojanti „Liepa“,
Jovaišių bendruomenės namų

– Kokia Jūsų svajonė, susijusi su tuo, ką čia jau sukūrėte?
– Norėčiau, kad kiekvienas,
apsilankęs „Malūno kalvėje“, išsineštų neišdildomus įspūdžius
ir būtų palaimintas drąsiai svajoti, nes svajonės pildosi.

– Pavadinimas „Malūno kalvė“ gimė dėl to, kad čia veikia
originalus vandens malūnas?
– Nors iš tikrųjų malūnas dažniausiai siejamas su miltais, savąjį mes irgi taip pavadinome. Ir
mūsiškis nuolat mala, tik ne miltus. Jis suka kalvystės mechanizmus.
– Kokią idėją Jums norisi
greičiausiai realizuoti?
– Praktiškai visos idėjos labai
aiškiai susidėlioja, belieka jas
tik įgyvendinti. Jau subrandinta
„Geležies kelio“ idėja.
– Ir tai pavyksta, nes esate tikrai auksinių rankų meistras.
– Aš, kaip ir daugelis žmonių,
ne visada pasitikiu savo jėgomis. Kai sužinojau, kad išvertus iš hebrajų kalbos mano vardą – Juozas – į lietuvių kalbą,
tai reiškia „Dievas dar pridės“,
supratau, kad man ne tik Dievo duota, bet dar ir drėbtelėta.
Anksčiau man nepatiko tas vardas, bet, kai suaugau, supratau
– tai apie mane.

J. Kavaliauskas su žmona Ingrida kuria bendrus planus ir džiaugiasi, kad gražiai sutaria/
Asmeninio archyvo nuotrauka

– Ar visas Jūsų idėjas palaiko antroji pusė?
– Jeigu ne mano žmona Ingrida, nebūtų prasmės kažką daryti. Kur du žmonės susitaria ir
sutarimu neabejoja savo širdyje, jiems būtinai pasiseka.
– Kuo iš to, kas čia padaryta, labiausiai didžiuojatės?

J. Kavaliausko sodyboje sukaupta daug įvairių metalinių įrankių ir mechanizmų, apie jų paskirtį šeimininkas pasakoja lankytojams/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Šeimos gydytoja Viktorija Gražulienė:
„Norėčiau, kad mano pacientai būtų sveiki ir laimingi“
se konferencijose, esu Europos
Jaunųjų šeimos gydytojų asociacijos narė, Lietuvos atstovė,
klausau ir stebiu įvairias profesines konferencijas, seminarus.
– Rezidentūros metu konsultavote kauniečius. Ar skiriasi Kauno pacientas ir periferijos ligonis?
– Tolstant nuo didmiesčių išryškėja ir socialinė žmonių atskirtis. Kartu su sveikatos problemomis atsiranda ir daug
socialinių iššūkių, tačiau Druskininkų PSPC savivaldybės pacientams teikia įvairias paslaugas. Turi mobiliąją medikų
brigadą, kuri vyksta pas slaugomus pacientus į namus, bei
yra pacientų transportavimo paslauga. Manau, kad tai padeda
spręsti kai kurias socialines problemas.

Druskininkų PSPC Leipalingio padalinyje darbą pradėjo jauna šeimos gydytoja V. Gražulienė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros
centras
(PSPC), siekdamas gerinti teikiamų paslaugų kokybę,
nuolat atnaujina savo komandą kvalifikuotais medikais.
Jauni gydytojai, atvykę iš didmiesčių, mielai renkasi darbą mūsų kurorte ir ketina čia
likti visam laikui.
Šiais metais baigusi šeimos medicinos rezidentūros
studijas Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Kauno
klinikose, Druskininkų PSPC
Leipalingio padalinyje darbą pradėjo jauna šeimos gydytoja Viktorija Gražulienė.
Iš Kauno kilusi medikė teigė,
jog pirmosios darbo savaitės
Druskininkų krašte ją nuteikė
optimistiškai, todėl su vyru
jie ketina ilgam įsikurti Druskininkuose.
Su šeimos gydytoja V. Gražuliene kalbėjomės apie medikės
profesijos pasirinkimą, studijas
ir sau keliamus uždavinius, tikslus dirbant Druskininkuose.
– Esate kaunietė, mokslus
irgi baigėte laikinojoje sostinėje. Kaip atsitiko, kad gyvenimas atvedė į Druskininkus?
– Tai buvo mano vyro idėja. Jis
kilęs iš Dzūkijos, ir šie kraštai
jam artimi. Dėl to savo darbą ir
karjerą jis pasirinko tęsti Druskininkuose. Taigi visa šeima atsikraustėme į garsųjį Lietuvos kurortą.
– Kodėl pasirinkote gydytojos profesiją?
– Baigusi mokyklą, rinkausi
tarp dviejų kelių – stoti į ekonomikos arba į medicinos studijas.
Pasirinkau mediciną, kadangi tuo metu ši specialybė žavėjo savo įvairiapusiškumu, darbu
su žmonėmis ir galimybe jiems
padėti.
– Kodėl pasirinkote būtent šeimos gydytojos specializaciją?

– Studijų metais labai sudėtinga pasirinkti specializaciją, nes
studijuodami nematome kiekvienos specialybės gydytojų
kasdienybės, praktinių dalykų.
Pasirinkau šeimos mediciną,
nes, baigdama studijas, supratau, kad noriu dirbti su įvairaus
amžiaus žmonėmis – ir kūdikiais, ir vaikais, ir vyresnio amžiaus pacientais.
Pati turiu 90-mečius senelius,
jie man yra akivaizdus pavyzdys, kaip tinkamas gydymas,
priežiūra gali prailginti žmogaus gyvenimą ir leidžia sulaukti gražios ir orios senatvės. Labai vertinu, kad galime vykdyti
profilaktines programas, užkirsti
kelią įvairioms ligoms, jas anks-

ti diagnozavus. Be to, ši specialybė apima visas kitas specialybes, reikia išmanyti ir žinoti
tikrai labai daug. Manau, tai viena iš sunkiausių specialybių
medicinoje.
– Esate licencijuota šeimos
gydytoja, žengiate pirmuosius žingsnius savarankiško
darbo keliu. Kokius sau keliate uždavinius?
– Labai įdomūs ir motyvuojantys tie pirmieji žingsniai. Šiuo
metu mano svarbiausias tikslas,
kad pacientai niekada nebijotų
kreiptis į gydytoją, juo pasitikėtų, konsultacijos metu visą laiką
jaustųsi gerai. Stengiuosi nuolat tobulėti, dalyvauju įvairio-

– Jūsų savarankiško darbo
pradžia – COVID–19 fone. Ar
tai sukelia papildomų problemų?
– Didžiausias sudėtingumas –
labai padidėję darbo krūviai, kuriuos jaučia viso pasaulio medikai. Šiuo metu gydytojams
kyla labai daug iššūkių, organizuojant darbą. Man asmeniškai būna sunku konsultuoti
pacientus nuotoliniu būdu ir, nematant paciento, įvertinti jo situaciją. Stengiamės užtikrinti,
kad, esant galimybei, pacientai
turėtų galimybę atvykti kontaktinei konsultacijai į gydymo įstaigą.
– Ar neturite kovido baimės?
– Dėl savęs nebijau, nes esu
pasiskiepijusi. Greitai skiepysiuosi ir trečiąja COVID-19 vakcinos doze.
Be to, darbe laikomės visų ap-

saugos rekomendacijų.
– Koks Jūsų laisvalaikis
Druskininkuose?
– Šiuo metu darbo krūvis yra
labai didelis, praktiškai visą didžiąją dienos dalį praleidžiu
darbuose. O likusį laiką skiriu
šeimai, kuri man yra didžiausia
vertybė.
– Ką galite pasakyti apie
Druskininkus, kur gyvenate,
o ne atvažiuojate kaip svečias?
– Gyvenimo tempas Druskininkuose yra daug lėtesnis, ir
laikas, rodos, bėga lėčiau nei
didmiesčiuose. Tai labiausiai ir
žavi.
– Koks Jūsų profesinis siekis, kokie Jūsų norai? Kokią
save įsivaizduojate po penkerių metų?
– Pagrindinis siekis – kad pacientai būtų patenkinti, sveiki ir
laimingi.
O save įsivaizduoju, kaip geresnę gydytoją, turinčią daugiau
patirties, dar labiau galinčią padėti savo pacientams. Gydytojo profesija yra nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas. Tuo keliu
ketinu ir eiti.
– Kaip Jus sutiko Druskininkų PSPC vadovai, kokie pirmieji įspūdžiai apie šią įstaigą?
– Mane sutiko draugiškai. Pirmieji įspūdžiai tikrai geri. Direktorė bei jos pavaduotojas medicinai yra jauni, energingi, puikiai
žino ir supranta jaunų žmonių
ambicijas, norus bei siekius.
Taip pat labai džiaugiuosi kolegišku ir profesionaliu Leipalingio
padalinio kolektyvu.
Kalbino Laimutis Genys
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Dailininkės V. Vasiliauskaitės paveiksluose –
intriguojančios sapnų vizijos
Laima Rekevičienė

Žinoma, meilės tema – amžina.
Tai ir stengiausi perteikti kovą
dėl meilės, už meilę, su meile, už gyvenimą. Tai vyksta visada ir, manau, tai aktualu kiekvienam.
– Šįkart parodoje galima pamatyti ir pačios Vilmos autoportretą...
– Apie tai niekada nesusimąstydavau ir savęs netapiau. Tiesa, studijų laikais teko savo autoportretų parodą padaryti. O
po daugelio metų sukūriau ir
savo autoportretą. Čia nėra tiksli mano kopija, greičiau – nuotaikos ir tai, kaip aš save matau iš
šalies. Čia tokia mergaitė, lengvai įsimylėjusi ir tą meilę spinduliuojanti. Ta, kuri myli ir patį
gyvenimą.

