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Oninių sostinė savaitgalį pakvips liepų medumi, 
šviežiais agurkais ir skilandžiu

Laimutis Genys

Kur Lietuvoje galima rasti 
miestelį, kuriame gyventų tiek 
daug Onų ir būtų tokios gilios 
Oninių šventimo tradicijos? Ži-
noma, tai – Leipalingis. Atei-
nantį sekmadienį iš visos Lie-
tuvos čia sugūžės išeiviai iš 
Leipalingio, Onų šeimos nariai, 
giminės ir draugai. Ko gero, 
Oninių atlaidų nepraleis ir gar-
saus Lietuvos krepšininko Jono 
Mačiulio mama Marytė, visada 
atvykstanti į Leipalingį pasvei-
kinti savo sesers Onos.

Artėjant Oninių sekmadieniui, 
kartu su Oninių švenčių Leipalin-
gyje organizatore, kultūros dar-
buotoja Aleksandra Petravičiene 
ir jos prie senojo dvaro pakvies-
tomi Onomis, sėdame ant suoliu-
ko pasikalbėti apie šios šventės 
prasmę, tradicijas ir Onos vardo 
reikšmę jų gyvenime. 

Kas antroje troboje – Ona
Ponia Aleksandra papasako-

jo apie Oninių šventimo tradici-
jas Leipalingyje. Jos teigimu, šis 
miestelis nuo seno garsėjo Onų 
atlaidais, nuo Antano Smetonos 
laikų jie būdavo rengiami įvairio-
se vietose, viena iš jų – Rinkos 
aikštė, kurioje buvo turgus, ten 
visi suvažiuodavo į atlaidus, palik-

davo arklius. Suvažiuodavo gimi-
nės, visi eidavo į bažnyčią, o pas-
kui, po atlaidų eidavo švęsti.

„Leipalingis nuo seno garsėjo 
Onomis, čia jų daug nuo seno gy-
veno. Kai mes pradėjome švęs-
ti Onines, tai Leipalingyje buvo 
67 Onos, kas antroje troboje – 
po Oną. Dabar liko 34 Onos. Pra-
džioje šventėme turgaus teritori-
joje, paskui viskas išsirutuliojo į 
didesnę šventę“, – pasakojo ilga-
metė Oninių organizatorė A. Pe-
travičienė.

Moteris prisiminė, kad Oninės 
plačiau buvo pradėtos švęsti, jai 
pradėjus dirbti laisvalaikio salės 
vadove: „O kodėl mums nepada-
rius didelės šventės? Nuvažiavau 
į Druskininkų kultūros centrą ir 
paklausiau, ar negalėtume kokio 
projektėlio parašyti, kad šventė 
būtų solidesnė. Parašėme. Ir taip 
pradėjome švęsti bei pagerbti tas 
Onas. Pirmiausia – mokyklos par-
kelyje, paskui – prie dvaro, kvies-
davom koncertuoti ir profesiona-
lius atlikėjus.“

Dabar Oninių šventė persikė-
lė į bažnyčią, Onos pagerbiamos 
po šv. Mišių. Būna aukojamos at-
našos, o pabaigoje, pagal su ku-
nigu sudėliotą scenarijų, rengia-
ma Onų pagerbimo ceremonija. 
Onas pasveikina bendruomenės 
pirmininkė Žaneta Krivonienė, A. 

Petravičienė, paskui varduvinin-
kėms įteikiamos gėlės ir dovanė-
lės. „Per tuos metus įvairių dova-
nų būdavo – dovanojome medų, 
mažus duonos kepalėlius, dabar 
teikiame gėles ir šventintą duo-
ną. Sugiedame „Ilgiausių metų“ ir 
Onų himną, kurį esame sukūrę“, – 
pasakojo Aleksandra.

Pasidomėjus, kokio amžiaus 
Onos gyvena Leipalingyje, ponia 
pašnekovė pripažino, jog jaunų 
Onų nėra, visos – vyresnio am-
žiaus: „Buvo viena jauna Ona, bet 
ji pasikeitė vardą į Joaną. Nors 
Onų ir mažėja, bet Onos atlaidai 
Leipalingyje išliks.“

Onoms patinka jų vardas
Pokalbį apie Onas ir Onines tę-

siame su keturiomis Leipalingio 
Onomis, kurios spindi puikia nuo-
taika ir nusiteikusios atsakyti į 
žurnalisto klausimus.

Bendraujame su Ona Grigiene 
(Ona G.), Ona Mulioliene (Ona 
M.), Ona Bleizgiene (Ona B.) ir 
Ona Šumskiene (Ona Š.).

– Jums tėveliai suteikė Onos 
vardą. Kaip gyvenimo kelyje 
buvo su tuo vardu – ar jis padė-
jo, ar trukdė, ar apie tiesiog ne-
susimąstėte?

– Ona M. Šį vardą man išrinko 
seneliai, jis man netrukdė. 

Leipalingio Onos ( iš kairės) Muliulienė, Bleizgienė, Šumskienė ir Grigienė džiaugiasi joms suteiktu vardu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Ona B. Mūsų giminėje buvo 10 
Onų, tai – giminės tradicija. Vien 
mano šeimoje buvo trys Onos. 
Man vardas Ona skamba grubo-
kai, bet šiam vardui yra dešimt 
sinonimų: Onutė, Onytė, Onelė, 
Onutėlė, Oncė ir taip toliau. Mūsų 
giminėje buvo penki Jonai ir visi 
jie turėjo žmonas Onas.

– Ona G. Gražus vardas, nepagal-
vojau, kad vardas mus garsina, o ne 
mes vardą. Negalėjau įsivaizduoti, 
kad duosiu interviu ir kažką šventiš-
kai apie savo vardą šnekėsiu. Man 
šis vardas patinka, anūkai sako, kad 
geras, nes labai trumpas. 

– Ona Š. Mano mamytė buvo 
Onutė. Man tas vardas patinka. 

– Kaip Jūsų šeimoje švenčia-
mos Oninės?

– Ona Š. Visada labai išskirti-
nai švęsdavome. Mamos kaimy-
nės, bendradarbės jai pindavo 
vainikus. Man ši šventė įaugusi į 
gyvenimą, tai – vos ne svarbiau-
sia metų diena. Mano šeima, gi-
minės, tądien visada mane pa-
gerbia. 

– Ona M. Svarbiausia – atlaidai. 
Atvažiuoja, susirenka visada gi-
minė, kas dar gyvi. Kai apsigyve-
nau Leipalingyje, tai nuo to laiko ir 
atsimenu šią šventę. 
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkuose lankėsi delegacija iš Gižycko

Antradienį Druskininkų sa-
vivaldybėje lankėsi Gižycko 
miesto (Lenkija) atstovai. Tai 
pirmoji užsienio delegacija 
Druskininkuose po karantino.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas ir Gi-
žycko meras Wojciech Iwaszkie-
wicz aptarė planuojamą bendrą 
savivaldybių projektą „Sveika, ak-
tyvi, skirtingų pasienio kartų soci-
alinės atskirties prevencija ir in-
tegracija“, jo idėjas ir koncepciją. 
Paraišką šiam projektui planuoja-
ma teikti rugpjūčio mėnesį.

Šio projekto metu Druskininkų 
savivaldybėje planuojama įreng-
ti septynias naujas poilsio ir ak-
tyvaus laisvalaikio zonas vai-
kams, jaunimui ir senjorams. Taip 
pat bus organizuojami sveikatos, 
sporto, sveikos gyvensenos ren-
giniai Druskininkuose ir Gižycke. 
Bendra planuojamo projekto ver-
tė – apie 600 tūkst.eurų. 

„Labai džiaugiuosi atviru, gyvu 
bendravimu – diskusijos kur kas 
įdomesnės, kai jos vyksta, susė-
dus prie bendro stalo, o ne nuo-
toliniu būdu“, – po susitikimo sakė 

meras R. Malinauskas. 
Susitikime taip pat aptartos abiem 

savivaldybėms svarbios temos: tu-
rizmo aktualijos, pandemijos įtaka 
turizmo rinkai, galimybės įgyven-
dinti daugiau bendrų projektų, 

Po susitikimo Savivaldybė-
je svečiai apsilankė Druskinin-
kų miesto muziejuje bei Turizmo 
ir verslo informacijos centre, ku-
riame taip pat aptarė galimybes 
bendradarbiauti, įgyvendinant 
konkrečių sričių – kultūros, turiz-
mo skatinimo, rinkodaros – pro-
jektus. 

Savivaldybėje apsilankiusi Gižycko miesto (Lenkija) delegacija – pirmoji užsienio delegacija Druskininkuose po karantino/Dianos Sin-
kevičiūtės nuotrauka

Oficiali Druskininkų savivaldybės 
pozicija: skundžiant bendrąjį 

planą, vėl bandoma Savivaldybę 
įsukti į nepagrįstą teismų maratoną
Šių metų balandį Druskinin-

kų savivaldybės Taryba pa-
tvirtino naują Druskininkų sa-
vivaldybės bendrąjį planą. 
Druskininkų savivaldybės teri-
torijos bendrojo plano keitimo 
sprendiniai, prieš pateikiant 
juos Tarybai, buvo suderinti su 
27 institucijomis ir įgaliotosio-
mis įstaigomis, įskaitant Vals-
tybinę teritorijų planavimo ir 
statybos inspekciją.

Tik patvirtinus naująjį bendrą-
jį planą, Savivaldybės atžvilgiu 
pasipylė nepagrįsti, visuomenę 
klaidinantys teiginiai apie šalia 
Vijūnėlės tvenkinio esančios teri-
torijos panaudojimą gyvenamųjų 
namų statybai. Vienas iš šią klai-
dinančią informaciją skleidusiųjų 
– aukšto rango politikas, aplinkos 
ministras K. Mažeika.

Druskininkų savivaldybė kreipė-
si į teismą dėl šių ministro klaidi-
nančių teiginių paneigimo. Vos 
tik teismui priėmus Savivaldybės 
skundą, šią savaitę iš Aplinkos mi-
nisterijai pavaldžios institucijos – 
Valstybinės teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijos, kuri buvo 
suderinusi Savivaldybės bendrą-
jį planą, – Savivaldybė gavo raš-
tą, kad Druskininkų savivaldybės 
naujojo bendrojo plano dalis, su-
sijusi su teritorija prie Vijūnėlės 
tvenkinio, yra priimta, neva pažei-
džiant teisės aktus. Gautas ir Kau-
no apygardos prokuratūros reika-

lavimas imtis priemonių dėl galimų 
teisės pažeidimų pašalinimo.

Druskininkų savivaldybė pabrė-
žia, kad Druskininkų savivaldy-
bės Tarybos priimti sprendimai 
dėl bendrojo plano atitinka teisės 
aktus ir yra teisėti, tai patvirtino 
ir Vyriausybės atstovas Vilniaus 
ir Alytaus apskrityse, kuris šiuo 
metu prižiūri savivaldybės veiklą.

Druskininkų savivaldybė arti-
miausiu metu kreipsis į teismą 
dėl druskininkiečių interesų gyni-
mo – šioje teritorijoje planuojama 
įrengti M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos dailės skyrių, dėl kurio sta-
tybos minėtoje vietoje ant Vijūnė-
lės tvenkinio kranto Druskininkų 
savivaldybės taryba jau yra priė-
musi sprendimą 2019 metais.

Druskininkų savivaldybė tikisi, 
kad teismas vadovausis LR teisės 
aktais ir gins Druskininkų ben-
druomenės interesus, o ne velsis 
į politines intrigas.

Druskininkų savivaldybė pabrėžia, kad 
Tarybos priimti sprendimai dėl bendrojo 
plano atitinka teisės aktus ir yra teisėti/Di-
anos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kviečiame Druskininkų savi-
valdybės medikus bei medikus 
iš visos Lietuvos rudens atos-
togų metu pasinaudoti vals-
tybės kompensacija pasirink-
toms turizmo paslaugoms, 
išnaudoti Druskininkų kurorto 
privalumus ir nemokamai mė-
gautis šiame kurorte teikiamo-
mis paslaugomis.

Ruduo Druskininkuose – ypatin-
gai gražus metas, kai galima pasi-
mėgauti gausybe procedūrų, pa-
sidžiaugti čia esančios gamtos 
grožiu ir spalvomis, rugsėjo mė-
nesį laukia ir tradiciniai turizmo 
gurmanų renginiai.

