
Laima Rekevičienė

Pačios pirmosios rašytinės 
nuorodos apie batus priklauso 
Senovės Egiptui – ten sanda-
lai buvo gaminami iš papiruso. 
Avėti juos galėjo tik faraonai ir 
jų palydovai. Antikos laikais tik 
laisvi žmonės vaikščiojo su ba-
tais, vergams irgi buvo drau-
džiama avėti batus. Pirmojoje 
fotografijoje užfiksuotas žmo-
gaus, kuriam Paryžiaus gatvė-
je valė batus, siluetas.

„Kad suprastum kitą žmogų, 
turi bent tris dienas pavaikš-
čioti su jo batais“, – sakė vie-
nas batsiuvys tokio pat pavadi-
nimo kino filme. 

Ar tikrai visi batsiuviai būna 
be batų? Kuo ypatingas šis 
amatas? Apie tai šį kartą kalbė-
jomės su Druskininkuose dir-
bančiu individualios avalynės 
siuvėju Romu Kilmanu, kuris 
ne tik taiso batus, bet ir suku-
ria vienetinius jų modelius bei 
pats pasiuva. Romui talkina ir 
jo žmona Jugita. Tradicinis po-
sakis, kad batsiuvys būna be 
batų, šiai porai netinka – savo 
turimų batų jie net neskaičiuo-
ja. 

– Papasakokite apie savo, 
kaip batsiuvio, kelią. Kada Jūs 
sugalvojote siūti batus?

– Sugalvojau tuomet, kai sukū-
riau šeimą. Iki tol dirbau Kaune, 
namų statybos kombinate, buvau 

inžinierius, važinėjau į koman-
diruotes po visą Sovietų sąjun-
gą – net Tiumenėje namus sta-
tėme. O kai vedžiau, žmona sako 
– ne, toks gyvenimas netinka. Tai-
gi 1984 metais Kaune įsidarbinau 
mokiniu individualios avalynės 
siuvimo fabrike „Tauras“, užsa-
kymų bare. Gavau gerą, griežtą 
mokytoją, kuris mane tris metus 
„kankino“. Pakui išsilaikiau indivi-
dualios avalynės siuvėjo katego-
riją ir pradėjau siūti batus. Vėliau 
pradėjau domėtis ir batų modelia-
vimu. Iš karto išsikėliau sau už-
duotį – batsiuvys pats turi mokėti 
daryti viską – nuo A iki Z... 

Žinoma, aplinkiniai, būdavo ste-
bėjosi – tai kaip čia tu, darei kar-
jerą, o nusileidai iki batsiuvio?... O 
man šis amatas patiko, buvo la-
bai įdomu. Aš visada į šio ama-
to meistrus žiūrėjau susižavėjęs. 
Ir dabar įdomu, matau, kaip žmo-
nės džiaugiasi, kaip dega jų akys.

1992 metais atidariau savo įmo-
nę. Buvo pati Lietuvos nepriklau-
somybės pradžia, viskas dar tik 
įsibėgėjo. Mes su kolega Kau-
ne buvome pradininkai. Aš ir to-
liau mokiausi modeliavimo, ben-
dravau su Kijevo modelių namais, 
vėliau internetu mokiausi kur-
ti batų lekalus pagal italų techno-
logijas sutoria. Taip ir judėjome į 
priekį, gaminome batus, užsiimi-
nėjome jų taisymu. Atvažiuoda-
vo žmonės iš Elektrėnų, Vilniaus 
krašto.

O 2001 metais nutraukėme vei-
klą Lietuvoje ir emigravome į 
Ameriką. Čikagoje dirbau kitus 
darbus, net amerikietišką visurei-
gį vairuoti teko išmokti. Su žmona 
net nuosavą buvome įsigiję, juo 
visą Ameriką išmaišėme. Bet bat-
siuvio darbas vis nedavė ramy-
bės. Jis, kaip kokia „bacila“, pasi-
gavai, ir paskui jau nebegali be jo. 
Ir emigracijoje mane jis traukė, vis 
tiek domino, todėl teko ir ten bat-
siuviu padirbėti.

Žinoma, amerikiečiai dirba ki-
taip. Jų darbas paremtas pasitikė-
jimo principu. Gali atsidaryti firmą 
kokiame nors rūsyje, kur tavęs 
niekas nemato ir nežino, o vis-
ką daryti ir paslaugas teikti inter-
netu. Jie siunčia viską iš skirtin-
gų valstijų. Į maišelį įdeda batus ir 
raštelį... Meistras išsitraukia tuos 
batus, paskaito kliento pageidavi-
mus, atlikęs apžiūrą, paskambina 
klientui ir sutaria kainą. Tuomet 
suremontuoja ir siunčia batus at-
gal. Darbo buvo daug.

Teko padirbėti ir Londone. An-
glai irgi dirba visiškai kitaip. Ten 
ir graviravimas, ir raktų gamyba, 
ir baterijų keitimas, ir avalynės, ir 
lagaminų taisymas – viskas vie-

name. Padirbėjau ir ten. Bet dėl 
mamos ligos turėjome sugrįžti į 
Lietuvą, teko ją slaugyti. Mama ki-
lusi iš šių kraštų, taigi Kaune teko 
viską parduoti ir atsikraustyti į so-
dybą Dzūkijoje. Vėl teko prisimin-
ti savo amatą. Iš pradžių dirbau 
Kalviškėse, o vėliau nusipirkome 
patalpas Gardino gatvėje ir dabar 
darbuojamės čia.

– Kas yra svarbiausia, kad bū-
tum geras batsiuvys?

– Pirmiausia reikia labai mylėti 
savo darbą. Juk dirbi ne tik dėl pi-
nigų. Paprastas žmogus daug ko 
nežino, nemato, kas yra bato vi-
duje, jis mato bendrą vaizdą. Yra 
tokių smulkmenų, na, tarkime, tu 
galėtum ir neįdėti kokios vidinės 
detalės... Taip net greičiau pada-
rytum darbą. Bet aš negaliu taip. 
Turiu tokią savybę, jei galima tą 
detalę įdėti, tai aš ją ir įdėsiu. 

O kad pasiūtum gerus batus, 
reikia daug žinių. Aš dirbu apie 38 
metus. Kasdien. Nors šis darbas 
man jau žinomas, bet aš ir da-
bar mokausi. Dalyvauju užsienio 
batsiuvių forumuose, daugiausia 
– modeliuotojų. Ir man vis iškyla 
naujų klausimų. Braižyba, mode-
liavimas, dizainas – štai ten pra-
sideda aukštasis pilotažas. O ir 
darbas visą laiką skirtingas, vis-
kas keičiasi...

– Ar galite pasiūti batą ir indi-
vidualiai, tarkime, jei žmogaus 
pėdos nevienodos, jis turi svei-
katos problemų, tinsta kojos?

– Na, padėti galiu ne visu šim-
tu procentų. Jei ištinusios ko-
jos, pagelbėsiu, kadangi indivi-
dualiai išmatuoju koją, išsiaiškinu 
su žmogumi individualiai, ko jis 
nori, ko pageidauja. Ir stengiuo-
si, pagal galimybes, tai padary-
ti. Na, bet kartais, žinote, būna, 
kad tie batai – jau yra ortopedų 
reikalas, tai ten jau aš nesikišu, 
nes ortopediniams batams taiko-
mi kiti matavimai ir kita technika.  
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Romas Kilmanas – batsiuvys,  
kuriam batų netrūksta 

Druskininkuose 
– delegacijos iš 
Ukrainos vizitas

2 psl.
Zakristijonas S. 
Jonavičius: „Vos 
pradėjęs darbus 

savo bityne, visiškai 
pasineriu į bičių pasaulį“

4 psl.
Mokytojų pagerbimo 
šventėje – nuoširdūs 

sveikinimai, padėkos ir 
puiki nuotaika

7 psl.

Romas Kilmanas: „Kad pasiūtum gerus batus, reikia daug žinių, šį darbą dirbu apie 38 
metus. Nors šis darbas man jau žinomas, bet aš ir dabar mokausi“ / Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais žemės sklypą, kurio apaugęs 
plotas bent 1 hektaras. Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

nukelta į 5 psl.

Dušo latakai 
BielBet

-2
5%

Dažai ir gruntai 
ProBest

-3
0%

Akcija galioja: 2022.10.03-2022.10.31

Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333

www.lankava.lt
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Kviečiame smulkaus ir 
vidutinio verslo subjektus 

teikti paraiškas paramai gauti

Druskininkuose – delegacijos iš 
Ukrainos vizitas

Nevyriausybinių 
organizacijų atstovai aptarė 

aktualius klausimus

Druskininkų savivaldybės 
taryba patvirtino smulkio-
jo ir vidutinio verslo subjek-
tams teikimo tvarkos aprašą, 
kuriuo prailgintas paraiškų 
paramai gauti pateikimo ter-
minas bei išplėstas veiklų, 
kurioms gali būti teikiama pa-
rama, sąrašas.

Kviečiame smulkiojo ir viduti-
nio verslo atstovus susipažin-
ti su naujos redakcijos Tvarkos 
aprašu ir iki šių metų spalio 31 
d. pateikti paraiškas dėl finan-
sinės paramos skyrimo. Atkrei-
piame dėmesį, kad paramos lė-
šos išmokamos kompensavimo 
būdu, t. y. pareiškėjai, teikdami 
paraiškas, jau turi būti patyrę iš-
laidas ir turėti tai pagrindžian-
čius dokumentus. Prašomos 
kompensuoti išlaidos turi būti 
patirtos ne vėliau kaip 12 mėne-
sių iki paraiškos pateikimo die-
nos.

Bendras vienam pareiškėjui 
per einamuosius kalendorinius 
metus skiriamos paramos dydis 
negali viršyti 4 000 Eur. Pareiš-
kėjai gali kreiptis dėl ne daugiau 
kaip 3 žemiau išvardintų para-
mos priemonių:

1. Įmonės įregistravimo ir 
su įmonės steigimu susijusioms 
išlaidoms kompensuoti.

2. Naujų darbo vietų įstei-
gimo išlaidoms dalinai kompen-
suoti.

3. Verslo plano, investici-
jų projekto, paraiškos parengi-
mo išlaidoms kompensuoti.

4. Rinkodaros, reklamos 
priemonių ir dalyvavimo skati-
namuosiuose verslo renginiuo-
se išlaidoms kompensuoti.

5. Veikloms, prisidedan-
čioms prie išskirtinio Savivaldy-
bės, kaip kurorto, įvaizdžio vys-
tymo.

6. Interneto svetainės, 
elektroninės parduotuvės ir kitų 
elektroninių komercijos priemo-
nių sukūrimo ir palaikymo išlai-
doms kompensuoti.

7. Mokomųjų mokinių 
bendrovių ir jų jaunimo verslu-
mo iniciatyvų išlaidoms dalinai 
kompensuoti.

8. Užimtumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Druskininkų skyriui 
Vietinių užimtumo iniciatyvų 
projekto subsidijai gauti.

 Papildoma informacija apie 
paramos skyrimą teikiama 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriuje (Vilniaus al. 
18, tel. (8 313) 52 676 arba el. 
paštu rasa.luksiene@druskinin-
kai.lt

Daugiau informacijos:
Druskininkų savivaldybė - Pa-

rama verslui (druskininkusavi-
valdybe.lt) 

Spalio 5-6 d. Druskinin-
kuose pagal ES projektą 
„Bridges of Trust“  lankėsi 
Ukrainos Fastiv savivaldybės 
delegacija, kurią sudarė pir-
moji mero pavaduotoja Ole-
na Zykova, miesto tarybos 
sekretorė Liudmyla Rudiak, 
Fastivo miesto tarybos narės 
Liudmyla Dubas, Julija Kaza-
kova, Liudmyla Babych.

Delegaciją sutikęs Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius pristatė 
Druskininkus, čia įgyvendintus 
ir planuojamus įgyvendinti pro-

jektus, sveikatinimo ir turizmo 
srities aktualijas.

Pagrindinis delegacijos iš 
Ukrainos tikslas – pasisemti ge-
rosios patirties iš Druskininkų 
reabilitacijos, viešojo valdymo, 
projektų valdymo sričių.

Fastiv mieste, kuris nutolęs 
70 km į pietus nuo Kijevo,  šiuo 
metu kuriamas karių reabilitaci-
jos centras, įtraukiant šeimas, 
taip pat ieškoma lėšų vaikų, nu-
kentėjusių nuo karo,  reabilitaci-
jos centrui.

Pasak delegacijos atstovių, 
Fastiv savivaldybėje yra 14 000 

vietinių vaikų ir 2500 vaikų, emi-
gravusių iš rytų Ukrainos nuo 
karo pradžios.

 Po susitikimo savivaldybėje 
delegacijos atstovės apžiūrėjo 
Druskininkų gydyklas, susitiko 
su „Eglės sanatorijos“ atstovais 
ir Druskininkų ligoninės gydyto-
jais, apžiūrėjo kitus pagrindinius 
Druskininkų objektus.

Taip pat aplankyta Viečiū-
nų progimnazija ir edukaci-
nis centras, siekiant pristaty-
ti Druskininkų švietimo sistemą 
ir  ukrainiečių vaikų integraciją 
Druskininkų savivaldybėje.

Druskininkų savivaldybėje 
vyko išplėstinis  Druskininkų 
savivaldybės nevyriausybi-
nių organizacijų tarybos po-
sėdis, į kurį buvo pakviesti 
įvairių savivaldybėje veikian-
čių nevyriausybinių organi-
zacijų (asociacijų, viešųjų įs-
taigų,  toliau - NVO) atstovai.

Jiems buvo pristatyta Druski-
ninkų savivaldybės NVO tary-
bos veikla ir atlikto tyrimo apie 
ją rezultatai, viešųjų paslau-
gų socialinėje, sporto, kultūros, 
švietimo, sveikatos srityse per-
davimo NVO esama situacija ir 
perspektyvos Druskininkų savi-
valdybėje.

Leipalingio progimnazijos 
ketvirtokai apsilankė Druskininkų 

savivaldybėje

Švenčiant Vietos savivaldos 
dieną, Druskininkų įstaigos 
atveria savo duris – ta pro-
ga Leipalingio progimnazijos 
ketvirtokai, lydimi mokyto-
jos Jolantos Miliuvienės, ap-
silankė Druskininkų savival-
dybėje.

