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Jubiliejine Vandens 
parko lankytoja 

tapo pirmą kartą 
į Druskininkus 

atvykusi rokiškietė

16 psl.

Karšta joga – ir 
Druskininkuose

6 psl.

Druskininkų JUC 
vasaros atgarsiai

3 psl.

Viečiūnuose gyvenanti J. Ivanauskienė kuria spalvingas, šilumą skleidžiančias tekstilines rankų darbo lėles, nuo kurių negalima atitraukti akių/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Užburianti rankų darbo lėlių magija

Laima Rekevičienė

Linksmos, spalvingos, šilumą 
skleidžiančios tekstilinės ran-
kų darbo lėlės, nuo kurių ne-
gali atitraukti akių. Jos tikrai 
gali tapti šiltu bet kurio mažy-
lio vaikystės prisiminimu, mie-
la smulkmena, suteikiančia na-
mams jaukumo, ar jausminga 
dovana. Kiekviena vis kitokia. 
Pirmą kartą jas pamačiau Vie-
čiūnuose surengtos mugės 
metu. Pamaniau, kad tokias lė-

les galima pasiūti, tik įdedant 
daug meilės ir atiduodant dale-
lę savo širdies. Tuo įsitikinau, 
pabendravusi su Viečiūnuose 
gyvenančia jų kūrėja Jolita Iva-
nauskiene. 

– Ko gero, lėlėms sentimen-
tus jaučia bet kokio amžiaus 
mergaitės. Jos dažniausiai 
siejasi su gražiausiais vai-
kystės prisiminimais. Kodėl 
Jums kilo mintis kurti lėles, 
ir dar tokias, kurios kiekviena 

dėmesį traukia savo charakte-
riu, nuotaika?  

– Viskas prasidėjo nuo savęs 
ieškojimo. Norėjosi veiklos, kuri 
man patiktų ir teiktų džiaugsmo. 
Jau senokai rūpėjo būtent tokios 
lėlės – dviem akimis. Nežinau, 
kodėl būtent jomis susižavėjau. 
Jos man buvo labai mielos, norė-
jau pati išmokti jas padaryti. Pra-
dėjau domėtis, rinkau medžiagą 
visur, kur tik galėjau, daugiausia – 
internete. Ir atradau! 

Susikūriau pirmąsias iškarpas. 

Pirmąsias lėles bandžiau siūti iš 
paprasto trikotažinio audinio. Pri-
reikė nemažai pastangų, kol pa-
siekiau norimą rezultatą. Buvo 
daug bandymų, ieškojimų. Pa-
siūdavau lėlę, apžiūrėdavau, ko 
jai trūksta, kas padaryta ne taip, 
ką reikia patobulinti. Ir taip daug 
daug kartų... Man labai norėjosi, 
kad lėlė atrodytų nepriekaištingai. 
Užtruko nemažai laiko, bet šian-
dien jau džiaugiuosi pasiektu re-
zultatu. 5 psl.

Leipalingyje 
šurmuliavo 
tarptautinis 

„Pasienio skonių 
festivalis“

8-9 psl.
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Druskininkų savivaldybės Vaikų dienos centrams – naujos patalpos

Keturių Druskininkų savival-
dybėje veikiančių Vaikų dienos 
centrų auklėtiniai jau kitąmet 
galės džiaugtis naujomis er-
dvesnėmis ir šviesesnėmis pa-
talpomis. Praėjusį trečiadienį 
Druskininkų savivaldybės va-
dovai ir administracijos specia-
listai susitiko su Leipalingio se-
niūnijos atstovais ir aptarė šioje 
seniūnijoje veikiančio Vaikų 
dienos centro veiklą, apžiūrėjo 
laisvalaikio salėje ir mokyklo-
je esančias patalpas, diskuta-
vo apie bendruomenės galimy-

bes patiems teikti vaikų dienos 
užimtumo paslaugas. Nuspręs-
ta Vaikų dienos centrui pritaiky-
ti mokykloje esančias patalpas 
– įrengti virtuvėlę, laisvalaikio ir 
pamokų ruošimo zonas. 

Mokykloje patalpos patogios ir 
tuo, kad vaikai galės pavalgyti ten 
esančioje valgykloje, žaisti spor-
to salėje ir stadione, kuris bus at-
naujintas jau spalio mėnesį. Pla-
nuojama, kad naujose patalpose 
įsikurs ir Viečiūnų seniūnijoje vei-
kiantis Vaikų dienos centras, jo 
veikla bus perduota nevyriausybi-

nėms organizacijoms, su vaikais 
dirbs ir savanoriai. 

Druskininkuose Socialinių pas-
laugų centre veikiantis Vaikų 
dienos centras taip pat bus per-
duotas nevyriausybinėms organi-
zacijoms bei bus perkeltas į nau-
jas patalpas Švietimo centre.

„Šias paslaugas  tikslinga per-
duoti pačioms bendruomenėms, 
nevyriausybinėms organizaci-
joms. Neabejojame, kad tai, jog 
bendruomenė pati teiks paslau-
gas vaikams, turės teigiamą po-
veikį. Vaikų dienos centruose vai-

kai turi turėti ne tik saugią ir jaukią 
aplinką, kurioje mokytųsi bendra-
vimo įgūdžių, ruoštų pamokas, 
žaistų, bet ir galimybę įsitraukti į 
vietos bendruomenės veiklą, būti 
aktyviais tos bendruomenės na-
riais, – sakė Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius. O naujosios patal-
pos bus dar labiau pritaikytos vai-
kų poreikiams“.

Dar vienas Vaikų dienos cen-
tras VšĮ „Gelbėkit vaikus“ iš Gar-
dino gatvėje esančių patalpų 
kitąmet numatoma perkelti į er-

dvesnes patalpas V. Kudirkos ga-
tvėje. Anksčiau Amatų mokyklos 
naudotos patalpos, prieš perduo-
dant jas Vaikų dienos centrui, bus 
atnaujintos ir pritaikytos mažųjų 
reikmėms.

„Kasmet vis daugiau vaikų nori 
lankyti Vaikų dienos centrus, todėl 
atsirado poreikis atnaujinti ir išplės-
ti Vaikų dienos centrų patalpas. 
Centrus gali lankyti visų šeimų vai-
kai, bet prioritetas išlieka vaikams 
iš sunkumų patiriančių šeimų“, – 
sakė Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ligita Baranauskienė.

Kviečiame tapti vaikų globėjais

Druskininkų savivaldybė ir So-
cialinių paslaugų centras kvie-
čia tapti vaikų globėjais ir su-
teikti galimybę vaikams užaugti 
jais besirūpinančioje ir mylin-
čioje šeimoje. Tapti globėju gali 
asmuo nuo 21 iki 65 metų am-
žiaus, neteistas už nusikalsta-
mas veikas ir turintis sąlygas 
globoti vaikus. Globėjais gali 
būti tiek susituokę, tiek vieniši 
asmenys. Globa gali būti laikina 
ir nuolatinė. Laikina globa gali 
trukti nei ilgiau kaip iki 12 mė-
nesių (atskirais atvejais – iki 18 
mėnesių), nuolatinė – iki vaiko 
pilnametystės. Rūpyba nustato-
ma vaikui nuo 14 metų ir trunka 
iki pilnametystės.

Norintys tapti vaiko globėjais 
(rūpintojais) kviečiami teikti pra-
šymus Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriuje, Vasario 16-osios 
g. 7, 108 kab. Prašymus priima ir 
konsultuoja socialinė darbuotoja 
Edita Grigienė, tel. (8 313) 52543, 
el. p.: edita.g@druskininkai.lt

Pradinį norinčio globoti as-
mens įvertinimą atlieka Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba. Esant teigia-
mam sprendimui, asmuo turi iš-
klausyti mokymus, kuriuos veda 
globėjų ir įtėvių mokymo ir kon-
sultavimo specialistai – atestuoti 
socialiniai darbuotojai. Mokymai 
yra nemokami ir organizuojami 
patogiu dirbantiems asmenims 
laiku. Išklausę mokymus ir gavę 
teigiamą išvadą dėl tinkamumo 
būti globėjais, asmenys įgyja tei-
sę globoti vaikus.

Druskininkų savivaldybėje glo-
bėjams ar ketinantiems jais tapti 
teikiama nuolatinė pagalba. Glo-
bos centre jau dirba globos ko-
ordinatorė Erika Sakalauskie-
nė, tel. Nr. (8 313) 41443, el. p.: 
erikadspc@gmail.com, kuri tei-
kia individualias konsultacijas 
ir organizuoja įvairių specialistų 
reikalingas paslaugas (psicho-
logines, teisines ir kitas). Prie 
pagalbos globėjams teikimo pri-
sijungė ir jau antrus metus mo-
kymus globėjams organizuojan-

tys globėjų ir įtėvių mokymo ir 
konsultavimo specialistai. Glo-
bos centre taip pat organizuo-
jami susitikimai globėjams – sa-
vipagalbos grupė, kur globėjai 
gali pasidalinti savo patyrimais, 
globojant vaikus.

Globėjams kiekvieną mėne-
sį skiriama ir finansinė parama. 
Kiekvienam globojamam šeimo-
je vaikui jo globos (rūpybos) lai-
kotarpiu kas mėnesį mokama 
152 eurų globos (rūpybos) išmo-
ka ir 152 eurų globos (rūpybos) 
išmokos tikslinis priedas. Taip 
pat globojam vaikui mokama 30 
eurų dydžio išmoka vaikui bei 
pagalbos pinigai, kurie yra 114 
eurų dydžio už vieną vaiką, 190 
eurų už du vaikus, 304 eurų už 
tris ir daugiau vaikų. Už kiekvie-
ną prižiūrimą ar globojamą (rūpi-
namą) vaiką iki 3 metų pagalbos 
pinigų suma didinama papildo-
mai 38 eurais per mėnesį.

Taip pat savivaldybė ieško šei-
mų, kurios galėtų prižiūrėti vai-
kus savo šeimoje nuo paėmimo 
iš biologinės šeimos momento 
iki laikinos globos nustatymo – 
11 dienų. Visą šį laikotarpį šei-
mai užtikrinama Globos centro 
specialistų pagalba ir finansinė 
parama (už vieno vaiko priežiū-
rą – 76 eurų vienkartinė vaiko 
vietos įkūrimo išmoka ir papildo-
mai po 19 eurų už kiekvieną vai-
ko priežiūros šeimoje parą).

Druskininkų savivaldybė ir Socialinių 
paslaugų centras kviečia tapti vaikų glo-
bėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti 
jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje/
Gintarės Varnelienės nuotrauka

Susitikimo dalyviai kalbėjo apie tai, kad naujosios Vaikų dienos centrų patalpos bus dar labiau pritaikytos vaikų poreikiams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Svečiai iš Latvijos domėjosi 
kurorto turizmo plėtros 

patirtimi

Praėjusį penktadienį Druskinin-
kų savivaldybėje viešėjo delegaci-
ja iš Saldus miesto (Latvija), vado-
vaujama savivaldybės mero Maris 
Zusts. Svečius priėmęs Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius pristatė 

Druskininkų istoriją ir raidą, pas-
tarųjų dešimtmečių pokyčius, įgy-
vendintus ir planuojamus įgyven-
dinti projektus. Svečiai iš Latvijos 
domėjosi kurorto investicine aplin-
ka, turizmo plėtros patirtimi, pro-
jektų įgyvendinimu.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius susitiko su Saldus miesto (Latvija) atstovais/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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Druskininkų JUC vasaros atgarsiai
Vasara Druskininkų jaunimo 

užimtumo centre pralėkė aki-
mirksniu. Vargu ar įmanoma 
apžvelgti visus renginius, vei-
klas ir nepamirštamas akimir-
kas – šie trys mėnesiai pado-
vanojo jų itin daug.

Tradiciškai vasaros pradžioje 
JUC erdves sudrebino ekstre-
malaus sporto festivalio „Holy 
Pine“ akordai – šį kartą rengi-
nys truko dvi dienas ir be ke-
turių skirtingų ekstremalaus 
sporto šakų dalyviams pasiūlė 
gyvos muzikos koncertą, kūry-
bines piešimo dirbtuves bei ki-
tas veiklas.