Mažinant COVID-19 sukeltas 
pasekmes, Valstybė atsižvelgė ir į 
pirmose kovos su pandemija gre-
tose jau daugiau kaip keturis mė-
nesius esančius medikus – LR 
Ekonomikos ir inovacijų ministras 
pasirašė įsakymą, kuriuo gydyto-
jams, bendrosios praktikos slau-
gytojams ir akušeriams skirta 200 
eurų kompensacija turizmo pas-
laugoms Lietuvoje.

„Tai išskirtinė galimybė ir mūsų 
vietiniams, ir visos Lietuvos me-
dikams pasinaudoti Druskininkų 
teikiamomis paslaugomis ir pro-
cedūromis. Druskininkų apgy-
vendinimo, sveikatinimo ir SPA 
paslaugas teikiančios įstaigos 
jau rengia specialius paslaugų 
paketus medikams ir išskirtinius 
nuolaidų pasiūlymus medikų 
šeimos nariams. Iki rudens – dar 
nemažai laiko, todėl kviečiu vi-
sus medikus pasirūpinti savo 
sveikata ir emocine savijauta 

bei suplanuoti rudens atostogas 
Druskininkuose“, – sakė Druski-
ninkų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Pasinaudoti valstybės skir-
ta kompensacija turizmo pas-
laugoms medikai galės tris mė-
nesius, rugsėjo 1 – lapkričio 30 
dienomis.

Minėtos lėšos bus mokamos pa-
sirinktų turizmo paslaugų teikė-
jams. Ši suma į dalis neskaidoma, 
o jei turizmo paslauga brangesnė 
nei 200 eurų, skirtumą padengia 
paslaugos pirkėjas.

Norint pasinaudoti valstybės 
kompensuojamomis turizmo pas-

laugomis, sveikatos priežiūros įs-
taigų darbuotojai turi kreiptis į pa-
sirinktą turizmo paslaugų teikėją ir 
pateikti profesinį pažymėjimą bei 
jo kopiją ar galiojančios licencijos 
numerį, asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą bei jo kopiją.

Turizmo paslaugoms skirtus 
200 eurų bus galima panaudo-
ti pasirinktų valstybės patvirtin-
tų įstaigų sąraše esančių įstaigų 
teikiamoms paslaugoms ir proce-
dūroms.

Įstaigų sąrašus galima rasti 
Druskininkų savivaldybės interne-
to svetainėje www.druskininku-
savivaldybe.lt

Druskininkų savivaldybės bei visos Lietuvos medikai rudens atostogų metu raginami 
pasinaudoti valstybės kompensacija pasirinktoms turizmo paslaugoms, išnaudoti Drus-
kininkų kurorto privalumus ir nemokamai mėgautis šiame kurorte teikiamomis paslaugo-
mis/Gydyklų archyvo nuotrauka

Svarbi žinia medikams: išskirtinė galimybė 
nemokamai pasinaudoti Druskininkų 

teikiamomis paslaugomis
Vilniaus alėja bus atnaujinta iš 

pagrindų: pradedami projektavimo 
darbai

Prieš daugiau kaip 30 metų 
Druskininkų kurorto centre 
įrengta Vilniaus alėja bus at-
naujinta iš pagrindų ir neat-
pažįstamai pakeis savo veidą. 
Šią savaitę Druskininkų savi-
valdybės vadovai ir adminis-
tracijos specialistai susitiko su 
Vilniaus alėjos projektą reng-
siančiais architektais ir aptarė 
pagrindinius galimus sprendi-
nius bei idėjas.

Susitikime dalyvavęs meras Ri-
čardas Malinauskas akcentavo, 
kad, projektuojant Vilniaus alėją, 
labai svarbu atsižvelgti į tai, jog 
joje rengiamos šventės, mugės, 
yra intensyvus pėsčiųjų judėji-
mas. Ši alėja – Druskininkų širdis, 
pagrindinė arterija, todėl būtina 
sukurti patogią, patrauklią, mo-
dernią ir funkcionalią jos aplinką.

Pažymėta, kad Druskininkai yra 
ir savo želdynais garsėjantis kuror-
tas, todėl pastariesiems būtina skir-
ti daug dėmesio: išanalizuoti ir įver-

tinti senųjų medžių būklę, išsaugoti 
vertingus ir sveikus medžius, aplin-
ką papildyti naujais, prie aplinkos 
derančiais želdynais bei gėlynais.

Susitikimo metu buvo dar kar-
tą išsakyta idėja, kad Druskinin-
kams, kaip M. K. Čiurlionio mies-
tui, būtų labai simboliška įrengti 
šio žymaus menininko Zodiako 
ženklų ciklo alėją. Zodiako ženklų 
skulptūros puoštų visą alėją ir ne-
abejotinai taptų dar vienu kuror-
to traukos centru bei savotiška M. 
K. Čiurlionio muziejaus ir kurorto 
centre esančio paminklo žymiau-
siam Lietuvos menininkui jungtimi.

Dabar Vilniaus alėjoje esančias 
skulptūras planuojama pastatyti 
kitose kurorto erdvėse.

Vilniaus alėjos rekonstrukci-
jos projektas bus įgyvendinamas 
visoje Vilniaus alėjos teritorijo-
je – nuo Vandens parko iki Mies-
to muziejaus, taip pat ir Pramo-
gų aikštėje. Projektą planuojama 
įgyvendinti etapais.

Vilniaus alėja bus atnaujinta iš pagrindų ir neatpažįstamai pakeis savo veidą//Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka
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Lietuvos kurortų įstatymas – puiki išeitis, konkuruojant Europos erdvėje

Nors Lietuva gali didžiuotis 
puikiais kurortais, atitinkan-
čiais Europos standartus, ir 
galimybe Lietuvos žmonėms 
bei svečiams iš užsienio pa-
siūlyti kokybiškas sveikatini-
mo ir poilsio paslaugas, tačiau 
kurortų sektorius neturi tinka-
mai sutvarkytos įstatymų ba-
zės. Kadangi tai trukdo kurortų 
plėtrai, politikai, visuomeninių 
organizacijų atstovai, medikų 
bendruomenė inicijuoja Lietu-
vos kurortų įstatymo rengimą. 

Viena iš šio įstatymo iniciatorių 
– Seimo Sveikatos reikalų komite-
to pirmininkė Asta Kubilienė. Par-
lamentarė aktyviai domisi kurortų 
problematika, dalyvauja su kurorto 
reikalais susijusiuose renginiuose 
– konferencijose, susitikimuose. Ji 
dažna viešnia ir Druskininkuose. 
Kadangi šios savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas yra Lietu-
vos kurortų asociacijos preziden-
tas, jiedu dažnai čia aptaria šalies 
kurortų perspektyvas. 

Apie Lietuvos kurortų situaci-
ją, laukiančius iššūkius ir ren-
giamą įstatymą kalbamės su 
Asta Kubiliene. 

– Jus dažnai galime maty-
ti Druskininkuose. Ar čia po-
ilsiaujate, ar atvykstate darbo 
reikalais?

– Per praėjusią Seimo kadenci-
ją teko ne vieną kartą laikytis šia-
me gražiame kurorte, susipažinti 
su gydymo įstaigų veikla, proble-
momis, kartu su savivaldos atsto-
vais ieškoti geriausių sprendimų. 
Buvo ir Sveikatos reikalų komiteto 
(toliau SRK) išvykų, kaip SRK pir-
mininkė dalyvavau susitikimuose 
su Druskininkų savivaldybės at-
stovais, su Lietuvos kurortų aso-
ciacijos nariais, daug bendravome 
su sanatorijų ir reabilitacijos įstai-
gų specialistais. Druskininkai yra 
tas kurortas, kuriame žmonės su-
stiprina sveikatą, gauna teigiamų 
emocijų. Lietuvos žmonių sveikata 
– tiesioginis mano vadovaujamo 
komiteto rūpestis, todėl man svar-
bu žinoti, kaip Druskininkams se-
kasi teikti sveikatinimo paslaugas. 

Jau daug metų, kelis kartus per 
metus, lankausi ir asmeniškai su 
šeima. Mane šis kurortas žavi, ra-
mina, suteikia jėgų.

– Lietuvos kurortų asociaci-
ja, vienijanti keturis Lietuvos 

kurortus ir penkias kurortinės 
teritorijos statusą turinčias sa-
vivaldybes, kartu su keturio-
lika organizacijų vienijančia 
Nacionaline sanatorijų ir rea-
bilitacijų įstaigų asociacija šių 
metų vasario 7 d. Druskinin-
kuose organizavo konferenci-
ją „Kurortai ir kurortinis gydy-
mas: šiandienos aktualijos ir 
rytojaus siekiai“. Ten buvo dis-
kutuojama apie iššūkius, ten-
kančius šiam sektoriui, dalin-
tasi ekspertinėmis įžvalgomis 
ir siūlymais, kaip spręsti esa-
mas problemas. Viena iš svar-
biausių iniciatyvų ir visuotinio 
pritarimo sulaukęs pasiūly-
mas – inicijuoti Lietuvos kuror-
tų įstatymo priėmimą. Praėjo 
pusė metų – ar žodžiai ir liks 
žodžiais?

– Šioje įdomioje konferencijoje 
dalyvavo nemažai valstybės po-
litiką formuojančių atstovų. Tuo-
met visi pritarė idėjai pareng-
ti ir priimti Kurortų įstatymą. Toks 
įstatymas būtų labai svarbus ke-
liais aspektais. 

Jis padėtų spęsti sveikatini-
mo problemas, ypač – pažei-
džiamiausių gyventojų grupės, o 
per socialines iniciatyvas plėtotų 
sveikos gyvensenos idėją prak-
tikoje. Manau, kad šis įstatymas 
būtų stimulas, o gal didesnė gali-
mybė ne tik vystyti mokslinius ty-
rimus kurortologijos temomis, bet 
kelti fizinės medicinos ir reabilita-
cijos prestižą, taip skatinant jau-
nus žmones rinktis šias studijas. 
Įstatymas padėtų plėtoti ir turiz-
mą, sudėliotų taškus ant „i“ ku-
rortų savivaldos, infrastruktūros 
tvarkymo ir finansų srityse.

Viskas pajudėjo į priekį. Šian-
dien jau yra įstatymo projektas, 
tačiau, kalbant su įvairiais teisi-
ninkais, kurortologijos srityje dir-
bančiais specialistais, kol kas 
kyla daugiau klausimų, nei yra at-
sakymų. Todėl kreipiausi į Seimo 
informacijos ir komunikacijos de-
partamentą, prašiau pateikti in-
formaciją apie kurortų ir kurortinių 
teritorijų teisinį reguliavimą užsie-
nio šalyse. Šią informaciją gausiu 
rugpjūčio viduryje, tada planuoju 
įvairių ekspertų, dirbančių kuror-
tologijos srityje, diskusijas Seime.

– Kas Jus domina panašiuose 
kitų šalių įstatymuose?

– Paprašiau pateikti informaci-
ją apie specialius, Europos Sąjun-
goje galiojančius įstatymus, kurie 
apibrėžia kurortų ir kurortinių teri-
torijų sampratas, kaip dažnai šios 
sampratos yra siejamos su sveika-
tinimo ir gydomosiomis paslaugo-
mis. Kaip kurortų ir kurortinių teri-
torijų reguliavimas yra siejamas su 
sanatorijų veikla ir sanatoriniu rea-
bilitaciniu gydymu? Keliose valsty-
bėse yra tokie įstatymai ir kokia jų 
reglamentuojamos srities apimtis? 
Kaip apibrėžiamos kurortų ir kuror-
tinių teritorijų funkcijos? Labai svar-
bu, ar, vadovaujantis šiais teisės 
aktais, Europos valstybėse rengia-
mos ilgalaikės kurortų ir kurortinių 
teritorijų plėtros strategijos?

– Jūs minėjote mokslinius ty-
rimus kurortologijos srityje. Ar 
ir jie, jų finansavimas taip pat 
turėtų būti šiame įstatyme?

– Moksliniai tyrimai kurortologi-
jos srityje ir jų finansavimas yra 
didelė problema. Galima saky-

ti, kad jie šiuo metu Lietuvoje ne-
atliekami. Kitos šalys tikrai daug 
investuoja į šiuos mokslinius tyri-
mus ir, ko gero, ateityje šioje srity-
je išsiverš į priekį. Nors Lietuvos 
kurortai didžiuojasi inovatyviais 
kurortinio gydymo ir natūralių 
gamtinių išteklių panaudojimo 
metodais, kurortologiniai moksli-
niai tyrimai, kurie patvirtintų na-
tūralių gamtinių išteklių teigiamą 
poveikį žmogaus sveikatai, pas 
mus nebuvo vykdomi daug metų. 
Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje 
yra aiški kurortologinių mokslinių 
tyrimų įgyvendinimo politika, di-
džiausią dalį finansų skiria valsty-
bė, žinoma, prisideda švietimo ir 
verslo sektorius. Nereglamentuo-
dami sveikatinimo ir sveikatingu-
mo paslaugų teikimo, neapibrėž-
dami kokybės standartų, mes 
mažiname pasitikėjimą šiomis 
mūsų paslaugomis rinkoje. Tai-
gi, neskirdami lėšų ir neturėdami 
mokslo tyrimais patvirtintų įrody-
mų apie esamų natūralių gamti-
nių išteklių naudą, mes prarasime 
konkurencingumą prieš kitas Eu-
ropos Sąjungos šalis.

