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Velykų savaitgalį Druskininkai nustebino 
naktį švytinčiais margučiais ir išradingomis 

atrakcijomis

Tūkstančiai kurorto sve-
čių, aplankusių Druskininkus 
praėjusį savaitgalį, čia pui-
kiai galėjo pajusti Šv. Velykų 
dvasią bei pasimėgauti efek-
tingais vaizdiniais ir dieną, ir 
naktį. Druskininkai pradėjo 
švęsti dvi savaites truksian-
čias Žydinčias Velykas. 

Svarbiausiuoju šių švenčių 
akcentu tapo septynių įspū-
dingo dydžio kiaušinių ga-
lerija, įkurta Gydyklų parke. 
Šventinę nuotaiką sukūrė ir 
įvairios Gydyklų parką pa-
puošusios velykinės kompo-
zicijos.

Kūrė žinomi menininkai 
Velykų galerijoje buvo eks-

ponuojami milžiniško dydžio 
margučiai, menininkų nuspal-
vinti magiškais simboliais, su-
jungiančiais tradiciją ir šiuolai-
kinį meną. Margučiai – ne bet 
kokie – 2 metrų aukščio ir 1,5 
metro pločio. Bet esmė ne dy-
dis. Atėjusieji dieną, galėjo gro-
žėtis spalvotais raštais, orna-
mentais, netikėtais piešiniais ir 
bandyti atrasti jų prasmę. Už-
klydusieji naktį pamatė, kaip jie 
tamsoje keičia savo išvaizdą, 
ima slaptingai švytėti ir kitaip at-

skleidžia savo paslaptis.
Įgyvendinti šį smagų ir spal-

votą pavasario projektą ėmėsi 
druskininkietis menininkas Ga-
brielis Žvirblis, į pagalbą pakvie-
tęs keturis savo kūryba jau se-
niai šalies ribas peržengusius 
menininkus – Eglę Tamulytę, 
Antaną Dubrą, Pijų Šematuls-
kį ir Timotiejų Norvilą. Plataus 
profilio menininkai savo meni-
nius gebėjimus  šįkart demons-
truoja naujame ir neįprastame 

formate – gatvės meno techni-
ka kuria siužetus ir vaizdinius ne 
ant įprastų plokštumų, bet ant 
netradicinės – kiaušinio – for-
mos, neturinčios pradžios nei 
pabaigos. 

Beje, prie visų autorinių mar-
gučių yra lentelės, kuriose nu-
rodytas darbo autorius, darbo 
aprašymas ir QR kodas, nuve-
siantis į menininko darbų gale-
riją. Vieni kiaušiniai – dekoraty-
vūs, kiti – labai prasmingi, bet 

tikrai matomi ir skatinantys ne 
praeiti, nuleidus galvą, o nusi-
šypsoti, nustebti ar supykti, ki-
taip tariant, išnirti iš rutinos ir 
nors akimirką persikelti į kitą pa-
saulį – tokių velykinių margučių 
galeriją.

Vaikštinėdami po Gydyklų parko erdves, miestelėnai ir kurorto svečiai galėjo mėgautis smagiomis, spalvingomis, žaismingomis bendruomenių ir kurorto įstaigų sukurtomis velykinėmis 
dekoracijomis, dalyvauti smagiose rungtyse/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Vėl duris atvėrusiame 
šeimos pramogų 

parke „O kas čia?“ 
šeimininkauja ir 
karaliauja vaikai
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Druskininkų „Lions“ 
moterų klubas kviečia 

į Pramogų aikštėje 
rengiamą paramos 

akciją „Ukrainietiški 
barščiai“

7 psl.

Ateinantį savaitgalį 
Druskininkuose – 
žydinčių narcizų 
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Praėjusį penktadienį visame 
pasaulyje buvo paminėta Kultū-
ros diena. Ta proga Druskinin-
kuose atidengta skulptoriaus 
Aloyzo Janušausko išlieta bron-
zinė atminimo lenta poetams, 
Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatams 
Nijolei Miliauskaitei ir Vytautui 
Bložei.

Druskininkuose gyveno ir kūrė 
daug talentingų, savo srityje pripa-
žintų žmonių: menininkų, kūrėjų, 
rašytojų. Tarp jų – ir poetas, dainų 
tekstų autorius, vertėjas V. Bložė 
bei poetė, lituanistė Nijolė Miliaus-
kaitė.

Atminimo lentos atidengime da-
lyvavo V. Bložės sūnus Rimvydas, 
Druskininkų savivaldybės mero 
patarėjas Simonas Kazakevičius, 
Turizmo, komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė, 
Kultūros centro vadovė Rimutė Vi-
niarskaitė, kultūros srities atstovai.

Pasak Druskininkų viešosios bi-
bliotekos direktorės Laimos Žė-

kienės, Liškiavos gatvės 31-asis 
namas saugo istoriją, svarbią 
Druskininkams ir visai Lietuvai.

„Šiame name 1979-2002 m. gy-
veno ir kūrė žymūs lietuvių poe-
tai, Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai V. Bložė 
ir N. Miliauskaitė. Gyvenimo ver-
petai poetus į Druskininkus atnešė 
1975-aisiais. Ketverius metus jie 
neturėjo nuosavo būsto. Kai atsira-
do galimybė jį turėti, V. Bložė pasi-
rinko penktąjį aukštą – jo poetiška 
siela norėjo aukščio. Poetai Drus-
kininkuose praleido 27-erius me-
tus. Tai didelis laiko tarpas kiekvie-
no žmogaus gyvenimo istorijoje“, 
– kalbėjo L. Žėkienė.

Balandžio 20 d. Druskininkų vie-
šojoje bibliotekoje surengtas poezi-
jos ir prisiminimų renginys „Kūrėjų 
sielos labirintais“, skirtas prisiminti 
poetų kūrybą bei gyvenimą Drus-
kininkuose.

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, Pasaulinės 
kultūros dienos proga pasveikinęs 

kultūros srities atstovus savo soci-
alinio tinklo „Facebook“ paskyroje, 
pasidžiaugė, kad žymių žmonių at-
minimas nėra pamirštas, o kultūros 
srities darbuotojai stengiasi jį įam-
žinti.

Tai – jau antroji tokia atminimo 

lenta. Praėjusiais metais Druski-
ninkuose buvo atidengta atminimo 
lenta rašytojui, lietuvių prozininkui, 
publicistui, dramaturgui, kino sce-
naristui Ričardui Gaveliui.

Kiekvienais metais Druskininkuo-
se būdavo iškeliama Kultūros die-

nos simboliu tapusi Taikos vėliava, 
tačiau šiemet, atsižvelgus į Ukrai-
noje vykstantį karą, prie kurorto 
kultūros įstaigų iškeltos Ukrainos 
vėliavos, taip parodant solidaru-
mą ir palaikymą nuo karo kenčian-
tiems ukrainiečiams.

2022 m. gegužės 3 d. Druski-
ninkų savivaldybėje, įgyven-
dinant Aplinkos ministerijos 
nustatytus aplinkosauginius 
reikalavimus, organizuojama 
gaminių atliekų surinkimo akci-
ja.

Jos metu iš gyventojų, įmonių, įs-
taigų ir organizacijų nemokamai 
bus surenkamos: elektros ir elek-
troninės įrangos atliekos, nešioja-
mųjų baterijų ir akumuliatorių atlie-
kos, vidaus degimo variklių tepalo, 
kuro ir oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui, bus 
surenkamos automobilių hidrauli-
nių (tepalinių) amortizatorių atlie-
kos (yra išimčių), automobilinių ir 
pramoninių akumuliatorių atliekos.

Taip pat gaminių atliekų surinki-
mo akcijos metu iš transporto prie-
monių techninę priežiūrą ir remon-
tą vykdančių asmenų palankiomis 
sąlygomis (sumokant atliekų tvar-
kytojui) bus galima priduoti alyvų 
atliekas.

Šiuo metu taip pat vykdomas įmo-
nėms, įstaigoms ir organizacijoms 
skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, 
prie kurio dar galite prisijungti, rū-
šiuoti atliekas, rinkti taškus ir keis-
ti juos į įvairiausius prizus, keliones, 
ekskursijas! Informaciją apie pro-
jektą „Mes rūšiuojam“, prizus, daly-

vių registraciją rasite www.mesru-
siuojam.lt

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar or-
ganizacija bei Jūsų įmonės, įstai-
gos ar organizacijos darbuotojai 
arba gyventojai turi aukščiau išvar-
dintų atliekų, prašome iki 2022 m. 
balandžio 29 d. registruotis e-paš-
tu atliekos@atc.lt arba telefonu 8 5 
206 09 01.