JUC vasara neįsivaizduojama 
be stovyklų – jaunuolių laukė ne-
pamirštama kelionė savęs ir kitų 
link „Savęs pažinimo“ stovykloje 
ir dvi dieninės nuotykių ir pramo-
gų kupinos vasaros stovyklos 12-
13 metų vaikams.

Vienas iš pagrindinių JUC tiks-
lų – aktyvaus laisvalaikio skatini-
mas. Jau antrą kartą organizuo-
tas „JUC Naktinis Krepšinis‘18“ 
tapo didžiausiu tokio pobūdžio 
renginiu pietų Lietuvoje – jame 
dalyvavo komandos iš Druskinin-
kų, Lazdijų, Alytaus, Simno ir Ka-
pčiamiesčio. O po fantastiškai at-
kaklių finalinių varžybų nugalėjo 
komanda „600“ iš Druskininkų. 

Na, o futbolo mėgėjus jau tre-
čiąjį kartą subūrė „JUC Futbolo 
taurė 4x4“.

Jaunuolių taip pat laukė kasmet 
organizuojamas patyriminis žygis 
pėsčiomis iki Ašarėlio ežero. 

JUC nuolat ieško naujų laisva-
laikio praleidimo formų ir ben-
dradarbiavimo galimybių, tad šią 

Baidarių žygyje dalyvavo Druskininkų ir Lazdijų jaunimas/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

JUC Naktinio krepšinio‘18 nugalėtojai „600“/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

JUC Futbolo taurės‘18 nugalėtojai/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Jaunuolių laukė pažintis su pasieniečio profesija/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Jaunimas išsiruošė į patyriminį žygiį pėsčiomis iki Ašarėlio ežero/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Vaikų vasaros stovyklos pramogos/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

vasarą aktyvaus laisvalaikio gam-
toje mėgėjams pasiūlyta dar viena 
veikla, sujungusi Lazdijų ir Drus-
kininkų jaunimo bendruomenes – 
baidarių žygis Baltosios Ančios 
vingiais.

Dauguma veiklų yra Jaunimo 
reikalų departamento prie Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos finansuoto Atvirųjų jaunimo 
centrų veiklos projekto „Pažink 
save JUC‘e“ dalis, Druskininkų 
JUC taip pat dėkoja nuolatiniams 
rėmėjams ir partneriams, priside-
dantiems prie JUC organizuojamų 
renginių.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija
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Keičiasi UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų 
kainos

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalioja naujos UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos, vadovaujantis 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018m. birželio 14 d. nutarimu Nr. O3E-199 ir Druski-
ninkų savivaldybės tarybos 2018m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-134. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos pateiktos lentelėje:

Naujiena Lietuvoje!
Sveikatos, jaunystės, ištvermės ir grožio šaltinis. 

Maloniai kviečiame į KARŠTĄ JOGĄ Druskininkuose! 
Registracija telefonu: 8 655 38039

facebook – Tavo Mudra

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE 
BUS ORGANIZUOJAMI INTENSYVŪS KURSAI

Kalbos:  - anglų kalba (40 akad. val.), 
 - prancūzų kalba (40 akad. val.),
 - valstybinė (lietuvių) kalba (40 akad. val.).
IT: Informacinių komunikacinių technologijų praktinis taikymas (30 akad. val.).
Trukmė: 2 kartus per savaitę po 2 akad. val.
Vieta: Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80 (II aukšte, 5-oji 
nuotolinio mokymo auditorija).
Mokymų pradžia: 2018 m. spalio 9 d. 18 val.
Grupės: pradedantieji ir pažengusieji.
Kursai mokami: 3 eur/1 akad. val.
Registracija: iki 2018-10-01.

Tel.: (8 313) 51178 arba e-paštu: snieguole@dscentras.lt 

Organizuojamas Lietuvos nusipelniusio 
trenerio A. Gedmino vardo tarptautinis 

moterų krepšinio turnyras
Rugsėjo 14 dieną (penktadienį)
16 val. Vilniaus „Kibirkštis“ - Minsko „Horizontas“
17.45 val. Turnyro atidarymas
18.00 val. Minsko „Tsmoki“- Kauno „Aistės-LSMU“

Rugsėjo 15 dieną (šeštadienis) 
16 val. Vilniaus „Kibirkštis“ - Minsko „Tsmoki“
18 val. Minsko „Horizontas“ - Kauno „Aistės-LSMU“

Rugsėjo 16 dieną (sekmadienis)
12 val. Minsko „Horizontas“ - Minsko „Tsmoki“
14 val. Kauno „Aistės - LSMU“ - Vilniaus „Kibirkštis“
16 val. Turnyro uždarymas

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS ORGANIZUOJA:
Projekto (Nr.08.3.2-ESFA-K-41501-0141) „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“ 
mokymus, kurių tikslas – padėti vyresnio darbingo amžiaus gyvento-
jams (nuo 55 metų iki 62 metų) prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir 
darbo sąlygų:
1.1. Individualios psichologų konsultacijos (8 konsultacijos/1asm.);
1.2. Grupiniai psichologiniai užsiėmimai (11 užsiėmimų); 
1.3. Poreikių ir galimybių vertinimas (2 užsiėmimai kiekvienam asmeniui). 
Vietų skaičius – ribotas. Mokymų pradžia – nuo spalio mėn.
Pozityvios tėvystės kursai „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ (40 val.), kurių 
tikslas – padėti suprasti vaiko poreikius, spręsti iškilusius konfliktus, sužinoti, 
kaip nustatyti vaikui ribas ir kitos temos.
Kursų pradžia – rugsėjo 25 d. 17.30 val. 
Registruotis tel.: (8 313) 51455 arba e-paštu: j.kirkauskiene@gmail.com 
Kursai ir konsultacijos – nemokami!

Viešbučio „De Lita“ restoranas ieško komunikabilaus, linksmo ir atsakingo barmeno(-ės)-pada-
vėjo (-os)! Darbo grafikas – trumpa-ilga savaitė. Atlyginimas – sutartinis.

Siųsk CV el. p.: direktore@delita.lt, skambink tel. 8 698 00716. 
Prisijunk prie mūsų entuziastingos komandos!



2018 m. rugsėjo 13 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 1725

Užburianti rankų darbo lėlių magijaatkelta iš 1 psl.

– Kaip Jūsų pomėgį vertina 
artimiausi žmonės? 

– Smagu, kad mane labai palai-
ko šeima – vyras Virginijus, de-
vyniolikametė dukra Greta ir de-
šimtmetis sūnus Dominykas Jie 
ir mano įkvepėjai, ir patarėjai, ir 
objektyviausi kritikai. Esu jiems 
labai dėkinga. Ypač savo vyrui, 
kuris suteikia man galimybę kur-
ti, skatina mane, palaiko, įkvepia 
pasitikėjimo savo jėgomis. 

Pastebėjau, kad net vaikai iš 
pradžių nedrįso manęs prašy-
ti jiems pasiūti lėlių. Net dukra. Iš 
pradžių maniau, kad jai jos iš viso 
nepatinka, bet, pasirodo, ji tiesiog 
nedrįso prašyti. Bet kai pasiūliau 
išsirinkti, jos dėmesį patraukė ti-
krai graži lėlė. Esu labai laiminga, 
kad ji ją turi – dovanojau su dide-
le meile. Net ir sūnus norėjo turėti 
mano sukurtą lėlę. Ir pasiuvau, tik 
jam – lėlę berniuką. 

Kai ateina į svečius kaimynų vai-
kai, matau, kaip žiba jų akutės, žiū-
rint į mano sukurtas lėles. Man tikrai 
labai gera, kad vaikams jos patinka. 
Smagu, kad nori su jomis pažaisti. 

– Kuo išskirtinės Jūsų rankų 
darbo lėlės?

– Kiekviena mano siūta lėlytė – 
skirtinga, kitos tokios nėra! Aš pati 

negalėčiau pasiūti dviejų vienodų. 
Net ir tas pačias iškarpas naudo-
dama. Kiekviena yra išjausta, ap-
galvota, kiekvienai būna atiduota 
daug meilės. Todėl, manau, ir jos 
skleidžia šilumą. Visos mano pa-
siūtos lėlės yra linksmos, ryškios, 
mielos. Pati joms kuriu drabužė-
lius, apgalvoju kiekvieną  detalę. 
Aš ir pati jų visų norėčiau. Ir tikrai 
su jomis būna sunku skirtis. Nors 
kaskart, atiduodama lėlę į nau-
jus jos namus, ir džiaugiuosi, kad 
kažkam ji suteiks džiaugsmo. Vi-
sos mano lėlės šiltos, mielos, nes 
aš jas siuvu tik tada, kai jaučiu vi-
dinę harmoniją.

Pastebėjau, kad vaikai net ne-
klausia, kodėl mano siūtos lėlės 
neturi nosies ar lūpų. Jie tiesiog 
to net nepastebi, įsimyli lėlytes iš 
karto.

– Kaip gimsta Jūsų lėlės? 
– Kaskart norisi vis kitokios lė-

lės. Iš anksto niekada nežinau, ar 
siūsiu lėlę „berniuką“, ar „mergai-
tę“. Viskas gaunasi intuityviai, pri-
klausomai nuo nuotaikos.

Ieškau audinių, derinu jų struktū-
rą, parenku spalvas ir atspalvius. 
Žiūriu, kaip krenta audinys. Dau-
gumą detalių numezgu ar pasiuvu 
pati. Kai kuriuos aksesuarus ar ba-

tukus perku, užsisakau internetu. 
Tos lėlės  man – kaip mano vai-

kai. Beje, sau iki šiol nesu nei vie-
nos asmeniškai pasisiuvusi. Turiu 
pasilikusi vieną lėlę, tokią „darbi-
nę“, ji tarsi mano dirbtuvėlių fėja. 

Lėlių siuvimas tikrai džiugi-
na ir mane pačią, ir aplinkinius. 
Štai ateina į svečius tokia seny-
vo amžiaus kaimynė ir negali atsi-
džiaugti lėlėmis, kaskart sakyda-
ma, kad jos jai labai gražios. Ir tai 
taip gerai nuteikia! 

Man niekada nekyla problemų, 
ką padovanoti kokiam vaikui ar 
draugei – visada galiu padovano-
ti savo pačios pasiūtą lėlę, kuri ti-
krai bus vienintelė tokia. 

Kai lėlės iškeliauja pas savo 
naujus šeimininkus, labai sma-
gu gauti nuotraukų, kuriose ma-
tau, kiek laimės vaikams suteikia 
mano siūta lėlytė.

– Iš kur tas polinkis menui? 

J. Ivanauskienė su savo siūtomis lėlėmis dalyvauja ir mugėse/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ar ilgas ieškojimų kelias nuei-
tas, kol atradote rankų darbo 
lėles? 

– Mano mama – puiki mezgėja. 
Šiuo pomėgiu ji užkrėte ir mus su 
sese. Pačios bandėme ir megzti, 
ir nerti. Tai buvo pirmieji kūrybi-
niai ieškojimai. Rankdarbiai mus 
su sese lydėjo visą gyvenimą. 

O man visada norėjosi grožio, 
kurį pati galėčiau sukurti. Paban-
džiau kurti sages, kurį laiką vi-
sai neblogai sekėsi. Bet jos ma-
nęs „neužkabino“. Matyt, ne man 
tai buvo skirtos. Norėjosi daryti 
tai, ko kiti nedaro. Ilgokai ieškojau 
savo nišos. 

Pastebėjau, kad ir vaikus augin-
dama skatinu juos daryti tai, kas 
jiems labiausiai patinka, jų nevar-
žyti, neprimetinėti savo nuomonės. 

Laimė, pati turėjau galimybę ieš-
koti savęs ir atrasti – esu dėkinga 
už tai savo vyrui. 