– Kokią matote išeitį? 
– Turime skatinti natūralių gam-

tinių veiksnių tyrimų iniciatyvas. 
Čia aktyviai turėtų prisidėti Švie-
timo mokslo ir sporto ministerija, 
Sveikatos apsaugos ministerija ir 
visa Vyriausybė. Turime pasinau-
doti kitų šalių patirtimi ir skirti tiks-
linį finansavimą. Juk labai svarbu 
žinoti mokslo tyrimais patvirtintą 
natūralių gamtinių išteklių poveikį 
sveikam ir sergančiam žmogaus 
organizmui. Vis dažniau kalbame 
apie sveiką gyvenseną, gyveni-
mą darnoje su gamta. Tai mokė-
kime naudotis gamtos turtais, ku-
riuos ji mums duoda.

– Kadangi prakalbote apie 
sveiką gyvenseną, papasako-
kite, ką šios kadencijos Sei-
mas nuveikė sveikos gyvense-
nos srityje. Ar daug kur teorija 
tapo praktika? Ką manote apie 
socialines iniciatyvas? Ar ne-
atėjo laikas ir joms? Buvo ren-
giamas net Socialinių iniciaty-

vų skatinimo įstatymas. Tai gal 
Kurortų įstatyme socialinių ini-
caityvų neturėtų būti, o tai su-
gultų į Socialinių iniciatyvų 
įstatymą? 

– Taip, išties daug padaryta, 
siekiant skatinti žmones gyven-
ti sveikai. Pavyko ne tik įtvirtinti 
„švediško stalo“ principą ugdymo 
įstaigose, bet ir peržiūrėti vaikams 
pateikiamo maisto valgiaraštį. Vis 
daugiau įstaigų grįžta prie mais-
to gaminimo savo jėgomis, todėl 
maisto kokybė keičiasi iš esmės. 
Sveikatą gadinančius pusfabri-
kačius pakeitė sveikas ir įvairus 
maistas. Persiorientuoja ir maisto 
pramonė – mažinamas druskos, 
cukraus, riebalų kiekis įvairiuose 
gaminiuose. Pavyko įteisinti lau-
ko darželius, kurie sudaro sąlygas 
vaikams grūdinti ir augti sveikes-
nėje aplinkoje. Ugdymo įstaigose 
nustatyta prievolė nuolat stebėti 
vaiko fizinio pajėgumo būklę. 

Kiek žinau, Socialinių iniciaty-
vų įstatymas rengiamas jau daug 
metų, o jo priėmimas iš esmės 
keistų finansavimo sistemą. Da-
bar išgyvename sudėtingą laiko-
tarpį. Nors karantinas atšauktas, 
o šalies ekonomika grįžta į anks-
tesnį lygį, nesame tikri, kad CO-
VID-19 infekcija jau atsitraukė. 
Dar kurį laiką gyvensime padidin-
to budrumo sąlygomis, ir tas švel-
nesnis modelis, diegiant sociali-
nes iniciatyvas palaipsniui, mano 
galva, būtų naudingesnis ir rea-
lesnis. Antra vertus, mes nega-
lime savo gyvenimo atidėti ge-
resniems laikams, to tikriausiai ir 
nereikia, todėl sveikos gyvense-
nos diegimas per socialines ini-
ciatyvas neturi būti atidedamas 
vėlesniam laikui ir, manau, ras 
vietos Lietuvos kurortų įstatyme. 

– Ko norėtumėte palinkėti 
druskininkiečiams ir kurorto 
svečiams?

– Būkite sveiki ir laimingi! Išnau-
dokime tai, ką dovanoja Druskinin-
kai – mūsų visų sveikatos šaltinis. 

Politinė reklama bus apmokėta iš 
LVŽS rinkimų sąskaitos.

Užsakymo Nr. MDR-PR-265-01

A. Kubilienė – Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė/Asmeninio archyvo nuo-
trauka

A. Kubilienė dalyvavo Druskininkuose organizuotoje konferencijoje „Kurortai ir kurortinis gydymas: šiandienos aktualijos ir rytojaus siekiai“/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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– Ona B. Nuo seno atsimenu šią šven-
tę. Būdavo, suvažiuoja giminės, vaikus su-
sodina ant paklodės šventoriuje ir vaiši-
na. Patys atlaidai anksčiau ir dabar – labai 
skirtingi. Anuomet po mišių žmonės ilgai 
stoviniuodavo šventoriuje, vaikščiodavo 
gatvėje, daug ir nuoširdžiai bendraudavo, 
būdavo daug jaunimo. O dabar visi po mi-
šių – į automobilius, kelios minutės ir išva-
žiuoja švęsti savo rate. Begalinis skubėji-
mas, neliko dėmesio vienas kitam. 

– Kodėl tėvai taip retai dabar dukroms 
duoda Onos vardą?

– Ona B. Ieško įmantrumo, nori išsiskirti, 
per mažai atsigręžia į gražias tėvų ir protė-
vių tradicijas. 

– Ona G. Gal tikrai ieško įmantrumo. 
Buvo sakoma: „Ona – duonos ponia“. Gal 
dabar taip anksti nesunoksta grūdai, ne-
iškepama duona ir gal todėl vardas keičia 
prasmę.

– Ona Š. Žmonės nori atrodyti moder-
nūs, pažiūrėkite, kiek vaikų nešioja nelietu-
viškus vardus, iš visokių televizijos serialų. 
Turime anūkėlę, pirmą, Dominykos, vardą 
jai išrinko tėvai, o antrasis bus Onutė.

– Kokie patiekalai paprastai dedami 
ant Oninių vaišių stalo?

– Ona B. Agurkai su medumi, pyragas ir 
duona. Mamytė gyveno prie Ryliškių. Per Jo-
nines giminės pas mamą per Nemuną per-
sikeldavo ir atvykdavo su vaišėmis – būtinai 
turėjo būti dešrukės, duonos, kepto pyrago. 
Tos vaišės būdavo simbolinės, svarbiausia, 
kad žmonės norėjo jomis pasidalinti. 

– Ona M. Sūris, medus ir agurkai.
– Ona G. Mama viską dėdavo ant sta-

lo, ką tik turėdavo. Varėnos krašte, iš kurio 
esu kilusi, per Onines pjaudavo skilandį.

– Ona Š. Pas mus Suvalkijoje per Oni-
nes būtinai pjaudavo skilandį. Dėdienė lai-
kė bites, tai būdavo ir medaus. Po liepa pa-

statydavome stalą ir visa giminė švęsdavo. 

– Ko artėjančios šventės proga palin-
kėtumėte Lietuvos Onoms?

– Ona M. Geros sveikatos, ilgo ir laimin-
go gyvenimo.

– Ona B. Kad būtų geri vaikai – sąžiningi 
ir dori, kad pasaulyje būtų taika, kad žmo-
nės daugiau tarpusavyje bendrautų – su-
rastų laiko pabūti su artimaisiais. 

– Ona G. Visose situacijose išlikti Onomis, 

moterų globėjomis ir garsinti savo vardą.
– Ona Š. Kantrybės, ištvermės, sveika-

tos, laimės,artimųjų dėmesio, kad būtu-
mėte visada pagerbiamos. Ir kuo daugiau 
Onyčių mūsų Lietuvoje. 

Oninių sostinė savaitgalį pakvips liepų medumi, šviežiais agurkais ir skilandžiu
Atkelta iš 1 psl.

Vidurvasario Oninės

Ona Bleizgienė

Ar lietus, ar giedra, ar saulelės šviesa –
šlama liepos gimtinėj ir žydi.
Ir pakvimpa tada medumi Lietuva,
liepa Oninių šventę atlydi.

O tada atlaidai, atlaidai –
su šviežia duonele, medumi.
Susitinka seniai nesimatę draugai
pakalbėt atvira širdimi.

Žalių liepų pavėsy smagu –
ar šventoriuj ar tėvo sodely,
nepritrūksta kalbos ir dainų,
skamba Oninių dainos po šalį. 

Tvirtas liepos kamienas stiprus,
liepų šakos – lyg ištiestos rankos.
Sklinda žiedlapių kvapas saldus
bitės medų ir vašką čia renka.

Ak, tu liepa, liepuže žalia,
tu kaip motina saugai sodybas.
O žiedelių kvapni arbata
nuo ligų įvairiausių pagydo.

Tampa retu vardu

Ona – sulietuvintas Anos variantas, iš-
vertus iš hebrajų Hannah reiškiantis „ma-
loningoji, gailestingoji“. Ana, arba lietu-
viškai Ona, reiškia Dievo malonę. Šiuo 
vardu buvo pavadintos net šešios Angli-
jos karalienės, nes sakoma, kad šio var-
do turėtojos – nepaprastai darbščios, 
dėmesingos, atsakingos, sąžiningos, pa-
sižymi kilnia siela ir geraširdiškumu. Ne 
veltui šv.Ona vadinama moterų globėja ir 
užtarėja.

Mūsų senelių laikais Onos vardas buvo 
vienas populiariausių, šiandien jis jau pri-
skiriamas prie retų. 

Lietuvoje Onos vardas dažniausiai teik-
tas pirmajame praėjusio amžiaus dešim-
tmetyje. Didžiausiu populiarumo metu, 
1932-aisiais, juo buvo pavadintos 1 032 
mergaitės. Šeštojo dešimtmečio vidu-
ryje Onos vardo populiarumas smarkiai 
sumenko. Skaičiuojant nuo 1990 m., šis 
vardas per metus vidutiniškai suteikia-
mas mažiau nei 20 kartų. Dabar kasmet 
Onomis pavadinama septyniolika – dvi-
dešimt mergaičių. Kai vardas suteikia-
mas mažiau nei 25 asmenims, jį jau ga-
lima vadinti retu.

Derliaus prinokimo šventė

Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultū-
ros centro etnografė: „Oninės – vasaros 
šventė, minima liepos 26 dieną. Senojo-
je tradicijoje tai derliaus prinokimo šven-
tė, liaudyje dar vadinta Nokis, Sirpstas. 
Apie Onines baigiamas pats sunkiausias 
vasaros darbas – rugiapjūtė. Oninių liau-
dišką sampratą taikliausiai nusako prie-
žodžiai: „Šventa Ona – duonos ponia“, 
„Šventa Ona – gera žmona: aptepa duo-
ną su smetona“, „Šventa Ona – gera 

žmona: duoda pieno po uzboną“. Vadi-
nasi, šiuo metu jau yra šviežios duonos, 
gausu pieno (nepamirškime, kad nuo 19 
a. naudotas kalendorius, nuo dabartinio 
skiriasi 13 dienų). Nuo Šv. Onos žmonės 
ir šviežių bulvių pasikasdavo. Per Onines 
buvo rengiamos šviežio derliaus vaišės: 
skinamos prisirpusios uogos, pasikasa-
ma šviežių bulvių, pasikepama naujo der-
liaus duonos, geriamas pienas, gamina-
mi daržovių patiekalai, linksminamasi. 

Nuo šv. Onos dienos pradeda kristi 
šaltos rasos, kurios augalams jau mažai 
tėra naudingos. Visiems gerai žinomas 
posakis: „Šv. Onos rasa negaivina, tik ru-
gius gadina“.

Šias tradicijas vėliau perėmė krikščio-
niškoji kultūra, sutapatinusi Sirpstą su 
Mergelės Marijos motinos – Šv. Onos – 
vardu. Šv. Onos garbei daugelyje Lie-
tuvos parapijų vyksta atlaidai, o po jų 
rengiamos vaišės. Seniau visą savaitę 
elgetoms būdavo dalinama duona. 

Šv. Ona seniau kai kur Lietuvoje buvo 
laikoma ir saugotoja nuo gaisrų. Buvo tiki-
ma, kad namuose nekils gaisrų, jeigu šią 
dieną prie šventosios statulėlės uždegsi 
grabnyčią“. 