Norintieji priduoti savo nebe-
naudojamą automobilį ir gau-
ti eksploatuoti netinkamos trans-
porto priemonės sunaikinimo 
pažymėjimą turėtų užpildyti for-
mą http://autotvarkymas.lt/entp-
turetojams/ arba rašyti el. paštu  
info@autotvarkymas.lt

Norintieji pateikti informaciją apie 
kiemuose be priežiūros paliktus 
nebenaudojamus automobilius ar 
nelegalius transporto priemonių ar-
dytojus, galite užpildyti formą http://
autotvarkymas.lt/pranesimas-del-
neeksploatuojamu-transporto-
priemoniu/ arba el. paštu info@
autotvarkymas.lt, arba skambinti 
telefonu 8 600 900 30.

Elektros ir elektroninėje įrango-
je bei baterijose ir akumuliatoriuo-
se esantys metalai, rūgštys ir kitos 
kenksmingos medžiagos kelia di-
delę grėsmę žmogaus sveikatai ir 
gamtai. Šių atliekų negalima mai-

šyti su kitomis buitinėmis atlieko-
mis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti ats-
kirai ir atiduoti atliekų tvarkytojui. 
Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amor-
tizatorių atliekose esančios me-
džiagos taip pat kelia pavojų aplin-
kai ir žmonių sveikatai. Patekusios į 
vandenį, gruntą, atmosferą, jos už-
teršia pavojingomis, kenksmingo-
mis ir toksiškomis medžiagomis. 
Kiekvienas alyvų, oro, kuro, tepa-
lo filtrų, amortizatorių turėtojas rū-
šiuodamas atliekas ir jas atiduoda-
mas atliekų tvarkytojams perdirbti 
ir pakartotinai panaudoti padeda 
saugoti aplinką ir tausoti gamtos 
išteklius. Naudojimui netinkamas, 
nevažiuojantis automobilis yra tar-
šos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali iš-
tekėti aplinkai žalą darantys skys-
čiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios 
rūgštys), išdaužyti automobilio sti-
klai ne tik teršia aplinką, bet ir gali 
sužeisti greta žaidžiančius vaikus. 
Plastikas, guma, alyva, padangos 
ar kitos automobilyje esančios me-
džiagos, pakliuvusios į aplinką, il-
gai nesuyra, o netinkamai degina-
mos dar ir užteršia orą. Daugiau 
informacijos apie atliekų tvarkymą, 
atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo 
vietas, netinkamo atliekų tvarkymo 
žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – 
www.gia.lt, www.eei.lt

Šiemet balandžio 23 d. rengia-
ma kasmetė viešųjų erdvių tvar-
kymo akcija „Darom‘22“ skatins 
gyventojus visoje Lietuvoje ne 
tik rinkti atliekas, tačiau ir jas rū-
šiuoti bei pristatyti į regioninius 
atliekų tvarkymo centrus.

Daugiau informacijos ir tvarkytinų 
vietų žemėlapius rasite tinklapyje 
www.mesdarom.lt bei „Facebook“ 
paskyroje „Mes Darom“.

Akcijoje gali dalyvauti pavieniai 
asmenys, šeimos, miestų ir mies-
telių bendruomenės, organizaci-
jos, verslo įmonės ir visi, kuriems 
rūpi aplinkosauga. Dalyvių regis-
tracija šiemet nebus vykdoma, o 
surinktas ir išrūšiuotas atliekas į re-
gioninius ir apskričių aplinkos tvar-
kymo centrus (RATC) arba stam-
biagabaričių atliekų tvarkymo 
centrus (ATC) pristatys patys akci-

jos dalyviai.
Atliekų surinkimo aikštelės bus 

pažymėtos „Mes darom“ progra-
mėlėje kartu su savivaldybėse re-
komenduotinomis tvarkyti viešo-
siomis erdvėmis. O, atsižvelgiant į 
šių metų formatą, savanorių pagal-
bos bus prašoma tik atliekų tvarky-
mo aikštelėse. „Mes Darom“ ko-
ordinuos savanorius, kurie atliekų 
surinkimo aikštelėse padės atliekų 
centrų darbuotojams priimti dalyvių 
atvežtas atliekas.

Šiemet dalyviai savarankiškai tu-
rės pasirūpinti ir būtinomis priemo-
nėmis. Akcijos maišus organizacija 
perdavė humanitarinės pagalbos 
pakavimui Ukrainai, todėl dalyviai 
kviečiami atliekoms rinkti ir rūšiuoti 
reikalingais maišais pasirūpinti pa-
tiems.

Būkite atsakingi – pasirūpinkite atliekomis 
tinkamai

Akcija „Darom‘22“ kviečia 
šviesti, burti, kurti ir atkurti 

gamtai padarytą žalą

Kultūros dienos proga Druskininkuose ati-
dengta bronzinė atminimo lenta poetams, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatams N. Miliauskaitei ir V. Blo-
žei/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Gyventojai raginami pasirūpinkite atliekomis tinkamai/Asociatyvi nuotrauka

Atminimo lentos atidengime dalyvavo V. Bložės sūnus Rimvydas, Druskininkų savivaldy-
bės mero patarėjas S. Kazakevičius, Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja V. 
Žagunienė, Kultūros centro vadovė R. Viniarskaitė, kultūros srities atstovai/Roberto Kisie-
liaus nuotraukos

Pasaulinė kultūros diena Druskininkuose: atidengta atminimo lenta 
poetams N. Miliauskaitei ir V. Bložei, iškeltos Ukrainos vėliavos
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Druskininkuose įsikūrę 

pabėgėliai ruošiasi 
švęsti Velykas

BALANDŽIO 23-24 DIENOMIS 
DRUSKININKUOSE VYKS 

SPORTINIŲ ŠOKIŲ VARŽYBOS  
„DRUSKININKŲ PAVASARIS“ 

Ateinantį savaitgalį LSC komplekse 
„Druskininkai“ (M. K. Čiurlionio g. 

115 A) bus laukiami sportinių šokių 
gerbėjai. Ten vyks Lietuvos sportinių 
šokių reitingo varžybos „Druskininkų 

pavasaris 2022 Druskininkų 
savivaldybės mero Ričardo Malinausko 
taurei laimėti“ ir Lietuvos U21 Lotynų 

Amerikos šokių čempionato  
finalinės varžybos.

RENGINIO VIETA: LSC sporto kompleksas 
„Druskininkai“ (M. K. Čiurlionio 115 A) 

RENGINIO LAIKAS: balandžio 23 d. 
(šeštadienis) nuo 11.00 val., balandžio 24 d. 

(sekmadienis) nuo 10.00 val.
BILIETUS GALITE ĮSIGYTI  

www.ticketmarket.lt arba renginio vietoje.

Laimutis Genys

Praėjusį savaitgalį visi ka-
talikai šventė šv. Velykas – 
Kristaus Prisikėlimo šventę. 
Ateinantį sekmadienį Velykas 
švęs ir stačiatikiai. Tai bus 
šventė ir Druskinkuose įsi-
kūrusiems pabėgėliams iš 
Ukrainos, kurie išpažįsta šį 
tikėjimą. 

Pradinių klasių mokytoja Ok-
sana, į Druskininkus iš Rovno 
srities atkeliavo su aštuonerių 
metų dukra Sofija. Ji iki šiol nuo-
toliniu būdu veda pamokas savo 
klasės auklėtiniams, kurie per 
karą išsibarstė po visą Ukrainą 
ir kitas Europos valstybes. 

„Dalis mano mokinių gyve-
na Ukrainoje, jie prisijungia prie 
pamokų virtualiai, taip pat pa-
mokose dalyvauja ir mano mo-
kiniai, kurie dabar Lenkijoje, 
Portugalijoje, Vokietijoje ir Šve-
dijoje. Būna labai liūdna, kai 
pamoką tenka nutraukti, nes 
Ukrainoje likę mokinukai bėga 
slėptis nuo Rusijos bombarda-
vimų“, – kalbėjo Oksana. 

Moteris labai laukia stačiatikių 
Velykų ir tikisi, kad jas Druski-
ninkuose atšvęs kartu su kitais 
pabėgėliais. „Tai yra pirmas kar-
tas mano gyvenime, kai Velykas 
švęsiu ne savo tėvynėje, ne su 
artimaisiais“, – nesulaikydama 
ašarų, sakė Oksana. Ji pasako-
jo, kad pas juos, Vakarų Ukrai-
noje, Velykos turi senas ir gi-
lias tradicijas, apie jas Oksanai 
daug pasakojo jos prosenelė. 

„Šiai šventei ruošiamės visą 
savaitę – tvarkomės, valomės 
namus ir aplinką, 40 dienų rei-
kia laikytis pasninko. Ketvirta-
dienį, prieš Velykas, namuose 
viskas turi būti švaru ir sutvar-
kyta. Tada einame į cerkvę, da-
lyvaujame mišiose. Ten dega 
ugnis, nuo jos mes prisidegame 
iš namų atsineštas žvakes ir visi 
nešame jas namo. Jei, parsine-
šus namo, ta ugnis neužgęsta, 
tai yra geras požymis“, – pasa-
kojo Oksana. 