Iš Druskininkų kilusi menininkė Vilma Vasiliauskaitė
kurorte gyvenančius ir iš kitų
miestų atvykstančius savo
kūrybos mylėtojus pastaraisiais metais vis nudžiugindavo savo paveikslų ekspozicijomis. O šį kartą ji kviečia
apžiūrėti naujausių tapybos
darbų ekspoziciją intriguojančiu pavadinimu „Europos
pagrobimas ir kiti sapnai“.
Pandemijos metu menininkei
pavyko sukurti šviesą ir viltį
spinduliuojančių paveikslų,
kuriuose perteikiama svarbiausia – meilės ir vilties –
tema.
Vilma džiaugiasi, kad jos
personalinė paroda eksponuojama atnaujintoje Miesto
muziejaus galerijoje – prieš
daugelį metų savo darbus ji
jau yra eksponavusi šiose
erdvėse tuo metu veikusioje Mažojoje galerijoje. Parodos autorė negailėjo gražių
žodžių kūrybingiems ir profesionaliems naujosios galerijos darbuotojams, padėjusiems išradingai pateikti jos
paveikslų ekspoziciją.
– Koks jausmas sugrįžti į atnaujintą ir naujam gyvenimui
prikeltą parodų erdvę?
– Džiaugiuosi, kad sugrįžau į
šios galerijos erdves. Iš pradžių
pamaniau, kad galbūt per mažai paveikslų paruošiau, bet, kai
juos pakabinome, supratau –
tiek ir reikia šiai erdvei. Dar prieš
parodą bičiuliams parodžiau paveikslus nuotoliniu būdu ir sulaukiau įvertinimo: „Jie – kaip
meilės laiškai, o tu – kaip Europa. Atrodytų, kad, net nukabinus paveikslą, istorija tęstųsi...“
Mane žavi kamerinė šios galerijos aplinka.
– Paveiksluose – amžina
šviesos ir tamsos kova, tačiau jie palieka viltį, kad viskas baigsis gerai...
– Parodoje eksponuojami paveikslai buvo sukurti pandemijos laiku, nors apie ją čia be-

Vienas iš eksponatų – pačios parodos autorės V. Vasiliauskaitės autoportretas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

veik nekalbu. Aš daugiau noriu
akcentuoti pozityvumą ir mintį,
kad tuo metu kaip tik buvo laikas
daugiau gyventi, mylėti ir kurti.
Todėl ir paveiksluose perteikti
tarsi sapnai, turintys siurrealizmo ir humoro prieskonio.
– Ir žiūrovai Tave čia pamatys truputį kitokią, negu įpratę matyti?
– Tikrai, iki šiol vyraujantys pa-

veikslų motyvai buvo gėlės, angelai, balerinos. Iš tikrųjų tai
liko ir angelai, ir balerinos, tik jie
transformavosi ir neša visai kitas žinutes. Juk, kai pabūni vienas namuose per kovidą, tai
visai kitos temos gimsta. Ir savotiškai įdomu buvo savyje stebėti, kaip gimsta tos idėjos.
Anksčiau, kai buvo viskas gerai pasaulyje ir visur aplinkui,
kai artimieji buvo sveiki, buvo

vienos mintys ir spalvos. O pandeminiu laikotarpiu gimę paveikslai – atradimas man pačiai.
Pasirodo, aš galiu ir taip.
– Ko gali tikėtis žiūrovas, atėjęs būtent į šią parodą?
– Šįkart stengiausi atskleisti ir socialines temas, aktualias
visam pasauliui. Tik jos perteikiamos savaip, šiek tiek per humoro prizmę, mano išjaustos.

– Druskininkai – taip pat neatsiejama Tavo gyvenimo dalis. Ką šis miestas pačiai reiškia?
– Meilė Druskininkams, kaip
ir mamai, turbūt niekada negali išblėsti. Aš čia gimiau, užaugau. Čia mokiausi, puikių meno
mokyklos mokytojų dėka manęs laukė nuostabus ir įdomus
kelias į meno pasaulį. Čia man
viskas sava. Žinoma, kai atrinkinėjau paveikslus parodai, pirmiausia pagalvojau apie savo
mamą, sesę ir artimus žmones,
kurie ateis jų pažiūrėti.
Su Druskininkais, kaip su mylimu vyru, sakyčiau. Visada norisi drauge būti... Vis norisi čionai
sugrįžti, sutikti mylimus žmones, bendrauti ir, jei reikia, pagalbos, irgi suteikti. Man svarbu išlaikyti artimus santykius su
gimtuoju miestu, stebėti, kaip jisai atsinaujina, keičiasi, įgyja
naujų spalvų, kuo kvėpuoja.
– Ko norėtum palinkėti parodos lankytojams, kurie ateis
čia pasigrožėti paveikslais?
– Man labai norisi, kad jie pirmiausia tą parodą aplankytų. Ir kad pažiūrėtų į ją nebūtinai mano žvilgsniu, nebūtinai
stengtųsi suprasti, ką aš norėjau pavaizduoti. Man labai įdomios jų mintys ir filosofija – ką
jie pajaus ir pamatys.

Kurkime Kalėdų pasaką drauge
– kviečiame dalyvauti Kalėdinių
eglučių konkurse!
Jau dešimtąjį kartą, artėjant gražiausioms metų šventėms, Druskininkų savivaldybė kviečia visas Druskininkų
įstaigas, įmones, organizacijas ir bendruomenes dalyvauti Kalėdinių eglučių konkurse bei sukurti išskirtinę
Kalėdų pasaką sau, savo šeimai bei kurorto svečiams. Tegul Jūsų sukurtos originalios, ryškios ir spindinčios
eglutės dėka Druskininkuose Kalėdos bus pačios šviesiausios !
Originaliausių eglučių kūrėjams bus įteikti simboliniai apdovanojimai. Kaip ir kasmet,
originaliausias metų eglutes iš-

rinks profesionalių menininkų
komisija bei druskininkiečiai ir
miesto svečiai, balsuodami socialiniame tinkle „Facebook“.
Kviečiame registruotis iki lapkričio 19 d. Registracijos formą rasite Druskininkų savivaldybės interneto puslapyje.
Eglučių statymo dienos – lapkričio 29-gruodžio 2 d.
Kalėdinių eglučių parko atidarymas – gruodžio 3 d.
Išsamesnė informacija tel.
(8 313) 53 975, el. paštu agne.
vasiliauskiene@druskininkai.lt
Sukurkime kalėdinį stebuklą
sau, savo artimiesiems ir kurorto svečiams!
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Projektas suvienijo ir bendrai veiklai sutelkė
Leipalingio jaunimą

Projekto metu jaunimas noriai įsitraukė į įvairias veiklas ir įsiliejo į bendruomeninį gyvenimą/Asmeninio archyvo nuotraukos