Leipalingio Onos linki visoms Lietuvos Onoms kantrybės, ištvermės ir artimųjų dėmesio/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Oninės Liepalingio dvare sutraukdavo lankytojų minias iš visos Lietuvos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Oninių tradicijas Leipalingyje puoselėja A. Petravi-
čienė/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Leipalingio dvaro slėpiniai ir jotvingių dvasios dvelksmas

Šį šeštadienį Leipalingio dva-
ro prieigose šurmuliuos puoš-
nūs dvariškiai, žvangės kardai ir 
švilps strėlės, dundės kalvio kū-
jai, suksis puodžių ratai, liesis 
arfos melodijos, skambės poeti-
nis žodis ir elegantiški ponų pa-
šnekesiai apie slaptingą dvaro 
istoriją. Jau antrąkart jotvingių 
dvasia alsuojančiame mieste-
lyje rengiama unikali savo turi-
niu ir esme Jotvingių šventė, su-
traukianti pulkus žiūrovų.

Jotvingių dvasios atspindžiai 
dvaro gyvenime: nuo idėjos iki 
tęstinumo

Jotvingių šventė – Druskininkų 
kultūros centro (DKC) projektas, 
finansuojamas Lietuvos kultūros 
tarybos, Druskininkų savivaldy-
bės ir Leipalingio miestelio ben-
druomenės, skirtas miestelio is-
torinio identiteto išsaugojimui. 
Tradicijos, gyvenimo būdas, įta-
ka šiandieninei gyvenimo filoso-
fijai, tautinio identiteto atspindys 
mene, šeimos tradicijose, ama-
tuose – tai kertiniai šio projekto 
ir šventės organizavimo akcentai.

„Savo forma ir esme išskirtinis 
projektas, apjungiantis Leipalin-
gio krašto istoriją, legendas, tra-
dicijas, amatus ir menus, panau-
dojant naujas kūrybines formas, 
sulaukė didelio visuomenės susi-
domėjimo ir palaikymo, – pasako-
jo projekto vadovė, DKC kultūrinių 
renginių administratorė Danguolė 
Žėkienė. – Ypač pasiteisino idė-
ja į projektą įtraukti Leipalingio 
bendruomenę, kuri noriai ir akty-
viai prisideda, organizuojant uni-
kalias edukacijas, jotvingiškus 
žaidimus, varžytuves, vaidina ir 
šoka meninėje programoje. Esa-
me jiems labai dėkingi“.

Pasak šokių kolektyvo „Leipū-
nas“ šokėjos Viktorijos Mažeikie-
nės, pernai žiūrėję kiek skeptiš-
kai, šįmet bendruomenės nariai 
labai noriai įsitraukė į projekto kū-
rybinius darbus: „Vedami renginio 
režisierės Simonos Daukantie-
nės ir choreografės Astos Čmu-
kienės, kuriame istorinius perso-
nažus, šokame kadrilį, polonezą, 
pratinamės prie poniškų suknių ir 
dvariškių manierų.“

Leipalingiečiai – renginio daly-
viai – jaučia didelę atsakomybę 
prieš savo bendruomenę ir žiū-
rovus. „Pernai buvo labai aukštai 
užkelta kartelė, renginys buvo la-
bai įdomus ir aukšto meninio ly-
gio. Žiūrovai tikisi vėl pamaty-
ti kažką įspūdingo, – sakė Erika 
Čmukaitė, viena iš dvaro ponių. 
– Neprofesionalūs aktoriai mo-
kosi tekstus ir sudėtingus šokius, 
daug repetuoja vakarais, po dar-
bų. Mes – ambicinga bendruome-
nė – jei pradedame kažką daryti, 
tai ir padarome, o padedami pro-
fesionalių vadovų, tikimės patei-
sinti žiūrovų lūkesčius“.

Jeigu praėjusių metų šventėje 
dominavo baltų kultūra ir tradici-
jos, archeologiniai atradimai, tai 
šiųmetė Jotvingių šventės kon-
cepcija orientuota į jotvingių kraš-
to tradicijas, vyravusias 16-19 
amžiuje, ir dvaro tradicijas. 

Poezija mėnesienoje po šim-
tametėmis liepomis

Šventė prasidės jau šį ketvir-
tadienį naktiniais poezijos skai-
tymais, lydimais saksofono mu-
zikos gijų, dvaro papėdėje bus 
tęsiamas Dvaro festivalis. „Jo-
tvingiai nepaliko mūrinių pilių ar 
kitokių paminklų, tačiau jų sielas 
vis dar saugo gamta, o maištin-
ga dvasia įsikūnija šiandieninių 

menininkų ir literatų kūryboje,“ – 
sakė organizatoriai. Todėl sim-
boliška, kad šalia protėvių dva-
sia alsuojančio Leipalingio dvaro 
skambės šių dienų Jotvingių pre-
mijos laureatų poezijos kūriniai. 
Leipalingio bendruomenės skai-
tovės – Ingrida Griniūtė, Regina 
Zubrickaitė, Aleksandra Petravi-
čienė, Laima Žukauskaitė ir Mari-
ja Galvanauskienė – perteiks Jo-
tvingių premijos laureatės Daivos 
Čepauskaitės ir jaunojo premijos 
laureato Ernesto Noreikos poe-
zijos nuotaikas, emocinius poty-
rius, sielos slėpinius. Taip pat bus 
skaitoma leipalingietės poetės 
Dalios Bozytės ir druskininkiečio 
Jono Tertelio poezija. Skaitymuo-
se dalyvaus ir patys poetai.

Romantiška karių tikėjimo 
gaida 

Ar turėjo narsi ir karinga gen-
tis savo tikėjimą, apeigas ir ritua-
lus? Kas apvalydavo jų maištingas 
ir krauju aplaistytas sielas? Ar at-
rasdavo laiko laisva, nepriklausoma 
dvasia garsėjusi jotvingių tauta kas-
dienei buičiai, amatams ir kūrybai?

Istoriniai liudijimai byloja, kad 

šie narsūs kariai tikėjo pomirtiniu 
sielos persikėlimu – neva žmo-
gui mirus, jo siela apsiprausdavo 
ežere ir įkopdavo į medžius: vyrų 
– į ąžuolus, moterų – į liepas ir 
egles. Karas jiems buvo įprastas, 
kaip lietus, tačiau karingos gen-
ties jėgos seko, o sieloms jau ne-
beužteko medžių… Šiandien isto-
rinį Leipalingio dvarą supa dviejų 
šimtų metų senumo liepos. 

Alytaus kraštotyros muziejaus 
kilnojama ekspozicija „Kai sieloms 
neliko medžių“ leidžia prisiliesti 
prie senųjų jotvingių gyvenimo ir 
pažinti išlikusias jų amatų ir kas-
dienio gyvenimo nuotrupas. Paro-
dos informacija pateikiama ant sti-
lizuotų jotvingių lašo formos skydų 
– taip pabrėžiamas karingas šios 
genties būdas. Informacija ilius-
truota fotografijomis, lankytojai 
galės naudotis interaktyviu kom-
piuteriu. Pirmojoje parodos dalyje 
pristatomi objektai, kuriais Jotvin-
gių, Jotvos vardai visoje Lietuvoje 
įprasminami šiandieninių žmonių, 
antrojoje – identifikuojami Pietų 
Lietuvos vietovardžiai, asmenvar-
džiai, kuriuos tyrinėtojai priskiria 
jotvingių kilmei. Pateikiami muzie-

jaus ekspedicijose užfiksuoti at-
radimai ir apibendrinta tyrinėjimų 
medžiaga.

Siūlo galas gali atverti dar ne-
žinomus istorijos ir etnografi-
jos klodus

Alytaus kraštotyros muziejaus 
istorikė D. Audukaitė-Mikelionie-
nė pakvies į paskaitą „Jotvingių 
teritorijos ribos Lietuvoje, remian-
tis vandenvardžiais“. Anot tyrinė-
tojos, upių, ežerų, pelkių vardai 
apibūdina ne tik jų savybes, au-
gmeniją, susijusius įvykius, bet ir 
įprasmina buvusių gyventojų dva-
sinį pasaulį ir gebėjimus. Remian-
tis išlikusiais vandenvardžiais, 
galima nubrėžti netgi Lietuvos teri-
torijos, kurioje iki išnykimo gyveno 
jotvingiai, ribas. Jotvingiai nepali-
ko jokių rašytinių šaltinių, išskyrus 
vienintelį – Belovežo girioje, Lenki-
joje, rastą lenkų-jotvingių žodynėlį 
su 215 žodžių.

Kūrybinė pieva: ir jotvingių 
amatai, ir dvaro kultūra

„Kadangi šių metų šventėje bus 
atspindimas 16-19 am. dvaro gy-
venimas – o dvarų kultūra buvo 
neatsiejama nuo meno, – dva-
ro prieigose įrengsime „Kūrybi-
nę pievą“, kurioje 14 menininkų 
rengs įvairias edukacijas ir pri-
statys savo dirbinius, – sakė Lei-
palingio laisvalaikio salės vadovė 
Rimantė Černiauskaitė-Kėrienė. 
– Jie pristatys tradicines meno 
šakas : juvelyriką, tapybą, kerami-
ką, taip pat bus galima susipažin-
ti ir su naujesnėmis menų tenden-
cijomis, pvz., sapnų gaudyklėmis. 
Giulnara Kupčinskienė, Druski-
ninkų menininkė, ruošiasi įdo-
mioms edukacijoms, kurios įpras-
mins Leipalingio dvaro simboliką: 
norintieji išmoks vitražiniais da-
žais dekoruoti keraminių medalių 
ruošinius, pasigamins keramikos 
dirbinių su simboline miestelio lie-
pa arba antspaudą su dvaro sim-
boliu. Menininkės specialiai šiai 
progai sukurtas Dvaro antspau-
das aiškiai identifikuos vietovę ir 
kvies aplankyti šį kraštą. Juo vė-
liau bus ženklinami atvirlaiškiai, 
kuriuos, remdamiesi kraštą ap-
gaubtomis legendomis, sukurs 
„Kūrybinės pievos“ menininkai.“

Kūrybinėje pievoje bus pristaty-
ta ir didžiulio populiarumo sulau-
kusi senovės karybos, amatų ir 
gyvenimo būdo programa: parke 
įsikurs puodžiai, kalviai, tapyto-
jai. Druskininkietis Antanas Nor-
vydas, savo rankomis pasistatęs 
krosnį, šiandien dega autentiškus 
gaminius ir stengiasi perkelti baltų 
genčių asketiškos kūrybos grožį į 
savo dirbinius. Kūrybinėje pievo-

je bus pristatyta jo darbų paroda 
„Baltiškoji keramika“.

Žiūrovų lauks amatininkų mugė, 
daugybė edukacinių ir kūrybinių 
užsiėmimų, patrauklių ir vaikams, 
ir suaugusiems.

Istoriniai jotvingių reliktai
Joti+vingis=jojantis vingiais. JO-

TVINGIS. Karys, naudojantis iš-
skirtinį karybos būdą – tik raitomis. 
Vieni jų bijojo ir nekentė, kiti ža-
vėjosi beatodairiška drąsa. Nuo-
lat puldinėjami kryžiuočių, Kijevo 
Rusios, lietuvių ir lenkų, jotvingiai 
neliko skolingi – gindami savo že-
mes ir šeimas, rengė karo žygius 
į svetimus tolimus kraštus. Kokiais 
ginklais kovėsi senieji jotvingiai, 
ar taikliai lėkė jų strėlės iš lankų, 
ar daug priešų nukovė aštrios ka-
rių ietys, kokią kovinę taktiką nau-
dojo karingieji jotvingiai? Pasiner-
ti į kovos įkarštį pakvies senovinio 
mūšio inscenizacija „Kaip kryžiuo-
čiai jotvingius puolė“. Dviejų seno-
vinės karybos klubų – „Aistava“ 
ir „Hospitalieriai“ – kariai surengs 
mūšį, kuriame žvangės tikri kar-
dai, kariai bus apsirėdę tikrais šar-
vais ir demonstruos lemtingos per-
galės troškimą.

Senovinės karybos ir amatų klu-
bas „Aistava“ nuo 18 iki 21 val. 
kvies į ginklų ir papuošalų paro-
dą, įtrauks į senovinių žaidimų – 
šaudymo iš lanko ir aksčių mėty-
mo linksmybes, leis sunkiu kalvio 
kūju nukalti senovinės kalvystės 
gaminį, juodosios, raugo ir raku 
keramikos būdu iš molio nulipdyti 
dirbinį, kurį meistrai išdegs ir pa-
dovanos. Moterys galės pagany-
ti akis į jotvingių moterų nešiotus 
papuošalus.