Anot ukrainietės, ketvirtadienį 
pradedami kepti Velykų pyragai 
– iš miltų ir kiaušinių kepama 
Velykė, iš varškės gaminama 
Pascha. Prieš Velykas Ukrainos 

kaime skerdžia kiaules ir imasi 
gaminti daug įvairių mėsos pa-
tiekalų.

„Svarbiausi švenčių patieka-
lai – Velykė, Pascha ir kiauši-
niai, kuriuos mes dekoruojame 
įvairiais būdais: vašku, svogū-
nų lukštais, marginame dažais. 
Visi nudažyti kiaušiniai dedami į 
krepšelius, juos nešamės į cer-
kvę“, – pasakojo Oksana.

Šeštadienio vakarą žmonės 
su maisto krepšeliais dalyvau-
ja mišiose, kurios trunka apie 4 
valandas, sustoja aplink cerkvę 
su krepšeliais, užsidega žva-
kes. Šventikas vaikšto aplink 
cerkvę ir šventina kiaušinius. 

„Po mišių einame namo arba 
pas giminaičius ir ten pradeda-
me pusryčiauti, tai būna apie 
4-5 val. ryto. Tą naktį negali-
ma miegoti, nes tai stebuklin-
ga naktis. Mušame kiaušiniais, 
kas ką įveiks, ir sakome: „Kris-
tus prisikėlė“. Tą naktį vaikinai 
degina didelius laužus, atsime-
nu, kad ir aš, kai buvau maža,  
su vaikais degindavau laužus“, 
– prisiminė Oksana. 

Moteris pasakojo, kad visą sa-
vaitę po Velykų ukrainiečiai eina 
vieni pas kitus į svečius, maino-
si margučiais, dovanoja vieni ki-
tiems saldumynus. Ukrainiečiai 
oficialiai Velykas švenčia tris 
dienas. 

„Turime iš senų laikų atėjusią 
tradiciją – „Aplaistytą“ pirma-
dienį, kai vaikinai laisto mergai-
tes vandeniu. Savaitę po Velykų 
mes skiriame mirusiųjų pager-
bimui. Einame į kapines, neša-
me margučių ant artimųjų kapų, 
šventikai kapinėse aukoja mi-
šias“, – pasakojo Oksana.

Druskininkuose įsikūrusios 
pabėgėlės iš Ukrainos planuo-
ja laikytis savo tradicijų ir ketina 
išsikepti Velykę, pasigaminti tra-
dicinių Velykų valgių ir toli nuo 
tėvynės atšvęsti vieną iš svar-
biausių švenčių. 

„Mes esame dėkingi drus-
kininkiečiams, kurie mus taip 
draugiškai ir šiltai sutiko, sudarė 
puikias gyvenimo sąlygas. Vely-
kos – Kristaus Prisikėlimo šven-
tė. Ji suteikia vilties, kad ir mūsų 
Ukraina prisikels po šio siaubin-
go karo“, – sakė pašnekovė. 

Pradinių klasių mokytoja Oksana su aštuonerių metų dukra Sofija, į atvykusios iš Ukrainos 
iš Rovno srities šiemet Velykų šventę švęs Druskininkuose/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Velykų savaitgalį Druskininkai nustebino naktį švytinčiais 
margučiais ir išradingomis atrakcijomis

Stebint žmones, apžiūrinėjan-
čius milžiniškus margučius, ma-
tėsi jų susidomėjimas – dau-
gelis tikrai skaitė menininkų 
aprašymus, fotografavo kiauši-
nius ir nuotraukas siuntė savo 
bičiuliams bei artimiesiems. 

Ypač įspūdingai šie kūriniai at-
rodo naktį. Kadangi jie buvo iš-
tapyti liuminiscensiniais dažais, 
tai juos apšviečiantys ultravio-
leto šviesos prožektoriai sukū-
rė visai kitokią vizualią realybę. 

Šiuo įspūdingu reginiu bus ga-
lima grožėtis visą savaitę, nes 
spalvingais margučių raštais 

pražydusios Šv. Velykos Drus-
kininkuose nuties kelią į narci-
zų auksu nuspalvintus Vijūnė-
lės laukus, kurie pražys atšilusį 
Atvelykio savaitgalį.

Viliojo smagios pramogos
Vaikštinėdami po besisklei-

džiančias parko erdves, gausiai 
į Druskininkus susirinkę kuror-
to svečiai galėjo mėgautis sma-
giomis, spalvingomis, žaismin-
gomis bendruomenių ir kurorto 
įstaigų sukurtomis velykinėmis 
dekoracijomis. Druskininkie-
čiai ir kurorto svečiai čia surado 

spalvingų lovelių margučių ride-
nimui. Tai buvo puiki atrakcija ir 
vaikams, ir suagusiesiems. Šei-
mos nariai nuotaikingai rungty-
niavo, kuriam pavyks margutį 
nuridenti toliausiai. Anot prieta-
rų, tuos, kurie toliausiai nuride-
na margučius, sėkmė lydės vi-
sus metus, o tas, kuris surinks 
daugiausia margučių, visus me-
tus bus linksmas ir laimingas. 

Žmones, vaikščiojančius ir 
pramogaujančius kurorte, lydė-
jo neįkyrūs muzikos garsai, su-
kūrę šventinį foną.

Deramai Šv.Velykas paminėjo 

ir Druskininkų tikintieji – šešta-
dienio vakarą Druskininkų baž-
nyčioje buvo aukotos šv. Mišios, 
o gausus būrys druskininkiečių 
ir kurorto svečių dalyvavo iškil-
mingoje procesijoje aplink baž-
nyčią. 

Žinoma, kokios šventės Drus-
kininkuose be „Žydinčių Velykų“ 
orientacinių varžybų? Šioms 
varžyboms užsiregistravo gau-
sybė komandų, kurios, gavusios 
užduotį, sekmadienio rytą išvy-
ko varžytis į šventinius Druski-
ninkus, o paskui pergalingai fo-
tografavosi – Gydyklų parke 

buvo pastatytas specialus rė-
melis. 

Antrąją Velykų dieną didžiau-
sia pramoga vaikams tapo su-
sitikimas su išdykusiais Mimų 
teatro velykiniais zuikiais. Jie 
vaikus įtraukė į nuotaikingą žai-
dimų, pokštų, šokių šurmulį. Di-
džiausia atrakcija vaikams tapo 
velykinių zuikių pasiūlyta muilo 
burbulų pūtimo akcija – kiekvie-
nas iš mažųjų stengėsi išpūsti 
kuo didesnį muilo burbulą. 

Pagal DKC informaciją 
parengė Laimutis Genys

Druskininkuose praėjusį savaitgalį buvo galima pajusti Šv. Velykų dvasią bei pasimėgauti efektingais vaizdiniais ir dieną, ir naktį/Roberto Kisieliaus, Laimos Rekevičienės ir Audriaus 
Šalaševičiaus nuotraukos
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Ateinantį savaitgalį Druskininkuose – 

žydinčių narcizų stebuklas 
Druskininkuose karo pabėgėlių 

iš Ukrainos srautas stabilizuojasi

„Žydinčios Velykos“ šiemet 
kurorte tęsis visą savaitę – iki 
pat gražiausio pavasario lai-
kotarpio Druskininkuose, kai 
paskutinėmis balandžio sa-
vaitėmis įprastai nuostabusis 
Vijūnėlės parkas nusidažo so-
driu pražydusių narcizų gelto-
niu. Čia jų pražysta per pusę 
milijono! Jei pavasaris nepa-
gailės šilumos, iki savaitgalio 
galbūt spės pražysti ir rausva-
žiedės sakuros.

Ateinantį savaitgalį lauks ne-
mažai pramogų – penktadienio 
vakarą Pramogų aikštėje šven-
tės pradžią paskelbs pop-klasi-
kos grupė „el Fuego“. 

Vidurdienį parke saulėje spin-
dintys veidrodiniai personažai, 
aukštaūgiai kojūkininkai ir pavė-
jui lekiantys spalvoti muilo bur-

bulai dovanos linksmas akimir-
kas, turėtų nustebinti ir XIX-ojo 
amžiaus ponų klegesys, pavasa-
rio piknikas bundančioje kurorto 
gamtoje, ekskursijos su žaviomis 
gidėmis ir nepaprastais pasako-
jimais!

Na, o sutemus, Druskininkai 
ir vėl ruošiasi nustebinti. Du va-
karus – penktadienį ir šeštadie-
nį – nusileidus saulei, apie 21 
valandą, žydinčių narcizų lauke 
įsižiebs meninės šviesų instalia-
cijos ir kurs vaizdinį, lyg žvaigž-
dėtas dangus nusileido ant že-
mės.

„Praėjusiais metais sulaukę 
daugybės teigiamų atsiliepimų, 
šįmet nusprendėme praplės-
ti apšviestas parko erdves, pa-
sitelkiant neribotas skaitmeninio 
meno galimybes, lazerius ir ki-

tas priemones, leidžiančias su-
kurti išties fantastiškus vaizdus,“ 
– sako Druskininkų kultūros cen-
tro direktorė Rimutė Viniarskaitė. 