Bet ir lėlių negaliu siūti bet kada. 
Turiu pati to norėti. Reikia sulaukti 
įkvėpimo, kad pajaustum, žinotum, 
kokia ta lėlė turi būti. Vienas lėles 
pasiuvu labai greitai, kitos „stovi ei-
lėje“, joms reikia daugiau laiko. Turiu 
subrandinti mintį, turėti aiškią viziją. 

Beje, nė neskaičiavau, kiek lėly-
čių iškeliavo iš mano dirbtuvėlių į 
pasaulį?

– Ar kitiems pomėgiams lie-
ka laiko?

– Kadangi šiuo metu esu dirban-
ti, tad laiko trūksta. Mėgstu leis-
ti laiką su savo šeima, draugais, 
kurie ir daro mano gyvenimą ypa-
tingą. Linkiu visiems nepavargti 
ir tikėti, ieškoti ir rasti tai, kas jų 
gyvenimus nuspalvintų ryškiomis 
prasmingomis spalvomis.

– Ar Jūsų ateities svajonės 
susietos su lėlėmis?

– Kol kas noriu tobulėti šioje sri-
tyje. Matau, ką reikėtų patobulin-
ti. Ko siekti. Jeigu laikas ir aplinky-
bės man leis, tai ir darysiu. Gyvenu 
Druskininkų krašte, čia kūrybiniams 
ieškojimams įkvepia pati aplinka!

Kiekviena J. Ivanauskienės siūta lėlytė – skirtinga, kitos tokios nėra/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka
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Druskininkuose netrūks-
ta galimybių aktyviai praleis-
ti laisvalaikį, rinktis užsiėmi-
mus, naudingus, puoselėjant 
sveiką gyvenseną ir stipri-
nant sveikatą.

Nuo rugsėjo Druskinin-
kuose yra galimybė lan-
kyti ir karštos jogos užsi-
ėmimus. Modernia įranga 
specialioje erdvėje sukuria-
mas efektyvioms karštos jo-
gos pamokoms reikalingas 
mikroklimatas: 37 laipsnių 
oro temperatūra, 40-50 proc. 
drėgmė, malonūs aromatai ir 
raminanti muzika. Jauku, šva-
ru ir saugu.

Jogos mokytoja, asmenybės 
lavinimo trenerė, karštos jogos 
užsiėmimus vedanti jogos stu-
dijos „Mudra“ vadovė Neringa 
Ledžiūtė sako, kad karštos jo-
gos siekiamybė – būti sveikam 
ir išlikti jaunam. Ji savo gyveni-
mą jogai atvėrė prieš aštuonio-
lika metų ir atvirai dalinasi savo 
patirtimi su norinčiaisiais pažin-
ti jogą. Veda kursus, mokymus, 
seminarus, supažindindama su 
jogos filosofija ir dvasinėmis, as-
menybę lavinančiomis (ar trans-
formuojančiomis) praktikomis.

Į Druskininkus gyventi Nerin-
ga atvyko prieš keletą metų iš 
Vilniaus: „Druskininkus pami-
lau už nepriekaištingą švarą bei 
tvarką, atpalaiduojančią atmos-
ferą, galimybę gyventi taip arti 
gamtos ir, kas svarbiausia, čia 
sutikau nuoširdžių ir labai gerų 
žmonių, kurie ilgainiui tapo 
mano sielos draugais.“

– Turite universitetinį eko-
nominį išsilavinimą. O kas 
Jūsų gyvenime yra joga?

– Buvo daugybė įvairių veiklų: 
šokau pramoginius šokius, užsi-

iminėjau lengvąja atletika, daug 
metų praktikavau solinį dainavi-
mą, grojau smuiku, lankiau ma-
nekenių mokyklą, mokiausi reiki, 
apsigyniau fenotipologijos meis-
tro diplomą, bet nė viena iš šių 
veiklų nepatenkino mano vidi-
nio alkio, ieškojimo, nejutau vidi-
nės ramybės. Viskas pasikeitė, 
kai susipažinau su joga. Pama-
čiau save ir savo aplinką iš bega-
lės perspektyvų. Ir tai buvo mano 
transformacijos pradžia, kuri tę-
siasi iki šiol. Joga performavo 
visą mane: mąstymą, kūną, ver-
tybes, pricipus, atsirado nauji gy-
venimo tikslai ir siekiai. Žinių apie 
jogą sėmiausi pas Izraelio, Rusi-
jos, Indijos, Anglijos mokytojus. 
Mano dvasinis mokytojas Lev 
Bechakas su didele kantrybe 
vedė mane nelengvu naujos as-
menybės formavimo keliu. Joga 
yra ir mano įkvėpėja, ir hobis, ir 
profesija, ir gyvenimo būdas.

– Yra nuomonių, kad joga 
yra filosofijos mokymas ir 
tam tikri pratimai bei dvasi-
nės praktikos, skirtos siau-
ram visuomenės ratui.

– Vakaruose žmonės įpratę 
manyti, kad joga – tai tik asanos, 
meditacijos, pranajamos, „sau-
lės pasveikinimas“, „gulėjimas 
ant vinių“, „vaikščiojimas per sti-
klus“ ir panašūs dalykai. Tai tas 
pats, jei, tarkime, sakytume, kad 
muzika – tik „popsas“ ir klasika, o 
kita – jau ne muzika... Joga skir-
ta visai žmonijai. Štai kodėl ji va-
dinama „Sarvabhauma“ (sanskr.  
bhauma – pasaulis, sarva – vis-
kas) – universali kultūra. Joga – 
tai kompleksiškas savidrausmės 
mokslas, sąmoningas savęs pa-
žinimo ir tobulinimo būdas. Joga 
reiškia „susiliejimą“. Susiliejimą 
su tuo, kuo užsiimi. Galime save 
tobulinti kad ir tinklinio žaidime ar 
dainavime, maisto gaminime ar 
savitarpio santykiuose, įvairiose 
kitose veiklose.

Jogos praktikos labai grei-
tai „išlukštena“ pačią žmogaus 
esmę, parodydamos ir visus 
„nešvarius marškinius“. Tačiau 
kai kuriems žmonėms gal tie-
siog paprasčiau gyventi, nieko 
nekeičiant, galbūt jiems priimti-
nas stručio principas.

Jogos praktikos keičia nusi-
stovėjusius principus. Verta įsi-
sąmoninti, kad pasėtai sėklai 
išdygti reikės laiko, ir nesitikėti 
greito rezultato. Jogos pratybos 
teikia džiaugsmą. Nereikia tikė-
ti jogos paslaptingumu, – reikia 
tikėti savimi. Pradėjus užsiėmi-
mus, patartina laikytis regulia-
raus ritmo.

Mane džiugina, kai girdžiu 
jogą lankiusių žmonių atsiliepi-
mus apie žymiai pagerėjusią fi-
zinę savijautą, atsiradusią vidi-

nę ramybę, pasitikėjimą savo 
jėgomis, gebėjimą suvaldyti 
savo emocijas, bendraujant su 
vaikais, artimaisiais ar bendra-
darbiais, didesnį gebėjimą kon-
centruotis, siekiant užsibrėžtų 
tikslų. Yra žmonių, kurie sako, 
jog išmoko mylėti, klausyti, pa-
jausti savo artimojo būseną, pa-
juto gyvenimo džiaugsmą.

– Kuo išskirtinė karštos jo-
gos praktika?

– Karštos jogos pradininkas 
– indas Bikram Choudhury, pir-
mąją karštos jogos mokyklą įkū-
ręs JAV, Los Andžele. Gydyto-
jai buvo pripažinę, kad dėl kelio 
sąnario traumos jis niekada ne-
vaikščios, tačiau būtent karštoji 
joga padėjo jam išgyti. Šiandien 
visame pasaulyje populiari karš-
ta joga dar vadinama ir Bikram 
joga – žmogaus, kuris ir atrado 
šią jogos rūšį, vardu.

Įsivaizduokite, kad įprastą jogą 
darote neįprastomis sąlygomis 
– patalpoje, kurioje temperatūra 
siekia 37 laipsnių, o drėgmė su-
daro 40-50 proc. Iššūkis tikrai ne 
iš lengviausių, bet nauda sveika-
tai – neabejotina. Asanos nuose-
kliai atliekamos karštoje erdvėje, 
todėl yra dar didesnis jų teigia-
mas poveikis sveikatai. Karštos 
jogos užsiėmimai prilygsta 10 km 
bėgimui: gerėja medžiagų apy-
kaita, stiprėja širdies ir krauja-
gyslių, kvėpavimo ir kraujotakos, 
raumenų ir kaulų sistemos, pasi-
šalina šlakai, toksinai, oda tampa 
lygi ir švytinti. Kadangi šiluma lei-
džia kūnui laisviau judėti, yra mi-
nimali traumų, sausgyslių patem-
pimo rizika. Pratimai orientuoti į 
kiekvienos kūno dalies stiprini-
mą, ypač stuburo. Jie atliekami 
tam tikra tvarka, kai kiekviena 
poza paruošia kūną kitam prati-

mui. Užsiėmimų metu efektyviai 
tirpdomi riebalai, šis procesas 
organizme tęsiasi dar ir po užsi-
ėmimų. Todėl karšta joga ypač 
veiksminga, siekiantiems gražių 
kūno formų. Lankančiųjų karštą 
jogą kūnas greičiau atsistato po 
įvairių, net ir įsisenėjusių, trau-
mų. Atsipalaiduoja kūnas ir visa 
nervų sistema. Užsiėmimai vei-
kia kaip antidepresantas: jų metu 
organizme mažėja kortizolio, 
streso hormono, gamyba, todėl 
mažėja depresijos simptomai; di-
dėja insulino gamyba, o tai stab-
do ląstelių senėjimą.

Prieš sesiją patartina ger-
ti daug vandens, ir užsiėmime 
reikėtų turėti 1 litrą vandens. Li-
kus mažiau nei 2 valandoms iki 
užsiėmimo, rekomenduojama 
nevalgyti. Reikia atsinešti pa-
togią aprangą ir porą rankšluos-
čių, vienas yra tiesiamas ant 
kilimėlio. Pamokos metu būti-
na įsiklausyti į savo kūną, ir ne-
persistengti. Pajutus silpnumą, 
rekomenduojama pailsėti – atsi-
gėrus vandens, palaukti, kol pra-
eis silpnumas. Negalima karšta 
joga užsiimti hipertoniją ar hipo-
toniją turintiems žmonėms, taip 
pat jei yra širdies ligų rizika, di-
agnozuota varikozė. Karštos jo-
gos užsiėmimai nerekomenduo-
jami ir peršalus.

Norintieji lankyti užsiėmi-
mus (K. Dineikos g. 1, „SPA 
Vilnius“), kviečiami registruo-
tis iš anksto, nes vietų skai-
čius vienai sesijai yra ribotas. 

Registracija telefonu: 
8-655-38039 arba el. paštu: 
tavomudra@gmail.com

Parengė Ramunė Žilienė 
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Karšta joga – ir Druskininkuose

Karštos jogos užsiėmimus vedanti jo-
gos studijos „Mudra“ vadovė N. Ledžiū-
tė: „Karštos jogos siekiamybė – būti svei-
kam ir išlikti jaunam“/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

Druskininkų „Bočiai“ stebina aktyvumu ir veiklų įvairove
Druskininkų „Bočiams“ ak-

tyvumo ir veiklų įvairovės ga-
lima tik pavydėti! Regis, visur 
jų pilna, visur jie spėja. Čia, 
žiūrėk, koncertuoja Druski-
ninkų erdvėse, čia kviečiami 
šokti ar dainuoti į Marijam-
polę, Alytų ar Vilnių. Niekas 
turbūt nesistebi, kai jie drau-
giškai keliauja ne tik po šalį, 
bet ir į užsienį. O artimiausiu 
metu, pasak „Bočių“ vado-
vės Zitos Jančiauskienės, li-
nijinių šokių būrelio šokėjos 
planuoja kelionę net į Italiją 
ir Lenkiją, kur dalyvaus šokių 
festivaliuose.