Žaneta Krivonienė
Jaunimo organizacijos vadovė
Asociacija
„Leipalingio
miestelio jaunimas“ renginiu
„Jaunimo
apdovanojimai“
užbaigė projekto „Leipalingio miestelio jaunimo įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimą.
Projekto tikslas – integruoti
jaunimo veiklas į bendruomeninę veiklą, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės, verslo
ir vietos valdžiai atstovaujančiomis institucijomis bei mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant jaunimą į tradicinius,
edukacinius ir kultūrinius
renginius.
Projektas įgyvendinamas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos
vietos plėtros 2015–2020 m.
strategija“ priemonę: „Jaunimo
neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės
atskirties mažinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Prieš penkerius metus miestelio jaunimas tiesiog neturėjo
kur rinktis. Pirmajame jaunimo,
seniūnijos, Kultūros ir Jaunimo
užimtumo centrų bei progimnazijos atstovų susitikime jauni žmonės išsakė labai daug
minčių ir idėjų, kaip jų gyvenimas gali tapti daug įdomesnis
bei turiningesnis. Taigi, bendradarbiaujant su Druskininkų kultūros centru, buvusiose bibliotekos patalpose buvo nutarta
įsteigti Atviras jaunimo erdves.
Jaunuoliai, padedami seniūnijos darbuotojų, perdažė sienas,
pakeitė apšvietimą, sudėjo naujas grindis.
Buvo įsteigta jaunimo organizacija „Leipalingio miestelio
jaunimas“, atstovaujanti jaunų
žmonių interesams. 2018 metais Leipalingio miestelio jaunimą ir jo veiklas pastebėjo bei
įvertino Druskininkų savivaldybė, o Jaunimo organizacijos
vadovė Žaneta Krivonienė per
Padėkos vakarą gavo „Mineralo lašą“ už prasmingą darbą su
jaunimu.
Šis projektas ne tik suvienijo jaunus žmones įvairioms vei-

kloms, bet ir paskatino juos įsitraukti į miestelio, savivaldybės
gyvenimą. Kai 2018 metais projektas prasidėjo kūrybine 5 dienų stovykla, organizatoriai nesitikėjo, kad joje dalyvavę vaikai
ir suaugusieji gyvens ta pačia,
jaunimą palaikančia dvasia ir vis
dar dalyvaus veiklose – savanoriaus stovyklose, renginiuose.
Džiugu, kad projektinės veiklos:
edukacijos, žygiai, susitikimai,
protmūšiai, išvykos, stovyklos
ir daugybė kitų veiklų, gimusių
projekto metu, sustiprino ryšį su
bendruomene.
„Įsitraukimas į bendruomenės veiklas man labai svarbus.
Džiaugiuosi, kad gyvenu tokioje šiltoje, aktyvioje bendruomenėje, kurioje nesvarbus amžius
– nei vienas nebus atskirtas,
kartu esame tarsi viena didelė šeima. Aš labai džiaugiuosi,
gyvendama Leipalingio miestelyje, nes čia gyvena patys nuoširdžiausi žmonės. Nebijokite
būti savimi, klysti ir prisiimti atsakomybę. Šioje bendruomenėje visada sulauksite palaikymo“,
– mintimis po projekto aptarimo
dalijosi Jaunimo organizacijos

Kur dėti senas padangas?

Visos padangas keičiančios ar jomis prekiaujančios įmonės privalo nemokamai priimti senas, tolesniam naudojimui netinkamas
padangas/ARATC nuotrauka

Toks klausimas nė neturėtų
kilti – žinoma, palikti ten, kur
perkate naujas. Visos padangas keičiančios ar jomis prekiaujančios įmonės privalo
nemokamai priimti senas, tolesniam naudojimui netinkamas padangas.
Tačiau gyventojai neretai senas padangas atveža į rūšiavimo centrus (atliekų surinkimo
aikšteles) ir tvirtina, kad autoservise tų padangų iš jų nepriėmė.
Tokiu atveju jiems reikia užpil-

dyti deklaraciją, nurodant, kuris
prekybos centras ar autoservisas, keičiant ar perkant naujas
padangas, atsisakė priimti naudotas. Vėliau ši informacija perduodama Aplinkos apsaugos
departamentui prie Aplinkos ministerijos.
Alytaus regione veikiančiuose rūšiavimo centruose iš vieno asmens nemokamai priimama iki keturių vienetų naudotų
lengvojo automobilio padangų.
Už kiekvieną papildomą rūšiavimo centre paliekamą padan-

gą reikia mokėti pagal patvirtintus įkainius.
Svarbu prisiminti, kad, pirkdami padangas, kiekvienas mūsų
sumokame ir už jų sutvarkymą.
Jeigu sudilusias padangas atvežame į rūšiavimo centrą, už
jų tvarkymą reikia mokėti papildomai.
Nepermokėkime!
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo cento informacija

atstovė Gustė.
Šiandien jau yra susiformavęs
darnus jaunuolių branduolys,
sutelkta komanda. Darbo dienomis į Atviras jaunimo erdves ateina nuo 15 iki 25 jaunų žmonių,
o savaitgaliais, kai grįžta studentai iš didžiųjų miestų, čia galime sutikti ir apie 50 jaunuolių.
Jaunimas noriai įsitraukė į įvairias veiklas ir įsiliejo į bendruomeninį gyvenimą. Kasmet jaunieji leipalingiečiai dalyvauja
akcijoje „Darom“, Vasario 16 d.
akcijoje „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“, šiaurietiško ėjimo žygiuose, padėjo iškovoti
laimėjimus „Moremonų“ paieškoje (skirtingais metais I, II, III
vietos), Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje (II ir III
vietos), Druskininkų savivaldybės bendruomenių sąskrydyje
(I vieta).
Jaunimas padeda organizuojant renginius – Šeimų sporto šventę, Joninių edukacines
programas, Užgavėnių karuselę. Smagu, kad veiklos vykdomos kartu su tėvais. Visi kartu
jie plaukė baidarėmis, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuo-

se, sporto šventėje, šiaurietiško
ėjimo žygyje, orientacinėse varžybose.
Labai gražus pavyzdys ir geros emocijos aplanko, prisiminus Oninių šventę, kurioje jaunimas kartu su suaugusiaisiais
dalyvavo teatralizuotame pasirodyme „Nepriklausoma dvasia“
bei teatralizuotoje ekskursijoje
„Jotvingių krašto legendos ir tikrovė“.
Apdovanojimai išdalinti, projektas baigėsi. Liūdna. Bet kartu tai reiškia ir kažko naujo pradžią. Mes galime džiaugtis
rezultatais. Turime savo organizaciją, erdves, esame puiki komanda.
Rašytojas Paulo Coelho yra
pasakęs: „Gyvenimas kartais
būna neįtikėtinas – dienomis,
savaitėmis, mėnesiais, metais
žmogus negauna nė vieno naujo jausmo. Tačiau pakanka praverti duris, ir ant jo užvirsta visa
lavina.“
Taigi laikas praverti duris naujoms istorijoms, patirtims, idėjoms ir siekiams.

Pardavimo viešajame aukcione skelbimas

Druskininkų švietimo centras 2021 m. lapkričio 16 d. 10:00
val. organizuoja tiesioginį aukcioną: M. K. Čiurlionio g.80,
Druskininkai (Švietimo centre, II aukšte, 6 auditorijoje).
Aukcione bus parduodamas autobusas „Ford Transit“
(pagaminimo data 2008-02-05, geltonos spalvos, dyzelis,
2402 m³, 85 kW, rida 367000 km.).
Aukciono dalyviai registruojami nuo paskelbimo laikraštyje
„Mano Druskininkai“ dienos iki likus vienai dienai iki aukciono
pradžios. Registracija vykdoma el. paštu arunas@dscentras.
lt, aukciono atsakingas asmuo – Arūnas Večkys, Švietimo
centro pavaduotojas ūkiui (tel. +370 698 02370).
Parduodamas turtas apžiūrimas nuo 2021 m. lapkričio 5 d.
iki 2021 m. lapkričio 15 d. adresu M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai, Švietimo centro aikštelėje darbo valandomis
nuo 8:00 iki 16:00 val.
Aukciono vykdytojas – Druskininkų švietimo centras.
Transporto įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas („CE
kategorija“). Reisai:
Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Tel. 8 686 56366
ir 8 656 29324

Kreiptis tel. 8 601 00292

Dainavos žynys
Būrimai telefonu
Tel. 8 608 33221

nederlingas medžiais ir
krūmais apaugusias žemės
ūkio paskirties žemes.
Tel. 8 603 30577

Perku dirbamą žemę
(arba išsinuomočiau)
aplink Stračiūnus,
Leipalingį,
Veisiejus, Varnėnus.