Mokiniai su vicemeru Linu Ur-
manavičiumi diskutavo, kas yra 

savivalda, pasakojo, kuo norė-
tų būti užaugę ir domėjosi dau-
gybe dalykų: nuo to, kaip kuror-
te įgyvendinami projektai, iki to, 
kaip L. Urmanavičius prisimena 
save mokykloje ir kuo jis svajojo 
būti, kai buvo vaikas.

Pažintinės ekskursijos metu 
jaunieji mokinukai pamatė, kur 
vyksta pasitarimai Druskinin-

kams svarbiais klausimais, pa-
bendravo su savivaldybės 
administracijos specialistais, o  
įdomiausia mažiesiems pasiro-
dė galimybė apsilankyti mero 
darbo kabinete ir galimybė pa-
sėdėti savivaldybės vadovo kė-
dėje – prie jos išsirikiavo nema-
ža eilė norinčiųjų.

Pagrindinis delegacijos iš Ukrainos tikslas – pasisemti gerosios patirties iš Druskininkų reabilitacijos, viešojo valdymo, projektų val-
dymo sričių / Savivaldybės archyvo nuotrauka

Mokiniai su vicemeru Linu Urmanavičiumi diskutavo, kas yra savivalda, pasakojo, kuo norėtų būti užaugę / Savivaldybės archyvo nuo-
trauka
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Tęsiamos diskusijos dėl 
Kurortų ir kurortinių 

teritorijų darnaus 
vystymo įstatymo 

projekto

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų mero patarėjas Simonas 
Kazakevičius ir Turizmo, ko-
munikacijos ir kultūros sky-
riaus vedėja Vaiva Žagunienė 
dalyvavo Birštone vykusia-
me LR Seimo ekonomikos 
komiteto išvažiuojamasis po-
sėdyje, kuriame aptartas Ku-
rortų ir kurortinių teritorijų 
darnaus vystymo įstatymo 
projektas.

„Tai itin reikšmingas ir labai 
reikalingas įstatymas visiems 
Lietuvos kurortams, nes iki šiol 
tokio apjungusio ir susistemi-
nančio beveik 20 skirtingų tei-
sės aktų, kurie šiandien regla-
mentuoja kurortų ir kurortinių 
teritorijų veiklą, įstatymo nėra. 
Vakarų šalys savo valstybė-
se jau seniai turi tokį vieningą 
įstatymą, nes jie suprato, kad 
dėmesys turizmui turi būti iš-
skirtinis, kad kurortai yra ne tik 
vizitinė šalies kortelė atvyks-
tantiems svečiams, bet ir kuria 
ženklią pridėtinę vertę kaip tu-
rizmo ūkio šaka“ – sako mero 
patarėjas S. Kazakevičius. 

Mero patarėjas atkreipia dė-
mesį, kad šio įstatymo tikslas 
ne tik apjungti esamus teisės 

aktus, bet ir aiškiai reglamen-
tuoti kurortų veiklą, strateginius 
tikslus, uždavinius, numatyti fi-
nansavimo išteklius. 

Turizmo, komunikacijos ir kul-
tūros skyriaus vedėja Vaiva Ža-
gunienė akcentuoja, kad minė-
tas įstatymas reikalingas ir dėl 
tikslingai apibrėžto finansavi-
mo, nes Kurortų infrastruktūra 
per metus aptarnauja net iki 30-
ies kartų daugiau žmonių, negu 
juose yra gyventojų, todėl bū-
tina skirti papildomų lėšų įvai-
rioms investicijoms infrastruktū-
ros palaikymui ir plėtrai.

„Įstatymas padėtų ir dides-
nį dėmesį sutelkti į kurortologi-
nius tyrimus, kurie šiandien yra 
praktiškai nevykdomi. Gamti-
nių išteklių ir gydomųjų faktorių 
nauda turi būti pagrįsta moks-
liškai, o tai padaryti galima tik 
nuolatiniais, tęstiniais tyrimais“,  
– sako V. Žagunienė.

 LR Seimo ekonomikos komi-
teto išvažiuojamasis posėdyje 
kalbėta apie Kurortų ir kurorti-
nių teritorijų darnaus vystymo 
įstatymo būtinybę, galimas rizi-
kas ir perspektyvas, diskutuota, 
ko labiausiai reikėtų Lietuvos 
kurortų stiprinimui, plėtrai, kon-
kurencingumui didinti.

Birštone vyko LR Seimo ekonomikos komiteto išvažiuojamasis posėdis, kuriame aptar-
tas Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo projektas / Birštono savival-
dybės archyvo nuotrauka

Posėdyje dalyvavo Druskininkų mero patarėjas Simonas Kazakevičius ir Turizmo, ko-
munikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė / Birštono savivaldybės archy-
vo nuotrauka
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Bitininkyste užsiimantis Druskininkų bažnyčios 
zakristijonas S. Jonavičius: „Vos pradėjęs darbus savo 

bityne, visiškai pasineriu į bičių pasaulį“

Tomas Kemzūra
Bernardinai.lt

Druskininkų parapijoje, kle-
bono Vaido Vaišvilo iniciaty-
va, puoselėjama graži tradicija 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (gy-
vūnų globėjo) dienai paminė-
ti – spalio 4-osios vakarą tikin-
tieji sukviečiami švęsti Mišių 
auką kartu su savo auginti-
niais. Labai gražu matyti, kai į 
Šv. Mišias ateina vaikai su triu-
šiukais, kačiukais, jūrų kiauly-
tėmis ir kitais keturkojais – taip 
vaikas ugdomas, kad viskas, 
kas gyva, yra sukurta Dievo. 

„Ir aš norėčiau bent vieną bičių 
šeimą atsivežti, bet žmonės tur-
būt išsilakstytų iš šventovės“, – 
juokiasi zakristijonas Svajūnas 
Jonavičius, kurio  draugystė su 
bitėmis prasidėjo prieš aštuone-
rius metus. 

Pasak Svajūno, auginti vabz-
džius, kurie senovėje laikyti šven-
tais, yra tikras iššūkis, tačiau su-
rinkto medaus kiekis ir saldumas 
kompensuoja kiekvieną pralieto 
prakaito lašelį…

Prakaitą bitininkas šluostosi ne 
tik bityne, bet ir Druskininkų Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje, mat ten nuo 2019 m. 
atlieka zakristijono tarnystę. 

„Zakristijonauti – tai ne obuolius 
nuo obels raškyti“, – šmaikštauja 
bitininkas, kurį bažnyčioje visada 
regime, plušant paraitotomis ran-
kovėmis. 

Svajūnas mielai sutiko su skai-
tytojais pasidalinti mintimis apie 
savo kelionę Dievo link ir apie gy-
venimo pomėgį.

– Papasakokite, kaip Jūs atsi-
radote bažnyčioje?

– Būdamas ketvirtoje klasėje, 
pradėjau lankyti Pirmosios Komu-
nijos pamokas. Tuo metu Druski-
ninkų bažnyčioje klebono par-
eigas ėjo kun. Vytautas Rudis, 
kuris kviesdavo vaikus patarnau-
ti per Šv. Mišias. Tačiau man, kaip 
vaikui, tuo metu buvo nedrąsu ir, 
sakyčiau, net keista vilktis kažko-
kią, kaip man tuomet atrodė, rau-
doną suknelę (tada buvo raudo-
nos albos su kamžomis, kurias 
patarnautojai privalėjo užsivilkti 
ant savo drabužių), tad vis atsisa-
kydavau. Bet vieną dieną, man su 
mama, einant pro bažnyčią, kle-
bonas mus pamatė ir priėjęs pasi-
teiravo: „Galbūt jūsų sūnus galėtų 

ateiti patarnauti?“ Žinoma, mama 
sutiko, taigi jau kitą vakarą Mišio-
se pasirodžiau ir aš. Taip su ne-
dideliu paraginimu atsiradau prie 
Viešpaties altoriaus.

– Kaip reagavo draugai, suži-
noję, kad patarnaujate bažny-
čioje?

– Mano dienos režimas vaikys-
tėje, o ypač vasaros vakarais, 
buvo toks: kiekvieną dieną, 6 va-
landą vakare, dalyvaudavau Šv. 
Mišiose, o po jų su draugais ei-
davau į mokyklos stadioną žais-
ti krepšinį. Štai čia ir prasidėdavo 
įvairūs klausimai: ką veikiu baž-
nyčioje, kodėl ten nuolat lankausi 
ir panašiai. Mokykloje bendrakla-
siai taip pat žinojo, kad patarnau-
ju per Šv. Mišias. Drąsesni ko 
nors paklausdavo. Nors apskri-
tai dėl bažnyčios niekada nejutau 
patyčių ar užgauliojimų iš bendra-
amžių – visi gerbė mano pasirin-
kimą.

– Ar patarnavimas ir sutikti 
žmonės Dievo namuose padėjo 
Jums augti, kaip asmenybei?

– Žinoma. Juk, patarnaudamas 
bažnyčioje, visada matai kunigo 
pavyzdį, bendrauji su vyresnio 
amžiaus berniukais. Dažnai ap-
silanko ir svečių klierikų. Visada 
matai vyro pavyzdį. Nuo vaikys-
tės augau be tėvo, tik su mama. 
Kaip berniukui, vėliau paaugliui, 
visada reikia tvirto peties, kuris 
apgintų, užtartų ir rodytų šeimos 
vyro pavyzdį. Dievui galiu už tai 
padėkoti – visada turėjau vyriš-
kumo pavyzdžių bažnyčioje, dirb-
damas ar išvažiavęs į stovyklas. 
Pamenu, kad ir patarnautojų sto-
vyklose ne kartą esame kalbėję 
apie vyriškumą. O geriausias to 
pavyzdys yra matyti, kaip kartu 
veiklose dalyvauja stovyklų vado-
vų šeimos su vaikais. Tai man pa-
dėjo augti, kaip asmenybei, nors 
prireikė laiko, kad visa tai supras-
čiau. Net ir dabar, skaičiuodamas 
35-uosius metus, su žmona Vai-
da augindamas sūnų, jaučiuosi 
vis dar augantis. 

Zakristijonu dirbti atėjau tiesiai 
iš darbų statybose. Niekada ne-
kreipiau dėmesio nei į savo iš-
vaizdą, nei į aprangą. Tačiau, kai 
matau mūsų parapijos kleboną, 
kun. V. Vaišvilą, nejučiomis ir pats 
privalai pasitempti.

– Studentai labai skundžiasi 

laiko stygiumi, tačiau Jūs stu-
dijų metais vis tiek išlikote ak-
tyvus krikščionis: lankėte ado-
racijas ir įvairias stovyklas. 
Kokia viso to paslaptis? 

– Paslaptis yra labai paprasta. 
Visada jaučiau palaikymą, para-
ginimą iš mamos: eik, važiuok, 
dalyvauk. Ir labai džiaugiuosi, kad 
aplink mane buvo protingų, gera-
noriškų žmonių, kurie taip pat ska-
tino, kvietė ir padėjo. Juk pirma-
kursiui studentui, kuris į sostinę 
atvyksta iš provincijos, nėra len-
gva. Dalyvaudamas įvairiose vei-
klose, ypač VAJC organizuotose 
patarnautojų stovyklose, susipa-
žinau su daugybe žmonių, kuni-
gų, klierikų ir kitų. Negaliu nepa-
minėti kun. Vitalio Dauparo, kurio 
dėka, Viešpačiui padedant, pra-
dėjęs studijuoti, atsidūriau Gai-
lestingumo Šventovėje. Studijuo-
jant, man niekada netrūko laiko. 
Pavyzdžiui, žinojau, kad Šven-
tovėje ketvirtadienį 19 val. vyks-
ta Švč. Sakramento adoracija, po 
jos – Šv. Rašto skaitymas. Steng-
davausi visus darbus pasidary-
ti anksčiau arba susiplanuoti taip, 
kad spėčiau viską atlikti. Kai labai 
nori, viskas įmanoma, tik kartais 
reikia pasirinkti prioritetus.

– Ar kada nors buvote suabe-
jojęs savo tikėjimu? 

– Galbūt nuskambės banaliai, 
bet nebuvau. Kad ir kas nutikda-
vo, visada tikėjau ir tikiu Juo.

– Zakristijono pareigas einate 
nuo 2019 metų. Kada suprato-
te, kad būtent tai yra jūsų pa-
šau-kimas? 

– Aš drįsčiau pasakyti, kad 
tai labiau tarnystė. Atėjai, atli-
kai savo tarnystę geriausiai, kaip 
moki, ir išėjai. Mano atveju, čia 
turbūt vienas iš Viešpaties pokš-
tų. Nuo paauglystės dirbau staty-
bose įvairius darbus, po to iš to ir 
pragyvenau. Kai klebonas, kun. 
V. Vaišvilas pasiūlė likti zakristi-
jonu, mintyse pagalvojau: „Na va, 
pagaliau truputį švaresnis darbas 
bus“ (juokiasi). Su nauju klebo-
nu prasidėjo ir bažnyčios remonto 
darbai. Vėliau supratau, kad Vieš-
pats turbūt specialiai paliko mane 
zakristijonauti, kad savo žiniomis 
būčiau naudingas pačiai Bažny-
čiai ir parapijai.

– Ar galėtumėte išskirti vieną 
dalyką, už kurį esate labiausiai 

dėkingas Dievui? 
– Po šio klausimo prisiminiau 

vieną eilutę iš Švento rašto: „Nė 
keliaudamas slėniu tamsiausiu, 
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. 
Ps 22, 1-6“.

– Kodėl nusprendėte užsiimti 
bitininkyste?

– Vaikystėje mačiau, kaip kai-
me bitininkavo dėdė. Buvo nema-
žai bičių šeimų. Man, kaip vaikui, 
patikėdavo labai svarbią užduotį 
– suieškoti dūlio iš aplinkinių pa-
trešusių medžių ir uždegti dūmi-
nę. Stovėdavo tušti aviliai, eida-
vau su jais pažaisti, tvarkydavau, 
dėliodavau rėmėlius. Taip ir liko 
tokie prisiminimai, kol užaugau. 
Įsigijęs nuosavą sklypą, nuspren-
džiau pabandyti ir vėl su bitėmis 
draugauti.

– Kurie metai bitininkui sun-
kiausi?