Visą vasarą aktyvieji Drus-
kininkų senjorai keliavo, lankė 
sporto užsiėmimus. Liepą ilsėjo-
si tik „Kraitės“ ir „Žodžio meno“ 
klubų nariai. O rugpjūtį vėl visi 
susibūrė aktyvioms ir įdomioms 
veikloms, repeticijoms ir ben-
dravimui. 

„Su mumis labai noriai ben-
drauja visos Lietuvos „Bočiai“, 
dažnai atvyksta į svečius, ypač 
vasarą. Jie vaikšto po K. Dinei-
kos sveikatingumo parką, gro-
žisi aplinka ir mums pavydi, kad 
galime naudotis tokiomis vieto-
mis, sportuoti, medituoti. Sma-
gu, kad Druskininkų grožį sve-
čiams padeda pamatyti mūsų 
nauja gidė – buvusi gydyto-
ja Violeta Valskienė, kuri labai 
nuoširdžiai pasakoja apie kie-
kviena objektą“, – pasakojo 
Druskininkų „Bočių“ vadovė Z. 
Jančiauskienė. 

Aktyviuosius Druskininkų sen-
jorus nuolat lydi daina. Z. Jan-

čiauskienė sakė, kad moterų vo-
kalinio ansamblio  „Druskelė“ 
repertuare – daugiau kaip 100 
lietuvių liaudies ir įvairių auto-
rių dainų, mišraus ansamblio – 
daugiau kaip 150. Šiemet „Bo-
čiai“ atlieka daug patriotinių 
dainų, skirtų Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui. „Džiaugia-
mės, kad labai daug jų mokame. 
Jei tik pasitaiko kokia proga, pa-
sirėdome tautiniais rūbais ir iš 
širdies jas dainuojame“, – pasa-
kojo „Bočių“ kolektyvų nariai. 

Druskininkų „Bočių“ kolekty-

ve – per 200 narių, kurių amžius 
– nuo 65-erių metų iki 90-ies ir 
daugiau. Aktyviausiai veiklo-
je dalyvauja apie 100 senjorų. 
Labai daug žmonių dalyvau-
ja savanoriškoje veikloje. „Mes 
tuo labai didžiuojamės, dėkoja-
me tiems žmonėms, – sakė Z. 
Jančiauskienė. – „Bočių“ mo-
terys noriai lanko buvusius na-
rius, kurie dėl sveikatos jau ne-
pajėgia aktyviai dalyvauti mūsų 
veikloje, renginiuose, bendrau-
ja su jais, kad šie nesijaustų vie-
niši, užmiršti, atitrūkę nuo mūsų 

gyvenimo.“
„Bočių“ vadovė sakė esan-

ti dėkinga už dėmesį ir palaiky-
mą Druskininkų savivaldybės, 
įvairių įstaigų vadovams, jauni-
mui, kurie dalyvauja bendruose 
su „Bočiais“ renginiuose: „Jau-
čiamės esantys reikalingi. Tu-
rime puikias sąlygas įvairioms 
veikloms. O ko senam žmogui 
daugiau reikia? Dėmesio, ben-
dravimo, galimybės išeiti į žmo-
nes. O ką reiškia tokio amžiaus 
žmonėms, sulaukti, pavyzdžiui, 
pakvietimo šokti linijinius šokius 

Italijoje, kurioje rengiamas „Auk-
sinio amžiaus“ festivalis. Ten 
šoksime su žmonėmis iš viso 
pasaulio. Dar šoksime Lenkijo-
je, Punske!“

Vasarą koncertuoti buvo kvie-
čiami visi „Bočių“ kolektyvai: ir 
mišrus ansamblis, ir „Druskelė“, ir 
linijinių šokių šokėjos. Tarp Lietu-
vos senjorių vis labiau populiarėja 
linijiniai šokiai, o būtent Druskinin-
kų „Bočių“ šokėjos, kaip sakė jų 
vadovė, pirmosios iš šalies senjo-
rių pradėjo juos šokti.

„Bočiai“ juokauja, kad jie 
tiek užsiėmę šokiais, daino-
mis, sportu, kad sirgti ar kalbė-
ti apie ligas tiesiog nebelieka lai-
ko. Jiems svarbu parodyti, kad 
ir garbaus amžiaus sulaukus 
daug kas įmanoma, svarbiausia 
– stengtis ir nepasiduoti.

„Norėčiau pakviesti, kad dau-
giau Druskininkų senjorų ateitų 
pas mus ir dalyvautų veikloje, kuri 
yra labai įvairi. Veikia nemažai 
klubų, kuriuose galima dalyvau-
ti pagal savo pomėgius ir suge-
bėjimus. Veikia mišrus ansam-
blis, moterų vokalinis ansamblis 
„Druskelė“, „Linijinių šokių“, „Krai-
tės“ ir „Žodžio meno“ klubai, „Pa-
sagos mėtymo“. Daugiau infor-
macijos apie dalyvavimą „Bočių“ 
veikloje galite sužinoti, paskambi-
nę telefonu 8 618 38292“, – sakė 
Z. Jančiauskienė, patikindama, 
kad Druskininkų „Bočiai“ ir toliau 
aktyviai dalyvaus bendruomenės 
gyvenime. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Tarp Lietuvos senjorių vis labiau populiarėja linijiniai šokiai, o būtent Druskininkų „Bočių“ šokėjos pirmosios iš „Bočių“ pradėjo juos 
šokti/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Svečiai apie Druskininkus
Druskininkų neįmanoma neįsimylėti

Kai mūsų paklausia, ko-
dėl taip dažnai poilsiaujame 
Druskininkuose, atsakome, 
kad šio miesto neįmanoma 
neįsimylėti. Pakeri švarus 
pušynų oras, švarūs ežerai 
mieste ir apylinkėse, gatvių 
ir pastatų grožis, daugybė 
gražiausių gėlių žiedų (nuo-
širdi padėka tarnyboms, ku-
rios prižiūri švarą ir tvarką 
mieste, rūpinasi kraštovaiz-
džiu bei puoselėja gėlynus!). 
Visada gerą įspūdį palieka 
miesto turizmo informacijos 
centro darbuotojai – maloniai 
ir išsamiai suteikia reikalingą 
informaciją! Turistams svar-
bus ir susisiekimas – Druski-
ninkuose miesto transportas 
labai patogus. 

Mums patinka draugiškas 
aptarnavimas parduotuvėse, 
skanus maistas kavinėse ir 
restoranuose (labai patiko „Be-
benčiukas“ – ten maistas ska-
nus lyg namuose). 

Vaikščiojant po miestą, akį 
traukia išskirtinio grožio sta-
tiniai – Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčia ir Dievo 
Motinos ikonos „Visų liūdinčių-
jų Džiaugsmas“ cerkvė.

Druskininkuose tikrai rasite 
ką veikti. Yra nuostabus Van-
dens parkas, „Snow Arena“, 
daugybė kultūros ir sporto 
renginių, siūloma įvairių pra-
mogų. Nepriekaištingai atlie-
kamos gydomosios proce-
dūros Druskininkų gydykloje 

– mes abu esame gydytojai, 
todėl vertiname tai ir iš profe-
sionaliosios pusės. 

Mieste jaučiamės tikrai sau-
giai – ačiū ir policijai!

Bet svarbiausias kurorte – 
Druskininkų gyventojų svetingu-
mas ir draugiškas nusiteikimas! 
Dėkojame druskininkiečiams ir 
daugybei čia sutiktų mūsų drau-
gų! Jūs mokate priimti svečius, 
rodote jiems nuolatinį rūpestį ir 
dėmesį, sukuriate idealias sąly-
gas poilsiui, esate visada pasi-
ruošę padėti, patarti.

Labai malonu bendrauti su 
vietiniais gyventojais! Mes su-
prantame, jog tam, kad mūsų 
atostogos Druskininkuose būtų 

tokios nuostabios, turi kasdien 
ir sutelktai dirbti gyventojai ir 
miesto valdžia. 

Pastebėjome, kad ir druski-
ninkiečiams patinka, kai sve-
čiai negaili gražių žodžių jų 
miestui ir čia dirbantiems žmo-
nėms, tai vertina. Ačiū Jums, 
mieli druskininkiečiai! Mums 
atrodo, kad Jums pavyko mies-
te sukurti laimės ir ramybės 
atmosferą. Mes tai visada pri-
simename. Net juokaujame 
– jeigu kitur jaučiatės gerai, 
reiškia, dar nebuvote Druski-
ninkuose! 

Elena ir Jevgenijus 
Kudinovai iš Maskvos 

Maskviečiai J. ir J. Kudinovai poilsiui renkasi Druskininkus ir sako, kad druskininkie-
čiams pavyko mieste sukurti gerą poilsio atmosferą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692
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Leipalingyje šurmuliavo tarptautinis „Pasienio skonių festivalis“
Sekmadienį prie Leipalin-

gio dvaro šurmuliavo Inter-
reg V-A Lietuva-Lenkija ben-
dradarbiavimo per sieną 
programos projekto Nr. LT-
PL-2S-168 „Kultūros marš-
rutai be sienų“ tarptautinis 
„Pasienio skonių festivalis“. 
Jame dalyvavo ūkininkai ir 
kulinarinio paveldo puose-
lėtojai iš Alytaus, Lazdijų ir 
Druskininkų savivaldybių bei 
kaimyninės Lenkijos Palen-
kės regiono. Buvo pristatyti 
lenkų, totorių, žydų ir lietuvių 
tautiniai patiekalai.  

Šis festivalis yra paskutinis 
projekto „Kultūros maršrutai be 
sienų“ renginys, sutelkęs būrį 
darbščių ūkininkų ir gamintojų, 
puoselėjančių kulinarinį paveldą 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš projek-
to partnerių Punsko bei Šepieta-
vo vietovių. Tačiau tai tikrai nėra 
paskutinė projekto veikla. Be-
sidomintiems kultūra, istorija ir 
tautine kulinarija dar suteiksi-
me progų patenkinti savo smal-
sumą.

Festivalio programą pasiū-
lė bendras projekto turinys. 
Esminis jo tikslas yra vietinio 
identiteto stiprinimas, regiono 
matomumo platesniu spektru 
formavimas bei turistų pritrauki-
mas ne tik Lietuvoje, bet ir Len-
kijoje. Todėl buvo nuspręsta pa-
sitelkti dar vieną svarbų tautinio 
paveldo objektą – kulinarinį pa-
veldą. Šiame projekte jis yra ly-
giavertis kultūros ar istorijos 
objektams. Ir Lenkijoje, ir Lietu-
voje gyveno, o ir šiuo metu gy-
vena įvairių tautybių žmonių. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
Leipalingyje totorių ir žydų 
bendruomenių nebeliko. Todėl 
festivalio metu, norėdami kad 
ir maža dalele prisiliesti prie jų 
kulinarinio palikimo, pakvietė-
me šių bendruomenių atstovus 
pristatyti savo tradicinius pa-
tiekalus. 

Iš Punsko valsčiaus atvy-
ko „Lietuvių užeigos“ savininkė 
Punske Aldona Wołyniec, kurios 
puikūs šakočiai puošė festivalio 
aplinką, džiugino ir kiti jos atvež-
ti puikaus skonio skanumynai. 

Žavėjo Šepietavo žemės ūkio 
konsultavimo centro ir asociaci-
jos „Palenkės skoniai“ projekte 
dalyvaujantys ūkininkų Oksanos 
Tomaszewskos, Annos Sienkie-
vicz, Marinnos Rogało, Alicijos 
Chim bei Bożenos Perkowskos 
mėsos, pieno bei duonos gami-
niai ir daržovių sultys. Ūkininkų 
veiklą bei jų produktus prista-
tė Palenkės žemės ūkio konsul-
tavimo centro Šepietave žemės 
ūkio agroturizmo bei kaimo tu-
rizmo skyriaus specialistė Joan-
na Czarkowska. 