PERKAME
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Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių kolektyvo šokiai – Kretoje

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ atstovavo Lietuvai Kretos saloje surengtame Europos gimnastikos festivalyje „Auksinis amžius“/Asmeninio archyvo nuotraukos

Vita Gimaitė
Šiandien nieko nenustebinsi kelionėmis po pasaulį, juolab – po Europą. Bet mums,
Druskininkų „Bočių“ linijinių
šokių kolektyvui „Rudenėlis“
buvo nemažas iššūkis ir įspūdis atstovauti Lietuvai Graikijos mieste Retimne (Kretos
sala) surengtame Europos
gimnastikos festivalyje „Auksinis amžius“.
Iš Lietuvos į festivalį kartu su
mumis skrido Vilniaus gimnastės ir jungtinė grupė iš Kauno, Šiaulių ir Panevėžio, savo
programą parengusi nuotoliniu
būdu. 7-asis Europos gimnastikos festivalis „Aukso amžius“
turėjo vykti 2020 metais, bet
dėl pandemijos buvo nukeltas
į 2021-uosius. Ir tai jau antras
kartas, kai Druskininkų šokėjos
kviečiamos į Europos „Auksinio

amžiaus“ festivalius.
Prieš keletą metų Druskininkų
„Bočių“ pirmininkės Zitos Jančiauskienės iniciatyva, linijinių
šokių kolektyvas tapo Lietuvos
gimnastikos federacijos nariu.
2018-aisiais festivalis surengtas Italijoje, jame susirinko per
2000 dalyvių. Šįmet – 4 kartus
mažiau – 450 dalyvių. Atvyko
Danijos, Suomijos, Vokietijos,
Slovėnijos, Latvijos, Estijos net
JAV atstovės.
Spalio 3-8 dienomis kas vakarą būdavo rengiami kolektyvų pasirodymai, o pirmoje dienos pusėje lankėme specialiai
dalyviams surengtose 1,5 val.
sesijose – nacionalinių Kretos
šokių, argentinietško tango, taiči, pilates, tempimo, kvėpavimo
pratimų, dinaminio ėjimo ir kitose. Sesijos vykdavo gražiausiose Retimno aikštėse, parkuose,
prie jūros, baseinuose.

Visa išvyka rūpinosi Genutė
Puidokienė, o pasirodymų šokių pynę „popuri“ paruošė ir visus tris mūsų būrio pasirodymus vedė Laimutė Radinienė.
Sutapimas – 7-asis festivalis „Auksinis amžius“, septynios „Rudenėlio“ atstovės gavo
septynis „Padėkos-sveikinimo“
dalyvio diplomus, kuriuos atsisveikinimo valandoje mūsų
grupės vadovėms G. Puidokienėi ir L. Radinienei įteikė pats
Europos gimnastikos federacijos prezidentas Faridas Gojibovas. Maloniai buvo priimtas ir iš
Druskininkų atskridęs šakotis
„Dzūkija“.
Visi dalyviai buvo pasiskiepiję, turėjo tarptautinius sveikatos sertifikatus, tačiau, rūpinantis mūsų sveikata ir saugumu,
prieš prasidedant renginiams,
buvome testuojami.
Būti Kretoje, civilizacijos lop-

šyje, ir to nepamatyti būtų nuodėmė. Pirmiausia – Retimno
miesto, kurio įspūdingame senamiestyje surengti visi festivalio renginiai, istorija. Čia daugybė senų Venecijos statinių su
aukštais langais ir geležiniais
ažūrais puoštais balkonais, o
venecijietiška kultūra persipina su renesanso epochos atgarsiais. Ant Paleakastro kalvos
įspūdingas venecjietiškas fortas
„La fortezza“, ten, stebint saulėlydį jūroje, vyksta romantiški
muzikos festivaliai, miesto šventės. Vienas garsiausių Retimno
paminklų yra Egiptietiškas švyturys uosto centre, pastatytas
ant akmeninės atbrailo. Jis – tikra miesto puošmena. Dar Rimondi fontanas miesto centre,
Petychaki aikštėje, kur vykdavo mūsų pamokėlės, pritariant
bangų mūšai…
Ir dar turtingos įspūdžių dvi iš-

vykų dienos. Pirmąją dieną –
Libijos jūros vandens skonis,
nuostabūs kalnai, bauginantys
tarpekliai, kriokliai, Preveli vienuolynas, kuriame saugomas
Šventasis Stebuklingasis Kryžius. Antrąją dieną laukė pažintis su Chanija, kurioje išsipildo
visi atostogaujančiųjų sapnai.
Tai – žavioji Venecijos antrininkė, iš kurios nesinori išvykti…
Na, o įkaitusius nuo įspūdžių
kūnus atgaivinome įspūdingame gėlo vandens ežere Kurne.
Kelionę apibendrinome „Žodžio meno“ klubo renginyje, kuriame eilėmis kalbėjo, talentingosios Juditos Vaičiūnaitės
įkvėptos mūzos, Kretos saloje
gimusio dievų ir žmonių tėvo didžiojo mitologinio Dievo Dzeuso
dukros.

Kada mes galėsime sugrįžti į tikrą sceną?

Vyriausios studijos merginos su šokiu „Tu privalai būti tokia kaip visos“ laimėjo pirmąją vietą/Asmeninio archyvo nuotrauka

Rūta Dvorkinienė,
šiuolaikinio šokio studija
„Decima“ vadovė
Spalio 19 dieną surengtame
tarptautiniame XI-jame šiuo-

laikinio šokio konkurse-festivalyje „Neramių sielų mugė
2021“ dalyvavo šokių kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos
ir Lenkijos. Tarp dalyvių – ir
Druskininkų šiuolaikinio šo-

kio studija „Decima“. Konkursas turėjo vykti gyvai, tačiau
spalio pirmomis dienomis gavome pranešimą, kad dėl COVID-19 pandemijos jis organizuojamas nuotoliniu būdu.

Skubiai buvo pakeisti ir atsiųsti
konkurso nuostatai. Mums teko
didelis iššūkis – kokius šokius
nusiųsti nuotoliu būdu rengiamam konkursui? Buvo galima
siųsti tik aukštos kokybės vaizdo įrašą, be jokių trukdžių. Nusifilmuoti didelėje scenoje su
apšvietimu neturėjome jokios
galimybės, todėl teko ieškoti kokybiško vaizdo įrašo savo archyvuose. Kolektyvo vadovas
turėjo pasirašyti, kad sutinka ir
patvirtina, jog atsiųstą nufilmuotą šokių vaizdinę medžiagą ir
dalyvių nuotraukas organizatoriai gali naudoti interneto portaluose, socialinėse paskyrose,
žiniasklaidoje ir kitose viešojoje
erdvėje, kuri reikalinga konkurso reklaminei sklaidai.
Konkurse galėjo dalyvauti tik
dvi amžiaus grupės – 11-14 m. ir
15-19 m. Džiaugiamės, kad abi
šiuolaikinio šokio studijos „Decima“ grupės buvo puikiai įvertintos. 11-14 m. amžiaus grupėje šokis „Mamos suknelė“ buvo
įvertintas trečiąja vieta, o vyriausios studijos merginos su
šokiu „Tu privalai būti tokia kaip
visos“ laimėjo pirmąją vietą.
Kai merginoms atnešiau at-

siųstus diplomus ir pasakiau,
kad pakeliui atkeliauja ir iškovotos taurės, džiaugsmo bei šūksnių nepamačiau ir neišgirdau.
Kai nematai kitų kolektyvų pasirodymų, nepajauti scenoje
patirtų emocijų, negali įvertinti, kaip tavo choreografija buvo
atlikta ir įvertinta, lyginant su kitomis choreografijomis. Atsiveria tuštuma. Dingo beprotiškas
jaudulys, laukiant rezultatų paskelbimo ir nesimatė blizgančių akių, džiaugsmo ašarų ir šilto šokėjų apsikabinimo. Niekas
neprašė palaikyti taurių ir su jomis įsiamžinti nuotraukoje. Menui reikalingas žiūrovas ir grįžtamasis ryšys!
Visus metus nedalyvavome jokiame konkurse, ne kartą klausiau kolegų, kaip jie gali nuotoliniu būdu paruošti aukšto
meistriškumo šokėjus ir dalyvauti nuotoliniu būdu organizuojamuose konkursuose? Atsakymas vienas – vaikams to reikia.
Ir mes pabandėme, bet didelio
džiaugsmo ir žingsnelio, žengto
dar aukštyn, nepajautėm. Norisi
tik garsiai ištarti: „Kada mes galėsim sugrįžti“?
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Akcija „Gerumo žvaigždė“ – Alytaus autizmo asociacijai
„Lietaus vaikai“ paremti
Kalėdinė paramos akcija
„Gerumo žvaigždė“ – tai jau
penkioliktą kartą, nuo 2007
metų, organizuojama socialinė paramos akcija, kuri šiais
metais bus skirta Alytaus autizmo asociacijai „Lietaus
vaikai“.
Šeimos, auginančios autistiškus vaikus, išgirsta daugybę
spėliojimų apie autizmo reiškinį ir jo paplitimą, bet šis sutrikimas yra dažnesnis už tokias
ligas kaip diabetas ar vėžys.
Šiandien Lietuvoje yra apie 10
tūkst. autistiškų vaikų, Alytuje
oficialiai jų fiksuojama apie 50,
tačiau akivaizdu, jog jų yra daug
daugiau. Vien į Alytaus autizmo
asociaciją „Lietaus vaikai“ kreipiasi pagalbos daugybė šeimų,
kurios dar neturi ar sąmoningai vengia autizmo diagnozės,
bet puikiai suvokia – kuo anksčiau bus dirbama su vaiku, tuo
geresnių rezultatų bus galima tikėtis ateityje. Kad ir kokios milžiniškos tėvų pastangos būtų,
deja, jų neužtenka, o švietimo,
medicinos, socialinių paslaugų
sistema per 30 metų mažai tepasistūmėjo, spręsdama autizmo problemas.
Kita problema – visuomenės
primetama stigma. Lietuvoje
šeimos, auginančios neįgalius
vaikus, patiria daug psichologinių, socialinių ir ekonominių
sunkumų. Dažnai žemas sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir ugdymo paslaugų prieinamumas nulemia tai, kad
vienas iš tėvų turi prižiūrėti vaiką visą ar bent dalį dienos, dėl
to netenkama darbo. Ne paslaptis, kad šeimos biudžetą tuština
ir brangios privačios paslaugos,
o kur dar lėtinis nuovargis, stresas.
Ir visgi, kad ir kokia sudėtinga,
didelė, kompleksiška problema
tai būtų, gerai yra tai, jog ankstyvosios terapijos turi teigiamą
poveikį vaikų raidai. Judėjimas
– pats natūraliausias, mažiausiai kainuojantis ugdymo, gydymo ir poilsio būdas, teikiantis
teigiamas emocijas. Tinkamai
parinktas fizinis aktyvumas gali
padėti vaikams ugdyti įvairias