Visas parkas nuo Druskonio 
ežero iki pat Vijūnėlės tvenki-
nio, baltasis tiltelis ir miškas bus 
sujungti į vientisą vizualią er-
dvę, kurioje pojūčius sustiprins 
sklindantys ambientinės muzi-
kos garsai. Tad, jei trokštate sti-
presnių įspūdžių, būtinai apsilan-
kykite narcizų lauke naktį – iki 
pat pirmos valandos parke atsi-
vers stulbinantys nakties loby-
nai. Ir, žinoma, būtinai užsukite į 
Vilniaus alėjoje klegančią mugę, 
kurioje kiekvienas suras sau ką 
nors skanaus ar gražaus.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

SIŪLOME DARBĄ
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI:

- kvalifikuotas slaugos bei gydomųjų procedūrų atlikimas (vadovaujantis bendrosios 
praktikos slaugytojos medicinos norma)
- intraveninių injekcijų atlikimas
- medicininės dokumentacijos kompiuteriu tvarkymas
- gebėjimas vairuoti transporto priemonę (lengvąjį automobilį)

Draugiška ir vieninga komanda, stabilus darbo užmokestis.
Skambinkite tel.+370 675 08908 arba rašykite el. p. bpgklinika@gmail.com

Savaitgalį Druskininkai miesto gyventojus ir kurorto svečius pakvies į „Narcizų žydėjimo šventę“

NARCIZŲ ŽYDĖJIMO SAVAITGALIS
Balandžio 22–24 d.
Nuo 12 val. Margaspalvė mugė Vilniaus alėjoje
6–24 val. Velykų galerija Gydyklų parke
6–24 val. Pasivaikščiojimas po žydinčių narcizų laukus ir ambientinė muzika Vijūnėlės parke

Balandžio 22 d. 
18 val. Pop-klasikos grupės „el Fuego“ koncertas Pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24)

Balandžio 23-24 d.
Sportinių šokių varžybos „Druskininkų pavasaris“ LSC komplekse „Druskininkai“ (M. K. Čiurlionio g. 115 
A)

Balandžio 23 d.
Vijūnėlės parke:
12 val. Pavasario piknikas prie Vijūnėlės tvenkinio. Išankstinė rezervacija mob. +370 686 36 639 iki ba-
landžio 22 d. 18 val. Vietų skaičius ribotas. Trukmė 1–1,5 val. Kaina – 15 Eur / asm.
15, 21 val. Gyvosios skulptūros „Veidrodiniai personažai“
16 val. Muilo burbulų fiesta ir eksperimentų šou
16 val. 19 a. ponų pavasarinė promenade
17 val. Kojūkininkų pasirodymas
14 val. Teatralizuota ekskursija „Mineralinis miestelis“. Susitikimo vieta – prie Druskininkų savivaldybės 
(Vilniaus al. 18). Ekskursija nemokama

Balandžio 24 d.
11 val. Ekskursija „M. K. Čiurlionis Druskininkuose – nauju žvilgsniu“ su gide Lilijana Stepanoviene. Re-
gistracija tel. +370 686 36639. Trukmė 1,5 val. Kaina – 5 Eur / asm. Susitikimo vieta – prie M. K. Čiurlio-
nio paminklo (Kudirkos g. 45)

12 val. Naujiena! Ekskursija „ Iš Druskininkų į Cimakavą“. Vietų skaičius – 10 asm. Būtina rezervacija 
iki balandžio 24 d. 11 val. tel. 8 655 58180 (Birutė); 8 652 33993( Živilė). Ekskursijos trukmė – iki 2,5 val. 
Kaina – 15 Eur / asm. Susitikimo vieta  – prie Druskininkų savivaldybės  (Vilniaus al. 18) 

Organizatorius – Druskininkų kultūros centras. Renginiai bus filmuojami, fotografuojami, vieši-
nami. Daugiau informacijos: www.druskininkai.lt

Nesibaigiant Rusijos agresi-
jai Ukrainoje, pabėgėlių skai-
čius Lietuvoje jau artėja prie 
penkiasdešimties tūkstan-
čių. Naujaisiais duomenimis, 
Druskininkuose įsikūrė pusė 
tūkstančio pabėgėlių iš Ukrai-
nos. 

Kaip pasakojo už šių žmonių 
reikalus Druskininkuose atsa-
kinga Savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Bronė Petrikie-
nė, šiuo metu mūsų kurorte 
gyvena apie 500 pabėgėlių – 
360 moterų ir 140 vyrų (iš jų – 
103 berniukai ir jaunuoliai iki 
15 metų, 7 vyrai vyresni nei 
60 metų, dar 30 vyrų – 16-59 
metų).

Nors Ukraina neleido vyrams 
nuo 18 iki 60 metų išvykti iš ša-
lies, tačiau kai kurie iš jų turėjo 
tokią teisę – tai neįgalieji, netin-
kami karinei tarnybai, vyrai, au-
ginantys neįgalius vaikus ir dau-
giavaikių šeimų tėvai. 

Šiuo metu daugiausia pabė-
gėlių Druskininkuose įsikūrę pri-
vačiame sektoriuje, o 63 ukrai-
niečiai apgyvendinti „Eglės 
sanatorijoje“. 

„Pabėgėlių pasipildymas yra 
sulėtėjęs, daugiausia jų pas mus 
buvo nuo kovo 7 iki kovo 22 die-
nos. Dabar pasipildo po 5-6 per 
dieną. Druskininkai jau yra užsi-
pildę, gyvenamųjų vietų druski-
ninkiečiai beveik nedeklaruoja – 
nebėra laisvų. Kai tik atsiranda 
butas, jis iškart yra apgyvendi-
namas“, – pasakojo B. Petrikie-
nė. Ji sakė, kad jau 42 Druski-
ninkuose įsikūrę ukrainiečiai 
rado darbą ir dirba.

Leidimą laikinai gyventi Lietu-
voje turi nedaug ukrainiečių, da-
bar tik prasideda leidimų išdavi-
mas, nes jis suteikiamas per 3-4 
savaites. Druskininkuose yra tik 
keliasdešimt žmonių, kurie yra 
gavę šį leidimą. 

„Turintieji leidimą laikinai gy-
venti Lietuvoje, turi teisę gau-
ti socialinę pašalpą. Jie ateina 

pas mus, parašo prašymą soci-
alinei paramai, ji yra tokio paties 
dydžio, kaip ir Lietuvos gyvento-
jams“, – pasakojo B. Petrikienė. 

Ukrainiečiams jau išdalinta 500 
maisto kortelių, jos yra 115 eurų 
vertės. Šią savaitę ukrainiečius 
jau pasieks ir Maisto banko pa-
ketai. 

B. Petrikienė sakė, kad pabė-
gėlių situacija Druskininkuose 
stabilizavosi, didžiausias iššūkis 
buvo – pasirūpinti devyniais vai-
kais, į Druskininkus iš Ukrainos 
atvykusiais be tėvų.

„Kasdien sulaukiame ukrai-
niečių skambučių, kreipiasi sa-
vivaldybės gyventojai dėl kom-
pensacijų už suteiktą būstą, 
sulaukiame įvairaus turinio klau-
simų. Pradžioje buvo visiems 
nelengva, paskambindavo būstų 
šeimininkai ir klausdavo: „Turime 
ukrainiečius, ką su jais daryti?“ 
Ir mes pradžioje nežinodavome, 
ką jiems atsakyti, dabar viskas 
stoja į savas vietas“, – pasakojo 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja.

Savivaldybė daugeliui ukrai-
niečių suteikia galimybę nemo-
kamai naudotis viešuoju trans-
portu. Kai kuriems vaikams 
transportas yra nemokamas, tai 
sprendžia kiekviena mokykla, 
kurioje mokosi ukrainiečiai. Ne-
mokamai po Druskininkus gali 
važinėti ir dirbančios ukrainiečių 
moterys. 

„Mūsų žmonės geri, sociali-
niuose tinkluose dalijasi daik-
tais, Veisiejų g. 17 esančiame 
Socialinių paslaugų centre ak-
tyviai dirba savanoriai, jie dali-
ja drabužius, ten jiems padeda ir 
dvi ukrainietės savanorės. Sma-
gu, kad ukrainiečiai nori dirb-
ti, taip pat noriai mokosi lietuvių 
kalbos – visi norintieji nesutelpa į 
vieną grupę“, – džiaugėsi B. Pe-
trikienė. 

Pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją 
parengė Laimutis Genys 

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja B. Petrikienė informavo, 
kad šiuo metu mūsų kurorte gyvena apie 500 karo pabėgėlių iš Ukrainos/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka
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Druskininkų „Lions“ moterų klubas kviečia 

į Pramogų aikštėje rengiamą paramos 
akciją „Ukrainietiški barščiai“

Druskininkų „Lions“ moterų 
klubas kartu su Ukrainos mo-
terimis kviečia palaikyti soli-
darumo akciją „Ukrainietiški 
barščiai“. Balandžio 22 die-
ną nuo 17 iki 19 val. Pramogų 
aikštėje lauksime visų, norin-
čių paragauti gardžių ukrai-
nietiškų barščių su bandelė-
mis. Prie „Lions“ vykdomos 
akcijos maloniai prisijungs 
gurmaniškų patiekalų meis-
trai, žinomiausi Lietuvos ra-
dijuje ir televizijoje „Pasau-
lio puodai“! Akcijos metu 
surinktos lėšos bus skirtos 
Ukrainos vaikams!

Barščiai – ukrainiečių virtu-
vės simbolis!

Sriuba nėra tik maistas – tai 
ir vienas iš būdų išreikšti meilę 
bei rūpestį, labai natūrali, gyva 
vertybė, perduodama iš kartos 
į kartą. Ukrainos šeimininkės 
savo nepakartojamus barščius 
ruošia iš paprastų ingredientų. 
Ir paslaptis slypi ne specialiuo-
se receptuose ar produktuose. 
Svarbiausia yra atvira siela ir rū-
pestis savo artimaisiais. O šito, 
kaip žinome, Ukrainos žmo-
nėms nereikia skolintis. 

Balandžio 22 dieną Lietuvos 

ir Ukrainos moterys susijungs 
tam, kad pavaišintų druskinin-
kiečius gardžiais ukrainietiškais 
barščiais. Mūsų partnerių „Pa-
saulio puodai“ dėka barščiai, 
neabejotinai, pakvips kulinarinio 
paveldo prieskoniais.

„Manau, kad būtent dėl atos-
togų pas močiutę Ukraino-
je moku gaminti. Šis įgūdis at-
sirado savaime – iš močiutės 
maisto kvapų ir skonių. Šie sko-
niai mano atminty išliko ilgam. 
Dar dabar užsimerkiu ir matau 
namą, sodą, močiutės vazonus. 
Šiandien verdu barščius ir mel-
džiuosi, kad karas greičiau pa-
sibaigtų“, – sako viena iš akcijai 
besiruošiančių ukrainiečių.

„Vaišindami barščiais, patek-
sime tiesiai į ukrainietiškos vir-
tuvės širdį. Kiekvienas iš mūsų 
gali įsivaizduoti, ką reiškia per 
kelias dienas netekti namų, 
draugų, artimųjų. Mūsų pagrin-
dinis tikslas – įtraukti į veiks-
mą visus druskininkiečius. Kad 
kiekvienas suvoktų kančią, ku-
rią kasdien patiria tie žmonės, 
kuriais siūlome pasirūpinti. Tai 
mamos su vaikais, kurios pa-
bėgo nuo baisaus karo siau-
bo, joms reikia mūsų apsau-
gos ir paramos. Ir mes tiesiog 

turime pasirūpinti kiekvienu to-
kiu žmogumi!“ – mintimis dali-
jasi Druskininkų „Lions“ moterų 
klubo prezidentė Rūta Cikana-
vičienė.

Vaikams reikia taikos ir pa-
ramos.

Besitęsiantys kariniai veiksmai 
Ukrainoje naikina tūkstančių 
žmonių gyvybes. Besigelbėda-
mi nuo sprogdinimų ir apšau-
dymų, daugelis vaikų buvo pri-
versti palikti namus, jų vaikystę 
užgožė baimė ir netektys. Akci-
jos organizatorės teigia: „Mažy-
liai turi valgyti, rengtis, gydytis, 
mokytis. Šie poreikiai neįmano-
mi be finansavimo. Visi supran-
tame, kad jie turi būti apsaugoti 
nuo slogios atmosferos ar kan-
čių. Mūsų klube yra 23 mote-
rys, ir kiekviena iš jų šią tragedi-
ją išgyvena kaip asmeninę, kaip 
mūsų visų bendrą“. 

Prasidėjus karui, Druskininkų 
„Lions“ moterų klubas suteikė 
tiesioginę pagalbą Ukrainos vai-
kų namams. Netekę tėvų globos 
vaikučiai buvo aprūpinti maistu 
ir turėjo ką pavalgyti. Surinktos 
paramos dalis per „Lions“ ir „Ro-
tary“ klubus buvo pervesta tie-
siogiai į Ukrainą. „Džiaugiamės, 
kad humanitarinė parama pa-
naudota tikslingai. Nupirkti būti-
niausi daiktai, maisto produktai, 
medikamentai, vaistai, priemo-
nės kūdikiams, vaikams ir mote-
rims“, – sako „Liūtės“.

Konkreti pagalba
Apklausų duomenimis, šiuo 

metu žmonės pirmenybę teikia 
paramos akcijoms, kurių tiks-
las – konkreti pagalba nuken-
tėjusiems nuo karo jų buvimo 
vietoje. Druskininkų „Lions“ mo-
terų klubas aktyviai rūpinasi į 
mūsų miestą atvykstančiais vai-
kais. Kad vaikučiai mielai keliau-
tų į mokyklą, klubo narės kartu 
su UAB „Biurui plius“ padeda 
įsigyti būtiniausių mokyklinių 
priemonių: kuprinių, sportinių 
uniformų, raštinių prekių. 60 ku-
prinių jau surado savo šeiminin-
kus. Viena moteris iš Ukrainos, 
kuri pabėgo nuo karo su dviem 
vaikais, „Lions“ narėms papasa-
kojo, kad dabar neturi namų, o 
artimų žmonių, kurie galėtų pa-
dėti, irgi nėra. Jie, kaip buvo su 
žieminiais batais, taip ir pabė-
go, nespėję pasiimti jokių daik-
tų. Dar būdami Lenkijoje, vaikai 
sužinojo, kad neteko savo tė-
čio... „Išgirdus tokią istoriją, no- Užsakymo Nr. MDR-351-01

risi padėti, užjausti. Kartu nuva-
žiavome į parduotuvę – pakeisti 
žieminius rūbus naujais, pava-
sariškais. Parinkome šviesias 
spalvas, lengvas striukytes.  
Ir štai – vaikučiai aprengti. 
Mama dėkoja, ir jos akyse su-
blizga ašaros. Iš tiesų, prisilie-
tus prie tokios tragedijos, norisi 
verkti, bet mes negalime nuleis-
ti rankų, turime būti stiprios, nes 
dar labai daug kam turime pa-
dėti. Jau aprengėme apie 50 
šeimų, toliau stengiamės laiku 
suteikti pagalbą Ukrainos mote-
rims su vaikais“, – pasakojo vie-
na iš „Lions“ klubo moterų.

„Jeigu kito žmogaus skaus-
mas mums nerūpės, lauksime, 
kol viską padarys kiti, nepaste-
bėsime, kad tie kiti ir esame 
mes patys, kad jie tokie patys...  
Galima pasidžiaugti, kad yra 
daug neabejingų, kilnių žmonių, 
kurie sugeba jautriai reaguoti į 
kitų nelaimę ir prisideda prie pa-
ramos. Jeigu ir Jūs norite padė-
ti, bet nežinote, kaip tai padary-
ti, kviečiame – ateikite paragauti 
ukrainietiškų barščių ir paauko-
kite vaikams! Taip jūs suteiksi-
te labai reikalingą tiesioginę pa-
ramą žmonėms, pabėgusiems 

nuo karo“, – kviečia klubo vice-
prezidentė Diana Gaičiūnaitė-
Dirmė.

Jūsų parama – neįkainoja-
ma dovana!

Vaikų, palikusių namus Ukrai-
noje, skaičius ir toliau auga. 
Jiems teko iškęsti baimę, tėvų 
netektį, pajausti maisto trūku-
mą, išsiskirti su draugais, palikti 
savo mokyklas ir mylimus žais-
lus... Turime nepamiršti, kad kie-
kvienam iš jų reikia saugumo, 
švietimo, paramos. Druskinin-
kų „Lions“ moterų klubas teikia 
pagalbą nuo karo pabėgusioms 
šeimoms. Daugiau nei 60 vaikų 
jau gavo pagalbą tokių rūpestin-
gų žmonių, kaip Jūs, dėka! 

Kviečiame prisijungti visus, ku-
rie yra neabejingi kitų nelaimei, 
ir paremti „Lions“ klubo labda-
ros akcijas!