– Turbūt šie metai. Bitynas jau 
pakankamai didelis ir kasmet vis 
auga. Šiais metais labai didelė 
spiečių gausa, bet ne mano bity-
no. Visas birželis taip ir praėjo, li-
pant vakarais į medžius ir nukėli-
nėjant spiečius.

– Ar bitės reikalauja daug 
priežiūros? 

– Priežiūros reikia, kaip ir kie-
kvienam gyvam sutvėrimui. Bi-
tės – toks vabzdys, kuris negali 
būti be darbo, jos visada turi būti 
užimtos, kitu atveju gali prisigal-
voti visokių nesąmonių, ir atva-
žiavęs gali rasti jas išsispietusias 
ant šakos. Kiekvieną savaitę ski-
riu vieną dieną visoms šeimoms 
apžiūrėti.

– Kas labiausiai motyvuoja 
bitininkus?

– Greičiausiai medaus kiekis ir 
yra motyvacija. Man tai greičiau 
kaip papildoma veikla galvai pra-

valyti. Nors klausiamas, kiek šei-
mų turiu, visada atsakau, kad vis 
dar per mažai. Bitininkų dabar 
irgi netrūksta, anksčiau kaimuose 
buvo vienas kitas, o dabar infor-
macijos pilna, inventorius pradžiai 
irgi nedaug kainuoja. Vien savo 
apylinkėse žinau dar bent penkis 
bitininkus. Turint keletą bičių šei-
mų, ir motyvacija kitokia. Pame-
nu, kaip džiaugdavausi ir keliais 
kilogramais medaus, o dabar ir 
tonos neužtenka (juokiasi).

– Šv. Pranciškus Asyžietis yra 
pasakęs, kad gyvūnai mūsų 
jaunesnieji broliai ir seserys. 
Ar jūs, kaip bitininkas, jaučiate 
kažką aukštesnio, ypatinges-
nio bitėms? 

– Iš bičių šeimos galima pasi-
mokyti darbštumo ir kruopštumo, 
žvelgdamas, kaip vystosi bičių 
šeimos nuo pat pavasario, galiu 
drąsiai pasakyti, kad bitės negali 
gyvent be darbo. Kaip ir žmonės. 
Visa avilio „bendruomenė“ dirba, 
kad šeima stiprėtų, augtų ir plės-
tųsi. Bitė darbininkė per dieną ap-
lanko kelis šimtus žiedų.

Manau, ryšys ir santykis su bitė-
mis atsiranda po kurio laiko, kaip 
ir su bet kuriais kitais gyvūnais. 
Pavyzdžiui, dabar, nuvykęs pas 
bites, iš jų darbo prie lakos ga-
liu suprasti, ar šeimoje viskas ge-
rai, net iš dūzgimo galiu spręsti, 
ar visai bičių šeimai viskas gerai. 
Tiesiog, bėgant metams, prade-
du suprasti darbo su bitėmis sub-
tilybes. Bitės turi labai ištreniruo-
tą uoslę. Jas erzina blogi kvapai 
ir labai gerai jaučia, ar esu susi-
nervinęs, ar ramus. Taigi nuo sa-
vijautos priklauso darbo tempas. 
Dažniausiai, vos pradėjęs darbus 
savo bityne, suprantu beužmirš-
tąs kitus dienos įvykius – visiškai 
pasineriu į bičių pasaulį. Būtent 
tai ir vadinčiau aukštesne, ypatin-
ga, žmogaus pajauta. 

S.Jonavičius jau trejus metus atlieka zakristijono tarnystę Druskininkų bažnyčioje / Asme-
ninio archyvo nuotrauka 

S.Jonavičius: „Medaus kiekis ir yra didžiausia motyvacija“ / Asmenio archyvo nuotrauka
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Nors ir man savo praktikoje teko 
tai daryti. Visada stengiuosi padė-
ti, atvažiuoju pas žmogų į butą, jei 
jis nebepaeina... Buvo tokių klien-
tų, kuriems prijungti vamzdeliai, 
kojos sutinę, o žmogui reikia bent 
kartą per mėnesį išeiti iš namų... 
Ir jam reikia batų. Neseniai vie-
nai moteriai teko padėti. Nesvei-
ki sąnariai, susilenkti negali, ko-
jos tinsta, batai su užtrauktukais 
netinka. Teko pagalvoti, ir batus 
su gumomis pasiuvome, kad įsi-
mauti galėtų. Kai pasistengi, vis-
kas įmanoma...

– Ar kurdamas batus, naudo-
jate tik natūralią odą?

– Taip, dirbu tik su geromis, na-
tūraliomis odomis. Padus dabar 
mes perkame, anksčiau dariau ir 
pats. Gyvenu sodyboje, ten turiu 
įsirengęs dirbtuvę. Druskininkuo-
se, Gardino gatvėje esančiame 
kioske yra galimybė tik su klientu 
susitikti, koją pamatuoti, o kūry-
binis procesas vyksta namuose. 
Juk reikia turėti kurpalius, siuvimo 
mašiną naujiems batams siūti, 
daugybę visokių batų dydžių ruo-
šinių – vyriškų, moteriškų, aukš-
tesnių, žemesnių... 

Būna, kiti atsineša nuotrauką ir 
prašo – ar gali pasiūti tokius ba-
tus?.. Na, kodėl gi nepasiuvus, 
jeigu žmogui apsimoka, jeigu su-
tari dėl kainos. Imu ir padarau. 
Man ir pačiam įdomu.

– O gal tai labai brangu? Juk 
siuvate individualius batus?

– Na, kaip čia pasakius. Tokių 
batsiuvių, kurie gamina individu-
alią avalynę, Lietuvoje – vos ke-
letas. Pas mane užsisakyti to-
kius batus yra pigiausia, nes aš 
esu „viskas viename“: modeliuo-
tojas, kuris sukuria bato mode-
lį, sukirpėjas ir supjovėjas, kuris 
iš tų odų viską išpjausto ir sukli-
juoja, pats susiuvu batviršius. Kai 
visa tai sutvarkau, tik tuomet siu-
vu batą. Tai man už viską atskirai 
mokėti nereikia, be to, ir patalpos 
nuosavos, tai aš galiu sau leisti 
batus pasiūti pigiau. Skiriasi Lie-
tuvoje batsiuvių paslaugų įkainiai. 
Tarkime, didmiesčiuose batų siu-
vimas jums gali ir kelis šimtus kai-
nuoti, o pas mane – apie 90-100 
eurų. Na, jei įnoringesnis klientas, 
jam gali tekti 120-130 eurų sumo-
kėti... Kaina priklauso nuo to, ko 
žmogus nori. 

– Ar būna klientų, kurie, pa-
matę garsių dizainerių kurtus 
batus, užsinori ko nors pana-

šaus ir pas jus, tik pigiau, už-
sisakyti? 

– Jūs puikiai žinot, kad visko šia-
me pasaulyje pasitaiko. Buvo čia 
pas mane ir Seimo narių žmonos. 
Aišku, pats seimūnas kuklinasi, į 
vidų neina, o jo antrosios pusės 
viena koja truputį mažesnė, kita 
– didesnė. Ji pinigų turi, bet tin-
kamų batų rasti negali. Tenka siū-
tis...

Atvažiuoja žmonės pas mane ir 
iš Vilniaus, Kauno, Varėnos, Aly-
taus, daug klientų turiu. Labai 
daug mano batų iškeliauja į užsie-
nį. Dažnai tie emigrantai perima ir 
užsienio šalių mentalitetą. Rankų 
darbo batai ten brangūs, o čia su-
grįžę ir pamatę tokias kainas, la-
bai nudžiunga ir užsisakinėja. Yra 
klientų iš Amerikos, Anglijos, Izra-
elio. Pastarieji atskrenda poilsiau-
ti ir pamatę, už kiek gali pasisiū-
ti individualius batus, nustemba, 
sako, kad į Druskininkus ne tik dėl 
sveikatinimo, gražios gamtos, bet 
ir dėl batų apsimoka atvažiuoti. 

Po truputį klientų daugėja. Iš 
pradžių sunkiai ėjosi – juk, jei 
žmogus ko nežino, bijo, nepasi-
tiki. Bet pabando batus pasisiū-
ti vienas, žiūrėk atsirado ir kitas, 
kuris dar ir kitam rekomendavo. 
Žinia greitai sklinda. Pamažu ir 
įsivažiavome. 

– Dirbate drauge su žmona 
Jugita. Ar dirbti tandemu len-
gviau?

– Žinoma, Jugita man daug pa-
deda. Vienas, be jos, manau, tiek 
padaryti nebespėčiau.

– Paprastai odontologai ga-
tvėje žiūri į žmonių dantis, di-
zaineriai – į drabužius, kirpėjai 
– į šukuosenas, o Jūs tikriau-
siai einate, galvas nuleidę, ir 
stebite žmonių batus?

– Taip būna, žinoma. Visada su 
žmona atkreipiame dėmesį į ba-
tus. Žiūrime, ar žmogus jaučia-
si patogiai, kaip jie nešiojami. 
Šiuo klausimu man labai pade-
da ir avalynės taisymas. Kai žmo-
nės atneša taisyti žinomų firmų ar 
netgi garsių dizainerių batus, aš iš 
karto matau jų padarytas klaidas. 
Matau, kur „sugenda“ tas batas, 
taigi, kai savą batą modeliuoju, 
jau stengiuosi tų klaidų nekartoti.

Bato silpniausia vieta yra per 
lankstomą vietą – čia negali būti 
jokios siūlės. Siuvant avalynę, yra 
daug visokių niuansų – reikia iš-
manyti pėdos anatomiją, žinoti, 
kaip padaryti batus, kad „nevary-

tų“ kojos į priekį ir „neverstų“ jos 
atgal. Reikia išsiaiškinti, kaip vis-
ką padaryti teisingai. Nesakau, 
kad tą pėdos anatomiją reikia iš-
manyti kaip gydytojui, bet apie ją 
žinoti reikia.

– Paprastai būtent batsiuviui 
atnešami taisyti batai, ir jūs ge-
riausiai matote, kokias didžiau-
sias klaidas daro žmonės, ne-
šiodami batus?

– Pirmoji didžiausia klaida – batų 
džiovinimas. Per lietų ar sniegą 
sušlapusius batus žmonės, sugrį-
žę namo, skuba džiovinti ant radi-
atoriaus. Ir nuo šilumos atsiklijuo-
ja visi padai, kokie jie bebūtų: ir 
„salamanderiai“, ir „armaniai“, visi 
– atsiklijuos, nes avalynės klijai 
yra elastingi. Dabar daugelio na-
muose yra šildomos grindys, tai-
gi ir batai ant jų paliekami. O to 
daryti negalima, nes taip pat gali 
atsiklijuoti padai. Užtenka batus 
padėti šalia radiatoriaus. Derėtų 
žinoti, kad natūralioje odoje turi 
likti 30 procentų drėgmės, tuomet 
ji ilgai tarnauja, išlieka elastinga, 
jos negalima perdžiovinti.

Dar nepatariu pirkti batus inter-
netu. Žmonės perka nesimata-
vę, dažnai neatitinka dydžiai. Juk 
ir batų nuotraukos dažniausiai 
būna gerokai retušuotos, kad jie 
patraukliau atrodytų...

Aš visiems patariu – kai perka-
te batus parduotuvėje, pasidėki-
te batus ant lygaus paviršiaus, po 
bato nosele, turi tilpti pirštas. Jei-
gu to nebus, batas padarytas ne-
teisingai arba jo kulnas per aukš-
tas, ir jūsų pėdą „varys“ į priekį. 
Tai galioja ir vyriškiems, ir mote-
riškiems batams.

Jeigu renkatės batus su už-
trauktuku, jis turėtų būti spiralinis, 
plastikinis. Jie labiausiai pasiteisi-
na. Metalinių – trumpas tarnavi-
mo laikas. 

– Ko dar reikėtų nepamiršti? 
– Impregnavimas, savaime su-

prantama, labai reikalingas, rei-
kalinga ir priežiūra. Kaip jau sa-
kiau, labai svarbu neperdžiovinti 
batų.

Negerai, kai žmonės, pirkdami 
batus, greitai pasimatuoja, pasi-
džiaugia, kad tiko ir nešasi namo. 
Atrodytų, labai gerai tiko, bet, išė-
jus su naujais batais į gatvę, pri-
trina pūsles. Todėl batų parduo-
tuvėje, kiek leidžia sąlygos, reikia 
pabandyti pavaikščioti, pažiūrė-
ti, kaip batas lenkiasi. Dera prisi-
minti, kad koja bate visada pasi-
slenka 8 milimetrus į priekį. O 8 
milimetrai – tai jau vienas bato dy-
dis...

– O ar nėra klaida, kai žmogus 
perka per mažo dydžio odinius 
batus, tikėdamas, kad jie prasi-
tampys?

– Į šonus batas prasitampys, bet 
į ilgį tai tikrai ne. Ir padas pagaliau 
to neleistų. Na, gal kažkiek trupu-

tį ir išsitemps, bet koja kurį laiką 
vargs. Geri odiniai batai ypatingi 
tuo, kad pavaikščiojus su jais dvi 
savaites, jie tampa gyvi ir prisitai-
ko prie žmogaus kojos. Bet, jei 
batas yra per mažas, tai jis nie-
kaip neprisitaikys.

Dabar apie žieminių batų padus. 
Dažnai žmonės klausia: „meistre, 
kodėl jie slysta“? Sakau, kai per-
kate batus, juos matuojatės, pri-
glauskit prie stiklo ar veidrodžio. 
Jeigu batas slysta lygiu paviršiu-
mi, slys ir per sniegą.

– Dažnai žmonės klausia, 
kaip atskirti tikrą odą nuo ne-
natūralios? 

– Kartais tai padaryti nepaty-
rusiam darosi vis sunkiau. Da-
bar dažnai pasitaiko ta vadinama 
eko oda, jos savybės labai pana-
šios į natūralios, atsiranda visokių 
naujovių. Aš tai paprasčiausiai 
uždedu ranką. Natūrali oda nuo 
žmogaus rankos šilumos greitai 
sušyla, o dirbtina – ji ir bus šalta, 
laikyk tą ranką kiek tu nori... 

– Ar jau sukūrėte savo svajo-
nių batus?