kompetencijas. Jei fizinio aktyvumo metu vaikas jaučia pasitenkinimą, veikia susidomėjęs
motyvuotai, tuomet gerėja ir psichinė jo sveikata.
Autistiški vaikai dažnai neturi
galimybės kartu su visais aktyviai užsiimti sportu. Tai yra didelis praradimas, nes, reguliariai
atliekant fizinę veiklą, vaikai atranda naujų judesių, kurie padeda surasti tinkamų emocinės
iškrovos būdų. Tiksliai parinkus
priemones, galima ugdyti vaikų savireguliaciją, modeliuoti elgesį, skatinti aplinkos ir žmonių
pažinimo procesą, kognityvinių
funkcijų lavinimą, o visai tai padeda vaiką sėkmingai įtraukti į
visuomenę.
Fizinio aktyvumo reikšmė vaiko ugdyme, neabejotinai, yra
viena efektyviausių
priemonių, ir tai gali patvirtinti šeimos
auginančios autistiškus vaikus. Tuo įsitikino ir Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ specialistai, įgyvendindami
projektines veiklas, remiamas
Alytaus miesto savivaldybės
specialiosios sveikatos stiprinimo programos lėšomis. Buvo
pasirinktas pažangus metodas
– logoterapiją papildyti aktyvia
veikla, judesiu. Tokie užsiėmimai pasirodė daug efektyvesni
ir sėkmingesni, o vaikams įdomesni. Dėl šios patirties Alytaus
„Lietaus vaikai“ išsikėlė tikslą –
stiprinti paslaugų spektrą ir kokybę fizinio aktyvumo srityje.
Tam reikalinga ne tik specialistų
komanda, bet ir įvairios priemonės. Supynės, laipynės, karstynės ir kiti įrenginiai, skatinantys
judrumą, yra ne mažiau svarbūs
nei specialistų darbas, nes vaikai turi išmokti judėti ir sportuoti
ne tik užsiėmimų metu, bet ir leidžiant laisvalaikį dienos centre.
Išmokti užsiimti tikslinga, naudinga veikla yra vienas didžiausių tikslų, ruošiant vaiką būti kuo
savarankiškesniu ateityje.
UAB „Lankava“ kolektyvas
kviečia savo klientus prisidėti prie Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ ir padėti įsigyti kūno lavinimo įrenginių,
ypatingai naudingų autistiš-

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės
reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901
PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

kiems arba kitų sutrikimų turintiems vaikams ugdyti. Jie ne tik
lavina kūno pajautimą erdvėje,
bet ir veikia kaip atsipalaidavimo, nusiraminimo priemonės,
o svarbiausia – skatina vidinę

motyvaciją atlikti užduotis. Įsigyti minėtus įrenginius – didelė, bet bendromis pastangomis
pasiekiama svajonė. Pirkdami
parduotuvėje „Lankava“ akcijos
ženklu pažymėtas prekes, dalį

pinigų skiriate paramos fondui.
Kalėdinė paramos akcija vyksta nuo lapkričio 3 iki gruodžio 24
dienos.
Dėkojame už Jūsų gerumą!
UAB „Lankava“ informacija

Darome ir renovuojame
terasas, pavėsines,
židinius, senus namus,
tvoras, šiltnamius.
Dažome, dedame
grindis.
Tel. 8 605 42559

Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius benzininiu
pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į darbą
ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlyginimas – 750850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį mokama priemoka.
Kreiptis tel. 8 664 13885

Skalbykla Druskininkuose
ieško darbuotojų:
- rūšiuotojų,
- lygintojų,
- skalbėjų.
Lankstus darbo grafikas.
Atlyginimas nuo 650 eurų,
neatskaičius mokesčių.
Susisiekite su mumis tel.
+370 656 54270 arba el.paštu
druskininkai@aclean.lt
Mus rasite Gardino g. 5,
Druskininkai.
Laukiame Jūsų!

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų automobilių
supirkimas. Statybinių šiukšlių, šiferio išvežimas,
sunkvežimio su kaušu, tralo automobiliams vežti
nuoma. Gyvatvorių karpymas-formavimas.
Tel. 8 628 75156

Parduodame kiaulienos skerdieną puselėmis – lietuvišką,
svilintą, kaina – 2,65 Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 kg.
Lenkiška kaina – 2,40 Eur/kg. Tel. 8 607 12690

TRANSPORTO ĮMONĖ IEŠKO APSKAITININKĖS!
Darbo pobūdis:
• pirminių dokumentų registravimas apskaitos programoje;
• sąskaitų išrašymas;
• vyr. buhalterio pavestų užduočių vykdymas;
• panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Kontaktinis tel. +370 685 47774
Pirkčiau garažą, domina įvairūs variantai.
Tel. 8 640 13663
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RENGINIAI
Lapkričio 5 d. 13 val.
Druskininkų švietimo centre
(M. K. Čiurlionio g. 80, 2 a.,
6 kabinetas) TAU klausytojams – paskaitos tęsinys
„Harmoningo
kvėpavimo
praktika“ (Lektorius – J. Valskys)
Lapkričio 5 d. 17 val.
(Amatų
centre
„Menų
kalvė“, M. K. Čiurlionio g.
27) – R. Kazakevičienės
ir D. Sinkevičiaus kūrybos
parodos „Nieko bendra –
dvigubai geriau“ atidarymas.
Paroda veiks iki lapkričio 30
d.

PARODOS

Savaitraščio Nr. 329

Suaugusių mokymo centre „Profesijų spektras“ prasideda
registracija į manikiūro-pedikiūro kursus.
270 mokslo valandų skiriama gilinimuisi į
rankų ir kojų priežiūros teorinius ir ypač
praktinius pagrindus bei subtilybes.
Baigus mokslus, išduodamas Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos pažymėjimas.
Tik licencijuoti ministerijos išduodami
dokumentai suteikia Jums teisę
kvalifikuotai dirbti.
Konsultacija ir registracija
Tel. 8 (313) 60369
El.paštu 5_spektras@goda.lt
Mus rasite- Sveikatos g. 3, Druskininkai
www.facebook.com/profesijuspektras
Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius,
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų
antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto.
Tel.: 867059488, 862668561

Visos mūsų maldos kasdieninės:
-Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus. (B.Brazdžionis)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Gediminą Amšiejų ir artimuosius.
Telydi Jus stiprybė šiuo sunkiu metu!
Druskininkų savivaldybė
Žydinčiu sodo taku
iškeliavai, mama, iškeliavai.
Tavo meilės kupinos sodžiaus kerčios
tyliai šnabždės: „Mano vaikeliai, mano vaikai...“
(Just. Marcinkevičius)
Mirus buvusiai VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro gydytojai odontologei Juzei
Baradinskienei, užuojautos žodžius skiriame jos
artimiesiems
VŠĮ Druskininkų PSPC Darbuotojai

Iki lapkričio 10 d. M. K.
Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) –
Gintauto Vaičio personalinė
paroda „Rudens sonata“
Druskininkai)

Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios...