Dvaro pasakojimai dabarties 
jotvingiams ir ne tik

Lygiai 22 valandą Jotvingių 
šventės svečiai bus pakviesti į sti-
lizuotą Dvaro pokylį. Teatralizuo-
ta kompozicija „Kol žodžiais kal-
bam savais, gal nežūsim?..“, kurią 
sukūrė mėgėjų meno kolektyvai ir 
profesionalūs atlikėjai, vainikuos 
senovės dvasia persmelktą Jo-
tvingių šventę Leipalingyje.

Lengvas smilkalų aromatas, 
puošnių suknelių šnaresys, tylūs 
kuždesiai, atodūsiai ir prislopintas 
juokas... Ponai ir ponios elegantiš-
kų pašnekesių metu praskleis slap-
tingą Leipalingio dvaro istoriją – juk 
dvaro ponams nevalia jos nežinoti! 
Apipintas įvairiomis istorijomis ir le-
gendomis, menantis daugybę tikrų 
istorinių veikėjų, nugyventas ir vėl 
išpuoselėtas bei prikeltas gyveni-
mui dvaras turi ką papasakoti šian-
dieniniams jotvingiečiams.

Pokylio muzika ir šokiai
Dvarai nuo seno buvo laikomi kul-

tūros erdve, o išsilavinimas ir išma-
nymas, pažintis su kitų šalių kul-
tūra didikams buvo tapę prestižo 
dalyku, mada ar net būtinybe. Tai-
gi šventėje žiūrovų lauks vaizdinys 
su visu dvaro gyvenimo spalvingu-
mu ir iškilmingumu. Pokylyje liesis 
jausmingi arfos garsai, budinami 
arfininkės Aistės Baliunytės-Dail-
dienės rankų, o vokalinis trio „Trys 
panteros“ – Raimonda Tallat-Kelp-
šaitė, Rasa Juzukonytė, Nomeda 
Vilkanauskaitė – pamalonins ponų 
ausis nemirtingais populiariosios 
klasikos kūriniais ir efektingomis 
operečių ir operų arijomis.

Dvaro ponai ir svečiai suksis ka-
drilio ir valso ritmu, o pokylį užbaigs 
iškilmingu ir pakiliu polonezu.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Senovinės karybos ir amatų klubas „Aistava“ įtrauks į senovinių žaidimų – šaudymo iš 
lanko ir aksčių mėtymo linksmybes/Organizatorių nuotrauka

Leipalingio dvaro prieigose rengiama unikali savo turiniu ir esme Jotvingių šventė, sutraukianti pulkus žiūrovų/Organizatorių nuotrauka

Jotvingių šventės svečiai bus pakviesti į stilizuotą Dvaro pokylį/Organizatorių nuotrauka
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Atnaujinta „Snow Arena“ – kokybiškesnis sniegas ir įvairesnės paslaugos

Kai į Lietuvą vasarą atei-
na karštis, ko gero, dauge-
lis pavydi druskininkiečiams, 
kurių mieste veikia unikalus 
žiemos pramogų objektas – 
„Snow Arena“, kurioje visus 
metus galima rasti sniego ir 
mėgautis žiemiška vėsa. Lie-
pos 10-ąją „Snow Arena“ du-
ris atvėrė po daugiau kaip tris 
mėnesius trukusių techni-
nės profilaktikos darbų, tai-
gi lankytojų ji dabar laukia, 
siūlydama dar kokybiškesnes 
paslaugas. Žiemos pramogų 
komplekso vadovas Aivaras 
Kadziauskas džiaugiasi, kad 
atnaujinant areną, pavyko at-
likti daugybę darbų, kurie gal-
būt ne tokie pastebimi, bet la-
bai reikalingi. 

Tie, kas jau išmėgino „Snow 
Arenoje“ siūlomas pramogas, ne-
gali atsidžiaugti daug kokybiškes-
ne sniego danga. A. Kadziauskas 
sakė, jog taip yra todėl, kad tech-
ninės profilaktikos metu arenoje 
buvo iškastas ir pakeistas snie-
gas, atnaujinta grindų šaldymo 
sistema – išklota apie 9 kilometrai 
vamzdyno, pagerintos izoliacinės 
savybės, dėl to dabar stabiliau 
palaikoma arenos temperatūra. 
Suremontuotos ir visos sniego 
gamybos patrankos, atlikta tech-
ninė keltuvų apžiūra, atnaujinti 
įrenginiai. Atnaujintas nuomos in-
ventorius.

„Techninės profilaktikos metu 
įgijome labai daug patirties. Juk 
pirmą kartą teko nukasti suledė-
jusį sniegą – daugiau kaip dviejų 
metrų storio. Dirbome tikrai inten-
syviai, nuoširdžiai dėkoju karanti-
no laikotarpiu dirbusiems darbuo-
tojams. Ten, kur nuosavų pajėgų 
neužteko, samdėme papildomai 
darbuotojus, kad darbai būtų 
baigti kuo greičiau ir arena galė-
tų pradėti veikti laiku“, – “kalbėjo 
komplekso vadovas.

„Snow arenos“ prieigose esan-
čioje stovėjimo aikštelėje šian-
dien galima pamatyti ne tik lie-
tuviškus, bet ir suomiškus, 
slovakiškus, čekiškus bei len-
kiškus automobilių numerius. 
Kaip sakė žiemos komplek-
so vadovas A. Kadziauskas, 
jau dabar čia rengiamos inten-
syvios sportininkų treniruotės: 
„Atiduodame duoklę profesiona-
liems sportininkams, kurių srau-
tas palaipsniui aktyvėja. Spor-
tininkams įrengta ir profesionali 
startinė platforma. Žinoma, prii-
mame ne tik profesionalius slidi-
ninkus, bet ir visus žiemos pra-
mogų mėgėjus, džiaugiamės, 
kad jų taip pat daugėja“. 

A. Kadziausko žodžiais, jeigu si-
tuacija Lietuvoje ir Europoje dėl 
COVID-19 nepasikeis, tai „Snow 
Arenoje“ iki pat vasaros pabai-
gos nuolat treniruosis šalių, iš ku-
rių leidžiama atvykti sportininkai. 

„Labai džiaugiamės, kad per-
ėmėme visas maitinimo pas-
laugas, jas dabar teikia resto-
ranas-picerija AQUA. Norisi 
pasidžiaugti, kad maitinimo pas-
laugų kokybė pastebimai page-
rėjo. Dabar visi sportininkai val-
go mūsų komplekse“, – pasakojo 
A. Kadziauskas.

Naujovių bus pasiūlyta ir adre-
nalino fanatikams, kurie norės 
išmėginti vadinamąją „juodą-
ją trasą“. Jie galės pasinaudoti 
sportininkų startams skirta ram-
pa. Sniegletininkams taip pat 
įrengta starto vieta, kurios anks-
čiau nebuvo. Buvusio ledo baro 
vietoje atsiras ledo skulptūrų – 
poilsiui skirtų ledo krėslų.

Šią savaitę bus atidarytas kar-
todromas „Snow Kart“. Čia bus 
galima išmėginti galingus nau-
jausius benzininius kartingus, 
kurie tikrai suteiks džiaugsmo 
šios pramogos gerbėjams. Čia 
sukurta visa infrastruktūra, te-

ritorija dėl saugumo aptverta. 
„Manau, kad čia bus galimybė 
organizuoti ir kartingų varžybas. 
Kartodromą išsinuomoję vers-
lininkai yra rimtai nusiteikę teik-
ti labai kokybiškas paslaugas“, – 
sakė A. Kadziauskas.

„Snow Arena“ bendradarbiau-
ja su „Ledo meistrais“, kurie 
projektuoja ir iki liepos pabai-
gos turėtų įrengti vaikų žiemos 
atrakcionų parką. Jame atsiras 
ledo pilys, tubingai (pripučia-
mos padangos), kuriais mažie-
ji galės nusileisti jiems skirtomis 
sniego trasomis. Bus įrengtas 
specialus apšvietimas, atsiras 
labirintas Jau dabar pradedan-
čiųjų slidininkų erdvėje gali-
ma pamatyti pirmuosius „Ledo 
meistrų“ darbus – ledo sostą ir 
ledinį arkliuką, kurie džiugina ir 
mažus, ir didelius arenos lanky-
tojus. „Įrengus šį parką, čia pra-
mogauti ir puikiai praleisti laiką 
galės ir tie vaikai, kurie nemo-
ka slidinėti“, – apie planus pa-

sakojo „Snow Arenos“ vadovas. 
Jis sakė, kad jau laukiama vilki-
kų, kurie atveš ledo luitus, iš ku-
rių arenoje gims naujojo žiemos 
pramogų parko eksponatai. 

Su „Ledo meistrais“ jau sutar-
ta, kad prieš dvejus metus Drus-
kininkuose didelio susidomėjimo 
sulaukęs ledo skulptūrų festivalis 
bus organizuojamas „Snow Are-
noje“. „Žiemos pastaraisiais me-
tais sunkiai nuspėjamos, o mūsų 
arenoje visus metus tinkama tem-
peratūra. Be to, čia ilgai galima 
mėgautis sukurtomis skulptūro-
mis, nes čia visada yra pakan-
kamai šalta“, – planais dalijosi A. 
Kadziauskas.

Iki karantino planų dėl „Snow 
Arenos“ paslaugų išplėtimo buvo 
daug, tačiau dabar, kol situaci-
ja nėra prognozuojama, investici-
jos pristabdytos. Planų neatsisa-
koma – planuojami ir viešbučiai, 
papildoma vandens pramogų da-
lis, vasarą veikianti lauko trasa. 
Tačiau dabar stengiamasi maksi-

maliai išnaudoti tai, kas jau pada-
ryta. 

Pasak „Snow Arena“ vadovo, 
jeigu tik bus leidžiama uždaro-
se erdvėse rengti renginius su di-
desniu žiūrovų skaičiumi, vėl bus 
atnaujinti koncertai, naktinis slidi-
nėjimas. 

„Labai kviečiame ir druskinin-
kiečius, ir kurorto svečius už-
sukti į „Snow Areną“. Išmė-
ginkite atnaujintas slidinėjimo 
trasas, įvertinkite sniego koky-
bę. Na, o jeigu nenorite slidi-
nėti, persikelkite per Nemuną 
lynų keliu ir ateikite išgerti ka-
vos, paragauti centro AQUA ku-
linarijos meistrų gaminamų na-
minių ledų, trintų vaisių uogų 
kokteilių, pasimėgauti kitais 
gardžiais patiekalais arba tie-
siog pasigėrėti Druskininkų pa-
norama iš „Aero Gallery“ tera-
sos“, – kviečia „Snow Arena“ 
vadovas A. Kadziauskas.

Parengė Laima Rekevičienė

„Snow Arena“ vadovas A. Kadziauskas džiaugiasi, kad dabar čia bus teikiamos dar ko-
kybiškesnės ir įvairesnės paslaugos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Snow Arenoje“ rengiamos profesionalių slidininkų varžybos/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

„Snow Arena“ – populiari sportininkų treniruočių vieta/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Jau dabar pradedančiųjų slidininkų erdvėje galima pamatyti pirmuosius „Ledo meistrų“ darbus – ledo sostą ir ledinį arkliuką, kurie džiu-
gina ir mažus, ir didelius arenos lankytojus//Laimos Rekevičienės nuotraukos

Šią savaitę bus atidarytas kartodromas „Snow Kart“/Laimos Rekevičienės nuotrauka



2020 m. liepos 23 d.                                                           Savaitraščio Nr. 2648

Bėgimo entuziastai sėkmingai įveikė išbandymą greičiu ir tamsa
Druskininkų savivaldybės vi-

suomenės sveikatos biuras, 
bendradarbiaudamas su Drus-
kininkų sporto centru, drus-
kininkiečius ir miesto svečius 
pakvietė dalyvauti tradicinia-
me naktiniame vasaros bėgi-
me. Taigi bėgimo entuziastai, 
priėmę išbandymą greičiu ir 
tamsa, pasiekė įspūdingų re-
zultatų. 

5 kilometrų trasoje greičiausias 
buvo Justas Galčius (19:22), an-
tras atbėgo Domantas Nedzins-
kas (19:52), trečiąją vietą iškovo-
jo Pijus Valentukevičius (20:45). 
Moterų grupėje pirmąją vie-
tą iškovojo Gabrielė Širvinskaitė 
(24:35), antroji buvo Greta Sege-
nytė (25:35), o trečios vietos nu-
galėtoja tapo Audronė Radzevi-
čiūtė (26:45). 