– Oi, dar ne... Svajonės – tai 
toks dalykas, kurį stengiuosi įgy-
vendinti. Kai ką nors sugalvoju, 
šoku iš lovos ir bėgu dirbti. Tai 
žinot, dar tiek tokių dalykų bus... 
Turiu derintis ir prie klientų sko-
nio, juk iš to gyvenu.

Žmonės kartais klausia, kokią 
garantiją savo sukurtiems batams 
suteikiu. Sunku pasakyti. Klausiu, 
o kiek kilometrų galėtum nueiti? 
Aš galiu suteikti garantiją pagal 
kilometražą. Juk, jeigu tie batai 
gulės ant spintos, tai jie ir šimtą 
metų laikys, o jeigu tu kiekvieną 
dieną vaikščiosi per balas, bus ki-
tas reikalas. 

O šiaip, aš ir pats išbandžiau 
savo siūtų batų tvirtumą. Pasi-
gaminau sau pusbačius, nešio-
jau juos ir žiemą, ir vasarą. Žolę, 
jais avėdamas, pjoviau, negailė-
jau specialiai. Pažaliuoja, nuplau-
nu, kremu ištepu ir vėl toliau... Net 
degančią žolę jais gesinau. Ir nie-
ko, atlaikė jie man šešis metus. 
Po to per siūles irti pradėjo, siūlai 
sutrūkinėjo, tai mašina jas persiu-
vau ir vėl nešioju.

– Tai čia jau tikriausiai žmonai 

nepasisekė, nes vyras, mokan-
tis sutaisyti batus, niekuomet 
naujų nenupirks...

– Na, mano žmonai naujų batų 
netrūksta. Kai kuriu naują mode-
lį, tai visuomet pirmiausia jį siuvu 
pagal žmonos kojos dydį, ir tie ba-
tai jai atitenka. Puikus būdas iš-
mėginti, ar tinkamas modelis, ar 
batas patogus, ar gražiai ir teisin-
gai „ant kojos gula“. Žmona pa-
sako, kas negerai, kur spaudžia 
ir panašiai. Juk batai – ne kelnės 
ar suknelė, kur būtų galima kokį 
centimetrą ten ar ten užleisti. Siū-
dami batus, mes viską skaičiuoja-
me milimetrais. „Aš nežinau, kiek 
aš batų turiu“, – sako mano žmo-
na. 

– Ar turite pasekėjų, kuriems 
galėtumėte perduoti savo ama-
tą?

– Aš pats vis dar mokausi. Žino-
te, čia toks darbas – tu turi jį my-
lėti. Ir jeigu dabar reikėtų šį ama-
tą perduoti sūnui, aš nepatarčiau. 
Net jeigu man pačiam reikėtų jį 
vėl pradėti iš naujo, aš nepradė-
čiau, nes tai yra per daug sudėtin-
ga ir per mažai apmokama. Štai, 
pavyzdžiui, Amerikoje, kur dirbau, 
individualaus pasiuvimo batai kai-
nuoja nuo dviejų-trijų tūkstančių 
dolerių ir daugiau, Anglijoje –tiek 
pat svarais. Laimė, kad ir pas mus 
jau pamažu žmonės pradeda su-
prasti ir vertinti rankų darbą.

Žinote, dabar populiaru sakyti 
– „tvari Lietuva“, „žiedinė ekono-
mika“. Tai ir mano specialybė pa-
tenka į šitą sąrašą – užuot pirkus 
naujus batus, juos galima patai-
syti, persiūti. Jeigu batai ilgaau-
liai, tai tas jų aulas yra amžinas, 
juk sudyla padas, viena ar kita de-
talė. Jei žmogus atneša tokį batą, 
pakeičiame jam priekinę sudilusią 
jungtį, įdedame kailį pamušalą, 
odą, išmatuojame koją ir pagal ją 
padarome pageidaujamą noselę. 
Ir tai išeina trigubai pigiau negu 
pirkti naujus, o batai tampai ran-
kų darbo ir tarnauja ilgiau, nei bet 
kurie kiti.

– O apie ką dažniausiai pa-
svajojate?

– Kad žmonės pinigų daugiau 
turėtų. Svajonė tai toks dalykas 
– kai ką nors sugalvoji, pamąs-
tai, kaip tai padaryti, ir padarai. Ir 
tada nebelieka tos svajonės, tad 
kartais geriau nesvajoti.

Aš kartą atlikau eksperimentą, 
surašiau CV ir išsiunčiau į Ame-
riką, Kanadą, Švediją. Iš visur ga-
vau teigiamus atsakymus – tik 
važiuok. Tik aš jau buvau toje 
emigracijoje ir valgiau tą emigran-
to duoną, jau nebenorėčiau lipti 
ant to paties grėblio. 

Daug kas mano pažįstamų emi-
grantų, sugrįžusių į Lietuvą, neiš-
laikė, nusivylė ir vėl išvažiavo po 
platų pasaulį laimės ieškoti, o aš 
dėl savo amato pritapau ir pasili-
kau čia. Ir man niekur važiuoti ne-
bereikia. 

Tarptautinė batsiuvių diena 
minima lapkričio 26 d. Sveiki-
name iš anksto!

Romas Kilmanas – batsiuvys, kuriam batų netrūksta 

Romui talkina ir jo žmona Jugita / Laimos Rekevičienės nuotrauka

R. Kilmanui Amerikoje teko padirbėti vilkiko vairuotoju/ Asmeninio archyvo nuotrauka

R.Kilmanas ne tik taiso batus, bet ir sukuria vienetinius jų modelius bei pats pasiuva / Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka
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Angelų sargų dienos minėjime –padėkos ir 
apdovanojimai Druskininkų pareigūnams

Edgaras Suchanekas

Praėjusį penktadienį Alytaus 
apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Druskininkų 
policijos komisariato parei-
gūnai Švenčiausios Merge-
lės Marijos Škaplierinės baž-
nyčioje iškilmingai paminėjo 
profesinę šventę – Angelų sar-
gų dieną. 

Klebonas Vaidas Vaišvilas pa-
sveikino policijos pareigūnus ir 
palinkėjo sėkmingos tarnybos, 
neatsižvelgiant į sunkumus, ku-
riuos tenka sutikti tarnybos ke-
lyje.

 „Daromi geri darbai ne visuo-
met būna pastebėti, tačiau jie rei-
kalingi kiekvienam žmogui, mies-
telėnui ar atvykusiam svečiui, o 
tarnyba policijoje kaip tik ir yra to-
kia sritis“,– kalbėjo klebonas. 

Pasibaigus Šv. Mišioms, poli-
cijos pareigūnai prisiminė ir ty-
los minute pagerbė žuvusįjį – Vi-
daus reikalų sistemos pareigūną, 
druskininkietį Viktorą Verbickį. 

Druskininkų policijos komisaria-
to pareigūnus pasveikino ir Aly-
taus apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato viršininkas 
Alvydas Jurgelevičius. 

Profesinės šventės proga buvo 
apdovanoti labiausiai pasižymė-
ję pareigūnai. Lietuvos policijos 
generalinio komisaro įsakymu 
I – ojo laipsnio policijos pasižy-
mėjimo ženklu „Angelas sargas“ 
buvo apdovanotas Druskininkų 
policijos komisariato viršininkas 
Gintaras Krasnickas.

Alytaus apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato viršinin-
ko įsakymu II–ojo laipsnio poli-
cijos pasižymėjimo ženklu „Už 
nuopelnus“ apdovanotas virši-
la Ernestas Lukoševičius, III–ojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nepriekaištingą tarny-
bą“ apdovanotas Erikas Šimkus. 
Taip pat pareikštos padėkos ins-
pektorėms Dovilei Smaliukaitei ir 

Gabija Bagdžiūtei. Vardine dova-
na paskatintas viršila Valdas Pi-
leckas. 

Druskininkų savivaldybės mero 
ir asmeninės dovanos už sąži-
ningą darbą, profesionalumą, 
žmogiškumą, aktyvų nusikalsta-
mumo prevencijos renginių or-
ganizavimo įteiktos Reagavimo 
skyriaus viršininkui komisarui 
Juozui Grigui, Veiklos skyriaus 
vyresniajam tyrėjui komisarui 
inspektoriui Giedriui Alminui, Vei-
klos skyriaus vyriausiajam tyrėjui 
komisarui Edgarui Suchanekui. 
Reagavimo skyriaus vyriausia-
jam patruliui viršilai Andriui Klu-
sikui. 

Lietuvos šaulių sąjungos vado 
įsakymu III–ojo laipsnio Šaulių 
pasižymėjimo ženklu „Už nuo-
pelnus šaulių sąjungai“ apdova-
nota Veiklos skyriaus vyresnioji 
tyrėja, komisarė inspektorė Edita 
Vaitkevičiūtė – Urbonienė. 

Šventiniame minėjime dalyva-
vo ir policijos pareigūnai iš Len-
kijos. Tai Sokulkos policijos va-
dovas Slavomiras Kolakovskij ir 
Seinų policijos vadovas Januš 
Sepko, kurie pasidžiaugė glau-
džiu bendradarbiavimu tarp Bia-
lystoko vaivadijos policijos įstai-
gų ir Alytaus vyriausiojo policijos 
komisariato policijos teritorinių 
komisariatų. 

Druskininkų policijos komisaria-
to pareigūnai sulaukė sveikinimų 
iš Valstybės sienos apsaugos 
Varėnos rinktinės Druskininkų 
užkardos, Druskininkų priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Dai-
navos apygardos 1-osios rinkti-
nės 109 - osios kuopos vadovų.

Šventės metu pareigūnai džiau-
gėsi, jog sėkmingai pavyko įveik-
ti COVID– 19 pandemijos iššū-
kius. 

Pareigūnai linki druskininkie-
čiams būti saugiems ir atsiminti, 
jog policija visuomet vadovaujasi 
principu: „Ginti, saugoti, padėti“. 

Druskininkų policijos komisariato pareigūnai Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje iškilmingai paminėjo savo 
profesinę šventę / Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Mokytojų pagerbimo šventėje – nuoširdūs sveikinimai, 
padėkos ir puiki nuotaika

Praėjusią savaitę visa Lie-
tuva šventė Mokytojų dieną. 
Ta proga praėjusį trečiadienį 
buvo organizuotas padėkos 
vakaras Druskininkų savival-
dybės pedagogams, kuriame 
nestigo puikios nuotaikos, 
gražios muzikos, nuoširdžių 
padėkos žodžių.

 Renginyje dalyvavo rekordinis 
skaičius – beveik 250 savival-
dybės pedagogų, taip pat būrys 
garbingų svečių – Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius,  Seimo 
narys Zenonas Streikus,  Drus-
kininkų Šv. apaštalo Baltramie-
jaus parapijos klebonas, kunigas 
Algirdas Šimkus bei Druskinin-
kų Švč. Mergelės Marijos Škap-
lierinės bažnyčios kunigas, para-
pijos klebonas Vaidas Vaišvilas.

Vakaro metu garsiais aplodis-
mentais pasveikinti renginyje da-
lyvavę mokytojai senjorai, o šiais 
metais atšventusieji garbingus 
jubiliejus, buvo apdovanoti  mero 
Ričardo Malinausko sveikinimais 
ir dovanomis. Garbingus jubilie-
jus šiemet atšventė mokytojai:  
Onutė Balčiūnienė, Janina Mar-
kevičienė, Alina Vilūnienė, Rūta 
Šumskienė,  Onutė  Stravinskie-
nė ir  Marijona Galvanauskienė.

Mero padėkos už reikšmingas 
iniciatyvas, kūrybišką darbą su 
mokiniais bei bendradarbiavimą 
su kolegomis ir mokinių tėvais 
įteiktos net 15–ai praėjusiais 
mokslo metais pasižymėjusių 
pedagogų:  „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos vyr. socialinei pedago-
gei Kristinai Rūkštelienei, „Sau-
lės“ pagrindinės mokyklos rusų 
k. mokytojai metodininkei Ritai 
Zubienienei, „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos pradinio ugdymo 
vyr. mokytojai Tatjanai Kruge-
lienei, Sporto centro treneriui 
Kęstučiui Jezepčikui, ,,Atgimi-
mo“ mokyklos pradinio ugdymo 
mokytojai Laimai Dabrukienei, 
,,Atgimimo“ mokyklos istorijos 
mokytojai metodininkei Lijanai 
Lukošiūnienei, M.K.Čiurlionio 
meno mokyklos vyr. mokyto-
jui, vyr. koncertmeisteriui Danui 
Juškevičiui,  „Ryto“ gimnazijos 
choreografijos mokytojai Rū-
tai Dvorkinienei, „Ryto“ gimna-
zijos matematikos mokytojui Ze-
nonui Maskalenkai, Leipalingio 
progimnazijos pradinio ugdymo 
mokytojai Jolantai Miliuvienei, 
Viečiūnų progimnazijos pedago-
gei Gintarei Ruckutei, Viečiūnų 
progimnazijos mokytojai Aureli-
jai Zubrickaitei, lopšelio-darželio 
„Bitutė“ pedagogei Vladai Mak-
selienei,  lopšelio- darželio „Ži-
butė“ pedagogėms Astai  Bura-
gienei,  Editai Kibirkštytei.

Druskininkų savivaldybė peda-
gogams dovanojo puikų, nuo-
širdų bei linksmą vakarą su 
melodingomis atlikėjų Irūnos Pū-
zaraitės bei Mariaus Jampolsio 
dainomis, skaniomis vaišėmis, 
Druskininkų vandens parko do-
vanomis, bet svarbiausia – taip 
reikalingu padėkos ir padrąsi-
nimo žodžiu, galimybe pabū-
ti drauge po keleto iššūkių pilnų 
metų.

„Mano Druskininkai” 
informacija Mokytojų pagerbimo šventės akimirkas įamžino Robertas Kisielius
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V. Blinkevičiūtė: „Neeiliniai laikai 
reikalauja neeilinės pagalbos 

gyventojams ir verslui. Nedelsiant“

Spalio 8-9 d. Druskininkų 
„Snow Arenoje“  vyko tarp-
tautinės kalnų slidinėjimo 
varžybos, kurias  organiza-
vo Lietuvos nacionalinė sli-
dinėjimo asociacija kartu su 
„Snow Arena“, prizais prisi-
dėjo „Aqua parkas“. Per dvi 
dienas sportininkai varžė-
si 4 slalomo rungtyse. Į var-
žybas susirinko per 60 daly-
vių iš 10– ies Europos šalių: 
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Čekijos, Slovakijos, Slovėni-
jos, Graikijos, Lichtenšteino, 
Šveicarijos  ir Ukrainos. Džiu-
gu, jog šiose varžybose pui-
kiai pasirodė ir druskininkie-
čiai. 