Lenkų virtuvės karštuosius 

patiekalus pristatė Lenkiškos 
virtuvės namai „Sakwa“. Iš pir-
mo žvilgsnio gali atrodyti, kad 
pasirinkta pristatyti tradicinė flia-
kų sriuba su bigosu ir neįpras-
tu, kulinarinio paveldo neprime-
nančiu sūrio pyragu yra mums 
puikiai žinomi, kaip ir Lenkijos 
parduotuvės. Tačiau fliakai, pa-
gaminti iš jaučio skrandžio ir 
įvairiausių daržovių, liudija, kad 
žmonės čia sunkiai dirbo, todėl 
reikėjo sočiai pavalgyti, kad pa-
stiprintų jėgas. 

O paragavus kasdieninį bi-
gosą, kyla mintis, kad tai – tau-
pios šeimininkės patiekalas: prie 
troškintų kopūstų, pasirodo, ga-
lima dėti kiekvieną užsilikusį 
mėsos gabalėlį, kuris dar ska-
nus, ir būtų nuodėmė jį išmesti. 
Juk kiekvienas maisto gabaliu-
kas reikalavo įdėti nemažai sun-
kaus darbo. Subtilaus skonio, 
balansuojančio tarp saldaus ir 
sūraus, dailūs sūrio pyragaičiai 
priminė visai ne liaudišką, o dva-
ro kultūrą. Ir tai visiškai pagrįstai 
kelia mintį, kad paveldu gali būti 
ne tik dvaro architektūra, bet ir 
jo virtuvės kulinariniai receptai. 

Leipalingyje nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu gyveno tik 
viena totorių Asanavičių šeima, 
kurios mūsų dienomis nebeliko. 
„Pasienio skonių festivalyje“ iš-
vydus egzotiškus rūbus ir paju-
tus dūmo bei ant laužo verda-
mo maisto kvapą, spalvingus 
patiekalus, kilo mintis, kad An-
trasis pasaulinis karas negai-
lestingai sunaikino pačią spal-
vingiausią Lietuvos kultūros 
dalį. Totorių tradicinius patieka-
lus pristatė Subartonyse įsikū-
rusio privataus Lietuvos totorių 
buities muziejaus įkūrėja Liu-
sia Gaidukevičienė, surinkusi 
puikią draugiją atstovauti savo 
bendruomenei. 

Festivalio dalyviai ne tik pa-
matė egzotinius totorių tauti-
nius drabužius, gražų tautinį 
šokį, bet ir išgirdo retai girdima 
totorių kalba atliekamų liau-
dies dainų. Visa tai festivalio 
dalyviams dovanojo septyne-
rius metus gyvuojantis ansam-
blis „Ilsu“, kuriam ilgus metus 
vadovavo Almyra Trakšelienė. 
Apie totorių kultūrą bei istori-
ją ir bendruomenės veiklą Lie-
tuvoje kalbėjo tautinių mažumų 
departamento atstovė doc. dr. 
Galina Miškinienė. Totoriškus 
patiekalus – šurpą bei plovą –  
pristatė šiais metais Druskinin-
kuose organizuoto tarptautinio 
plovo virimo festivalio pirmo-
sios vietos laimėtoja – Nemė-
žio totorių bendruomenė. Jos 
pirmininkas Tairas Kuznecovas 
pristatė tradicinius totorių karš-
tus patiekalus: tirštą, aštraus 
skonio ir sočią, rudeniui tin-

Tęsinys 9 psl.



2018 m. rugsėjo 13 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 1729
kančią sriubą, verdamą iš avie-
nos ar jautienos bei įvairiausių 
prieskonių – šurpą. Tradicinis 
plovas dažniausiai verdamas 
būtent vyrų, šiek tiek nustebi-
no švelniu skoniu, tačiau sma-
gu buvo skanauti puikiai išvir-
tus birius ryžius su daržovėmis 
ir aviena. Koldūnai su kapotos 
mėsos įdaru ir bemiele tešla. 
Į juos gausiai dedama pries-
konių, o ypatingai būtinas yra 
mairūnas. Mūsų gomuriui kiek 
neįprastas galėjo pasirodyti 
švelnaus skonio moliūgų ir mė-
sos pyragas. Labiausiai nuste-
bino vestuvinis patiekalas čak-
čak, gaminamas iš užminkytos 
ir atvėsintos tešlos. Suformuo-
jami rutuliukai ir verdami alieju-
je, išimami, aplaistomi medaus 
sirupu ir sudedami į formeles 
bei papuošiami gėlyte. Tai Ka-
zanės totorių patiekalas.

Sunku būtų įsivaizduoti to-
torius ir be mums visiems taip 
pažįstamo bei visų pamėgto 
šimtalapio. Ši Lietuvai ištikima 
karinga tauta, buvusi LDK sienų 
saugotoja, pasižymėjo narsa, iš-
tikimybe ir puikiu karo dalykų iš-
manymu. Todėl ir sekmadienį 
organizuotos šventės metu vai-
kai ir suaugusieji galėjo išmė-
ginti akies taiklumą, šaudydami 
iš lanko.

Žydų tautiniai patiekalai mus 
nukėlė į Leipalingio turgaus 

aikštėje buvusią arbatinę, kurio-
je buvo galima nusipirkti subtiliai 
mielėmis kvepiančią bandelę ir 
puodelį karštos arbatos. Tačiau 
festivalio metu Lietuvos žydų (li-
tvakų) bendruomenės „Beige-
lių krautuvėlės“ projektų vado-
vė Dovilė Rūkaitė pristatė gausų 
naujametinį žydų 5799-ųjų 
metų išvakarėms ruošiamą sta-
lą. Maca kneidelach – vištienos 
sultinys su macos kukuliais, ka-
potų kepenėlių paštetas, tepa-
mas ant beigelių su ant viršaus 
dedamu raugintu agurku, apva-
lios šventinės chalos ir beigeliai, 
kuriuos kiekvienas panorėjęs 
galėjo prieiti ir pamėginti pasi-
gaminti, o sugrįžęs – išsikepti 
namuose. Taip pat įdomus sko-
niu buvo prieš naujuosius metus 
ruošiamas žydiškas saldėsis im-
berlach, gaminamas iš  imbiero 
ir morkų.

Lietuvių tautinė virtuvė pakan-
kamai įvairi ir spalvinga, o rude-
nį sunkiai įsivaizduojama ir be 
tradicinės grybų sriubos. Sunku 
buvo neparagauti nors ir kasdie-
niškų, tačiau skanių šviežių bul-
vinių blynų. 

O štai edukacinė programa 
„Grikio kelias: nuo sėklalės iki 
stalalio“, kurią festivaliui pasiūlė 
Jovaišių bendruomenė, jaunuo-
sius šventės dalyvius supažin-
dino su grikio „gyvenimu keliu“, 
kvietė paragauti ne tik virtų gri-

kių, bet ir švelnios grikių arba-
tos. Jodinėjimas žirgais taip pat 
buvo puikus užsiėmimas mažie-
siems festivalio lankytojams. 

Negalėjome nepasiūlyti Gra-
žinos ir Arvydo Augų gaminamų 
skaniųjų brandintų sūrių bei Jo-
lantos ir Algio Milių darbščiųjų 
bičių surinkto medaus. 

Šventės svečius linksmino 
Druskininkų kultūros centro Lei-
palingio laisvalaikio salės folklo-
rinis ansamblis „Serbenta“ (va-
dovė Aleksandra Petravičienė) 
ir Barčių kaimo folklorinis an-
samblis (vadovė Ramunė Jana-
vičiūtė). 

Renginio pabaigoje festiva-
lio svečiai gėrėjosi Birštono kul-
tūros centro suaugusiųjų teatro 
nuotaikingu spektakliu pagal J. 
Tumo-Vaižganto pjesę „Žemės 
ar moteries“. Pagrindinio hero-
jaus blaškymasis tarp meilės 
ir naudos vyko, geriant arbatą 
XX a. pradžios arbatinėje. Dė-
kojame visiems puikiesiems ko-
lektyvams, režisieriui Rimantui 
Jacunskui ir aktoriams bei gar-
so operatoriui Gintarui Babravi-
čiui už gražią ir prasmingą dova-
ną festivalio svečiams.  

Parengė Laima Žukauskaitė, 
projekto koordinatorė

Laimos Rekevičienės ir 
Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkuose – Statybininkų 
dienos šventė

Į šventę atvyko keli šimtai dalyvių iš visos Lietuvos/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį penktadienį Lietuvos 
statybininkų asociacija Druski-
ninkuose organizavo tradicinę 
statybininkų dienos šventę bei 
paminėjo Lietuvos statybininkų 
asociacijos įsteigimo 25-metį. 
Po šventinės eisenos dalyvių 
laukė sveikinimai bei apdova-
nojimai. Visus susirinkusiuosius 

pasveikino Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Ma-
linauskas. Po oficialios dalies 
buvo tęsiama ir statybininkų 
olimpiados tradicija – komandos 
jėgas išbandė sporto rungtyse.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Lietuvos statybininkų asociacija Druskininkuose organizavo tradicinę statybininkų die-
nos šventę/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Renginiai
Rugsėjo 13 d. 16.30 val. „Druskininkų krašto tautotyros metraščio“ pristaty-

mas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugsėjo 13 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje koncer-
tuos Druskininkų miesto ansamblis „Rasa“. Vadovas – Algimantas Padegimas

Lauko kinas Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al.24):
Rugsėjo 14 d. 19.30 val. „Užburtas ratas”
Rugsėjo 15 d. 19.30 val. „Dar stipresnis”

Rugsėjo 14 d. 16 val. Naujų knygų pristatymas vaikams „Nauja knyga. Susi-
pažink“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugsėjo 14 d. 18 val. Kavinėje „Širdelė“ vyks „Šiuolaikinio kabareto perfor-
mansas“. Renginys nemokamas.

Rugsėjo 15 d. 18 val. Kavinėje „Širdelė“ vyks Latvijos Aizkrauklės apskrities 
kultūros namų vokalinių ansamblių Spidala“ ir „Es atnakšu“ koncertas. Rengi-
nys nemokamas.

Rugsėjo 15 d. 18 val. XVI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“. Kamerinės muzikos koncertas. VI-ojo tarptautinio kamerinių 
ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ laureatai. Koncerto vedėja – kom-
pozitorė Vaida Striaupaitė-Beinarienė. Programoje – P. Beinario, M. Manganio, 
G. Rossinio, Ch. M. Leoffler, M. Dring ir kitų kompozitorių kūriniai (UAB „Drau-
gystės sanatorija“ Raudonoji salė)

Rugsėjo 25 d. 17 val. Socialinių paslaugų centre 1 a. salėje Druskininkų mies-
to cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ organizuoja seminarą miesto bendruomenei 
„Cholesterolis – kas tai? Cholesterolio gydymo principai, kuriuos turi žinoti paci-
entas“. Lektorė – gydytoja endokrinologė Rasa Koreivienė

Nuo  rugsėjo mėnesio kiekvieną antradienį 19.00 val. „Auksinio proto“ 10-as 
gyvų žaidimų sezonas. Registruok 2-9 žm. komandą el. p: renginiai@juc.lt, tel. 8 
646 56003 (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Parodos
Stasio Eidrigevičiaus paroda „Hommage a Čiurlionis“ (M. K. Čiurlionio memo-

rialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Žemėlapių paroda „Druskininkai per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 59)

Paroda „Dr. Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“ (V. K. Jonyno galerija, Tu-
ristų g. 9)

V-ojo tarptautinio M. Veriovkinos simpoziumo „Kūrybiniai tiltai: M. Veriovki-
na ir M. K. Čiurlionis“ paroda (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Lietuvos „H2Auto“ greituminio slalomo 
čempionatas grįžta į Druskininkus

Po ilgos pertraukos, Lietuvos „H2Auto“ greituminio slalomo čempionatas 
grįžta į Druskininkus. 6 sezono etapas „Dzūkijos taurė 2018“ Druskininkų sa-
vivaldybės mero taurei laimėti, čia startuos rugsėjo 15 dieną. Lenktynių tra-
sa bus įrengta Gardino gatvėje, prie Turizmo ir verslo informacijos centro. 
Keli šimtai unikalių startų per dieną ir gera nuotaika – garantuoti! 
Renginys žiūrovams – nemokamas!