Iki lapkričio 24 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g.
9, Druskininkai) – Elmos
Šturmaitės akvarelių paroda „Naujas aqua dialogas
Druskininkuose“

Mirus Emilijai Vidūnienei, nuoširdžiai užjaučiame
šeimą ir artimuosius.
DNSB „Tauras“ gyventojai
„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus
ir paliktą šviesą, nes juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir
vaiko akyse...“ (Just. Marcinkevičius)

Iki
lapkričio
22
d.
Druskininkų savivaldybės
viešojoje
bibliotekoje
(V. Kudirkos g.13) veiks
spaudinių paroda „Knygos,
kurios padeda gyventi“

Mirus Emilijai Vidūnienei, nuoširdžiai užjaučiame dukras.
Elena Kėrienė ir jos sūnus Arūnas
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Mildą
Domarkaitę.

Iki gruodžio 2 d. Druskininkų
miesto muziejaus Galerijoje
(M. K. Čiurlionio g. 37) veiks
Vilmos Vasiliauskaitės paroda „Europos pagrobimas ir
kiti sapnai“

Aldona ir Elytė

Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų
bendruomenės
centre
veiks Deivido Sinkevičiaus
grafikos darbų paroda

Taksi iškvietimas
Druskininkuose!
Vežame klientus
geriausia kaina!
Yra galimybė rinkti
antspaudėlius – surinkus
6, 7-tas važiavimas
nemokamai
(miesto ribose).
Tel. 8 606 86550

Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
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2021.10.05 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas .
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Gyventi kaime gera.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Eurolyga per LRT.
21:45 Auksinis protas.
02:50 Vytautas Mačernis. Būtis.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Farai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė, ruduo ir dalybos“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.
21:20 „Beždžionių planetos sukilimas“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Beždžionių planetos sukilimas“.
23:35 „Nepageidaujami genai“.
01:40 „Egzodas. Dievai ir karaliai“.
06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft.
23:20 Nuo sutemų iki aušros.
01:30 Ekvilibriumas. Pusiausvyra.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Negaliu tylėti.
07.00 „Rysas Darbis Japonijoje“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas”.
21.35 Alfa taškas.
03.55 Laisvės TV valanda.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.

17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Įkaitų krizė.
23:20 Rokis 2.
02:15 „Būk ekstremalas“.

2021.10.06 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė.
07:00 Svajoja vaikai.
07:30 Kelionių atvirukai.
07:45 Operacija „Islandija“.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Gyvūnai operatoriai.
12:50 Didžiosios pasaulio upės.
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro.
18:30 Žinios.
19:00 Langas į valdžią.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde.
23:10 Denas tikrame gyvenime.
00:45 Paryžiaus imperatorius.
02:40 Agentės.
06:00 „Moderni šeima“.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Žmogus voras“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Amžius ne riba“.
09:30 „Sveikata.lt“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Gardu Gardu“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Laukinis Tailandas“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Laukinis Tailandas“.
12:45 „Barbė ir Čelsės pasiklydęs
gimtadienis“.
14:00 „Sachara“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Žaidimas „galvOK“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45 Žaidimas „galvOK“.
21:30 „Žalioji knyga“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Žalioji knyga“.
00:05 „Kodas 999“.
06:40 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:30 „Moko nuotykiai“.
08:00 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
08:30 Sveikas!.
09:00 Sėkmė tavo rankose.
09:30 Mes pačios.
10:00 Plojus.
11:45 Policijos akademija.
13:50 Bukas ir bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą.
15:40 Nepalikti pėdsakų.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
19:27 Orai.
19:30 Kaip Aladinas žmoną gelbėjo.
21:35 Seni lapinai.
23:30 Mano kaimynė - pornožvaigždė.
01:45 Kapų plėšikė Lara Kroft.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Nematomos gijos.
08.30 Eko virusas.
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Švyturių žmonės.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 „Rysas Darbis Japonijoje“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:40 „Lenktynės aplink pasaulį“.
08:00 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:05 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 Susipažinkite – lokiai.
11:50 „Lenktynės aplink pasaulį“.
13:15 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordonas Ramzis. Nepažintos
teritorijos“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 Protas ir jėga.
21:30 „Muilodrama“.
22:00 Ties riba į rytojų.
00:15 Vykdytojas.
02:20 Įkaitų krizė.

2021.10.07 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną.
07:00 Veranda.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Gyventi kaime gera.
09:30 Svajoja vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Įspūdingiausios pasaulio salos.
12:55 Portugalijos pietvakariai – gandrų pakrantė.
13:50 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Pasikėsinimas Solsberyje.
21:50 3 minutės iki kino.
21:53 Pilis.
23:25 Penzanso piratai.
01:15 Denas tikrame gyvenime.
06:05 „Gyvenimo išdaigos“.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų są-

junga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Madagaskaro pingvinai“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
12:00 „Laukinė Brazilija. Pavojingas
pasaulis“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Laukinė Brazilija. Pavojingas
pasaulis“.
13:10 „Mėnesių valdovai“.
15:15 „Šuns kailyje“.
17:15 „Starkus stato“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Starkus stato“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:30 „Nužudyti airį“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Nužudyti airį“.
00:45 „Kita nuomonė“.

06:45 „Zigis ir Ryklys“.
07:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:35 „Moko nuotykiai“.
08:05 „Kikumba. Kovos dėl
karūnos“.
08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 Boružėlės nuotykiai.
10:55 Užsispyrusi raitelė.
12:45 Mes - viena komanda.
15:30 Šėtoniškas sandėris.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Kaukės.
00:15 Snaiperis.
22:10 Boso lygis.
02:05 Džiuljeta.
07.00 „Žiedas su rubinu“.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Zoologijos sodas“.
10.00
Krepšinio
pasaulyje
su
V.Mačiuliu.
10.30 Negaliu tylėti.

11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Bušido ringas.
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 Negaliu tylėti.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas.
08:00 Miško atspalviai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų Pasaulio komandinė
taurė 2021.
10:05 „Geriausi šuns draugai“.
10:35 Susipažinkite - supervoverės.
11:50 „Lenktynės aplink pasaulį“.
13:15 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Gordonas Ramzis. Nepažintos
teritorijos“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Atsarginis prezidentas“.
22:30 „Kondoras“.
23:30 „Narkotikų prekeiviai“.
00:40 Ties riba į rytojų.
02:50 Vykdytojas.

2021.10.08 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
13:30 Langas į valdžią.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kalnų daktaras.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Geri metai.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.
01:05 Daiktų istorijos.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Miestas, kaimas, bučinys“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Geležinkelio tigrai“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Geležinkelio tigrai“.
01:10 „Franklinas ir Bešas“.
02:10 „Havajai 5.0“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki...
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.

18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Patriotų diena.
01:15 Boso lygis.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05.15 Vantos lapas.
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 Eko virusas.
08.30 Atliekų kultūra.
09.00 „24/7“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
02.30 TV parduotuvė.
06:00 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriausia“.
08:20 „Teisingumo agentai“.
09:25 „Pėdsakas“.
10:25 Susipažinkite - supervoverės.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
21:00 Menas vogti.
22:50 „Mirtinas ginklas“.
23:50 „Kondoras“.
00:50 „Narkotikų prekeiviai“.
02:00 „Atsarginis prezidentas“.

2021.10.09 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Šok su žvaigžde.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Geri metai.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.
01:05 (Ne)emigrantai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 Aktualijų laida „Karštai su tv3.
lt“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Kitos moters vaikas“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
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12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Pro stiklą“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Pro stiklą“.
00:35 „Franklinas ir Bešas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 Nacionaliniai technikos apdovanojimai „Techtop 2021.
21:30 Žinios.
22:30 Audros sūkuryje.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Patriotų diena.

05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.
07.00 „Gyvenimo linija“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.

17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Ekstremalus greitis.
22:45 Menas vogti.
00:35 „Būk ekstremalas“.

2021.10.10 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Daiktų istorijos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Pasaulio puodai.
20:30 Panorama.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Geri metai.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.
01:05 Pasaulio puodai.
02:00 LRT radijo žinios.

06:15 „Transformeriai. Kibernetinė Visata“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Madagaskaro pingvi-

nai“.
07:35 „Prieš srovę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilė Romoje“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Paskutinį kartą Vegase“.
22:45 „Vikinglotto“.
22:50 „Paskutinį kartą Vegase“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Paskutinį kartą Vegase“.
00:50 „Franklinas ir Bešas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 Nuo... Iki...
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.

18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Šeškinės 20.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 NSO.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Audros sūkuryje.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Nematomos gijos.
07.00 Švyturių žmonės.
07.30 Lietuvos dvarai.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“

06:20 „CSI. Majamis“.
07:15 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Teisingumo agentai“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Apuokas“.
11:35 „Jūrų pėstininkai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
15:50 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Mirtinos žaizdos.
23:10 Ekstremalus greitis.
00:55 „Būk ekstremalas“.