Varžybose galėjo dalyvauti 
tik tarptautinį kalnų slidinėjimo 
kodą turintys sportininkai, nuo 
16 metų. Džiugu kad pirmose  
tokio rango varžybose druski-
ninkietė Liepa Karlonaitė pirmą-
ją dieną iškovojo  2-ąją vietą, o 

sekmadienį vėl pakartojo savo 
laimėjimą ir užėmė 2-ąją vietą. 
Ypač džiugu, jog paskutinėse 
varžybose Liepa sugebėjo nu-
galėti visus savo varžovus.   

Liepa yra Druskininkų spor-
to centro auklėtinė taip pat ats-
tovaujanti Kauno kalnų slidinė-
jimo klubui „Alpių Aidas“. Šiose 
varžybose sportininkė iškovojo 
pirmuosius tarptautinės katego-
rijos (FIS) taškus, kurie vėles-
nėse varžybose padės startuoti 
iš geresnės startinės pozicijos. 
Taip pat Liepa užsitikrino vietą 
Lietuvos rinktinėje ir ruošis Pa-
saulio kalnų slidinėjimo čem-
pionatui, kuris vyks 2023 m. 
vasario mėnesį Kuršavelyje 
(Prancūzijoje). 

Pirmąsias vietas varžybose 
užėmė Ukrainos, Slovėnijos, 
Čekijos ir Lietuvos sportininkai. 
Artimiausi startai „Snow Areno-
je“ numatomi lapkričio ir gruo-
džio mėnesiais.

Tarptautinis kalnų 
slidinėjimo sezonas 

prasidėjo Druskininkuose

Paskutinėse varžybose Liepa Karlonaitė nugalėjo visas varžoves / „Snow Arenos“ ar-
chyvo nuotrauka

Sėkmingai varžybose pasirodė ir Ukrainos komanda, kuri už paramą dėkojo „Snow 
Arenos“ vadovybei / „Snow Arenos“ archyvo nuotrauka

www.blinkeviciute.eu

Vilija Blinkevičiūtė: „Ši krizė turi būti solidarumo, naštos ir milžiniškų pelnų dalijimosi su vi-
sais laikas.“

Rimantas Kazlauskas

Europos Parlamentas para-
gino valstybes nares ir Euro-
pos Komisiją nedelsiant imtis 
veiksmų, kad būtų apginta pa-
grindinė gyventojų teisė turėti 
įperkamą šilumą bei elektros 
energiją.

„Pasiuntėme aiškų signa-
lą visoms valdžioms ir tiems, 
kurie lobsta šios energeti-
nės krizės metu. Reikia dau-
giau sprendimų, kad žmonės 
nebūtų priversti rinktis tarp 
maitinimosi ir šildymo, o įmo-
nės išliktų gyvybingos“, - Eu-
ropos Parlamento rezoliuci-
ją komentuoja jo narė Vilija 
BLINKEVIČIŪTĖ.

Gerbiama Vilija, kaip Jūs as-
meniškai vertinate šią Euro-
pos Parlamento rezoliuciją?

Visų lygių ES ir valstybių vado-
vai paraginti nedelsiant (pakar-
tosiu šį žodį – NEDELSIANT) 
spręsti problemas dėl kylančių 
kainų neigiamo poveikio žmo-
nėms ir įmonėms. Neeiliniai lai-
kai reikalauja neeilinių sprendi-
mų. 

Kokius pagalbos gyvento-
jams siūlymus išskirtumėte?

Europos Parlamentas ragi-
na valstybes nares svarstyti ga-
limybę krizės laikotarpiu viso-
je ES netaikyti pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) pagrindiniams 

maisto produktams, palengvinti 
prieigą prie svarbiausių prekių ir 
kovoti su maisto trūkumu bei ky-
lančiomis būsto kainomis. Šis ra-
ginimas skirtas  pirmiausia toms 
valstybėms, tarp kurių ir Lietu-
va, kurios netaiko net lengvatinio 
PVM tarifo svarbiausiems mais-
to produktams.  

 Europos Parlamentas perspė-
ja valstybes nares, kad energija 
neturėtų būti atjungiama vartoto-
jams, kurie neįstengia susimokė-
ti didėjančių energijos sąskaitų. 
Pažymėta, kad būtina vengti ir 
tokių žmonių iškeldinimo.

O kaip dėl verslo, pramonės?
Ir vėl – nedelsiant – palengvin-

ti naštą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, pirmiausia energijai 
imliems pramonės sektoriams. 
Tik taip galime padėti išsaugoti 
darbo vietas.

Europos Parlamento socialde-
mokratai siūlė išskirti maisto ga-
mybos sektorių, šiam sektoriui 
taikyti išskirtines kainų „lubas“, 
kad būtų išvengta itin spartaus 
maisto kainų didėjimo. Lietuvai, 
kur rekordinė infliacija, tai labai 
aktualu.

Dar kovo pabaigoje Europos 
Parlamentas paragino valstybes 
nares ir Europos Komisiją nedel-
siant užtikrinti didesnę maisto 
produktų gamybą. Dauguma ES 
valstybių išgirdo šį raginimą, pri-
ėmė vienokius ar kitokius spren-
dimus.

Svarbu ir tai, kad Europos Par-
lamentas siūlo taikyti tokius pa-
čius užimtumo rėmimo me-
chanizmus kaip ir pandemijos 
siautėjimo metu: subsidijos dar-
bo vietoms išsaugoti ir laikinai 
nedirbantiesiems.

Kas siūloma dėl energetikos 
sektoriaus?

Trumpai ir tik vienu aspektu: 
įmonės, kurios gavo naudos iš 
nenumatyto pelno, turi padėti su-
švelninti neigiamą krizės poveikį. 
Pirmiausia tai taikoma energeti-
kos sektoriaus kompanijoms, ku-
rios šiuo metu santykinai pigiai 
gamina elektrą. Pajamos iš ne-
numatyto pelno turėtų būti skir-
tos gyventojams ir įmonėms. 
Žalios naftos, gamtinių dujų, an-
glių ir naftos perdirbimo sektorių 
įmonėms siūloma nustatyti soli-
darumo įnašus.

Dar kartą labai aiškiai pasaky-
ta: šios krizės metu niekam ne-
turėtų būti leista krautis pasa-
kiškus pelnus žmonių ar įmonių 
sąskaita. Šią žiemą tokios teisės 
neturi niekas. Ši krizė, ši žiema 
turi būti solidarumo, naštos ir ne-
planuotai gautų milžiniškų pelnų 
dalijimosi su visais laikas. 

Dėl principo – perskirstyti pigiai 
elektrą gaminančių įmonių vadi-
namuosius viršpelnius – jau su-
sitarė ES energetikos ministrai. 
Lietuvai tai reiškia, kad laukia 
derybos su didžiausia elektros 
tiekėja Švedija, iš kurios tų virš-
pelnių ir tikimės. Sutartis turi būti 
pasirašyta iki gruodžio 1 dienos. 
Derybas kontroliuos Europos 
Komisija. Labai tikiuosi, kad Lie-
tuvai pavyks, o visuomenė bus 
informuota apie sprendimų nau-
dą.

Europos Parlamentas taip pat 
siūlo įvesti kainų lubas dujoms, 
taip pat ir dujoms, kurios naudo-
jamos elektrai gaminti. Tai leistų 
sumažinti elektros kainą visoje 
ES. Deja, kol kas tokio sutarimo 
tarp visų ES valstybių nėra.

Užsakymo Nr.: MDR-376-01

VšĮ Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centras 
(PSPC) sulaukia tėvų kreipi-
mųsi dėl  medicinos pažymų 
išdavimo vaikų nelankymui 
pateisinti. Darželių, mokyklų, 
būrelių nelankymui pagrįs-
ti kai kur vis dar reikalauja-
ma ne tik nebeegzistuojančių 
pažymų 094/a, kuriomis bū-
davo pateisinamas nelanky-
mas, bet ir išrašų iš medicini-
nių dokumentų ir e. sveikatos 
sistemos, kur yra itin jautrūs 
sveikatos duomenys apie dia-
gnozę, atliktus tyrimus, jų re-
zultatus, paskirtus  vaistus, 
kurie neturi nieko bendra su 

vaikų ligos pateisinimu.
Informuojame, kad nuo  2019 

m. rugsėjo gydytojai neišduoda 
vaikų sveikatos pažymų ,,Medi-
cininė pažyma dėl neatvykimo 
į darbą, darbo biržą ar ugdymo 
instituciją“ (forma Nr. 094/a), ku-
riomis buvo pateisinamas vaikų 
neatvykimas į ugdymo įstaigą. 
Pažymime, kad ugdymo įstaigos 
pačios  pasitvirtina savo mokinių 
pamokų ar ugdymo dienų lanko-
mumo apskaitos tvarką ir nusi-
stato praleidimą pateisinančius 
dokumentus, pateisinimo būdus, 
kuriuos gali pateikti tėvai.

Druskininkų PSPC 
informacija

Aktuali informacija dėl medicinos pažymų
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Spalio pradžioje, minint 
druskininkiečio miškinin-
ko Vytauto Urnevičiaus 
100-ąsias gimimo metines, 
dienos šviesą išvydo dr. An-
tano Lankelio sudaryta kny-
ga „Girių dabintojas“, į kurią 
sugulė šio permainingą gyve-
nimą nugyvenusio žmogaus 
biografijos faktai, rankraš-
čių ištraukos, spaudos pu-
blikacijos, artimųjų, kolegų, 
bendradarbių pasakojimai 
apie rekreacinės, sveikatini-
mo paskirties „Saulės tako“ 
ir „Žvaigždžių orbitos“ kūrė-
ją, originalių formų mažosios 
architektūros statinių suma-
nytoją, projektuotoją ir reali-
zuotoją. 

Spalio 6 d. Druskininkų savi-
valdybės viešojoje biblioteko-
je įvyko šios knygos sutiktuvės. 
Pasidžiaugti nauju leidiniu, pa-
sidalyti prisiminimais apie miš-
ko garbintoją, gamtos vertybių 
puoselėtoją V. Urnevičių sugu-
žėjo gausus pulkas druskinin-
kiečių ir miesto svečių.

„V. Urnevičius buvo ne tik ko-
lega, bet ir mokytojas, pavyzdys 
gyvenime ir darbe. Vos susipa-
žinus, paaiškėjo – tai žmogus, 
turintis didelį potencialą. Jis ži-
nojo, ką daro ir sakė tik tai, ką 
tikrai žinojo. Tarsi saulėtą sty-
gą jis nutiesė unikalų „Saulės 
taką“, kuriuo žingsniavo, sėmėsi 
sveikatos ir Ratnyčėlės vaizdais 
gėrėjosi tūkstančiai poilsiautojų. 
Savo kūriniais jis suderino gam-
tą ir rekreacinius žmogaus po-
reikius. Gamtos išteklių poveikį 
sveikatinimui pradėjo nagrinė-
ti mokslininkai, sveikatos prie-
žiūros specialistai. Tačiau jo 

paties gyvenimas toli gražu sty-
gos nepriminė, o nuolatinis dar-
bas jo rankas „padabino“ nuos-
paudomis“, – apie miškininką V. 
Urnevičių kalbėjo knygos suda-
rytojas, geografijos mokslų dak-
taras A. Lankelis.

„Jis buvo tarsi Mikelandželas 
– kurio darbo imdavosi, tą ir su-
gebėdavo padaryti. Jo skulptū-
romis išpuoštas „Saulės takas“ 
yra įrašytas į kurorto istoriją“, – 
V. Urnevičiaus nuopelnus įvar-
dijo gydytojas, sanatorinio gy-
dymo ir sveikos gyvensenos 
propaguotojas Jonas Valskys. 
Ilgus metus kurorto sanatorijose 
ir kitose įstaigose vadovaujamą 
darbą dirbęs J. Valskys papasa-
kojo, kad planuojant šią dozuoto 
pasivaikščiojimo trasą, konku-
ravo dvi tendencijos – Rimvydo 
Mickevičiaus, tuo metu dirbu-
sio „Komprojekto“ Druskininkų 
skyriaus vyriausiuoju architek-
tu, ir Karolio Dineikos, Gydomo-
sios fizinės kultūros ir klimato 
terapijos parko vadovo, gavusio 
valdžios užduotį kuo greičiau 
įrengti pasivaikščiojimo taką. 

Sveikos gyvensenos šalinin-
kas Karolis Dineika ir girininko 
pavaduotojas Vytautas Urne-
vičius nepritarė „Komprojekte“ 
parengtiems eskizams, beto-
no ir metalo veržimuisi į gam-
tą. Kadangi projektą ir sąmatą 
patvirtinti skubos tvarka nebu-
vo įmanoma, centrinės valdžios 
užduotį patikėta įgyvendinti miš-
kininkams. V. Urnevičius jau tu-
rėjo savo viziją. Jis suprato, kad 
žmonės veržiasi keliauti ten, kur 
naudinga jų sveikatai. Jam buvo 
aišku – jei kūrinys įdomus, visi 
eina jo pasižiūrėti. 