Paaukoti galima į šią sąskaitą:
Gavėjas: Druskininkų „Lions“ 

moterų klubas, 
Sąskaita: LT 62 4010 0409 0032 

2517, AB Luminor bankas
Luminor banko SWIFT (BIC) 

kodas: AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtis: Ukrainos 

vaikams
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Socialinių paslaugų centras plečia socialines paslaugas 

neįgaliesiems

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Ž. Jagelavičienė kviečia neįgaliuosius ir jų artimuosius naudotis Socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis. Tai – puiki pagalba neįgaliųjų artimiesiems /Roberto Kisieliaus ir 
savivaldybės archyvo nuotraukos

Mažėjant su koronavirusu 
susijusių apribojimų, gyveni-
mas grįžta į įprastas vėžes, 
toliau vykdomi pradėti darbai 
ir projektai. Po pertraukos vėl 
darbą tęsia Neįgaliųjų dienos 
centras, pradedamas teik-
ti laikinas atokvėpis neįgalių-
jų artimiesiems – savivaldybė 
rado galimybių finansuoti in-
tegralios pagalbos paslaugų 
tolesnį teikimą. 

Vėl atveria duris Neįgaliųjų 
dienos centras 

Kaip teigė Druskininkų savival-
dybės Socialinių paslaugų cen-
tro direktorė Žaneta Jagelavi-
čienė, neįgaliųjų dienos centras, 
kuris buvo įsteigtas pagal pro-
jektą „Socialinės priežiūros pas-
laugų prieinamumo gerinimas 
abipus sienos“, po pertraukos 
vėl tęsia darbą.

„Dienos centre neįgalieji vėl 
gali praleisti savo dieną, užsi-
imti mėgstama veikla, bendrau-
ti ar dalyvauti fizinio aktyvumo 
užsiėmimuose. Tuo metu jų ar-
timieji gali dirbti, mokytis ar tie-
siog atsikvėpti ir pailsėti. Dienos 
centre sudarytos sąlygos ergo-
terapijos, fizioterapijos, mankš-
tos užsiėmimams, lauke įrengta 
neįgaliesiems pritaikyta poilsio 
ir žaidimų aikštelė. Judėjimą pa-
lengvina tam įsigyti neįgaliųjų 
vežimėliai, vaikštynės, specialus 
keltuvas ir kitos įvairios priemo-
nės. Tai yra puiki pagalba neįga-
liųjų artimiesiems, kuria kviečiu 
pasinaudoti“, – apie paslaugos 
esmę pasakojo Ž. Jagelavičie-
nė.

Direktorė informavo, kad die-
nos centras veikia nuo 8 iki 18 
valandos, tačiau dirbama lanks-
čiai, atsižvelgiama į klientų porei-
kius. Teikiamomis paslaugomis 
gali naudotis ne tik Druskininkų 
savivaldybės gyventojai, bet ir 
miesto svečiai. 

Neįgaliųjų artimieji gali 
kreiptis dėl laikino atokvėpio

Socialinių paslaugų centras 
pradeda teikti dar vieną ne ma-
žiau svarbią paslaugą – laikiną 
atokvėpį neįgaliųjų artimiesiems. 
Socialinio darbuotojo padėjėjas 
tam tikrą laikotarpį pavaduoja 
neįgalųjį prižiūrintį šeimos narį, 
suteikdamas priežiūros paslau-
gas asmens namuose: nuperka 
maisto produktų, padeda, ruo-

šiant maistą, tvarkantis buityje ir 
namų ruošoje, palydi į įvairias įs-
taigas, suteikia kitas paslaugas, 
kad žmogus ir toliau galėtų gy-
venti savo namuose.

Laikino atokvėpio pobūdis ir 
dažnumas priklauso kartu gy-
venančių ir žmogų su negalia 
prižiūrinčių artimųjų galimybių, 
prižiūrimo asmens asmeninių 
poreikių, negalios, reikalingo 
atokvėpio termino ir kitų aplinky-
bių. Jei laikino atokvėpio paslau-
gą teikiantis specialistas lieka 
nakvoti laikino atokvėpio paslau-
gos gavėjo namuose, jam turi 
būti užtikrintos tam reikalingos 
sąlygos: suteiktas visas nakvy-
nės inventorius, sudaryta gali-
mybė naudotis laikino atokvėpio 
paslaugos gavėjo namuose 
esančiais indais, kitu inventoriu-
mi bei visais patogumais, skir-
tais žmogaus fiziologiniams ir 
higienos poreikiams patenkin-
ti. Kiekviena šeima turi teisę per 
metus gauti iki 720 val. (30 parų) 
laikino atokvėpio paslaugą.

Savivaldybė rado galimybę 
toliau finansuoti integralios 
pagalbos paslaugas

Iki šių metų pradžios penkerius 
metus Socialinių paslaugų cen-
tras teikė integralios pagalbos 
paslaugas neįgaliesiems. Ši pa-
slauga apima socialinių paslau-
gų (dienos socialinės globos) ir 
medicinos paslaugų (slaugos) 
teikimą vienu metu asmens na-
muose. Paslaugas teikusi soci-
alinio darbuotojo, lankomosios 
priežiūros darbuotojų, bendro-
sios praktikos slaugytojo ir slau-
gytojo padėjėjų komanda rūpi-
nosi senyvo amžiaus ir neįgalių 
asmenų maitinimu, asmens hi-
giena, buitimi, atliko injekcijas, 
pragulų priežiūrą ir profilaktiką, 
stebėjo bendrą sveikatos būklę, 
konsultavo jų artimuosius. 

Ši nepamainoma pagalba buvo 
suteikta pagal Europos Sąjun-
gos fondų finansuojamą projek-
tą. Jam pasibaigus, Savivaldy-
bė, suprasdama tokios pagalbos 
svarbą savo gyventojams, rado 
galimybę toliau finansuoti inte-
gralios pagalbos paslaugas iš 
savo biudžeto lėšų, ir toliau jas 
užtikrina pilna apimtimi iki kol vėl 
bus atnaujintas finansavimas iš 
Europos sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų. Toks sprendimas lei-
do nenutraukti paslaugų teikimo 

neįgaliesiems, neatleisti ir ne-
prarasti kompetentingų projekte 
dirbusių specialistų.

Druskininkų savivaldybės Soci-
alinių paslaugų centro direktorė 
Ž. Jagelavičienė kviečia neįga-
liuosius ir jų artimuosius nau-
dotis Socialinių paslaugų centro 
teikiamomis paslaugomis. Tai – 
puiki pagalba neįgaliųjų artimie-
siems.

Prašymus dėl socialinių pas-
laugų neįgaliesiems ir jų artimie-
siems priima Druskininkų savi-
valdybės Socialinės paramos 
skyrius, Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai. Kontaktai pasiteir-
auti: tel. (8 313) 52543 arba el. 
p. asta.luksiene@druskininkai.
lt, daiva.skripkiunaite@druski-
ninkai.lt

Neįgaliųjų dienos centras vei-
kia Sveikatos g. 30, Druskinin-
kuose. Kontaktai pasiteirauti: tel. 
(8 643) 32715 arba el. p. dovile.
jastramskaite@druskininkuspc.lt

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją 

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja:

„Džiaugiuosi, kad savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos at-
lieka savo misiją – palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kas-
dienybę, gerina gyvenimo kokybę bei suteikia šeimos nariams gali-
mybę pailsėti nuo sunkios kasdieninės priežiūros. 

Suprasdami savo gyventojų poreikius, nuolat ieškome įvairių pa-
galbos formų ir finansavimo, plečiame socialines paslaugas, kad ne-
įgalieji galėtų gyventi ne globos namuose, bet savo aplinkoje, o jų 
artimieji galėtų suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus ir tinkamai 
pasirūpinti slaugomais asmenimis“.
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Penktadienio pavakarę prie 
Šeimos pramogų parko „O 
kas čia“ nusidriekė vaikų ir 
juos lydėjusių tėvelių eilė. 
Lankytojams duris vėl atvė-
rusi pramogų oazė, iš karto 
sulaukė didelio mažųjų pra-
mogautojų dėmesio – čia vėl 
šurmuliavo druskininkiečiai, 
miesto svečiai, atėję turinin-
gai praleisti laiką su šeima.

Didesniame nei 1000 kv. me-
trų ploto plote įsikūrusi pra-
mogų erdvė – bene didžiau-
sias šeimos pramogų parkas 
ne tik Druskininkuose, bet ir 
Lietuvoje. „O kas čia?“ – vie-

nas iš dažniausiai mamoms 
bei tėčiams smalsių ir nuo-
lat aplinką tyrinėjančių vai-
kų užduodamas klausimas, 
tapo ir šios šeimos pramo-
goms ir bendravimui skir-
tos oazės pavadinimu. Šiame 
pramogų centre laukiami vai-
kai nuo vienerių iki 8-9-erių 
metų. Žinoma, čia laukiami ir 
metukų neturintys svečiai, ir 
11-mečiai – visi tikrai suras 
jiems įdomios veiklos.