10-ies kilometrų distanciją rin-
kosi ištvermingiausi bėgikai, ne-
pabūgę atkarpų su neapšviestais 
miško takais ir į finišą sugrįžę vi-
siškoje tamsoje. Pirmąją vietą 

vyrų grupėje laimėjo Sigitas Pra-
naitis, atbėgęs per 43:34 min., 
antroji vieta atiteko Aurimui Gu-

daičiui (43:47), trečioji –
Kasparui Virbaliui (44:18). 
Moterų grupėje nugalėtoja tapo 

Jelizaveta Krūmavičiūtė (57:38), 
II-ąją vietą iškovojo Jovita Volun-
gevičienė (01:01:39), o III-ąją – 

Lina Žilinskaitė (01:09:45). 
Visiems nugalėtojams įteikti me-

daliai ir rėmėjų prizai – Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centro 
AQUA bei restorano „Velvetti“ pa-
kvietimai. Dalyvius gaivino mine-
ralinis vanduo „Akvilė“. 

Renginiu siekta suburti druski-
ninkiečius bėgikus į naktinę bė-
gimo šventę, pasiūlyti dar vieną 
aktyvaus laisvalaikio pramogą ir 
pakviesti miesto svečius išmė-
ginti itin vaizdingą trasą pro gra-
žiausius miesto objektus – Drus-
kininkų miesto muziejų, Vijūnėlės 
tvenkinį ir Druskonio ežerą, at-
naujintą dviračių ir pėsčiųjų taką 
prie Mergelių akių ežerėlio. Sau-
gumą trasoje ir renginyje užtikrino 
Druskininkų policijos komisariato 
pajėgos bei renginio savanoriai.

Džiugu, kad naktinį bėgimą ren-
kasi jaunos šeimos, įkvėpdamos 
bėgioti ir savo mažąsias atžalas.

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Bėgimo entuziastai nepabūgo sudalyvauti tradiciniame naktiniame vasaros bėgime/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

„Saulės“ mokykla – Sporto rėmimo fondo projekto laimėtoja
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja metodininkė

Liepos 20 d. Švietimo, moks-
lo ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius pasirašė įsaky-
mą dėl 2020 metų Sporto rė-
mimo fondo lėšų paskirstymo 
2020-2023 metais įgyvendina-
miems sporto projektams, su-
sijusiems su inventoriaus ir 
įrangos įsigijimu. Su sporto in-
ventoriui ir įrangai įsigyti susi-
jusiems projektams konkursui 
buvo pateiktos net 345 paraiš-
kos, tačiau tik 97 iš jų buvo pa-
skelbtos projekto nugalėto-
jomis. Druskininkų ,,Saulės“ 
pagrindinė mokykla – viena iš 
projekto laimėtojų, 2020-2023 
metais ji įgyvendins projek-
tą „Sportuoju. Keliauju. Atran-
du“. 

Iš viso Sporto rėmimo fondo pa-
skirta lėšų suma mokyklai – be-
veik 40 000 Eur. Už šią sumą 

mokykla įsigys šiaurietiško ėji-
mo lazdas, dviračius, dviratininkų 
aksesuarus, baidares, mobilius 
krepšinio stovus ir kita. Projekto 
siekis – įtraukti kuo daugiau įvai-
raus amžiaus žmonių į aktyvius, 
fizinį veiklumą skatinančius rengi-
nius bei akcijas. 

Trejus metus vyksiantis pro-
jektas aprėps įvairaus pobūdžio 
veiklas: bus organizuojami šiau-
rietiško ėjimo žygiai gamtoje, ap-
lankant svarbias istorines vie-
tas, bendruomenės nariai galės 
plaukti upe baidarėmis, moki-
niai bus kviečiami vasaros dienas 

leisti sporto stovykloje, krepšinio 
aistruoliai turės galimybę rungtis 
kitokio formato varžybose – bus 
organizuojamas gatvės krepšinis 
ir panašūs renginiai.

Tikėdami projekto sėkme, pa-
teiktos konkursui idėjos kocepci-
ja ir nelaukdami pateiktų paraiš-
kų galutinio vertinimo sprendimo, 
užsitęsusio dėl karantino (konkur-
so reikalavimus atitikusius projek-
tus vertino ekspertai, vėliau – mi-
nistro sudaryta Sporto projektų 
komisija), jau liepos 6 d. įgyven-
dinome pirmą projekto ,,Sportuo-
ju. Keliauju. Atrandu“ renginį. Lie-
tuvos Valstybingumo ir Tautiškos 
giesmės dienai paminėti moky-
kloje buvo organizuota ,,Krepši-
nio naktis“. Vyrų trejetų varžybo-
se krepšinio aikštelėje susigrūmė 
net aštuonios komandos: ,,Sau-
lės“ mokyklos, ,,Ryto“ gimna-
zijos moksleivių, KASP Daina-
vos apygardos 1-osios rinktinės 
109-osios kuopos karių-savano-
rių, VSAT Varėnos rinktinės Drus-

kininkų užkardos pasieniečių at-
stovai, mokyklos mokinių tėvelių 
komanda ,,Kolegos“, buvusių mo-
kyklos mokinių komandos. 

Pirmiausia renginio dalyviai iš-
kilmingai sugiedojo himną mo-
kyklos kiemelyje, vėliau renginys 
dėl prastų oro sąlygų buvo perkel-
tas į sporto salę. ,,Naktinis krepši-
nis“ sukvietė ne tik sporto aistruo-
lius bei žaidėjus. Salėje matėme 
daug šį sportą mėgstančių, palai-
kančių žiūrovų – ir vaikų, ir sen-
jorų. Nors renginys truko kone iki 
vidurnakčio, išsiskirstėme, kupini 
gerų emocijų, azarto ir džiugesio! 
Visi renginio dalyviai buvo apdo-
vanoti atminimo medaliais, na, o 
patys geriausieji – ,,Bembių“ ko-
manda – šventine vakariene res-
torane ,,Dangaus Skliautas“.

Už pagalbą, įgyvendinant ren-
ginį, esame dėkingi restorano 
,,Dangaus Skliautas“ vadovui Ar-
minui Lazauskui bei Druskininkų 
Sporto centro direktoriaus pava-
duotojui Gintarui Grigui.

„Krepšinio nakties“ nugalėtojai – „Bembių“ komanda/Algio Bolio nuotrauka

Informuojame žemės skly-
po (kadastro Nr.5925/0005:23), 
esančio Vileikių k., Leipalingio 
sen., Druskininkų sav., savinin-
ko A.B. paveldėtojus, kad UAB 
“Druskininkų geoplanas” mati-
ninkas Darius Bulota (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr.2M-M-303) 
2020-08-05d. 10 valandą vyk-
dys žemės sklypo (kadastro 
Nr.5925/0005:34 ), esančio Vi-
leikių k., Leipalingio sen., Drus-
kininkų sav. , ribų ženklinimo 
darbus.

Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašom kreiptis į UAB 
“Druskininkų geoplanas” adresu, 
Vytauto 19-4, Druskininkai, el. 
paštu dgeoplanas@inbox.lt, 
arba telefonu 8699-12416.

Informuojame, kad 2020 m. 
rugpjūčio 4 d. 8 40 val. bus 
atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 
5925/0003:000, proj. Nr. 10-2), 
esančio Jovaišių k. Druskininkų 
sav., kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gre-
timų žemės sklypų kad. Nr. 
5925/00032:164 ir Nr. 
5925/00032:176) savinin-
kus, žemės sklypo kad Nr. 
5925/00032:169 savininkus ir tur-
to paveldėtojus.

Darbus atlieka UAB „Aginro“, 
M. K. Čiurlionio g. 111, Druskinin-
kai. Tel. 8 685 05537, el. paštas 
mantas.aginro@gmail.com
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2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienį) visus maloniai kviečiame 
atvykti į Žeimių kaimą!

 Minėsime mūsų kaimo 400 metų ir kryžiaus pastatymo – 10 metų jubiliejus ir kny-
gos apie kaimą pristatymas. 

11. 00 val. susitinkame Liškiavoje, aikštėje prie fontano.
12. 00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Pagerbsime gyvus ir mirusius žeimiškius. 
Šią dieną švęskime ir būkime kartu. Šventė vyks Žeimiuose (pas Juozą, namas miš-

ko pakrašty).

Teiraukitės tel.: 8 655 92997 (Bronė), 8 682 26126 (Jonas), 8 686 60810 (Juozas)

Visi santechnikos ir 
kanalizacijos 

darbai. 
Tel. 8 656 21154

Parduodamas 200 arų skly-
pas Lipliūnuose. Elektra sklype, 
geras privažiavimas, atlikti geo-
deziniai matavimai, šalia gyve-
na kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +370 629 87015 Skalbykla Druskininkuose ieško darbuotojų: 
komplektuotojų, rūšiuotojų, lygintojų.

Lankstus darbo grafikas. Susisiekite su mumis 
tel. 8 618 53854 arba el.paštu info@aclean.lt 
Mus galite rasti Gardino g. 5, Druskininkai.

Laukiame Jūsų!

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ jau 
dirba. Iki malonaus susitikimo  4 km nuo 
Druskininkų, Vienkiemių g. 3, Jaskonys. 

Tel. +370 6060 0016
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Renginiai
Liepos 25 d. 16 val. M. K. Čiurlio-

nio namų muziejaus sode – pianis-
tės Halinos Radvilaitės koncertas 
(M. K. Čiurlionio g. 35, Druskinin-
kai). Programoje: M. K. Čiurlionio, 
A. Bražinsko, L. van Beethoveno, 
I. Albezino, A. Piazzollos kūriniai. 
Koncertas mokamas!

Liepos 29 d. 20 val. M. K. Čiurlio-
nio namų-muziejaus sode – pianis-
to Simono Poškos koncertas (M. K. 
Čiurlionio g. 35, Druskininkai). Pro-
gramoje: M. K. Čiurlionio, J. S. Ba-
cho, L. van Beethoveno, B. Kuta-
vičiaus, S. Rachmaninovo kūriniai. 
Koncertas mokamas!

Liepos 23 d. 17 val. naujai gau-
tų knygų vaikams pristatymas „Ge-
riausios atostogos – su knyga“ 
(Viešojoje bibliotekoje, V. Kudir-
kos g. 13)

Druskininkų Švč. Mergelės Mari-
jos Škaplierinės bažnyčioje – Sa-
kralinės muzikos ciklas „Čiurlio-

niškąją stygą palietus“ 

Liepos 25 d., šeštadienį, 19.30 
val. Simona Liamo (sopranas), Ri-
čardas Vytas (altas), 

Ilona Girdžiūnaitė (smuikas), Ge-
diminas Kviklys (vargonai)

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 
19.30 val. – dailininko Alfonso Šu-
liausko atminimui: Eglė Stundžiaitė 
(sopranas),

Eimantas Bešėnas (tenoras), Gra-
žina Zalatorienė (vargonai)

 
Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 

19.30 val.: Aušra Liutkutė (sopra-
nas), Andrius Pleškūnas (altas), 
festivalio „Sugrįžimai 2020“ dalyvė 
Vilmantė Kaziulytė (fleita, Belgija), 
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Parodos
Liepos 31 d. 17 val. V. K. Jonyno 

galerijoje atidaroma Gerardo A. S. 
Šatūno vitražų paroda „Abstrakcija“ 
(Turistų g. 9, Druskininkai)

Iki rugpjūčio 20 d. V. K. Jonyno 
galerijoje eksponuojama Ritos Rim-
šienės paroda „Laike kintantys at-
spindžiai“ (Turistų g. 9, Druskininkai)

Iki rugsėjo 6 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuojama 
paroda „Knygelė nekaltoji arba visu 
greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Viešojoje bibliotekoje iki rugpjū-
čio 14 d. veiks spaudinių paroda 
„Lietuva istorijos vingiuose“ (V. Ku-
dirkos g. 13)

Viešojoje bibliotekoje iki liepos 
27 d. veiks spaudinių paroda ,,Prie 
istorinio valstybės lopšio“, skirta 
Valstybės dienai Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo šventei (V. 
Kudirkos g. 13)

Viešojoje bibliotekoje iki liepos 
27 d. veiks spaudinių paroda „Žal-
girio pergalės atmintis“, skirta Žalgi-
rio mūšio dienai (V. Kudirkos g. 13)

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuoja-
ma Ričardo Dailidės paroda „Čiur-
lionio namų trauka“ (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai)

Druskininkų miesto muziejuje vei-
kia paroda „Stanislavas Moniuška – 
aštuoniolika kūrybos ir meilės metų 
Vilniuje“, skirta kompozitoriaus S. 
Moniuškos 200-osioms gimimo me-
tinėms (M. K. Čiurlionio g. 59)

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394
UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/

dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Spe-
cialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime pri-
imti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu 

+370 682 04710 arba +370 687 50429

Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, 
dėl kompensacijos (1000 Eur) perkant naują 

transporto priemonę (automobilį, motorolerį, 
paspirtuką). Tel. 8 613 91192

Darbui restorane „Romnesa“ Druskininkuose 
reikalingi virėjai. Darbas pamaininis. 