Tad Ratnyčios slėnyje iš krei-
vuolių buvo suręstos grakščios 
pavėsinės, išraityti suoleliai, 
upelės krantus sujungė žavin-
gi tiltukai. „Saulės takas“ tapo 
labai populiariu maršrutu, su-
teikiančiu galimybę žygeiviams 
pailsėti vaizdingoje gamtoje. V. 
Urnevičius taip pat pasiūlė po-
ilsiautojams sėsti ant dviračių. 
Takas „Žvaigždžių orbita“ (iš 
pradžių jis vadintas „Grigo ra-
tais“) buvo jo idėja. Šis dvira-
čių maršrutas ir šiandien yra 
patrauklus traukos objektas, pa-
geidaujamas turizmo paslaugų 
produktas. Be to, V. Urnevičius 
sumanė „Saulės tako“ krašto-
vaizdį paįvairinti vandens vei-
drodžiu – Ratnyčios užtvanka. 
Dėl tvenkinio dydžio virė aršios 
diskusijos: vieni buvo už dideles 
marias, kiti – priešingai. Kuror-
tų valdymo tarybos pirmininkas 
Vytautas Gurauskas nepritarė 
„jūrai“ ir paskelbė, kad įrengus 
didelį vandens telkinį, oro tem-
peratūra kurorte sumažėtų 0,5 
laipsnio. Galiausiai buvo atsi-
žvelgta į V. Urnevičiaus nuomo-
nę – jis pasisakė už tvenkinio 
iškasos ploto sumažinimą. V. 
Urnevičius turėjo ir daugiau vizi-
jų: siūlė Ratnyčios vandenis pa-
naudoti sveikatinimo procedū-
roms, įrengiant mini SPA, ketino 
poilsiautojus iš „Saulės tako“ į 
miestą sugrąžinti arklių traukia-
momis karietomis. Upelės „įdar-
binimui“ rekreacijos tikslais pri-
tarė architektas Romualdas 
Šilinskas, šalies kurortuose su-
projektavęs ne vieną išskirtinį 
pastatą, tačiau laikai pasikeitė, 
ir šie planai nebuvo įgyvendinti.

„V. Urnevičius pasižymė-
jo meno vertės pajautimu, tu-
rėjo kūrybinę gyslelę. Į Druski-
ninkus jis atvyko tinkamu laiku, 
kai Dzūkijos šiluose buvo šim-
tai galingų kreivuolių, o šian-
dien tokių jau nebūtų įmanoma 
rasti. Kiekvieną įdomų kreivuolį 
miškininkas įsidėmėdavo ir ne-
leisdavo jam be naudos pražū-
ti, – prisiminimais dalijosi meno 
kūrėjas, daugkartinis Lietuvos 
liaudies dailės konkursų „Auk-
so vainikas“ regioninių turų lau-
reatas Antanas Česnulis. – Pu-
šyne besislepiančios kavinės 
„Alka“ baldai yra ypatingi miš-
kininko V. Urnevičiaus kūriniai. 
Vargu, ar kas nors šiandien su-
gebėtų tokius kreivuolių baldus 
sumeistrauti, kokie yra „Alkos“ 

interjere. V. Urnevičius mokė-
jo kreivuolius idealiai sukompo-
nuoti, kiekvieną baldą šlifavo, 
dailino stiklo šuke. „Alką“ tikslin-
ga paskelbti saugomu objektu, 
bent tentą virš šio pastato rei-
kėtų įrengti. Gaila, kad „Saulės 
take“ mažoji architektūra yra su-
niokota, išdaužyti statinių stoge-
liai, todėl unikalūs kūriniai pūs-
ta, daugelis jų jau negrįžtamai 
prarasti“.

„V. Urnevičius užeidavo į bibli-
oteką, kurioje dirbau, – pasa-
kojo lituanistė Eugenija Sidara-
vičiūtė. – Jis buvo jaunatviškas 
žmogus. Kai sužinojau apie jo 
praeitį sovietiniuose gulaguose, 
stebėjausi, kad tiek kančių pa-
tyręs žmogus išliko toks kūry-
bingas, sugebėjo tiek daug su-
kurti.“ E. Sidaravičiūtė renginio 
dalyviams priminė dramatiškos 
V. Urnevičiaus biografijos įvy-
kius. Už žuvusio partizano, dir-
busio girininku, laidotuvių or-
ganizavimą kapinėse miškų 
urėdas V. Urnevičius buvo areš-
tuotas ir nuteistas 10 metų lage-
rio ir 5 metus tremties. Tas parti-
zanas buvo kunigo Konstantino 
Gajausko jaunesnysis brolis Ka-
zys. V. Urnevičius kalėjo Ar-
changelsko lageriuose, vėliau 
Taišete, Omske. Išvežtas į trem-
tį, kasė anglį Karagandos šach-
tose. Žiauri būtis, nuolatinis ba-
das išsekino kalinio sveikatą. 
Medikai nustatė ketvirtą skor-
buto stadiją, vyro svoris nukrito 
iki 45 kilogramų. Ne kartą gilti-
nė žvelgė jam į akis. Kai V. Ur-
nevičius grįžo į Lietuvą, tėvas jo 
nepažino.

Biomedicinos mokslų dakta-
ras Mindaugas Lapelė, aktyvus 

gamtos puoselėtojas, juokavo, 
kad V. Urnevičius sugebėjo pa-
keisti lietuvių liaudies patarlę, 
jog miške daugiau kreivų me-
džių nei tiesių. Miškininkui už-
baigus darbus, kreivuolį girio-
je aptikti tapo neįmanoma. Su 
V. Urnevičiaus išėjimu baigė-
si ir rekreacinių objektų staty-
bos. Tačiau miškininko idėjos 
nepražuvo, jas perėmė Dzū-
kijos nacionalinis parkas. Par-
ko lankytojai, apkeliavę dauge-
lį Lietuvos vietovių, pastebėjo, 
kad tik dzūkai turi tokias pavė-
sines, kitur į jas panašių nema-
tyti. V. Urnevičius buvo žmogus, 
kuris jautė gamtos įvairovę, su-
prato, kur reikia patupdyti pavė-
sinę. M. Lapelė taip pat išreiškė 
savo nuomonę, kad Alkos tven-
kinys pražudė „Saulės taką“, 
pasiglemžė jo grožį.

V. Urnevičiaus bičiuliai prisi-
minė susibūrimus jo namuose. 
Šeimininkas visus pavergda-
vo savo nuoširdumu, vaišingu-
mu, taktišku humoru, aktoriniais 
sugebėjimais. Vytautas ir Liu-
cija Urnevičiai svečius pama-
lonindavo savo gamybos vynu. 
Jo nuostabaus, subtilaus skonio 
niekas iki šiol nepamiršo...

Renginį paįvairino Trečiojo 
amžiaus universiteto moterų vo-
kalinio ansamblio „Vakarėjant“ 
(vadovė Virginija Šedienė) atlie-
kamos dainos apie mišką, auk-
sinį rudenį, viltingas svajones.

Dalyviai ne tik įsigijo knygų 
apie jubiliatą, bet ir pasigrožėjo 
meno kūrėjos Raimondos Bolie-
nės grafikos darbais, kuriuose ji 
užfiksavo „Saulės tako“ vaiz-
dus, prieš 50 metų V. Urnevi-
čiaus sukurtas pavėsines. 

Paminėtas Druskininkų apylinkių dabintojo Vytauto 
Urnevičiaus jubiliejus

Nuo spalio 10 d. iki  lapkri-
čio 5 d. Druskininkų savival-
dybės viešojoje bibliotekoje 
– eksponuojama audimo par-
oda „Dzūkijos dzyvai. Nuaus-
ta ir parėdyta“. 

Parodos kuratorė, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos Dzū-
kijos skyriaus pirmininkė Mo-
desta Tarasauskienė, pasakoja 
kuo ši audimo paroda išskirtinė: 
„Tradicinis audimas rankomis 
jau senokai laikomas nykstan-
čiu amatu ir siekiant jį išsaugot 

bei tą situaciją pakeisti, vyks-
ta įvairūs mokymai. Tačiau ne-
užtenka demonstruoti ir mokyti. 
Kad amatas gyvuotų, jo rezulta-
tai, sukurtas produktas turi būti 
naudojami ir pageidautina, kuo 
dažniau, tai yra buityje, apran-
goje. Kad tai vyktų, esant dide-
lei alternatyvų pasiūlai, reikalin-
ga išplėsti vartojimo situacijas, 
suteikti papildomą vertę. Ši par-
oda – pavyzdys, kaip tai galima 
daryti“.

Parodoje eksponuojami prak-

tiški rankų darbo audimo pritai-
kymo būdai.

Laima Griškevičienė, audžian-
ti Viečiūnuose, išmoningai pri-
taiko audinio fragmentus. Paro-
doje eksponuojamos jos kurtos  
rankinės, stalo aksesuarai, su-
knelė, net hamakas.

Algimantas Matonis Rumšiš-
kių liaudies buities muziejuje 
įkūręs audimo dirbtuves, audžia 
skaras, šalius, prijuostes, jo 
darbo rezultatai puošia net an-
samblius scenoje įvairių šven-

čių metu.
Dalia Dambrauskienė specia-

lizuojasi juostose, jos išskirtinu-
mas – iš jų pagaminti diržai.

Akvilė Bridikienė sąmoningai 
surenka paveldėtus ir dažnai 
anūkams nereikalingus divo-
nus bei rankšluoščius ir paver-
čia juos dizaino kūriniais – švar-
kais, liemenėmis, rankinėmis 
bei kosmetinėmis.

„Užsukite pasigrožėti ir pasi-
semti idėjų, kaip išmoningai gali 
būti pritaikyti tradicinio audimo 

amato gaminiai, naudokite savo 
senelių, mamų divonus, džiau-
kitės galėdami liesti tokius ar-
timų rankų sušildytus kūrinius“ 
– kviečia Modesta Tarasauskie-
nė.  

Projektą dalinai finansa-
vo Lietuvos kultūros taryba, 
eksponavimą remia Druski-
ninkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka. 

Viešojoje bibliotekoje– audimo paroda „Dzūkijos dzyvai. Nuausta ir parėdyta“

Renginį paįvairino Trečiojo amžiaus universiteto moterų vokalinio ansamblio „Vakarė-
jant“ atliekamos dainos / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Apie miškininką V.Urnevičių kalbėjo knygos sudarytojas, geografijos mokslų daktaras 
A.Lankelis / Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka



2022 m. spalio 13 d.                                                          Savaitraščio Nr. 37610

Druskininkuose, Pramonės g. 5 
 išnuomojamos 3 kabinetų patalpos biurui:  

antras aukštas, bendras plotas – 65,84 kv. m
Tel. pasiteirauti – 8 699 43005

Mūro, betonavimo ir kiti statybos darbai.
Tel. 8 636 27602

Trinkelių klojimas, griovimo darbai, medžių pjovimas ir kiti 
statybiniai lauko darbai. Tel. +37062875156

Griovimo darbai ir šiukšlių išvežimas. 
Tel. 8 625 71804

ŠAUNI „SPA VILNIUS“ KOMANDA KVIEČIA PRISIJUNGTI:

kambarines (-nius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai.
Virėjas (-jus), atlyginimas nuo 1500 eurų, mokami priedai.

Padavėjas (-jus), atlyginimas 800-1000 eurų, mokami priedai.
Barmenes (-us), atlyginimas nuo 900-1200 eurų, mokami priedai.

Kreiptis tel. +370 313 51529 ir +370 611 19020,  
el. p. karjera@spavilnius.lt

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

Kokybiškai ir už gerą kainą 
atliekami vidaus apdailos 

darbai. Tel. 8 676 01689

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

AKCIJA -30 %

Akcija galioja iki lapkričio 30 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

Atlikite širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų programą

Gražiausia melodija – 
sveikos širdies ritmas

43 €
Kainos nuo

61 €

Širdies ir 
kraujagyslių ligų 

tyrimų programos

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12

DRUSKININKAI
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PADĖKA

Staiga mirė artimiausias žmogus – Mamytė, 
mūsų šviesa, meilė Aušra Kibartienė. 

 Už visokeriopą pagalbą, nuoširdžią užuojautą 
ir supratingumą širdingai dėkojame šeimos 

gydytojai Birutei Vilkaitienei, Greitosios 
medicinos pagalbos medikams, Druskininkų 
parapijos klebonui Vaidui Vaišvilui, kolegoms 
iš Pedagoginės-psichologinės tarnybos bei 

„Saulutės“ sanatorijos, „Atgimimo“ mokyklos 
mokytojams, draugams, kaimynams ir visiems, 

buvusiems šalia ir palaikiusiems mus šią sunkią 
netekties valandą. 

Pagarbiai dukros Skaidra ir Monika su šeimomis

RENGINIAI
Spalio 14 d. 12 val. Švietimo 
centre vyks Trečiojo amžiaus 
universiteto paskaita „Pirm-
ieji kosminio teleskopo Webb 
pasiekimai“. Lektorius – Vytau-
tas  Piešina

Spalio 14 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje Alfonso Šuliausko 
portretų parodos atidarymas

Spalio 19 d. 17 val. 
Viešojoje bibliotekoje Hen-
riko Gudavičiaus, Algimanto ir 
Mindaugo Černiauskų knygos 
,,Tylos ir senovės ieškojimai‘‘ 
pristatymas

Spalio 21 d. 16 val. Viešojoje 
bibliotekoje vyks poezijos skai-
tymai ,,Tolstantis spalvų šokis‘‘. 
Organizatorius – Druskininkų 
PMMA ,,Branduma”

Spalio 22 d. 19 val. Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje – 
Vargonų muzikos koncertas. 
Dalyvaus Živilė Survilaitė 
(vargonai), muzikos mokyklos 
„Lyra“ choras „Cantus gracilis“ 
(vad. R. Aidukas, chormeisteris 
E. Steponavičius) ir kanklių 
ansamblis (vad. V. Gečaitė). 
Programoje – M. K. Čiurlionio, 
J. Naujalio kūriniai

PARODOS
Audimo paroda „Dzūkijos 
dzyvai Viešojoje bibliotekoje. 
Nuausta ir parėdyta“. Paroda 
veiks iki  lapkričio 5 d.
 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) veikia Di-
anos Lukošiūnaitės pop-
ieriaus karpinių paroda 
„Druskininkietiškai vilnietiškas 
pokeris“ ir Gretos Alice didžiųjų 
iliustracijų paroda pagal R. 
Gavelio romaną „Vilniaus pok-
eris“

Iki spalio mėn. 16 d. V. K. Jo-
nyno galerijoje (Turistų g. 9, 
Druskininkai) eksponuojama 
tarptautinio tapytojų plenero 
„Šlavantas 2022” darbų paroda 

Nuo spalio mėn. 19 d. 
eksponuojama Jūratės 
Kazakevičiūtės personalinė 
paroda ,,Regėjimai, slaunieji 
medeliai ir kitos gyvastys” V. 
K. Jonyno galerijoje (Turistų 
g. 9, Druskininkai). Parodos 
atidarymas spalio 22 d. 15 
val.