Kaip sakė UAB „Grand SPA 
Lietuva“ laikinai einanti direkto-
riaus pareigas Ilona Suchankie-
nė, pastaraisiais metais, kol dėl 

pandemijos apribojimų šis vi-
sos šeimos pramogoms ir poil-
siui skirtas objektas neveikė, ir 
mažieji, ir jų tėveliai labai lau-
kė jo atidarymo: „Šeimos pra-
mogų parką „O kas čia?“ pamė-
go ir čia lankėsi ne tik kurorto 
svečiai, bet ir druskininkiečių 
šeimos, vaikučiai ir jų tėveliai. 
Labai smagu, kad po ilgokos 
pertraukos jis vėl priima mažuo-
sius lankytojus, labai laukiame 
visų!“

Smagios ir saugios erdvės
Pramogų parko „O kas čia?“ 

karalienė Žirafa, pastebima 

visų, einančių ar važiuojan-
čių M. K. Čiurlionio gatve, kvie-
čia nuotykių kupinai kelionei po 
nuostabų vaikų atradimų pa-
saulį. Visos šio pramogų par-
ko erdvės suprojektuotos taip, 
kad skatintų vaiko kūrybišku-
mą, fantaziją, padėtų skleistis jo 
vaikystės pasauliui ir vizijoms. 
Jaukaus ir patrauklaus interjero 
šeimos pramogų parkas– tar-
si vaikystės namai, kuriuose lai-
ką smagiai gali leisti visa šeima 
drauge.

Įrengiant centrą „O kas čia?“, 
atsižvelgta į svarbiausius tėvų 
ir vaikų poreikius – saugumą, 
vaikų aktyvumą skatinančias 
pramogas. Visos erdvės cen-
tre apstatytos baldais be aštrių 
kampų ir briaunų. Mažieji centro 
lankytojai gali dūkti oro balionų 
terminale, „Rojaus paplūdimy-
je“, „Gelbėtojų stotyje“, „Bež-
džionių saloje ir baltajame kan-
jone“. Mažieji gali pabūti „Piratų 
saloje“, slėptuvėse su netikėto-
mis laipynėmis tikriems nuoty-
kių ieškotojams, „Bazėje 112“, 
„4 ratų dirbtuvėse“ drąsuoliams, 
„Žaislų ligoninėje“, „Fėjų dva-
re“, ir „Grožio namuose“ ma-
žosioms svajotojoms. O šalia 
– paslaptingoji „Sapnų palė-
pė“. Čia pat ir „Kinas tarp ratų“, 
„Greičio trasos“ tikriems lenk-
tynininkams! Taip pat – „Ra-
mybės oazė“, „Pyplių skveras“, 
skirtas patiems mažiausiems 
lankytojams. 

Pramogos – visai šeimai
„Druskininkai – tikrai puikus 

kurortas visai šeimai. Pasta-

raisiais metais sulaukiame vis 
daugiau jaunų šeimų su ma-
žyliais, todėl atsirado ir mažie-
siems skirtų pramogų porei-
kis. Džiaugiamės, kad dabar 
vėl galime visus juos pakviesti 
į šeimos pramogų parką „O kas 
čia?“. Čia yra galimybė vaikams 
surengti ypatingas gimtadienio 
šventes, fotosesijas, nepamirš-
tamas krikštynų šventes, - pa-
sakojo I. Suchankienė. – Pa-
stebėjome, kad iki šiol nebuvo 
didelio maitinimo paslaugų po-
reikio, todėl šiuo metu jos tei-
kiamos minimaliai. Bet tada, kai 
pas mus bus švenčiami gimta-
dieniai ar kitos vaikų šventės, 
klientai galės užsisakyti įvairių 
patiekalų iš mūsų siūlomo me-
niu. Taigi, jeigu norite padary-
ti vaikučiams įsimintiną šven-
tę, tai tikrai kviečiame ją švęsti 
Šeimos pramogų parke „O kas 
čia?“. Jeigu pageidaujate, galite 
užsisakyti ir animatorių paslau-
gas. Štai penktadienį, kai par-
kas vėl atvėrė duris mažiesiems 
pramogautojams, juos linksmi-
no ir su jais šėlo „DokiPoki“ per-
sonažai“. 

Kol kas šeimos pramogų par-
kas „O kas čia?“ veiks nuo ke-
tvirtadienio iki sekmadienio. 
„Žydinčių Velykų“ švenčių metu 
parkas veikia visą savaitę. Va-
sarą parkas taip pat veiks visą 
savaitę. 

„Grand SPA Lietuva“ šei-
mos pramogų parką „O kas 
čia?“ rasite M. K. Čiurlionio 
g. 51, Druskininkuose

Tel. pasiteirauti 8 (614) 99228,  
el. p. okascia@grandspa.lt

Vėl duris atvėrusiame šeimos pramogų parke „O kas čia?“ 
šeimininkauja ir karaliauja vaikai

Šeimos pramogų parkas „O kas čia?“ laukia mažųjų pramogautojų – čia yra galimybė vaikams surengti ypatingas gimtadienio šventes, foto sesijas, 
nepamirštamas krikštynų šventes/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Lankytojams duris vėl atvėrusi pramogų oazė iš karto sulaukė didelio mažųjų pramogautojų dėmesio – čia vėl šurmuliavo druskininkiečiai, miesto svečiai, atėję turiningai praleisti laiką su šeima/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

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

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

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

LAIMOS JANULEVIČIENĖS ĮMONEI – JAU 25-ERI!

Ta proga balandžio 22-23 d. prekybos centro „Aidas“ 
(M. K. Čiurlionio g. 50) 3-ame aukšte esančiame 
siuvimo paslaugų ir audinių skyriuje Jūsų laukia 

itališkų audinių paroda-pardavimas, sidabro gaminių 
paroda-išpardavimas bei drabužių išpardavimas!  

PIRKĖJŲ LAUKIA DOVANOS – DAUGKARTINIAI 
MEDŽIAGINIAI MAIŠELIAI!

Tel. pasiteirauti – +370 687 29843

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Kondicionierių, 
šilumos siurblių, 
saulės elektrinių 

pardavimas, 
montavimas. 

Centrinio šildymo 
įrengimas. Stogų 

renovacija, 
dengimas.  

Tel. 8 600 23832

Išparduodamos odinių 
drabužių parduotuvės 
„Adaksas“ striukės ir 
avikailiai turgavietėje. 

Kainos nuo 10 Eur. Tai-
koma – 70 proc. nuolai-

da. 
Tel. 8 698 40430

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

SANTECHNIKOS 
DARBAI 

TEL. 8 687 27676

Cheminis giluminis 
baldų ir kilimų 

valymas, nemalonių 
kvapų šalinimas 

patalpose ir 
automobiliuose.  
Tel. 8 615 77277

„The House“ ieško naujų 
komandos narių!

Šalto cecho virėjo/virėjos.
Virėjo/virėjos grilio zonoje.
Padavėjų.

M.K Čiurlionio g. 61 
Druskininkai

linas.jablonskas@gmail.com
8 60531059
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Užuojautos

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, 
dangus tik žėri amžinai. 

Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo kaip trumpai. (V. Aistis)

Dėl mylimos sesers Marijos mirties nuoširdžius žodžius skiriame Onutei 
Salynienei.

Druskininkų „Bočiai“

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai seseriai Marijai, 
nuoširdžiai užjaučiame Kristiną Miškinienę ir jos artimuosius.

LSDP Druskininkų skyriaus bičiuliai

Mes tikim - Tu neišėjai! 
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Mirus ilgametei kolegei Irenai Sinkevič, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir 
artimuosius.

Druskininkų greitosios medicinos pagalbos darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiu LSDP Druskininkų skyriaus pirmininkę, tarybos narę, 
bičiulę Kristiną Miškinienę dėl sesutės Marijos mirties. Telydi Jus paguoda 

bei dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Lietuvos socialdemokratų partijos vardu, partijos pirmininkė Vilija 

Blinkevičiūtė

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,

pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali.

Nuoširdžiai užjaučiame Irutę Marčiulionienę dėl mylimo brolio mirties.
Buvęs „Senojo Nemuno“ kolektyvas

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

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

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus  
paruošiame vietoje, automobilius 
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927
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2022.04.23 d.
Šeštadienis

2022.04.22 d.
Penktadienis

2022.04.24 d.
Sekmadienis

2022.04.25 d.
Pirmadienis

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bučiuoju. Rūta.
07:30 KK2.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Ričardas 
Džiuelas.
23:45 Asas.
01:35 Juodosios mišios.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai. 
07.00 „Rysas Darbis Japoni-

joje“.
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Baudėjas.
00:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
01:45 „Strėlė“.

06:30 „Peliukas Stiuartas Li-
tlis“.
07:00 „Bunikula“.
07:30 „Deksterio laboratorija“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ponas Magu“.
09:20 „Ogis ir tarakonai“.
09:40 KINO PUSRYČIAI Didžiapėdžio 
vaikis.
11:25 Tomas ir Džeris svečiuose pas 
Ozo šalies burtininką.
12:30 Trys nindzės imasi veikti.
14:15 Tūkstantis žodžių.
16:05 Prekybos centro kietuolis.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:27 Orai.
19:30 Princas Žavusis.
21:05 Mano mamos meilužis.
23:10 Metas veikti.
00:50 Ričardas Džiuelas.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 „Vyrų šešėlyje. Maria-
na Korvelytė - Moravskienė“. 
08.30 Eko virusas. 