Kreiptis tel. 8 614  44445

Šienauju, mulčiuoju apleistas pievas, suku šieno 
rulonus. Tel. 8 671 09524 

Vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų pratybos
Informuojame Jus, kad 2020 m. liepos 24/26 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos 

apygardos 1-osios rinktinės 109 pėstininkų kuopa vykdys lauko taktikos pratybas Latežerio, Jasko-
nių, Švendubrės apylinkėse ir VSAT Druskininkų užkardos pasienio zonos ribose. Pratybose bus 
naudojamos karinės transporto priemonės ir imitaciniai šaudmenys.

Iš anksto gyventojų atsiprašome už nepatogumus!

Kpt. Kęstutis Valenta,  Lietuvos kariuomenės, Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų,  Dainavos apygardos 1-sios rinktinės 109 pėstininkų kuopos vadas

Skubiai parduodu 6 a žemės sklypą  5 km nuo 
Druskininkų miesto, Jaskonių kaime,  Miglos g. 

4. Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvena žmonės. 
Tel. 8 618 14474

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

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005
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UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

Paminklai, kapaviečių 
tvarkymas, senų kapaviečių 

restauravimas, teraso 
   gaminiai. 

       Tel. 8 604 08111

Užuojautos
Mirus Kazimierui Rumševičiui, 

nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną Irutę, dukras Jolantą ir Renatą 
bei jų šeimas.

Marytė Tamulionienė

IN MEMORIAM
Netekome Rimvydo Sta-

nislovas Mickevičius, iški-
laus Druskininkų savivaldos 
veikėjo, kūrybingo architek-
to, tikro miesto patrioto, pro-
tu, dvasia ir kūryba įaugusio į 
Dzūkijos žemę. 

Prieš keturis mėnesius at-
šventęs garbingą 80-ies 
metų jubiliejų, šią savaitę R. 
S. Mickevičius užbaigė savo 
gyvenimo kelionę. Nors pas-
kutiniuosius savo gyvenimo 
metus jis gyveno Vilniuje, ta-
čiau savo širdimi visą laiką iš-
liko druskininkiečiu. 

R. S. Mickevičius gimė 1940 
m. kovo 18 d.Panevėžyje. 

1947-1958 m. mokėsi Pane-
vėžio 4-oje vidurinėje moky-
kloje, 1960-1966 m. studijavo 
Vilniaus dailės instituto Ar-
chitektūros fakultete.

1958-1959 m. dirbo Pane-
vėžio elektros tinklų elek-
tromonteriu, 1959-1960 m. – 
Kauno statybos valdybos Nr. 
11 darbininku. 1966-1973 m. 
jis buvo „Komprojekto“ Drus-
kininkų skyriaus architektas, 
grupės vadovas, vyr. archi-
tektas. Net 12 metų (1973-
1985) R. S.Mickevičius buvo 
Druskininkų vykdomojo ko-
miteto pirmininko pavaduoto-
ju, 1985-1988 m. pirmininku, 
1988-1990 m. LKP Druskinin-
kų miesto komiteto pirmuoju 
sekretoriumi. 

1990-1991 m. jis buvo susi-
vienijimo „Monolitas“ projek-
tų vyr. inžinierius, 1991-1992 
m. VĮ „Ekspo“ grupės vado-
vas, direktoriaus pavaduo-
tojas, 1992-1995 m. „Alytaus 
monolitas“ projekto vadovas, 
o nuo 1995 m. – „Vilprojek-
tas“ projektų vadovas. 

R. S. Mickevičius aktyviai 

dalyvavo politinėje veikloje, 
buvo Lietuvos demokratinės 
darbo partijos, vėliau – Lie-
tuvos socialdemokratų parti-
jos narys, nuo 2000-ųjų dau-
giau nei dešimtmetį jis buvo 
renkamas į Druskininkų savi-
valdybės tarybą, septynerius 
metus buvo Kurorto plėtros 
komiteto pirminikas. 

Bendražygių, bičiulių, pro-
fesijos kolegų atmintyje ve-
lionis išliks, kaip inteligen-
tiškas, ypač kultūringas, 
reiklus, bet teisingas žmo-
gus, sugebėdavęs suburti 
bendraminčių komandą pa-
tiems sudėtingiausiems pro-
jektams įgyvendinti. Dirb-
damas Vykdomojo komiteto 
pirmininku, jis buvo tikras 
Druskininkų šeimininkas. 

Jo iniciatyva, pagal jo eski-
zus buvo pertvarkomos Vil-
niaus ir K. Dineikos alėjos, jis 
siekė sumažinti automobilių 

taršą Druskininkuose, todėl 
atsisakė mieste kursavusių 
„Ikarus“ markės autobusų, 
kurorte buvo apribojęs auto-
mobilių eismą. 

Kaip prisimena buvę jo ko-
legos, R. S. Mickevičius nie-
kada neišsižadėjo architek-
to profesijos, net sovietiniais 
laikais, dirbdamas funkcionie-
riumi, jis pirmiausia įsiklausy-
davo į savo profesijos balsą. 

Pagal jo sukurtus eskizus 
iš esmės buvo atnaujintas 
„Nemuno“ restoranas, kurį 
mėgdavo aplankyti sostinės 
architektai ir kitų kūrybinių 
bendruomenių atstovai. 

Velionis buvo europietiško 
standarto visose gyvenimo 
srityse pradininkas Druski-
ninkuose. Apsilankęs Vaka-
rų Europos šalyse, jis į Drus-
kininkus parsiveždavo naujų 
idėjų ir jas siekdavo įgyven-
dinti. Buvo principingas, tei-
singas, jautrus žmogus, kuris 
pergalėmis ir nesėkmėmis vi-
sada dalindavosi su savo ko-
mandos nariais. 

Gyvendamas Vilniuje, jis 
akylai sekė gyvenimą Drus-
kininkuose ir, esant reikalui, 
burdavo bendraminčius, ga-
linčius prisidėti prie naujų 
kurorto projektų. 

Mus paliko žmogus, dėjęs 
modernių, patrauklių Druski-
ninkų pamatus, nubrėžęs bū-
simiesiems Druskininkų va-
dovams šiandienio kurorto 
štrichus. 

Dėl skaudžios netekties už-
jaučiame velionio šeimą ir ar-
timuosius, dėkojame likimui, 
kad šis puikus žmogus buvo 
šalia mūsų ir visą save skyrė 
Druskininkams. 

Druskininkų savivaldybės 
administracija ir Taryba

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Išėjus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Dainą Kaknevičienę.

DNSB „Pastogė“ gyventojai 

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Rimvydas Stanislovas 
Mickevičius

(1940 – 2020)
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2020.07.25 d.
Šeštadienis

2020.07.24 d.
Penktadienis

2020.07.26 d.
Sekmadienis

2020.07.27 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. Vasara. 
22:20 Drakula. Pradžia.
23:55 Be stabdžių.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kultūros diena. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

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

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI. „Draugiškos 

krepšinio varžybos Estijoje. Estija-
Lietuva“. 

21:30 VASAROS KINO TEATRAS. 
„Iksmenai. Pirma klasė“.

00:00 „Juodosios raganos metai“.
01:45 „Transporteris“.
03:20 „Išbadėjusių žaidynės“.
04:40 „Tai – mes“.
05:30 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. 2012.
00:05 Baudėjas. Karo zona.
01:50 Laiko patrulis.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Rosenheimo policija“.
05:35 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas“.
06.30 Pagaliau savaitgalis. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Kelrodė žvaigždė“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“ .
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
01:30 „Kobra 11“.
02:20 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:10 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:55 „Visa menanti“.
04:40 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis. 
06:20 Pasaulio puodai. 
07:15 Heko Fino nuotykiai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Rudie-

ji lokiukai ir aš.
12:55 Pasaulio dokumentika. Kelio-

nė po Mianmarą.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 
22:30 Susižadėję penkerius metus.
00:30 Drakula. Pradžia.
02:00 Europos kinas. Utioja, liepos 

22-oji.
03:35 Išsaugota istorija. Unikaliau-

sių Lietuvos muziejų istorijos. 
04:00 Šoka Lietuva.
04:15 Heko Fino nuotykiai.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Drus-

kos princesė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
12:50 Puaro 11. Susitikimas su mirtimi.
14:25 Loterija „Keno Loto“.
14:30 Laikinosios sostinės fenome-

nas. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. 
15:00 Kryžių kalno atlaidai. Šv. Mi-

šių tiesioginė transliacija.
16:35 Dokumentinė istorinė laida „Lie-

tuvos kolumbai“. Lietuva-Šveicarija. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Premjera. Astrid Lindgren 

jaunystė.
23:35 Nuodėmės užkalbėjimas. Jur-

gos Ivanauskaitės romanų „Ragana 
ir lietus“, „Placebas“ bei „Sapnų nu-
blokšti“ motyvais. 

01:15 Kino žvaigždžių alėja. Mini ir 
Moskovicas.

03:05 Išsaugota istorija. Unikaliau-
sių Lietuvos muziejų istorijos. 

03:35 Šventadienio mintys. 
04:00 Susižadėję penkerius metus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Kryptys LT. 
09.30 4 kampai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Partizanų keliais. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis am-
žius prasideda“.

20.00 Žinios.
20.30 „Viešnia iš ateities“.
22.00 Pinigų karta. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis am-
žius prasideda“.

04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Skaniai ir paprastai“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Aštuonkojis Dipas“.
12:50 „Auklė 3“.
14:35 „Pakeliui“. 
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 TIESIOGIAI. „Draugiškos 

krepšinio varžybos Estijoje. Lietuva – 
Latvija“. 

21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Prarastasis miestas Z“. 

00:10 PREMJERA. „Ryklių sala“.
01:55 „Komando“.
03:30 „Dronų karai“.
04:55 „Naujakuriai“.

06:30 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Žalioji byla“. 
11:30 „Keista magija“.
13:20 „Titanikas“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Persis Džeksonas. Monstrų jūra“.
21:40 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS. „Transporteris 2“.
23:25 „Universalioji korta“.
01:15 „Iksmenai. Pirma klasė“.
03:30 „Prarastasis miestas Z“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

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

kelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“. 
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:00 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Derybininkas“.
00:15 „Skubi pagalba“.
01:15 „Einšteinas“.
02:10 „Rezidentas“.
03:00 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:50 „Skubi pagalba“.
04:40 „Naujakuriai“.
05:30 „Einšteinas“.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.

08:10 „Berniukas Blogiukas“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Anapus 

tvoros.
11:30 Geras vyrukas.
13:25 Riterio žvaigždė.
16:10 Paskutinis uošvių išbandymas.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Haris Poteris 

ir mirties relikvijos. 2 dalis.
22:00 Tėtukas namie.

06:45 „Stivenas Visata“.
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.

08:15 „Berniukas Blogiukas“.
08:40 „Tomo ir Džerio šou“.
09:05 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI. Pramušt-

galviai.
11:35 Gaisrinės šuo.
13:50 Nuogas ginklas 2. 1/2. Bai-

mės kvapas.
15:35 Uždelsta meilė.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Transformeriai. Paskutinis ri-

teris.
22:30 Pinigų monstras.
00:25 Paskutinės merginos.
02:00 Tėtukas namie.
03:35 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 „Kvailiai šėlsta“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Ateities 

pasaulis.
00:15 „Mirtinas ginklas“.
01:10 Pinigų monstras.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“,
04:15 „Rosenheimo policija“.
05:05 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Tarptautinis turnyras „BUSHI-

DO KOK 2019“. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Merginos iš Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis am-
žius prasideda“.

20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Skonio reikalas. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis am-
žius prasideda“.

04.00 „Merginos iš Ukrainos“.
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
06.00 „Gluchariovas“.

06:00 „Geriausi šuns drau-
gai“.

07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Juodasis sąrašas“.

08:30 „Pričiupom!“.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Gyvenimas. Pirmieji žings-

niai“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS. Vienuolis 

nusileidžia nuo kalno.
23:50 AŠTRUS KINAS. Panikos 

kambarys.
01:50 „Kriminalinė Maskva“.
02:35 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
04:10 Programos pabaiga. 

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. Alytus.