Rugsėjo 15 d. (šeštadienį) nuo 10.00 iki 12.00 val. 
Druskininkų pramogų aikštėje, Vilniaus alėja 24, fi-
nišuos tarptautinės lenktynės dviračiais „Gardi-
nas-Druskininkai 2018“.
12.00 val. dalyvių apdovanojimai, koncertinė pro-

grama.
Renginį kartu su partneriais iš Baltarusijos rengi-

nį organizuoja Druskininkų savivaldybės profesinė 
sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjun-
gų Aljansas, VšĮ „Sportbalt“, Druskininkų savival-
dybė, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Renginio organizatorių informacija
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Kuzminskienę, 
mylimam Tėveliui mirus.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bendruomenė

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Aėjo ruduo, ateis žiema,
tik niekad niekada nepravers jau durų 

Tavo mylimos Mamos ranka.

Nuoširdžiausia užuojauta Irenai Rakauskienei, 
mirus mylimai Mamai.

Kaimynai

Druskininkuose varžėsi sportinio ėjimo meistrai
Į Druskininkus šeštadienį 

susirinko tradicinių tarptau-
tinių sportinio ėjimo varžybų 
dalyviai iš Lietuvos, Lenki-
jos, Baltarusijos ir Kazach-
stano. Čia surengtas ir Lie-
tuvos 10 km sportinio ėjimo 
čempionatas.

Moterų grupėje 10 km trasą 
pirmoji įveikė Brigita Virbaly-
tė iš Vilnius (43:02, geriausias 
Druskininkų varžybų pasie-
kimas). Antra finišavo Živilė 
Vaiciukevičiūtė iš Švenčionių 
(44:32). Trečią vietą tarptauti-
nėse varžybose užėmė kaza-
chė Diana Aidosova (47:26), o 
penkta po 50 min. 44 sek. fi-

nišavusi Austėja Kavaliaus-
kaitė (Vilnius/Krakės) iškovojo 
Lietuvos čempionato bronzos 
medalį.

Tarp vyrų pirmąsias dvi vietas 
užėmė baltarusiai Aliaksandras 
Liakhovichius (40:51) ir Dzmitri-
jus Dziubinas (41:25). Lietuvos 
čempionu tapo trečias finišavęs 
Arturas Mastianica iš Švenčio-
nių (41:29). Lietuvos čempiona-
to sidabrą laimėjo Tadas Šuš-
kevičius (Vilnius) 42:12, bronzą 
– Darius Jazepčikas (Kaunas) 
45:41.

Kitų rungčių nugalėtojai: mer-
gaitės, 1 km – Akvilė Orliukaitė 
iš Druskininkų (4:57); berniukai, 

1 km – Martynas Kniva iš Kra-
kių (4:47); jaunutės, 1 km Toma 
Dailidonytė iš Vilniaus/Krakių 
(4:30); jaunučiai, 3 km – Dzmitry 
Shmidt iš Baltarusijos (13:49); 
jaunės, 3 km – Kristina Morozo-
va iš Kazachstano (14:51); jau-
niai, 5 km – Arnoldas Liutinskis 
iš Vilniaus/Krakių (24:26); jau-
nuolės, 5 km – Jekaterina Šli-
kova iš Kazachstano (24:07); 
jaunuoliai, 10 km – Lukasz Nie-
dzialek iš Lenkijos (48:16); vete-
ranai, 5 km Janusz Golawski iš 
Lenkijos (20:00).

Druskininkų sporto centro 
informacija

Varžybų dalyvius pasveikino Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinė sekretorė N. Medvedeva, Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir varžybų direktorius K. Jezepčikas/Gintaro grigo nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos mokiniai ir jų tėveliai dalyvavo masinio ėjimo rungtyje drauge su Lietuvos lengvosios atletikos čempione B. Vir-
balyte/Gintaro Grigo nuotrauka

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

Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Sarafinaitę, 
mirus brangiai Mamai.

VšĮ Druskininkų 
PSPC kolektyvas

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ 
reikalingi operatoriai. Tel. 8 603 37599

Romenos Purvinienės pardavėjos diplomą (pažymėjimo kodas 
2105, NV 006011, išduotą 2003 rugpjūčio 30 d., laikyti negaliojančiu.

Š. m. rugsėjo 18 d., antradienį, 10 val. Druskininkų 
socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17, Druskininkai) 

VYKS ATVIRAS ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ 
SUSIRINKIMAS
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2018.09.15 d.
Šeštadienis

2018.09.14 d.
Penktadienis

2018.09.16 d.
 Sekmadienis

2018.09.17 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 8.

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Operacija  „Skyfall“.
01:15 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENK-

TADIENIO FILMAS „Ledynmetis. Su-
sidūrimas“.

21:15 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato atrankos rung-
tynės. Kroatija - Lietuva“.

23:05 „Beždžionių planeta“. 
01:25 „Nesunaikinamieji“ (k.).
03:10 „Kryžminė ugnis“ (k.).
04:50 „Kaulai“.
05:35 „Naujakuriai“.

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvūnų policija. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Godzila.
23:25 Šioje šalyje nėra vietos se-

nukams.
01:45 Džekas Rajanas. Šešėlių už-

verbuotas (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Geriausios nardymo 

vietos“. 
07.10 Grilio skanėstai. 
07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 Partizanų keliais 2. 
10.50 Grįžtu namo. 
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena. 
21:00 Padangių riteriai.
23:05 Prezidento patikėtinis (k).
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Kas žudikas?“ (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).

07:00 Gimtoji žemė. Laida žemdir-
biams ir apie juos.

07:30 Premjera. Hani ir Nani 3.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2. Džiunglės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Metų laikai. Žiema.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 4.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Pagauk ir paleisk.
00:30 Operacija  „Skyfall“ (k.).
02:55 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2. Džiunglės (k.).
03:50 Teisė žinoti (k.).
04:20 Džesika Flečer 4 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Pelenė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Vidu-

riniųjų Rytų gamta. Arabija. Miražų 
žemė.

13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Pavojingoji žemė. Vėjas.

13:55 Puaro.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 
21:50 Premjera. Lemtingos vestuvės.
23:20 Mirties lenktynės.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 8.

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT  forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.55 „Neprijaukinti. Aus-

tralija“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Ta-

džikija“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Vietnamas“. 
11.10 Ekovizija. 
11.20 Grilio skanėstai. 
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.50 „Širdies plakimas“.
16.00 Žinios.
16.20 Grįžtu namo. 
16.55 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Italijos GP apžvalga.
18.00 Žinios.
18.30  „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“.
20.00 Žinios.
20.25 „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“ (tęs.). 
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
00.40 „Širdies plakimas“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Juodosios katės“.
05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 Skinsiu raudoną rožę. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.

07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Mokytis niekada nevėlu“. 
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 „Princesė“.
13:15 „Joniukas ir Grytutė“.
14:25 „Nerealieji“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Princesės dieno-
raštis 2. Karališkosios sužadėtuvės“.

21:50 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 
GERO KINO VAKARAS „Žaklina“.

23:50 „Vizijos“.
01:20 „Rytoj, kai prasidėjo karas“ (k.).
03:10 „Beždžionių planeta“ (k.).
05:15 „Naujakuriai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.

07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“. 
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 „Medaus mėnuo su mama“.
13:15 „Gilyn į mišką“.
15:50 NAUJAS SEZONAS „Hava-

jai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „X Fak-

torius“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Povandeninis horizontas“.
00:05 „Žaklina“ (k.).
01:55 „Vizijos“ (k.).
03:20 „Kobra 11“ (k.).
04:15 „Blogas policininkas“ (k.).
05:10 „Naujakuriai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionato atrankos rung-
tynės. Lietuva - Olandija“.

21:30 „TV3 vakaro žinios
22:30 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Kobra 11“.
23:30 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Blogas policininkas“.
00:35 „Kastlas“.
01:25 „Kaulai“.
02:15 „Rouzvudas“.
03:05 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:55 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:45 „Kastlas“ (k.).
05:35 „Naujakuriai“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“. 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrob-

tas gyvenimas.
00:40 „Akloji zona“.
01:30 Susikaupk (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.55 „Neprijaukinti. Turkija“. 

08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.  
10.00 Grilio skanėstai. 
10.25 Gyvenimo būdas. 
10.55 Ekovizija. 
11.05 „Iššūkis“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 Skinsiu raudoną rožę. 
15.55 Europos vartotojų centras 

pataria.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 Partizanų keliais 2. 
16.50 Grilio skanėstai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk “ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ (tęs.). 
23.00 „Iššūkis“.
01.00 „Moterų daktaras“.
02.45 „Baltoji vergė“.
04.05 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
04.30 „Iššūkis“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Peru“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 

turguje“. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 TV Europa pristato. 

„Vyrų šešėlyje. Karolina Pra-
niauskaitė“. 

07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.

06:15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (k).

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Brydės.
09:30 „Varom!“.
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 „Gyvūnijos stebuklai“. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:35 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:40 „Nusikaltimų miestas“. 
16:10 „Reali mistika“. 
17:15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:20 „Kas žudikas?“. 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Atminimo 

diena.
23:40 AŠTRUS KINAS 4-asis ly-

gmuo.
01:25 „Strėlė“ (k).
02:55 Dainuok mano dainą (k).

06:25 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas. Kaunas (k). 

07:25 „Gyvūnijos stebuklai“ (k). 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempionatas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 „Gyvūnijos stebuklai“. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
18:15 „Kas žudikas?“. 
19:30 „Nemiga“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „PREMJERA Gyvi numirėliai“.
23:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
01:35 4-asis lygmuo (k).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“. 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:35 „Drakonų kova. Super“. 
10:05 KINO PUSRYČIAI Nensė 

Driu.
12:05 Piko valanda.
14:10 Mylėti(s) smagu.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 PREMJERA Susikaupk.
00:10 Baubas 2.
01:50 Būk kietas (k).

22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Mongolija“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 

maistas“. 

01:05 Pasaulio dokumentika. Vidu-
riniųjų Rytų gamta. Arabija. Miražų 
žemė (k.).

02:00 Pasaulio dokumentika. Pavo-
jingoji žemė. Vėjas (k.).

02:50 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).

08:10 „Pabaisiukas Bansenas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 „Drakonų kova. Super“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Anapus 

tvoros.
11:35 Melagis melavo… 
13:20 Laisvės troškimas.
15:25 Aukštyn kojom.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Alvinas ir burundukai 4.
21:20 PREMJERA Būk kietas.
23:25 „Fuksų“ krikštynos.
01:20 Godzila (k). 
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2018.09.19 d.
Trečiadienis

2018.09.20 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.
10:00 Klausimėlis.lt. 
10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau! 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 NAUJAS SEZONAS „Mote-

rys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Paranoja“.
22:25 „Filmo pertraukoje - „Vikin-

glotto““.
22:30 TĘSINYS „Paranoja“.
00:15 „Kastlas“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:45 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:30 „Kastlas“ (k.).
05:20 „Rouzvudas“ (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys 

meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Neištikimybė“.
00:10 „Kastlas“.
01:05 „Kaulai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:40 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:30 „Kastlas“ (k.).
05:15 „Rouzvudas“ (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Maksas 

Stilas.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Pasekmė (k). 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Prieš 

ugnį - ugnimi.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas. 
07.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Neišsižadėk“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija. 
07.10 4 kampai. 

07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Kodjako sala“..
05.35 „Neišsižadėk“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai. 
07.10 Gyvenimo būdas. 

07.40 Lietuva tiesiogiai.
08.10 „Gluchariovas“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“.
11.25 „Baudėjas“.
12.30 „Bitininkas.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Baudėjas“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Baudėjas“.
05.05 „Neprijaukinti. Aliaska“. 
05.35 „Neišsižadėk“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Galutinis tikslas 4.
22:40 Nežinomas (k).
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k). 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Prezidento patikėtinis 2. 

Spąstai teroristams.
22:50 Legionas (k).
00:45 „Strėlė“.
01:35 „Kas žudikas?“ (k).