18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Geri metai.
23:45 Komisaras Reksas.
00:35 Erdvės menas.
01:05 Vartotojų kontrolė.
06:15 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
06:40 „Didvyrių draugužiai“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07:35 „Gero vakaro šou“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:45 „Meilės nenusipirksi“.
11:45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12:40 Loterija „Kenoloto“.
12:42 „Midsomerio žmogžudystės“.
14:00 „Gyvenimo išdaigos“.
14:30 „Šeimų karai“.
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 „Gaujų karai. Karveliai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Vaikštant tarp antkapių“.
22:45 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:48 „Vaikštant tarp antkapių“.
00:55 „Franklinas ir Bešas“.

06:00 „Balta - meilės spalva“.
07:00 KK2.
07:30 „Monikai reikia meilės“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Rimti reikalai 3“.
11:10 „Keičiu žmoną“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Stebuklas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Bučiuoju. Rūta.

21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 Išlikimo žaidimas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Mano vieta.
07.00 „Rysas Darbis Japonijoje“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.10 „Juvelyrų klanas“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa - tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Juvelyrų klanas“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
00.30 „Pėdsakas“.
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:05 „Teisingumo agentai“.
09:05 „Pėdsakas“.
10:20 „Apuokas“.
11:20 „Jūrų pėstininkai“.
12:15 „CSI. Majamis“.
13:10 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Jūrų pėstininkai“.
18:30 „Apuokas“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Rokis 3.
23:05 Mirtinos žaizdos.
01:15 „Būk ekstremalas“.

2021.10.11 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio puodai.
13:00 (Ne)emigrantai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.

Strateginio projekto
įgyvendinimui ieškome
montuotojų iš pietinės
Lietuvos dalies
Atlyginimas nuo 800 iki 1300 Eur./mėn. (į rankas), yra
galimybė užsidirbti daugiau.
Pavienius kandidatus kviečiame prisijungti į
suformuotas brigadas Marijampolės, Šakių,
Vilkaviškio, Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Kauno
miestuose.
Montuotojų brigadas kviečiame kandidatuoti iš bet
kurios pietinės Lietuvos dalies (Marijampolės, Kauno,
Alytaus, Vilniaus apskričių).
Daugiau informacijos teirautis
tel. 8 626 17 081 (Vilmantas).
El. paštas cv@tetas.lt

UAB ,,Leimesta”
Leipalingyje, Alėjos g. 29
statybos ir ūkio prekių parduotuvėje vykdomas
prekių išpardavimas. Taikoma – 50 % nuolaida.
Tel. 8 625 33 114
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Elektros instaliacijos darbai
(nuo darbų pradžios iki pabaigos).
Tel. 8 610 27022

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Naujas, jaukus, šiuolaikinis
restoranas Druskininkuose ieško švaros fėjų (indų
plovėjų). Jus pasitiks draugiškas kolektyvas ir jauki
aplinka. Kreiptis telefonu
+370 612 32445

Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti.
Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla
su 16 arų žeme.
Merkinės miestelio centre nuomojamos (45 kv. m) komercinės
paskirties patalpos.
Tel. 8 612 12197
Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir
puspriekabių remontui Druskininkuose

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros laikymasis.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• B kategorija.

Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Konditerijos įmonei
reikalinga konditerėkepėja (-as) ir šakočių
kepėjai (-os).
Neturinčius patirties
apmokysime vietoje.
Tel. 8 686 43950

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Siūlomas darbas sutraukti biokurą iš savaiminių laukų su „Valtra“
traktoriumi ir „Palms“ priekaba. Duodamas darbo
automobilis. Darbas bus
nuolatinis. Patirtis miške
ar dirbant su biokuru yra
būtina.
Kreiptis tel. 8 664 13885

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
Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į
vietą.
Tel. +370 687 93693
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas 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
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

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

Elektros instaliacijos darbai.
Tel. 8 623 29226
2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą
Druskininkuose arba Viečiūnuose.
Tel. 8 655 61693

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Perku vienkiemį miške ar prie vandens su daugiau
žemės. Tel. 8 611 01110

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

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

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio
rekonstrukcijos projektu Paparčio 15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur.
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 kambarių,
71, 18 kv. m butas su židiniu, 9 aukšte iš 10, Ateities g. Kaina – 69 000 eurų.
Tel. 8 687 37575
Viečiūnuose
parduodamas
22 arų namų valdos sklypas,
naujų namų gyvenvietėje.
Tel. 8 624 69222
Tvarkingas dviejų kambarių
butas: 52, 19 kv. m, Merkinės
g. 4A. Kaina – 53 000 Eur.
Tel. 8 675 25834
Žemės sklypas Gailiūnuose,
26 arų namų valda, kaina – derinama. Tel. 8 622 58027
Parduodamas namas Veisiejuose, Vytauto g. su sklypu 20
arų, 100 m iki ežero. Kaina –
35 000 Eur. Tel. 8 698 78705
Gardino g. 80 name parduodamas kambarys. Tel. 8 644
66516

Perka nekilnojamąjį turtą
Pirkčiau garažą Druskininkuose. Tel. 8 646 50095
Pirkčiau garažą, domina įvairūs variantai. Tel. 8 640 13663
Perku garažą prie „Eglės sanatorijos“ arba Merkinės gatvėje. Tel. 8 692 99253
Perka 1-2 kambarių butą ir garažą. Tel. 8 624 74903

Keičia nekilnojamąjį turtą
Noriu keisti 2 kambarių butą,
nedideli komunaliniai mokesčiai į 3-4 kambarių butą. Domina įvairūs variantai. Tel. 8 688
84515

Nuoma
Nuomojamas 2 kambarių butas (yra atskiras įėjimas) naujos statybos name Liškiavos
g. Šildymas – dujinis. Kaina
iki 450 Eur ir komunaliniai mo-

kesčiai. Tel. 8 615 25900 ir
8 615 78545
Miesto centre, Taikos g. nuomojamas 1 kambarys bute,
yra balkonas. Kaina – 150 Eur.
Yra buitinė technika, baldai.
Tel. 8 616 48116
Išnuomojamas butas V. Kudirkos g. Tel. 8 622 08 046
Nuo spalio 1 d. išnuomojamas
2 kambarių butas Vytauto g.
Kaina – 200 Eur ir komunaliniai
mokesčiai, su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 645 49074
Išnuomojamas 80 kv. m garažas su duobe (telpa vilkikas su
priekaba) ir parkavimo aikštė.
Tel. 8 616 23682
Miesto centre, Antakalnio g.
20, nuomojamas naujas, puikiai įrengtas 1 kambario butas:
2 aukštas, su baldais ir buitine
technika, 180 eurų ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 698
20198

Viengulė lova, su skyriumi,
lempinis televizorius, įstrižainė
– 50 cm. Tel. 8 689 26393

Parduoda „VW“ T-5 žiemines
Ieško darbo
padangas su ratlankiais, 4 vnt.
po 20 eurų. Tel. 8 685 10884 Sąžiningas, atsakingas

Naujas, sulankstomas dviratis
„Tolamex“, 6 pavaros, ratai –
20 colių, kaina – 190 Eur. Tel.
8 688 89748

Parduodu geras žiemines pa- ras ieško papildomo darbo.
dangas su lietais ratlankiais: Tel. 8 607 68938
205/55, R16, kaina – 75 Eur
Ieško darbo, gali prižiūrėti seuž vnt. Tel. 8 614 09971
nelius. Tel. 8 622 29242

Puikiai veikianti indaplovė
„Bosch“: 60 x 60 x 80, kaina –
110 Eur. Tel. 8 683 18870
Stiklinis stalas (3 dalių) – 20
Eur, naujas masažo stalas.
Tel. 8 682 40545
Geros būklės miegamojo
komplektas, kaina – 180 Eur,
galinga 950 W sulčiaspaudė,
kaina – 100 Eur, sulankstoma
lova – 20 Eur. Tel. 8 651 11713
Parduodami baldai: geros kokybės virtuvės stalas su 6 kėdėmis, 120 Eur. Labai geros
kokybės virtuvės komplektas
su įmontuota puikiai veikiančia
įranga (dujinė viryklė, elektrinė orkaitė, gartraukis, kriauklė, maišytuvas)– 550 Eur.
Tel. 8 683 18870
Kineskopinis
televizorius
„Samsung“, 51 cm įstrižainė,
plokščias ekranas, kaina – 15
Eur. TV priedėliai „TV STAR“
– nuo 15 Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur, kineskopinių TV
„Panasonic“ distanciniai pulteliai nuo 2 Eur, Scart laidai –
nuo 2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. Aštuoniakampis
kavos staliukas (keramikinis
plytelių paviršius, aukštis – 55
cm, plotis – 100 cm – 25 Eur ir
vaikiškas maniežas – 30 Eur,
pakabinami šviestuvai nuo
5 Eur. Tel. 8 686 43600

Perka gręžimo stakles ir kompresorių. Tel. 8 610 48759

Išsinuomotų

Beržinės, pušinės, alksninės,
ąžuolinės kapotos malkos. Tel.
8 650 20402 ir 8 636 76029

Ieškau išsinuomoti ar nusipirkti garažą Baltašiškėje. Tel. 8
698 72364

Įvairūs daiktai
Plokščių pakėliklis, plytelių
pjaustymo staklės, 1950 m.
patefonas su plokštelėmis,
špižinė krosnelė (buržuika).
Tel. 8 604 65850
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10
cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina – 180 Eur, vyriškas
dviratis su bėgiais, kaina – 50
Eur. Tel. 8 616 48116
Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų gamybos), naujas 3 pavarų
moteriškas dviratis, austos vilnonės lovatiesės, rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami
šviestuvai, koja minama siuvimo mašina. Tel. 8 630 87652

Miško pjovėjas ieško darbo.
Tel. 8 607 57121

Perku „Audi 80“, „Audi 90“,
„Audi 100“ ir kitus automobilius. Tel. 8 677 27199

Kita
Jaskonyse

Žemės ūkio produkcija

tą

priimsiu

sklypo

grun-

pakėlimui.