07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Nepaprastos žmogaus gali-

mybės“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“. 
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Kas žudikas?“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:35 „Fargo“.
01:30 Vienuolis nusileidžia nuo kalno.
03:20 Panikos kambarys .
05:10 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Partizanų keliais. 
13.30 Pagaliau savaitgalis. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kaimo akademija. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 

02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Pone prezidente”.

09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:25 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

23:55 Seks video.
01:35 2012.
04:10 Programos pabaiga.
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2020.07.28 d.
 Antradienis

2020.07.29 d.
 Trečiadienis

2020.07.30 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. Lietuva-Šveica-
rija. 2 d. 

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Istorijos perimetrai. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Laikinosios sostinės fenome-

nas. Gydytojas Vladas Kuzma. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Pakvaišę dėl Merės“.
00:25 „Skubi pagalba“.
01:20 „Einšteinas“.
02:15 „Legendos“.
03:05 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:55 „Skubi pagalba“.
04:45 „Naujakuriai“.
05:30 „Einšteinas“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Stičas“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Mirtinas šūvis“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Mirtinas šūvis“.
00:30 „Skubi pagalba“.
01:25 „Einšteinas“.
02:20 „Legendos“.
03:10 „Amerikietiška siaubo istorija“.
04:05 „Skubi pagalba“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:35 „Einšteinas“.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.

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

kelnis“.
07:55 „Viešbutis“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Viešbutis“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS. 

„Laiko policininkas“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Einšteinas“.
01:55 „Legendos“.
02:45 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:35 „Skubi pagalba“.
04:25 „Kietuoliai“.
04:50 „Naujakuriai“.
05:30 „Einšteinas“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Snai-

peris. Atgimimas.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 Ateities pasaulis.
02:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:15 „Rosenheimo policija“.
05:05 Programos pabaiga.

06:25 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Įkalinti.
00:25 „Mirtinas ginklas“.
01:20 Snaiperis. Atgimimas.
02:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:25 „Rosenheimo policija“.
05:15 Programos pabaiga.

06:20 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Rosenheimo policija“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
15:30 „Laukinis miestas“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Tikras 

išbandymas.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:40 Įkalinti.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 Alchemija. VDU karta. 
05:15 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
05:50 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
06.30 Pinigų karta. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Kelrodė žvaigždė“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 „Merginos iš Ukrai-

nos“.
06.30 4 kampai. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Merginos iš Ukrainos“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 4 kampai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 „Gluchariovas“.
06.30 Skonio reikalas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Skonio reikalas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“. 
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Bėgančios kortos.
22:50 „Jūrų pėstininkai“.
00:40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:40 „Sūnus paklydėlis“.
02:25 „Kobra 11“.
03:15 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
04:00 „Visa menanti“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Prisiminti pavojinga.
23:20 Bėgančios kortos.
01:05 „Kobra 11“.
01:55 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:45 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:30 „Visa menanti“.
04:15 Programos pabaiga. 

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Žvaigždžių kelias. Į begalybę.
23:20 Tylus įniršis.
01:15 „Kobra 11“.
02:05 „Ekstremalūs išbandymai“.
02:55 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:40 „Visa menanti“.
04:25 Programos pabaiga. 

09:35 „Pėdsakas“.
10:35 „Įteisintas faras“.
11:35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Tylus įniršis.
23:05 Prisiminti pavojinga.
01:20 „Kobra 11“.
02:10 „Ekstremalūs išbandymai“.
03:00 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:45 „Visa menanti“.
04:30 Programos pabaiga. 

21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema.
05:15 Seselė Beti.

20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

Parduodamas 22 arų namų valdos sklypas puikioje, 
jaukioje, naujai kuriamoje naujų namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komunikacijos, puikus privažiavimas. 

Kaina – 18 500 Eur. Tel. 8 624 69222
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BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta, 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų 
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.

Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787. 
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus.
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

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

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius. 

Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės 
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008 

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

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

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

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

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai 

visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Brangiai perku 
mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 
su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640
SAVIVARČIO PASLAUGOS

Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!
Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas, 

išvežame šiukšles, pervežame baldus.
Tel. 8 673 93725

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai, statybos 
vadovas. Tel. 8 687 41202 

Dovanoju naudotas sto-
go čerpes, išsivežti pa-
tiems. Tel. 8 687 10508

Pjaunu žolę, tvarkau 
apleistus sklypus. 
Tel. 8 608 70658

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693
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Asmeniniai skelbimai
Žeimių k. gražioje ramioje vietoje, 
sklypas ribojasi su Nemunu, šalia 
sodyba, teka upelis. Yra sodas 
ir kiti ūkiniai pastatai, didelis ga-
ražas.  Žemės sklypo plotas – 6, 
4100 ha, iš jo miško žemės plotas 
– 1, 2500 ha. Tel. 8 611 32291

Parduodamas 24,5 a namų val-
dos sklypas Čiurlionio g. 120, 
priešais Ratnyčios gyvenvietę, 
viduryje bendro sklypo. Kaina – 
44 000 eurų. Tel. 8 686 07798

Namų valdos sklypas 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m. Tel. 
8 682 98506

22 arų namų valdos sklypas pui-
kioje, jaukioje, naujai kuriamoje 
naujų namų gyvenvietėje Vie-
čiūnuose, komunikacijos, puikus 
privažiavimas. Kaina – 18 500 
Eur. Tel. 8 624 69222

Sodo sklypas su vasarnamiu ša-
lia miško Viečiūnuose. Yra elek-
tra, vanduo. Tel. 8 680 06380

Garažas Neravų g. 2A name. Tel. 
8 606 84490

Nuoma

Išnuomojami 16 kv. m. ir 20 kv. 
m. butukai su patogumais, tvar-
kingi, įrengti. Tel. 8 609 28835

Išnuomojamas kotedžas Mizarų 
g. ilgam laikui nuo liepos 15 d. 
Tel. 8 615 43483

Kaune, Šiaurės prospekte, iš-
nuomojamas 2 kambarių butas 4 
aukšte iš. Tel. 8 615 43483

Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas Vytauto g. 2 aukštas, prieš 
„Maximą“. Tel. 8 645 49074

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Čiurlionio gatvėje, priešais „Iki“ 
parduotuvę. Kaina – 230 Eur + 
mokesčiai. Tel. 8 672 20569

Trijų kambarių 67 kv. m butas 
(puikus remontas, be baldų) Atei-
ties g. Kaina – 250 Eur + paslau-
gos. Tel. 8 675 49801

Įvairūs daiktai

Rūbeliai 2-5 metų mergaitei – la-
bai pigiai. Tel. 8 603 94991

Naudotas, tačiau geros būklės, 
lietuviškas (ąžuolo spalvos) 
miegamojo komplektas: lova 
160x200 cm, 2 spintelės, ko-
moda, spinta, kaina – 430 Eur. 
Prieškambario spinta su batų 
dėže. Kaina – 60 Eur. Lova-tach-
ta (80x200 cm). Kaina – 40 Eur. 
Tel. 8 657 66061

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

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

Nekilnojamas turtas

Puikiai suremontuotas 1 kam-
bario butas su baldais netoli tur-
gaus. Tel. 8 616 31315

Parduoda 1 kambario (31 kv. m) 
butą Baravykų g., antras aukš-
tas, po renovacijos. Kaina – 11 
000 Eur. Tel. +370 682 96167

Parduoda 1 kambario (35.30 kv. 
m) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 25 
000 Eur. Tel. +370 613 80442, 
+370 614 40701

Parduodamas 2 kambarių (49.84 
kv. m) butas Vytauto g. 22. Na-
mas renovuotas, 4 aukštas iš 5. 
Kaina – 58 000 Eur. Tel. 8 658 
88832, 8 677 71265

Parduodamas 50 kv./m butas 
Gardino g. 1 aukšte, tiktų komer-
cijai, yra balkonas, du neperei-
nami kambariai, šalia gatvės, 
geras susisiekimas su centru, yra 
rūsys. Kaina – 33 900 Eur. Tel. 8 
611 35280

3 kambarių butas Kalviškių mi-
krorajone. Tel. 8 620 48386

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 
2 aukštų mūrinis namas arba 
keičia į butą Vilniuje. Tel.: 8 602 
10802,  8 675 57201

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, „Eglės“ soduose. 
Namas yra pritaikytas gyventi 
visus metus, dviejų aukštų, su 
garažu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. 
Gera kaimynystė, šalia – miške-
lis. Tel. 8 685 57045

Druskininkų senamiestyje, Sodų 
g., parduodamas 5 arų namų 
valdos sklypas. Šalia – „Vijūnė-
lės“ tvenkinys, paruoštas namo 
projektas, visos komunikacijos. 
Tel. 8 659 41076

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai, M. K. Čiurlionio g. 120, 
šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, mies-
to komunikacijos. Tel. 8 602 
10802

Pylimo g. parduodamas 9 a skly-
pas Nr. 68. Sklypas yra kraštinis, 
lygus, be medžių ir duobių. Kaina 
– 12 000 Eur. Tel. 8 686 07798

Pigiai parduoda 10 arų namų 
valdos sklypą M. K. Čiurlionio g. 
Tel. 8 602 10802

Namų valdos sklypas 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m. 
Tel. 8 682 98506

6 arų sodo sklypas su nameliu 
Viečiūnuose, Paparčio g. 27-19, 
tel. 8 615 51873

Parduodama sodyba Varėnos raj. 

Kojų šildytuvas-masažuotojas 
– 30 Eur, viengulės lovos po 10 
Eur, elektrinė kojų masažavimo 
vonelė – 25 Eur, lauko antena – 
25 Eur. Tel. 8 603 94991

Nauji ir mažai dėvėti vaikiški rū-
beliai (berniukui ir mergaitei) nuo 
gimimo iki 6-erių metų. Kaina nuo 
0, 50 ct iki 8 Eur. Tel. 8 688 77991

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) – 15 Eur, 37 cm 
– 12 Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai nuo  
2 Eur, naudotos medžio drožlių 
ir DVP plokštės nuo 1, 5 Eur už 
kv. m. Skaldelė trinkelių klojimui 
1 maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai nuo 5 Eur. Medžiokli-
nis šautuvas IŽ-H27, 12 kalibro 
su medžiokliniu prožektoriumi už 
250 Eur. Tel. 8 686 43600 

Mažai naudota dujinė viryklė 
„Hansa“ su el. orkaite. Kaina – 
200 Eur. Tel. 8 604 44238

Minkštas odinis svetainės baldų 
komplektas (smėlio spalvos). Kai-
na – 250 Eur. Tel. 8 611 33589

Vaikiškas dviratis, tinkamas 5 
m. mergaitei, rožinė spalva, su 
pagalbiniais ratukais. Tel. 8 612 
11253

Naujos ąžuolo taburetės. Tel. 8 
618 20125

70, 100 šulinio žiedai, M12, M14, 
MU18, MU20 sąramos, rugiai: 50 
kg. – 5 Eur. Tel. 8 686 63015

Malkos ir mediena

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Sausa pušinė malka: rąsteliai, ka-
ladės, kapotos. Tel. 8 682 58164

Automobiliai ir jų dalys

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toy-
ota Corolla“, automatas, 2001 
m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai 
– 260 cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 
98506 

„Opel Zafira“: 2000 m., benzinas, 
85 kW, TA iki 2020-12-16. Tel. 8 
656 20419

Parduodamos universalios R13 
padangos. Tel. 8 682 57013

Perka 

Perku UAZ 469 („viliuko“) kariš-
kus tiltus arba BTR blokiruotę, 
tarybinių automobilių ir motociklų 
detales, UAZ ir SKIP priekabas. 
Tel. 8 606 14389

Pirksime vandens tvenkinio dalį 
priešais „Eglės“ sodus („Daina-
vos“ sodų bendrijoje). Tel. 8 656 
20419

Pirkčiau sodo sklypą su nedideliu 

nameliu „Raigardo“ sodų bendri-
joje. Tel. 8 686 49335

Žemės ūkio produkcija

Parduoda vasarinius kviečius – 
50 kg – 7 Eur, rugius – 50 kg – 5 
Eur. Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Tel. 8 695 16057

Kiti

Ieško žmogaus, galinčio nudažyti 
metalinį namo stogą. Tel. 8 698 
89943

Miške, netoli ligoninės rastas 
išmanusis telefonas „Nokia“. Tel. 
8 677 71255

Ieško darbo 

50 m. vyras ieško bet kokio laiki-
no darbo. Tel. 8 600 71062

Moteris ieško slaugės darbo,  
gali padėti ir namų ruošoje, turi 
med. išsilavinimą. Tel. 8 626 
48705

Dovanoja

Dovanoja naudotą šiferį. Tel. 8 
685 57890
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

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

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano 

Druskininkai“!

Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 