Iki spalio 29 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks Appias Albina 
grafikos paroda „Laikas“. 

Iki spalio 29 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks Annos Voloshko 
skulptūros paroda „Paraleliniai 
pasauliai“. Parodos pristaty-
mas – spalio 7 d. 17 val.

Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
paroda „Lietuvos prabavimo 
rūmams – 100 metų“

Druskininkų miesto muziejaus 
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 
37) veikia Artūro Maksimiliano 
paroda „Iliuzijų piramidė“

Iki sausio 5 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) eksponuo-
jama paroda „M. K. Čiurlionio 
atvirlaiškiai“

Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Kizį, jo šeimą ir 
visus artimuosius dėl Tėvelio netekties, skausmą 
tesumažina šviesus Jo prisiminimas ir nuoširdi 

mūsų užuojauta.

UAB „Drusta“ kolektyvas

Mirus Edvardui Šimkui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną, dukrą ir sūnų.

Laiptinės kaimynai

Reikalingas darbuotojas (-a)  
dirbti kebabų kioske. Tel. 8 681 17854

Mieli pacientai,
„Druskininkų Pušyno  klinikoje“ pradėjo dirbti 
gydytoja otorinolaringologė (LOR) Ieva Rastenienė. 
• Gydytoja konsultuoja vaikus ir suaugusius.
• Diagnozuoja bei paskiria gydymą sergant 

įvairiomis ūmiomis bei lėtinėmis nosies, ausų, 
ryklės, gerklų ir balso stygų ligomis. 

• Konsultuoja dėl klausos reabilitacijos, klausos 
aparatais bei implantuojamaisiais implantais 
klausimais. 

Registracija telefonu 8 (313) 45969 arba 
 per e. sveikata.

2022 m. spalio 14 - 16 d. Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji 
rinktinė organizuoja karių pratybas „Plėšrus 

Vanagas 2022“ Lazdijų, Varėnos rajonų ir 
Druskininkų savivaldybėse. 

Pratybų metu bus naudojamos imitacinės 
priemonės, vyks karių judėjimas šviesiu ir tamsiu 

paros metu.

Daugiau informacijos tel. +370 315 51865 ir  
+370 614 17629

https://www.facebook.com/KASP1R/

Druskininkų globos ir slaugos namai
siūlo darbą pilnu etatu slaugytojo padėjėjui 

(-jai) darbui pamainomis.
Kreiptis tel. +370 684 62855

Klevo lapų demėtligė arba 
kitaip – klevinis žvynokas 
(lot. - Rhytisma acerinum) – 
juodos dėmės, rudenį išryš-
kėjančios ant gražių gels-
tančių klevo lapų. Šiemet 
stebimas ypatingas šios li-
gos atvejų pagausėjimas.

Klevinis žvynokas – tai grybų 
Rhytisma acerinum (Pers:Fr.) ir 
Rhytisma punctatum Fr. sukelia-
ma klevo lapų liga. Ji pasirodo 
antroje vasaros pusėje, ant kle-
vų lapų pasirodant juodoms, iš-
kilioms, blizgančioms, iki 2 cm 
skersmens dėmėms, kartais 
su gelsvu apvadu. Šios dėmės 
– tai grybo stromos, sudary-
tos iš labai tankiai į kompaktiš-
ką masę suaugusių grybienos 
hifų. Dėmės atsiranda pradinė-
je apsikrėtimo stadijoje, apsi-
krėtusiuose lapuose stipriai su-
intensyvėjus fotosintezei.

Dažniausiai liga pastebima lie-
pos – rugsėjo mėnesiais, tačiau 
labiau išryškėja rudenį, kai klevų 
lapai pradeda gelsti. Liga gali pa-
žeisti įvairaus amžiaus medžius.

Klevų dėmėtligė plačiai papli-
tusi klevynuose, parkuose, alė-
jose ir kituose miestų želdiniuo-
se. Juodulių sukeltos dėmės ant 

klevų lapų kiekvienais metais 
apima apie 50 procentų jų pa-
viršiaus. Šis grybas augalui di-
desnės žalos nedaro, tačiau la-
bai dėmėti lapai gerokai mažiau 
asimiliuoja deguonies, todėl 
anksčiau nukrinta. Dėl to ateity-
je gali sumažėti medelių prieau-
giai.

Apsaugoti jaunus medelius 
nuo šios infekcijos galima api-
purškiant juos bordo skysčiu ar 
kitais fungicidais. Labai veiks-
minga ligos naikinimo priemonė 
yra lapų rinkimas ir naikinimas. 
Ypač naudinga sugrėbtus lapus 
kompostuoti, nes komposte su-
yra infekcijos pradai.

Informaciją apie šią ligą gali-
ma rasti Valstybinės miškų tar-
nybos interneto svetainėje čia: 
https://kenkejai.amvmt.lt/index.
php/infekcines-ligos/spygliu-la-
pu-ligos/klevo-lapu-demetlige

Valstybinė miškų tarnyba yra 
įstaiga prie Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministerijos, įgy-
vendinanti valstybės politiką 
gamtos išteklių (miškų, augalų 
nacionalinių genetinių išteklių) 
valdymo srityje.

Stebimas klevinio žvynoko 
pagausėjimas

Užsakymo Nr.: MDR-376-02
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2022.10.15 d.
Šeštadienis

2022.10.14 d.
Penktadienis

2022.10.16 d.
Sekmadienis

2022.10.17 d.
Pirmadienis

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Ad Astra.
23:25 Dimensijos.
01:15 Drumsti vandenys.
03:45 Kubos voratinklis.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Anonimė.
23:25 Snaiperis 3.
01:15 „FTB. Ieškomiausi“.
02:15 „Legendų biuras“.

06:35 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
07:05 „Žmogus-voras“.
07:35 „Deksterio laboratorija“.

08:05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 Princesė Gulbė muzikos šalyje.
10:45 Ciucikas.
12:30 Kosminis krepšinis.
14:10 Piko valanda 3.
16:00 Vagis policininkas.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 „Pasislėpusi Palanga. 
Dviveidė Palanga.“ 

08.40 Televitrina “Sveikatos kodas”.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. Laida apie pirties 
malonumus. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00  „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mama“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50  „Aiškiaregė“.
03.35 Lietuvos mokyklos. 
04.00 Būsto anatomija. 
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Švarūs miestai – švari Lietuva. 
05.35 Vantos lapas. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Kova už būvį“.
08:00 „Pričiupom!“.

09:00 Miško atspalviai.
09:30 Gyvenu čia. 
10:00 „Gyvūnų socialiniai tinklai“.
11:05 „Neįtikėtini gyvūnai“.
12:10 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai. Revizija“.
13:20 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Vil-
niaus „Rytas“ - Jonavos „CBet“. 
19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou. 
22:00 Nusikaltėlių šalis.
00:10 Anonimė.
02:05 „Amerikietiškos imtynės“.

06:30 „Kikumba. Kovos dėl 
karūnos“.
06:50 „Zigis ir Ryklys“.
07:00 „Žmogus-voras“.

07:30 „Deksterio laboratorija“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
08:50 Meškiukas Jogis.
10:25 Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi.
12:00 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis.
13:45 Stepfordo moterys.
15:35 Policijos akademija 7. Misija Mas-
kvoje.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. 
22:10 Rocketman.
00:35 Žaidimų vakaras.
02:35 Zūlanderis 2.

06.00 „Juvelyrų klanas“.
07.00 „Juvelyrų klanas“.
08.00 Kuriantys Lietuvą. Pa-
meistrystė.

08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Gyvenimas versle.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveikatos kodas.
12.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valatka. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje.
19.00 „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos mokyklos. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.00 „Teisingumo agentai“.
02.50 „Aiškiaregė“.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato II-asis etapas. 

08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
10:00 Užmirštieji Malaizijos miškai.
11:10 „Neįtikėtini gyvūnai“.
12:20 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
13:25 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
14:25 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus „Wolves“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 Mirtinas ginklas 4.
01:15 „Gyvi numirėliai“.
02:15 Nusikaltėlių šalis.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, 
Šnipas.
01:00 „Sūnus paklydėlis“.
02:00 Rocketman.
04:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Vantos lapas. 
05.45  Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė. 
06.30 „Reali mistika“.

07.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Misija: laukinė gamta“.
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 Pirmi kartai. 60+. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Turbo“. 
21:20 „Karas už beždžionių planetą“.
00:20 „Poltergeistas“.
02:10 „Rembo. Paskutinis kraujas“.
04:10 „Įstatymo vardu“ .

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.
07:00 „Transformeriai. Kiber-

netinė Visata“.
07:30 „Bailus voveriukas“ 
08:00 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Į sveikatą!“. 
09:30 „Sėkmės istorijos“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Kosmosas. Erdvės ir laiko odi-
sėja“.
12:30 „Napoleonas“.
14:05 „Dykumos daktarė“.
16:05 „Skuba tik kvailiai“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Volstryto Vilkas“.
01:10 „Dramatiškos gaudynės“.
03:05 „Pavojinga tiesa“.
04:55 „Elementaru“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 PREMJERA „Bjaurusis ančiu-
kas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Saugus prieglobstis“.
00:55 „FTB“.
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Moderni šeima“.
03:25 „FTB“.
04:25 „Tai – mes“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios.
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Istorijos perimetrai. Dokumenti-
nė apybraiža. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Bendrom jėgom. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Deimantai amžiams.
00:45 Aukšta klasė 3.
02:15 Istorijos detektyvai. 
03:10 Kas ir kodėl? 
03:40 Kaip atsiranda daiktai.
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių roju.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmo-

nės. 
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom. 
08:30 Mano pasas meluoja. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Miestų paslaptys.
12:50 Šešėlių žemė.
13:50 Jaunasis Morsas.
15:20 Gimę džiaugtis.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Beatos virtuvė. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Svajonių duetai. 
22:40 Neliečiamieji.
00:30 Po merginų sijonais.
02:25 Deimantai amžiams.
04:25 Jaunasis Morsas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos. 
07:00 Veranda. 

07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Kelionės vaizdingiausiomis pa-
saulio upėmis.
12:50 Laukinės Azijos paslaptys.
13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės.
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Jaunieji slaugytojai.
21:45 Nerti į gyvenimą.
23:15 Didysis diktatorius.
01:20 Neliečiamieji.
03:10 Laukinės Azijos paslaptys.
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:25 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Mano vieta.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
11.10 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV. 
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Grupės “Patruliai” koncertas
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.

20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 Grupės “Patruliai” koncertas
02.30 Gyvenimas versle. 
03.00 Laisvės TV. 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Ežiukas Sonic.
21:25 Žaidimų vakaras.
23:30 Zūlanderis 2.
01:35 Ad Astra.

06:00 „Triukšmingi namai“.
06:30 „Slibinų dresuotojai. Pa-
šėlusios gaudynės“.
07:00 „Transformeriai. Kiber-

netinė Visata“.
07:30 „Bailus voveriukas“.

08:00 „Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Lemūrų salos gaujos“.
13:10 „Šaunus tėtukas“.
15:10 „Namo su laikrodžiais paslaptis“.
17:20  „Starkus stato“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 „Bornas. Sunaikinta tapatybė“.
00:30 „Karas už beždžionių planetą“.

10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.



2022 m. spalio 13 d.                                                          Savaitraščio Nr. 37613

2022.10.18 d.
Antradienis

2022.10.19 d.
Trečiadienis

2022.10.20 d.
Ketvirtadienis

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „Nacionaliniai darbo ypatumai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Kė-
dainių „Nevėžis–Optibet“ - Šiaulių 
„Šiauliai“. 
21:00 Baltųjų rūmų šturmas.
23:45 „Juodasis sąrašas“.
00:45 „Gyvi numirėliai“.
01:45 Mirtinas ginklas 4.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Artimi priešai.
00:15 „Sūnus paklydėlis“.
01:15 Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, 
Šnipas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Švarūs miestai – šva-

ri Lietuva. 
08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
11.00  „Pėdsakas“.
12.00 Sveikatos kodas. 
12.30 Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė.
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. Informacinė publi-
cistinė laida.
16.20 Sportas.
16.30 „Mama“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Pirmininko diplomatija. 
00.05  Lietuva tiesiogiai.
00.35 „Teisingumo agentai“.
01.35 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „44-as skyrius“.

09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Drakono gimimas.
22:55 Baltųjų rūmų šturmas.
01:35 „FTB. Ieškomiausi“.
02:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:30 „Legendų biuras“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.  
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:30 Išlikusieji.
00:35 „Sūnus paklydėlis“.
01:35 Artimi priešai.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15  Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30  Atliekų kultūra.

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Mano vieta. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 „Mama“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Šūvis pro šalį.
22:50 Drakono gimimas.
00:45 „FTB. Ieškomiausi“.
01:45 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
02:45 „Legendų biuras“.

06:00 „Lemties paslaptys“.
07:00 „Turtuolė varguolė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Monikai reikia meilės“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Lemties paslaptys“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 5“.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:30 Netobula žmogžudystė.
00:00 „Sūnus paklydėlis“.
01:00 Išlikusieji.
03:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 Alchemija. VDU karta. 
05:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. Ciklas „Menininkų por-
tretai“
05:40 Programos pabaiga.

06.15 TV parduotuvė.
06.30 „Reali mistika“.
07.30 Gyvenimas versle. 

08.00 „Juvelyrų klanas“.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
10.00  „Misija: laukinė gamta.“ 
11.00 „Pėdsakas“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Švarūs miestai - švari Lietuva. 
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.28 Orai.
16.30 Oponentai.
17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“ .
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija.
23.30 Oponentai.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 Pirmi kartai. 60+. 
03.00 Oponentai.
03 50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.

06:00 „Kalnietis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „44-as skyrius“.
09:25 „Šuo“.
10:35 „CSI. Kriminalistai“.
11:35 „Mentalistas“.
12:30 „Kalnietis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Šuo“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „CSI. Kriminalistai“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žudikai.
23:45 Šūvis pro šalį.
01:35 „FTB. Ieškomiausi“.
02:35 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“.
03:30 „Legendų biuras“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios gaudynės“.
07:45 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Prieš srovę“. 

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“.
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Gero vakaro šou“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:27 „TV3 orai“. 
22:30 „Kietas faras“.
01:00 „FTB“.
02:00 „Elementaru“.
03:00 „Moderni šeima“.
03:30 „FTB“.
04:30 „Tai – mes“.