2018.09.18 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:00 Klausimėlis.lt (k.).
10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

 06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:50 „Kobra 11“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 NAUJAS SEZONAS „Mote-

rys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Sensacija“.
00:25 „Kastlas“.
01:25 „Kaulai“.
02:20 „Rouzvudas“.
03:05 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pasekmė.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Pagrobtas gyvenimas (k). 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Nežinomas.
23:15 Atminimo diena (k).
01:20 „Juodasis sąrašas“ (k).
02:10 „Gyvi numirėliai“ (k).

03:55 „Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę“.

04:45 „Kastlas“ (k.).
05:35 „Naujakuriai“.

22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Smaragdo miestas.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

18.00 Reporteris. 
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempio-

natas. Singapūro GP apžvalga 
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Moterų daktaras“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ .

08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Legionas.
22:55 Galutinis tikslas 4 (k).
00:30 „Strėlė“.
01:20 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k). 

00:25 „Akloji zona“.
01:15 Maksas Stilas (k).
02:50 Alchemija XXIX. Trys teatro 

versijos.
03:15 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25 %.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Siūlome darbą transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu: 
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie 

prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano 
dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190 

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspedito-
riams. Tel. 8 687 93693

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su 
defektais.  Tel. 8 662 32490

Reikalinga pardavėja (-jas) dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

Kasame tvenkinius, tvenkinius, kūdras. 
Darbus at l iekame greitai  ir  kokybiškai. 

Konsultuojame visais susijusiais klausimais. 
Tel.  8 602 21748

Apdailos ir santechnikos darbai. 
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia viešą konkursą Aps-
kaitos ir finansų skyriaus vedėjo (-os) (vyriausiojo finansininko (-ės)) 
pareigoms eiti (kodas 152114650, buveinės adresas – Sveikatos g. 
30, LT-66251 Druskininkai).

Pretendentų dokumentai priimami viešosios įstaigos Druskininkų 
ligoninės administracijoje (Sveikatos g. 30, Druskininkai, 209 kab.) 
nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. iki 2018 m. rugsėjo 26 d. (įskaitytinai).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: (8 313) 59 134, mob. tel. 
8 699 75977, el. p.: l.macejauskiene@druskligonine.lt

Daugiau informacijos – interneto svetainėje:  www.druskligonine.lt

Išnuomojamos patalpos biurui ar kitokiai 
veiklai Gardino g. Tel. 8 698 83124

Druskininkų sporto centras kviečia 
mokinius sportuoti!

Šiais mokslo metais Druskininkų sporto centre renkamos šių 
sporto šakų pradinio rengimo mokinių grupės:

Tinklinio berniukų (2009 – 2011 g. m.) grupė;
Tinklinio mergaičių (2006 – 2008 g. m.) grupė;
Rankinio berniukų (2009 – 2011 g. m.) grupė;
Rankinio mergaičių (2009 – 2011 g. m.) grupė;
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 687 92054 – tinklinio 

treneris Edgaras Suchanekas; 
8 650 25181 – rankinio trenerė Danguolė Sukankaitė.

Šimtams tūkstančių senjorų 
išmokamos perskaičiuotos 

senatvės pensijos
„Sodra“ rugsėjį tęsia perskai-

čiuotų senatvės pensijų ir vien-
kartinių nepriemokų mokėjimą 
senjorams, kurie rugpjūtį gavo 
dar neperskaičiuotas pensijas.

Perskaičiuotų senatvės pensijų 
ir vienkartinių nepriemokų rugsė-
jį sulauks maždaug trys ketvirta-
daliai senjorų. Nepriemokas ga-
vusiems rugpjūtį, rugsėjo ir kitais 
mėnesiais mokamos jau po per-
skaičiavimo padidėjusios pensijos.

Dėl perskaičiavimo pensijos vi-
dutiniškai 9 eurais padidėjo maž-
daug 450 tūkst. senjorų, o liku-
siems 150 tūkst. pensininkų jos 
nesikeitė.

Visi gaus iki rugsėjo pabaigos
„Iki šios dienos jau esame per-

skaičiavę daugiau nei 95 proc. iš 
maždaug 600 tūkstančių sena-
tvės pensijų. Dėl likusių sprendi-
mus privalome priimti iki rugsėjo 
pabaigos.

Gali pasitaikyti, kad žmogus turi 
daugiau nei 30 metų stažo, tačiau 
šiomis dienos sulauks nepasikei-
tusios pensijos.

Tokiu atveju nerimauti nereikėtų, 
senjoras dar šią ar kitą savaitę, o 
vėliausiai iki rugsėjo 30 dienos, 
atskiru mokėjimu gaus vienkar-
tinę nepriemoką už sausio–rug-
sėjo mėnesius, o didesnę pensiją 
įprastai mokėsime jau nuo spalio. 
Tačiau tai – išskirtiniai atvejai“, 
– sako „Sodros“ direktorius Min-
daugas Sinkevičius.

„Sodra“ primena, jog nuo sau-
sio įsigaliojus naujam Socialinio 
draudimo pensijų įstatymui numa-
tyta, kad visos senatvės pensijos 
turi būti perskaičiuotos iki rugsė-
jo 30 dienos. Jeigu po perskaičia-
vimo pensija padidėjo, išmokama 
vienkartinė nepriemoka – mokė-
tos ir priklausiusios mokėti pen-
sijų dydžių skirtumas, susidaręs 
nuo metų pradžios.

Daugiau stažo – didesnė pensija
Dėl perskaičiavimo senatvės 

pensijos padidėjo tiems senjo-
rams, kurie turi daugiau nei 30 
metų stažo.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas turi 
40 metų stažo, jo pensija padidė-
ja maždaug 8 eurais. Jeigu „So-
dra“ padidėjusią pensiją prade-
da mokėti rugsėjį, už aštuonis šių 
metų mėnesius „Sodra“ išmokės 
maždaug 64 eurų vienkartinę ne-

priemoką.
Jeigu pensija būtų perskaičiuo-

ta vėliau, tuomet rugsėjį 40 metų 
stažo turintis senjoras gaus nepa-
didėjusią pensiją, o po to, kai pen-
sija bus perskaičiuota, jam bus 
papildomai išmokėti 72 eurai – 
nepriemoka už devynis šių metų 
mėnesius iki rugsėjo, o nuo spalio 
jis gaus 8 eurais didesnę pensiją.

Pensijos didės nevienodai. Kuo 
daugiau stažo virš 30 metų, tuo 
didesnė pensija. Pavyzdžiui, tu-
rintiems 45-erius metus stažo 
pensija padidės 12 eurų, o turin-
tiems 35 metus stažo – 4 eurais. 
Įvertinama kiekviena stažo die-
na. Jeigu stažas ne didesnis nei 
30 metų – pensija nei didės, nei 
mažės.

Netekto darbingumo pensijų 
gavėjai gali pasirinkti

Dalis senjorų registruotu paštu 
jau gavo laiškus, kuriuose patei-
kiama informacija apie senatvės 
pensijos dydį po perskaičiavi-
mo, nepriemokos dydis, taip pat 
sprendimas, kaip apskaičiuota 
senatvės pensija. Tokie laiškai 
siunčiami visiems senatvės pen-
sijos gavėjams ir bus pristatyti iki 
spalio pabaigos.

Jeigu senjorui kiltų abejonių dėl 
perskaičiuotos pensijos dydžio, 
„Sodra“ ragina pirmiau sulauk-
ti laiško su informacija ir tuomet 
kreiptis konsultacijos.

„Sodra“ taip pat primena, kad 
perskaičiuojamos tik senatvės 
pensijos. Kitų rūšių socialinio 
draudimo pensijos – netekto dar-
bingumo (invalidumo), našlių, 
našlaičių nėra perskaičiuojamos 
ir jų dydis nesikeičia. Tačiau visos 
jos kartu su senatvės pensijomis 
bus indeksuotos ir didės kitų metų 
pradžioje.

Svarbu žinoti, jog netekto dar-
bingumo (invalidumo) pensiją 
gaunantis ir senatvės pensijos 
amžiaus sulaukęs gyventojas gali 
bet kada kreiptis į „Sodrą“ ir pa-
prašyti, kad būtų apskaičiuotas jo 
senatvės pensijos dydis.

Jeigu senatvės pensija, įverti-
nus perskaičiavimą, būtų dides-
nė nei netekto darbingumo (inva-
lidumo), senjoras gali pasirinkti 
gauti ją.

SODROS informacija
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Asmeniniai skelbimai
„Seat Alhambra“ 2000 m., 1,9 L, 
85 kW, dalimis.  
Tel. +370 687 40273

„Toyota Corola“ 2004 m., 2 L dyze-
linas + žieminės padangos. Kaina 
– 1900 Eur. Tel. 8 616 37622

„Audi A6“ 1995 m., 2,5 L TDI, 103 
kW, 6 pavaros, žalios spalvos. Kai-
na – 1550 Eur. Tel. 8 687 98870

„Ford Mondeo“ 1995 m., visa 
arba dalimis; „Volkswagen Pas-
sat“ 1996 m. Tel. 8 654 46644

„BMW e36“ priekinius žibintus po 
10 Eur. Tel. 8 623 53377

„WV Passat“ 2006 m., 2 L dyzeli-
nas, 103 kW, universalas, juodos 
spalvos. Kaina – 3100 Eur.  
Tel. 8 628 87825

„Audi 80“ („bulka“) dalimis.  
Tel. 8 621 83124

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Mazda 626“ 1994 m., 1,8 L ben-
zinas, yra papildomas ratų kom-
plektas. Tel. 8 698 29351

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 685 50393

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Kiaulė ir maistinės bulvės. Bul-
ves atvežame į namus.  
Tel. 8 601 22865

Muskusinės antys (5 mėn.) ir avi-
nas. Tel. 8 683 32507 

Parduodami įvairūs daiktai

Naudoti, geros kokybės kokliai: 
20x20 cm lygūs po 1 Eur, kampi-
niai po 1,5 Eur; metalinis cinkuo-
tas vamzdis (18 cm) po 12 Eur/1 
m. Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697

Pjauta mediena (balkiai 20x15, 
15x15; gegnės 20x6, dvigubo 
pjovimo lentos 2,5x10, viengubo 
pjovimo lentos2,5x10). Medienos 
ilgis 6 metrai. Armatūra (storis 
8mm., 10 mm., 12 mm. Ilgis 6 
metrai). Tel.: 8 682 48505

Pigiai metalinis gėlių stovas su 
ąžuolinėm lentynom (aukštį galim 
reguliuoti); pigiai koklinė virtuvės 
krosnis su kokliniu gartraukiu 
(išsiardyti patiems); dujų balionas 
su reduktorium už 10 Eur.  
Tel. 8 672 41091

Išmanūs laikrodžiai (su SIM kor-
tele, GPS, WiFi, kamera, spal-
vos: juoda, balta ir žydra) po 20 
Eur; mobilusis telefonas „Sam-
sung E7“ dual SIM už 85 Eur; 
nešiojamas kompiuteris „Acer“ 
už 155 Eur. Tel. 8 623 53377

Vokiškas 120 bosų akordeonas 
„Montana“ už 350 Eur; kampinis 
buko spalvos rašomasis stalas už 
50 Eur; 3-jų padėčių lova reguliuo-
jama pulteliu, medinis korpusas už 
350 Eur; antipragulinis čiužinys už 
120 Eur. Tel. 8 610 27959

„Ryto“ gimnazijos švarkas ir 
megztinis, kostiumas berniukui, 
kostiumas paaugliui.  
Tel. 8 620 51929

Naudoti keramikiniai blokeliai 
(25x25x9 cm). Tel. 8 687 72724

Trifazis suvirinimo aparatas su 
kabeliais už 150 Eur; naujas skys-
to kuro šildymo katilas už 160 Eur; 
trifazė kūginė malkų skaldyklė už 
100 Eur. Tel. 8 670 71386

Dvi dvejų durų spintas, senovines 
austas lovatieses, lininis siūlas, 
užuolaidos. Tel. 8 600 38695