Tel. 8 610 26127

Parduoda moliūgus.
Tel. 8 616 15575
Parduodu žieminius česnakus. Tel. 8 648 92746

Dovanoja

Dovanoju
3
Parduodu triušius ir triušieną.
Tel. 8 638 70199
Tel. 8 611 45735
Parduoda 5 mėn. kaimišką Dovanoju 6 mėn.
Tel. 8 682 40545
gaidžiuką. Tel. 8 613 39906

kačiukus.

katinėlį.

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina –
180 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur. Tel. 8 616 48116

Perka įvairius daiktus

Vienišam asmeniui išnuomojamas 2 kambarių butas, kaina
– 200 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 600 07668

Išsinuomočiau garažą Druskininkuose, „Ratnyčios bendrijoje“, gali būti apleistas. Tel. 8
699 83835

Perka transporto
priemones

vy-

Miškas, mediena, malkos
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai,
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600
Eur . Tel. +37061630901

Parduodu supjautas malkas.
Tel. 8 622 94035
Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Parduoda alksnines
kas. Kaina – 25
Tel. 8 639 79679

malEur.

UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“ uždaromas
renovacijai. Išparduodamas viešbučio inventorius,
santechnika, vidaus durys. Dėl išsamesnės
informacijos teiraukitės darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. +370 61440533

Transporto priemonės ir
jų dalys
Parduodamos 4 naudotos, dygliuotos padangos, matmenys:
195, 65, R15. Kaina – 40 EUR.
Tel. 8 614 48531
Automobilis „Chevrolet Kalos“:
1, 4 l, benzinas, puiki būklė,
iš Vokietijos, vyšnių spalvos,
maža rida, 2007 m. TA iki
2023 m. Tel. 8 692 44465
Parduoda R14 naudotų žieminių padangų komplektą. Tel. 8
616 22692

TARPININKAUJU PERKANT,
PARDUODANT, NUOMOJANT AR
MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.
KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS
KLAUSIMAIS.
Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com
M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai
Laima Selvestravičienė
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R. Lingienė: „Virusą galima įveikti – tam nereikia ginklų, bet
reikia šalto ir sveiko proto“
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė antradienio
vakarą socialiniame tinkle
„Facebook“ pasidalijo mintimis apie tai, kas Lietuvos
laukia artimiausiomis savaitėmis, nemažėjant koronaviruso atvejų.
„Lietuva nusidažė juodai. Nuo
šiol visos mūsų savivaldybės
juoduoja, paskutinė raudonoji išnyko iš mūsų žemėlapio. Ir
ta juoda – ne tik spalva. Tai blogiausias ženklas apie tai, ko labiausiai bijojau nuo pat pandemijos pradžios. Ši juoda reiškia,
kad nuo šiol kiekviena mūsų savivaldybė yra pavojaus zonoje,
dažnas gyvenantis joje – potencialus mūsų priešo – COVID-19
auka.
Ir šios tragedijos kaltininkai –
ne piktas kaimynas, ar priešas
iš už jūrų marių, o tik mes patys.
Maža to, ta juoda reiškia ir kai
ką kito, apie ką kol kas mažai
kalbama. Tai galimas sveikatos
apsaugos sistemos paralyžius,
reiškiantis ir perteklines mirtis.
Taip, būtent jas. Mirtis visų tų,
kurie laukia planinių operacijų
ar kitos medikų pagalbos. Tik,
deja, jos gali taip ir nesulaukti. Ir
ne todėl, kad jie jos neverti, o tik
todėl, kad tie, kurie galėtų jais
pasirūpinti, šiandien vėl priversti stovėti fronto linijoje ir kautis

R. Lingienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė

su mirtis nešančiu priešu, kurį
mes patys įsileidom į savo teritoriją, savo miestus, savo kiemą
ar savo namus.
Šis virusas atkeliavo pas mus
su mūsų draugais, artimaisiais
ar giminėmis. Galų gale, gal ir
su mumis pačiais, būtent tuo
metu, kai nusprendėme, kad tu-

rime teisę gyventi laisviau. Ar
tuomet, kai patikėjome, kad tą
vieną kartą nenusiplovus rankų
ar neužsidėjus kaukės, nieko tokio neatsitiks.
Deja, tai nutiko. Lietuva juoduoja.
Tik priminsiu, kad prieš daugiau nei metus, neturėdami ki-

tos išeities, nes dar nebuvo vakcinų, uždarinėjom miestus tam,
kad neleistume virusui kirsti
mūsų apsaugos zonų. Aptikę jo
auką, mes atkurdavome jos kelią, buvimo vietas, elgesį ir dėjom visas pastangas, kad užkardytume galimybes kitiems tapti
jo aukomis.
O dabar vėl su neviltimi galime žiūrėti į juoduojančią Lietuvą ir sekti pranešimus apie kas
parą mirštančias kelias dešimtis
mūsų šalies gyventojų, sulaukti
liūdnų žinių iš artimųjų apie dar
vieną, išėjusį per anksti....
Tad kreipiuosi į kiekvieną su
didžiausiu prašymu – mūsų gyvenimą šiandien aš lyginu su
gyvenimu karo stovyje, todėl,
kaip niekada, turim būti supratingi. Turim pagaliau pradėti elgtis kitaip. Turim pakeisti
savo elgseną, išmokti gyventi,
kai virusas yra ne kažkur, o prie
mūsų namų slenksčio. Gyvename sąlygomis, kai priešas yra
ne ginkluotos pajėgos, o velniškai gerai prisitaikantis virusas,
keliaujantis pačiais įvairiausiais
mūsų kasdienybės greitkeliais –
nuo mokyklos suolų, biurų patalpų oro, parduotuvių lentynų,
treniruočių ar koncertų salių,
prekybos centrų vežimėlių ar
benzino kolonėlių čiaupų.
Šis priešas – tai velniškas užkratas, daužantis visą pasaulį
jau antrus metus, sėjantis mirtis

nuo Italijos, JAV, Izraelio ar Lietuvos. Bet jį galima įveikti, kaip
jau įveikėme anksčiau. Tai padaryti galime ir turime tik mes
patys. Tam nereikia ginklų, bet
reikia šalto ir sveiko proto.
Todėl labai prašau visų – skiepykitės, susimildami, jei dėl vienų ar kitų priežasčių to dar nepadarėte; nekelkite nė kojos iš
namų, jei negaluojate, kol nesulaukėte savo tyrimo atsakymo; reguliariai testuokitės profilaktiškai ir leiskite tai daryti savo
vaikams;teisingai dėvėkite kaukes ar FFP2 respiratorius. Laiku juos keiskite; dažnai plaukite
ar dezinfekuokite rankas; laikykitės saugaus atstumo; sumažinkite nebūtinus kontaktus su
žmonėmis, su kuriais įprastai
nesimatote; jei įmanoma, kurį
laiką dirbkite nuotoliniu būdu;
apsipirkite internetu; kas esate pasiskiepiję, jei tik jau galima, registruokitės sustiprinančiai vakcinos dozei.
Artimiausios kelios savaitės
Lietuvai bus itin sunkios. Jei
prieš metus užsidarėm namuose dėl kelių šimtų sergančiųjų, šiandien jų per parą turime
tūkstančius, bet kažkodėl einame kelis kartus per dieną į parduotuves, prekybos centrus,
neretas būna be kaukės ir tikrai
ne visi tinkamai plauna rankas.
Išlikime supratingi, išsaugokime vieni kitus!