06:00 „Bakuganas. Šarvų są-
junga“.
06:35 „Triukšmingi namai“. 
07:10 „Slibinų dresuotojai. Pa-

šėlusios gaudynės“.
07:45 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00  „Bjaurusis ančiukas“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
14:00 „Ir turtuoliai verkia“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. 

06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima švariau. 
13:30 Gamtininko užrašai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa.
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ – Bolonijos „Virtus Se-
gafredo“. 
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos detektyvai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1000 pasaulio stebuklų. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ – „Barcelona“. 
22:00 Nuomonę ant stalo! 
23:00 Dviračio žinios. 
23:30 Laukinis rajonas.
00:15 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nuomonę ant stalo! 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Langas į valdžią. 
04:30 Išpažinimai. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.

20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“. 
03.00 Laisvės TV. 
03.50 24/7.
04.35 „Neatrasta Rusija“.
05.00 Kaimo akademija. 

21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Suvilioti nepažįstamąjį“.
00:50 „FTB“.
01:50 „Elementaru“.
02:50 „Moderni šeima“ .
03:20 „FTB“.
04:20 „Tai – mes“. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

06:30 Žinios. 
06:40 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:07 Labas rytas, Lietuva.

07:30 Žinios. 
07:37 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. 
08:55 Pagalbos šauksmas.
09:45 Įstatymas ir tvarka.
10:30 Senis.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Seselė Beti.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Kaip atsiranda daiktai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1000 pasaulio stebuklų. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Mano pasas meluoja. 
04:30 Gyventi kaime gera. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Gimę džiaugtis.
05:15 Ponių rojus.

18.00 Reporteris. 
18.28 Orai.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Pėdsakas“.
22.30 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 „Neatrasta Rusija“.
03.00 „Misija: laukinė gamta.“ 
03.50 „Juvelyrų klanas“.
04.35 „Vieno nusikaltimo istorija“.
05.15  Nauja diena. 

19:30 „Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu“. 
20:00 „Farai“. 
21:00 „Moterys meluoja geriau“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Ištroškę greičio“.
01:10 „FTB“.
02:10 „Elementaru“.
03:10 „Moderni šeima“.
03:40 „FTB“.
04:40 „Tai – mes“.
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PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Apmokome snieglente (snowboardu) suaugusius ir 
vaikus – NEMOKAMAI. Tel. 8 625 67707

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek 
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444

Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Ge-

opatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821

El. p. infogeoservisas@gmail.com

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė, 

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Auksas

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
   barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

SANTECHNIKO 
paslaugos

ŪKVEDŽIO
paslaugos

Perka auksą, atsiskaito iš karto, 
gali atvykti. Tel. 8 685 04034

Perka žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje.  
Tel. 8 612 57651

Žolės pjovimas ir aplinkos priežiūra.  
Tel.  8 625 71804

Superka automobilius: „Audi“, „ BMW“, „Honda“, 
„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“. 

Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 
Tel. 8 636 60454

Įmonei UAB „Coner“ reikalingos betonuotojų brigados. 
Darbas Druskininkuose. Siūlome: konkurencingą 

darbo užmokestį bei motyvuojančią priedų sistemą, 
neterminuotą darbo sutartį. Aprūpiname darbo 

priemonėmis bei apranga.  
Dėl darbo pasiūlymo skambinkite  

tel. +370 636 33104.

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

Namų, pastatų, pamatų, sienų, angarų 
šiltinimas ir kita poliuretano putomis (atvirų 

ir uždarų porų).

Daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje  
www.greitaistatau.lt
Tel.  +370 613 89977

UAB „GREITAI STATAU“

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

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, orientacija į kokybę, švaros 

laikymasis.
• „B“ kategorija.
• Priimtume ir pagalbinį darbuotoją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius 
sanatorijos „Belorus“ baseine. Individualūs 

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

Šulinių kasimas, gilinimas, valymas ir jų 
apdaila. Tel. 8 622 73703

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais 
žemės sklypą, kurio apaugęs plotas bent 1 hektaras. 

Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

Prekyba mediena Druskininkuose, sodo nameliai, pirtys, 
pavėsinės. Lauko, vidaus dailylentės, terasinės, grindų, 

pakalimo, tvorų lentos, pirties mediena. 
Tel. 8 659 77311,  

el. p. medienadruskininkai@ gmail.com
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kambarių butą, 1-2 aukšte.  
Tel. 8 607 74645

Keičia 3 kambarių, 73 kv. m 
butą, esantį Merkinės g., į ne-
didelį 2 kambarių butą naujos 
statybos arba renovuotame 
name. Tel. 8 677 74257

Nuoma

Išnuomojami du tvarkingi – 19 
kv. m ir 24 kv. m garažai Bal-
tašiškėje. Mėn. nuomos kaina 
– 50 Eur už kiekvieną atskirai. 
Tel. 8 606 59756

Išnuomojamas kambarys pa-
gerinto tipo bendrabutyje, Gar-
dino g. Nuomos kaina – 80 
Eur/mėn. ir komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 606 13434

Gardino g. išnuomojamas 2 
kambarių butas, plotas – 40 
kv. m,  renovuotame name. 
Tel.  8 628 02417

Išnuomoja garažą Gardino g. 
50. Tel. 8 686 46169

Nuo spalio mėn. vidurio išnuo-
mojamas 2 kambarių, 53 kv. 
m butas su dideliu balkonu, 
atliktas remontas. Yra buiti-
nė technika, baldai, galima 
greta esančio garažo nuoma.  
Tel. 8 687 17484

Ilgalaikei nuomai Ateities g. iš-
nuomojamas 3 kambarių butas 
su baldais, buitine technika. 
Mėnesio nuomos kaina – 270 
Eur ir komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 656 86466

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Kaune, Šiaurės prospekte, 
kaina – 380 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 615 43483

Išsinuomotų

Vyras be žalingų įpročių iš-
sinuomotų kambarį arba 
butą, siūlyti įvairius variantus.  
Tel.  8 625 67707

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda triušius. Tel.  
8 620 86900

P a r d u o d a m a s  12  m e t ų 
darbinis ark lys (Reg. Nr. 
LT U O 0 0 8 0 0 1 6 4 4 7 0 9 ) .  
Tel. 8 614 39798

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodama sodybėlė Di-
džiasalyje, 6 km nuo Druski-
ninkų, asfaltuotas privažiavi-
mas, elektra, už 300 m yra 
ežerai – Juodasis ir Baltasis 
Bilsai. Kaina – 30 000 Eur.  
Tel. 8 602 28830

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 33 
arų žemės sklypu Viečiūnuo-
se, Paparčio 10-ojoje g. Kaina 
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų 
namų valdos sklypas Lipliū-
nų g. 8I, Lipliūnų kaime. De-
talusis planas, kadastriniai 
matavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas butas Veisiejų 
g. 43 name, bendras plotas – 
77, 17 kv. m, 5 aukštas iš  5,  
4 kambariai, mūrinis namas, 
statybos metai – 1977 m. Yra 
baldai, buitinė technika. Netoli 
mokykla, darželis, šalia Nemu-
no upės. Kaina – 75 000 Eur. 
Be tarpininkų. Tel. 8 698 87626

Parduoda įvairių dydžių namų 
valdos sklypus M. K. Čiurlio-
nio g. 120, Druskininkuose.  
Tel. 8 602 10802

30 arų žemės ūkio paskirties 
sklypas Ricielių kaime, 7 km 
nuo Druskininkų, tarp 2 ežeriu-
kų arba keičia į mišką. Kaina 
– 9 000 Eur. Tel. 8 682 48474

Perka nekilnojamą turtą

Perka 3-4 kambarių butą, 
esantį tik 1-2 aukšte, Druski-
ninkuose. Mokėtų iki 75 000 
Eur. Tel. 8 646 07757

Ieškomas pirkti didelis sklypas 
ūkininkavimui ir garažas Balta-
šiškėje. Tel. +37062875156

Perka arba išsinuomoja žemę 
Pietų Lietuvoje už didžiau-
sią rinkos kainą. Kreiptis  
tel. 8 601 00292 

Perka žemės ūkio žemę arba 
sodybą su žeme Didžiasalio 
kaime ir aplink Druskininkus. 
Tel. 8 602 72341

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 3 kambarių butą 
(67 kv. m), 4 aukšte iš 5 į 2 

Parduoda 9 metų karvę 
(bandos Nr. 10994000443). 
Didelę kiaulę (bandos 
Nr. 40994000718). Tel.  
8 684 46944 

Avižos, kviečiai, kvietru-
giai, rugiai ir lubinai. Tel.  
8 672 49828

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Automobilis „KIA Carnival“ 
dalimis arba remontuoti ir eks-
ploatuoti toliau. Pravažiuota – 
140 000 km. Turbo dyzelis, 2, 
9 l, 106 kW, septynių vietų. Tel. 
8 606 17700 ir 8 313 45082

Parduoda 2 korpusų hidrofi-
kuotą plūgą, savadarbę, vie-
nos ašies traktoriaus priekabą 
su dokumentais. 5 metų pjovi-
mo, 4 kubinių metrų dilius, sto-
ris – 5 cm, ilgis – 6 metrai. Tel. 
8 698 89943

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen 
Transporter“ arba kitos mar-
kės senesnį geros būklės 
benzininį automobilį. Tel. 
+37062875156

Perka traktoriaus savivar-
tę priekabą, vienos ašies.  
Tel. 8 604 17157

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduoda malkas kaladėmis. 
Eglinės ir pušinės kaina – 40 
Eur už metrą, beržinės – 50 
Eur už metrą. Pristatymas ne-
mokamas. Papildomai teikia-
ma malkų skaldymo paslauga. 
Tel. +37061617840

Parduodamos spygliuočio 
malkos, supjautos kaladė-
mis. 1 erdm. kaina – 40 Eur.                                  
Tel. +37066244307

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.                                         
Tel. 8 698 39795

Parduoda alksnines, beržines, 
pušines kapotas malkas. Tel.  
8  650 20402 ir 8 636 76029

Spygliuočių, lapuočių malkos: 
skaldytos arba kaladėmis. At-
vežame. Tel. 8 601 46179

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško 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

Parduoda įvairius daiktus

Pigiai parduodami: moteriškas 
dviratis – 7 pavarų, sportinis 
vyriškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-
vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu, 
mažas šaldytuvėlis, sulčias-
paudė. Tel. 8 630 87652

Virtuvės baldai su buitine 
technika iš Vokietijos, 15 x 
15 cm skersmens ir 6 m ilgio 
balkiai, 3 x 10 cm pločio ir 6 
m ilgio frezuotos lentos. Tel.  
8 680 23134 ir 8 694 24955

LCD televizoriai: „Sharp“, 51 
cm ir 37 cm įstrižainių, kaina – 
po 30 Eur, „Samsung“, 51 cm 
įstrižainė, kaina – 40 Eur. Ki-
neskopiniai TV „LG“ – 51 cm, 
kaina – 8 Eur, „Samsung“, 35 
cm, kaina – 5 Eur. TV priedė-
liai „TV STAR T910“, „TV STAR 
T1030“, „TV STAR T900“ – po 
15 Eur, „Vido“ – 10 Eur, paka-
binami šviestuvai butui – nuo 4 
Eur,  TV priedėlių  „TV STAR“, 
televizorių „LG“ ir „Philips“ pul-
teliai – nuo 4 Eur. TV lauko 
antena – 13 Eur, „Scart“ laidai 
– 2 Eur. Vaikiškas medinis ma-
niežas, sulankstomas, išmata-
vimai – 100 cm x 100 cm x 63 
cm, kaina – 25 Eur, stačiakam-
pis stalas, plytelių paviršius, 
išmatavimai – 135 cm x 75 cm 
x 48 cm, kaina – 15 Eur, vaikiš-
kos lovytės – nuo 20 Eur. Tel. 
8 686 43600

Laboratorinis mikroskopas už 
pusę kainos, 20 kaltų rinkinys 
meniniam marmuro apdirbi-
mui, 10 kaltų rinkinys medžio 
drožybai, 100 lapų vatmano 
popieriaus už pusę kainos, 2 
sukami foteliai ir žurnalinis sta-
liukas, sulčiaspaudė „Rosinka“ 
– 30 Eur. Tel. 8 313 55714

Parduodamas foto didintu-
vas nuotraukoms spausdinti. 
Elektros variklis – 5, 5 kW, 
1000 apsisukimų per min.  Tel.  

8 606 17700 ir 8 313 45082

Elektrinis dviratis, idealios bū-

klės, pravažiuoti vos keli kilo-

metrai, balta spalva, kaina – 

600 Eur. Tel. 8 616 74982

Parduoda mažai naudotą 

čekų gamybos vertikalų elek-

trinį boilerį „OKCE-02 Draži-

ce“ (montuojamas ant sienos, 

keramikinis šildymo elemen-

tas, maži šilumos nuostoliai, 

apsauga nuo korozijos, talpa 

– 125 l, svoris – 45 kg, aukštis 

– 1, 067 m, skersmuo – 0, 524 

m, galingumas – 2 kW), kaina 

– 60 Eur. Geri, galimai nenau-

doti stiklo blokeliai: 24 cm  x 

24 cm x 9 cm (ilgis, aukštis, 

plotis), apie 70 vnt., kaina – 1 

Eur. Savadarbė malkų skal-

dyklė, trifazis variklis, kaina 

– 320 Eur. Geras, nedaug 

naudotas šaldiklis „Snaigė 

122“, 6 kamerų, 1,6 m x 0,60 

m x 0,60 m (aukštis, plotis, 

gylis), kaina – 60 Eur. Kreiptis  

tel. 8 614 76626

Ieško darbo

Moteris ieško darbo, gali 

padėti seneliams buityje.  

Tel. 8 644 84291

Prižiūri sodybas – du kar-

tus per savaitę, atvažiuoja.  

Tel. 8 692 44465

Dovanoja

Dovanoja 4 mėnesių kati-

nėlį, labai draugišką, mielą 

(juodai baltos spalvos). Tel. 

8 674 03638

Dovanoja vadovėlius ir knygas 

prancūzų bei italų kalbomis. 

Tel. 8 613 76975
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