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm įstrižainė), TV prie-
dėliai po 17 Eur; pulteliai nuo 3 
Eur. Tel. 8 686 43600

Elektrinis trifazis šlifuoklis. Kaina 
– 40 Eur. Tel. 8 613 23590

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Nenaudoti, cinkuotos skardos, 
ventiliacijos vamzdžiai su sujun-
gimo movomis (1-2 m., 20 cm 
skersmens, 7 vnt.). Kaina – 20 
Eur. Tel. 8 612 11851

Dujų balionas ir dujinė viryklė. 
Tel. 8 689 41566

Vaikiška lova |(145x70 cm).  
Tel. 8 613 75031

Pianinas. Tel. 8 662 89816

Dviračiai: „Conway“, 28 colių 
ratai, rėmas M-L už 85 Eur; „Ba-
tavus“ 28 colių ratai, 8 „Nexus“ 
pavaros, krepšys už 165 Eur; 
sportinis „Hanseatic“, 18 pavarų, 
dydis L už 90 Eur; „Merida“ kalnų 
už 90 Eur; elektrinis moteriškas 
už 320 Eur. Tel. 8 623 53377

Katilas „Viadrus“, boileris, benzi-
ninė žoliapjovė, dviračiai, televi-
zoriai. Tel. 8 616 48116

Parduodama naudota vokiška 
sekcija. Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 616 07260

Perka

3-4 kambarių butą Druskinin-
kuose, netoli centro. Gali būti be 
remonto. Tel. 8 628 75156

Metalinius ar nebrangiai lengvo 
lydinio ratlankius R16, tinkančius 
„VW Golf“. Tel. 8 613 71001

12-15 a sklypą Neravų kaime, 
Gojaus g. Tel. 8 687 17484

Gal kas nebrangiai parduotų arba 
padovanotų pianino kėdę.  
Tel. 8 687 40223

Apleistą 1-2 kambarių butą arba 
sodą (10 km aplink Druskininkus). 
Tel. 8 623 53377

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Ieško darbo

28-erių metų vyras ieško bet ko-
kio darbo. Tel. 8 679 03964

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, 
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. 
Penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 627 02119

52 m. vyras ieško apsaugininko, 
kiemsargio autobuso vairuotojo 
darbo arba darbo sanatorijoje. 
Tel. 8 623 23430

56 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177

63 m. moteris ieško darbo. Turi 
daug patirties slaugos srityje.  
Tel. 8 611 76495

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 626 38308

Nuoma

Išnuomojami 2 kambariai 3 kam-
barių bute su baldais ir buitine 
technika. Kaina – 200 Eur. Plius 
patarnavimai. Tel. 8 613 23590

Išnuomojamas 3 kambarių butas 
Vilniaus al. Ir 2 kambarių butas 
Šiltnamių g. ilgam laikui. Tel.: 
8 699 11696, +7916 8596876 
(Whatsapp, Viber)

Išnuomojamas 3 kambarių 63 kv. 
m butas naujos statybos name 
senamiestyje, Liepų g. Kaina – 1 
mėn./350 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 610 27959

Tvarkinga šeima išsinuomotų 3 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 620 53947

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos.

Paskolų ir skolų refinansavimas.
Galimybė pasiskolinti 

papildomai.
Tel. 8 608 79790

Išnuomojamos 49 kv. m patalpos 
Lepų g. Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8618 22222

2 asmenų šeima nebrangiai išsi-
nuomotų 1 kambarį ar sodo na-
melį, tinkantį gyventi žiemą.  
Tel. 8 679 04 226

Išnuomoju 2 kambarių butą mies-
to centre su baldais ir buitine 
technika. Kaina – 1 mėn./250 Eur 
+ komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 617 41584

Išnuomojamas 2 kambarių butas. 
Tel. 8 622 94035

Kiti

Dovanoju neišrūšiuotas statybi-
nes atliekas. Tel. 8 679 25319

Gal kas padovanotų geros bū-
klės kanapą arba sofutę (gali būti 
neišskleidžiama), kompiuterinių 
kėdžių, lentynų. Tel. 8 646 27272

Šeštokei mergaitei ieškome moky-
tojo padėjėjo (-os), galinčio padėti 
mokytis lietuvių kalbos ir ruošti 
namų darbus. Tel. 8 605 81723

Reikalingi žmonės, nuardyti seną 
šiferį, pakeisti stogą savo me-
džiagomis. Tel. 8 623 23430

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Gardino g. 17, 
1 aukšte. Tel. 8 687 21996

1 kambario 24 kv. m suremontuo-
tas butas 2 aukšte iš 2, Antakal-
nio g. Kaina – 33500 Eur.  
Tel. 8 606 04614

1 kambario 36 kv. m butas 4 aukš-
te iš 5, M. K. Čiurlionio g. Kaina – 
38500 Eur. Tel. 8 606 04614

2 kambarių 50 kv. m butas 2 
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina – 
39000 Eur. Tel. 8 606 04614

2 kambarių 52 kv. m butas Mer-
kinės g., 3 aukšte iš 5. Kaina – 
52000 Eur. Tel. 8 682 75376

2 kambarių 50 kv. m butas Vei-
siejuose. Tel. 8 698 48621

2 kambarių 32 kv. m įrengtas bu-
tas su baldais ir buitine technika. 
Kaina – 27500 Eur.  
Tel.: 8 698 48621, 8 647 80771

4 kambarių 70 kv. m butas M. 
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be 
remonto. Kaina – 59000 Eur. Ga-
lima derėtis. Tel. 8 616 36909

Gyvenamas namas su ūkiniais pas-
tatais 17 a sklype Leipalingyje. Kai-
na – 36700 Eur. Tel. 8 694 52629

Sodas SB „Raigardas“, tinka gy-
venti žiemą. Kaina – 23500 Eur. 
Tel. 8 606 04614

6 a sodo sklypas Jaskonyse ne-
toli „Romnesos“ kavinės.  
Tel. 8 687 21996

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kietu 
kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklypas. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

6 a žemės sklypas Jaskonyse, 
Miglos 8-oji g. Kaina – 5990 Eur. 
Tel. 8 686 66153

Sodyba Lazdijų rajone su 2,5 ha 
žemės ir 850 a beržyno.  
Tel. 8 624 95469

Gyvenamas 70 kv. m namas Lei-
palingyje su 8,4 a sklypu.  
Tel. 8 616 48116

Įrengta sodyba su baldais, 2,3 ha 
sklype (1,04 ha iš jų miškas), 15 
km nuo Druskininkų, Barzdžiūnų 
k., prie miško, vienkiemis. Yra 
gręžinys, kanalizacija, asfaltuotas 
kelias. Tel.: 8 698 48621, 8 647 
80771

Tinkanti gyventi sodyba 24 a 
sklype Ašašninkų k., prie ežero. 
Kaina – 17000 Eur. Tel.: 8 698 
48621, 8 647 80771

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Peugeot 206 SW 2004 m. TA iki 
2020-05. HDI 1,4 L. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 600 38413

Parduodame pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497
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Jubiliejine Vandens parko lankytoja tapo pirmą kartą į Druskininkus atvykusi 
rokiškietė

Druskininkų vandens parko 
4,5 mln. lankytoja tapo Ode-
ta Čypienė iš Rokiškio, vyro 
gimtadienio proga su šeima 
pirmą kartą atvykusi į Druski-
ninkų vandens parką. 

Nusipirkusi bilietus ir praėjusi 
pro turniketus, šeima buvo ma-
loniai nustebinta, kai priėję cen-
tro AQUA darbuotojai suskubo 
juos sveikinti. Odeta sakė apie 
laukiamą 4,5 mln. lankytoją nė 
nežinojusi, todėl moteriai buvo 
labai didelė staigmena, kad bū-
tent ji tapo jubiliejine lankytoja. 

48 metų autoserviso parda-
vėjas Nerijus ir buhalterė Ode-
ta su dukromis Kamile ir Brigi-
ta į Druskininkus atvyko pirmą 
kartą. Daug buvo girdėję apie 
Druskininkius iš draugų ir arti-
mųjų, žinojo, kad čia labai gra-
žu, taigi ir patiems magėjo vis-
ką pamatyti bei išmėginti. Todėl 
vyro gimtadienio proga ir pasi-
dovanojo kelionę į Druskininkus 
visai šeimai. 

Apsilankymas Vandens parke, 
tapus jubiliejine lankytoja, Ode-
tai buvo dar smagesnis. Sako, 
visą vakarą šypsena nuo veido 
nedingo: „Ruošiau dovaną vy-
rui, o apdovanota visa šeima. 
Net gėda, kad iki šiol nebuvome 
apsilankę. Mus sužavėjo Van-
dens parko pirčių įvairovė, nie-
ko panašaus nebuvai mačiusi!“

Šeima praėjusį savaitgalį tu-
rėjo laiko ne tik Vandens par-
ke pramogauti, bet ir po Drus-
kininkus pasivaikščioti. „Tikrai 

Druskininkų vandens parko 4,5 mln. lankytoja tapo O. Čypienė iš Rokiškio/Laimos Re-
kevičienės nuotrauka

Visai Čypų šeimai apsilankymas Druskininkų vandens parke ir čia patirti geriausi įspūdžiai ilgam išliks atmintyje/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka

labai gražus miestas, sutvarky-
ta aplinka. Daug žalumos, aplink 
– vien miškai, tyras oras. Išmė-
ginome ir kitas pramogas. Kė-
lėmės Lynų keliu, apžiūrėjome 
Druskininkus iš paukščio skry-
džio, grožėjomės Nemuno vin-
giu, meilės sala. Išnuomotu 
elektriniu dviračiu apvažiavo-
me visus Druskininkus, Drusko-
nio pakrantę. Didelį įspūdį paliko 
Miesto muziejus, labai gražus 
pastatas.  Druskininkus dabar 
būtinai rekomenduosiu visiems 
draugams ir pažįstamiems“, – 
įspūdžiais dalijosi 4,5 mln. Van-
dens parko lankytoja Odeta. 

Spalio 14 dieną Odeta ir Neri-
jus švęs 24-ąsias vestuvių meti-
nes, taigi turės progą dar kartą 
atvykti į Druskininkus ir pasi-
džiaugti laimėtu romantišku sa-
vaitgaliu FLORES viešbutyje. 

„Druskininkų vandens parką 
aplankė jau 4,5 milijono lanky-
tojų. Smagu, kad jubiliejine lan-
kytoja tapo Rokiškio gyventoja, 
lietuvė. Tai rodo, kad šalyje mė-
gintas pūsti skandalų burbulas, 
siekiant menkinti Druskininkus 

ir mūsų įmonę, subliuško, nepa-
veikė lietuvių nuomonės ir įpro-
čių. Žmonės domisi Vandnes 
parku, lankytojų srautai nema-
žėja, lietuviai vertina mūsų tei-
kiamų paslaugų kokybę“, – sa-
vaitraščiui „Mano Druskininkai“ 
sakė Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA direktorius 
Edmundas Antanaitis. 

Tai, kad Druskininkai vis popu-
liarėja tarp lietuvių, rodo ir Druski-
ninkų turizmo ir verslo informaci-
jos centro pateikta statistika: per 
pirmąjį šių metų pusmetį, palygi-
nus su praėjusių metų pirmuoju 
pusmečiu, svečių iš Lietuvos su-
laukėme 1,4 proc. (arba 1499 as-
menimis) daugiau.

Pirmąjį milijonąjį lankyto-
ją Vandens parkas sveikino 
2009 m. birželio 26 d., antrąjį – 
2012 m. rugsėjo 6 d., trečiąjį – 
2015 m. vasario 6 d., ketvirtąjį 
– 2017 m. liepos 15 d. Vandens 
parkas tikisi penkiamilijonąjį 
lankytoją pasitikti 2019 m. pa-
baigoje-2020 m. pradžioje.

Parengė Laima Rekevičienė

Pasitinkant 4.5 mln. lankytoją, centro AQUA darbuotojai pasirūpino ir įspūdingo dydžio 
tortu/Laimos Rekevičienės nuotrauka