09.00 „Aiškiaregė”.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Džinsai kvepiantys laisve.” 
11.00 Švarūs miestai - Švari Lietuva. 
11.30 Inovacijų DNR. Laida apie moks-
lo ir verslo partnerystę, skaitmenizaci-
ją, inovacijas ir startuolius. 
12.00 „Teisingumo agentai“.
14.00 „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Miško balsas. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 A. Lukašenka. Auksinis dugnas. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, kultūri-
nė laida. 
04.00 Miško balsas. 
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 „Džinsai kvepiantys laisve.” 
05.35 Vantos lapas. 
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 „Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu“.

08:00 „Varom!“.
09:00 Sveikatos kodas. Laida apie 
sveikatą. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Neatrasta Kolumbija“.
11:10 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Vil-
niaus „Rytas“ - Alytaus „Dzūkija“. 
19:30 Aš matau tavo balsą. Muzikinis 
žaidimas. 
21:30 Krydas 2. Kylanti legenda.
00:10 Nuo sutemų iki aušros. Bude-
lio duktė.
02:05 Baudėjas.

06:25 „Peliukas Stiuartas Li-
tlis“.
06:55 „Bunikula“.
07:25 „Deksterio laboratorija“.

07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio šou“.
08:55 „Vasaros stovyklos sala“.
09:25 „Ogis ir tarakonai“.
09:35 Kosminis Samsamas.
11:15 Laiko valdovas.
13:25 Vyrai juodais drabužiais 2.
15:10 Mamos eina į trasą.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Užburtoji Ela.
21:25 Pagrobtas.
23:10 Vieno žmogaus armija.
01:00 Mano mamos meilužis.

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
08.00 Miško balsas. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Aiškiaregė”.

10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Bušido ringas. 
11.00 180° kampu. 
11.30 Švyturių žmonės. 
12.00 „Teisingumo agentai“ .
14.00 „Pėdsakas“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Švyturių žmonės. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo agentai“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.50 „Reali mistika“.
03.35 „24/7“. 
04.20 „Aiškiaregė”.
05.10 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Galiūnų Pasaulio ko-

mandinė taurė 2021. 
08:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato I-
asis etapas. 
10:05 „Neatrasta Kolumbija“.
11:10 „Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos“.
13:35 „Pragaro virtuvė“.
14:35 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Pa-
nevėžio „Lietkabelis“ - Kauno „Žalgi-
ris“. 
19:30 „Juodasis sąrašas“.
20:30 „Supermenas ir Luiza“.
22:50 „Sūnus paklydėlis“.
23:50 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
01:15 Krydas 2. Kylanti legenda.

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 2.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis 
su šalia gyvenančių tautinių bendrijų at-
stovais. 
12:30 Širdyje lietuvis. Aktualios publi-
cistikos laida apie pasaulio lietuvių gy-
venimą.
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žai-
dimas. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Ex Machina.
00:55 Išganytojo aikštė.
02:45 Sukurta Lenkijoje.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas. 
04:05 Išpažinimai. Programa apie dva-
sinius ieškojimus. 
04:30 Šventadienio mintys. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dizaino dokumentika. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. Pu-

blicistinė programa. 
07:00 Klauskite daktaro. 
08:00 Beatos virtuvė. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. 
09:35 Labas rytas, Lietuva.
10:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Didžiųjų kačių epocha.
12:45 Mėlynoji planeta 2.
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. 
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Išbandymas dviem.
00:50 Ex Machin.
02:35 Vestuvinis štrudelis ir saldi laimė.
04:05 Jaunasis Montalbanas. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.

06:07 (Pra)rasta karta. 
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. Programa apie dva-

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 2.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Savaitė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kuršių nerija. 
05:15 Ponių rojus.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.

06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 TIESIOGIAI „Ukraina 

24“. Ukrainos žinių kanalas. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Išvirkščias pasaulis“.
21:20 „Geležinis žmogus“.
23:55 „Markas Feltas. Žmogus, sugrio-
vęs Baltuosius rūmus“.
02:00 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
04:20 „Moterys meluoja geriau. Rober-
tėlis. Antroji banga“.

06:00 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 TIESIOGIAI „Ukraina 
24“. Ukrainos žinių kanalas. 

09:00 „Amžius ne riba“. 
09:30 „Sveikata.lt“. 
10:00 „Virtuvės istorijos“. 
10:30 „Gardu Gardu“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“. 
12:00 „Metų laikai laukinėje Amerikos 
gamtoje“.
13:10 „Laukinė karalystė“.
14:15 „Pabėgę monstrai“.
16:10 „Čihuahua iš Beverli Hilso“.
18:00 „Spintos šou su Vinted“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VA-
KARAS „Zuikis Džodžo“.
23:50 „Lok, stauk arba šauk“.

06:00 „Monstrų viešbutis“.
06:30 „Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys“.
07:00 TIESIOGIAI „Ukraina 

24“. Ukrainos žinių kanalas. 
09:00 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Metų laikai laukinėje Amerikos 
gamtoje“.
13:10 „Daktaras Dolitlis 3“.
15:05 „Planas tėčiui“.
17:20 „Lietuvis pas lietuvį“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai“. 
22:00 „Ištroškę greičio“.
00:40 „Geležinis žmogus“.
03:05 „Lok, stauk arba šauk“.

06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
08:00 „Svajonių ūkis“. 
08:30 „Spintos šou su Vinted“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:20 „TV3 sportas“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Apgultis“.
00:55 „Bulis“ .
01:55 „Elementaru“.
02:55 „Majų baikerių klubas“.
04:10 „Mikė“.
04:40 „Moderni šeima“.

13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė”.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laisvės TV valanda. 
04.35 „Reali mistika“.
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

02:00 „Suvokimas“.
04:25 „Elementaru“.
05:20 „Mažieji genijai“.

sinius ieškojimus. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas. 
12:00 Afrika.
12:55 Premjera. Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštų spragte-
lėjimu.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:30 Žinios. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
programa. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. 
21:00  „Portofino“ viešbutis.
22:00 Puikybė ir prietarai.
00:05 Kita tylos pusė. Vaidybinis filmas. 
01:55 Išbandymas dviem.
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštų spragte-
lėjimu.
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2022.04.26 d.
Antradienis

2022.04.27 d.
Trečiadienis

2022.04.28 d.
Ketvirtadienis

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 KK2 penktadienis.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Naktinė apgultis.
00:30 „Paskutinis laivas“.
01:30 Pagrobtas.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06.00 Bušido ringas. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas . 
07.00 Švarūs miestai - Šva-

ri Lietuva. 
07.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 „24/7“. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 „24/7“. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Neatrasta Kolumbija“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino - Juventus“ - 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“. 
21:00 „Nulinis“ pacientas.
22:45 „Juodasis sąrašas“.
23:45 „Sūnus paklydėlis“.
00:45 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:10 „Supermenas ir Luiza“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Skrydis.
01:20 Naktinė apgultis.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06.00 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Aiškiaregė”.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #NeSpaudai. Aktualių pokalbių 
laida. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 30 #NeSpaudai 4/31. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Bus visko.
07:30 KK2.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiu-
go šou. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.

06.00 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės. 
07.00 „Reali mistika“.

08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Laikykitės ten. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Teisingumo agentai“.
09:30 „Kalnietis“.
10:30 „Seklys ir Makaulė“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Kė-
dainių „Nevėžis–Optibet“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
21:00 Vienveidis.
22:45 Supermenas. Sugrįžimas.
01:45 „Strėlė“.

06:00 „Rimti reikalai 4“.
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus 
ir Džiugo šou.
07:30 KK2.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Ūkininkas ieško žmonos“.
11:00 „Keičiu žmoną“.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Pabelsk į mano širdį“.
15:30 „Uždraustas vaisius“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 4“.
21:30 Žinios.
22:30 Vagių irštva.
01:15 Žmogžudystė.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
04:40 Alchemija. VDU karta. 
05:10 RETROSPEKTYVA. 

06.00 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu. 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

09.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Netikėtas teisingumas“.
11.10 „Neišsižadėk”.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Oponentai. 
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
01.30 „Reali mistika“.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 
03.00 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Oponentai. 
04.35 „Reali mistika“.

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:25 „Teisingumo agentai“.

09:30 „Kalnietis“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“. 
12:35 „CSI. Majamis“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“ (.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Klai-
pėdos „Neptūnas“ - Vilniaus „Rytas“. 
21:00 Niekada nepasiduok 3.
23:00 Vienveidis.
00:45 „Strėlė“.

07:00 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 2.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.

11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyventi kaime gera. 
12:30 1000 pasaulio stebuklų. 
13:30 Veranda. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. 
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 LRT radijo žinios.

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

06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 3.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gamtininko užrašai. Programa 
apie gamtos pažinimą. 
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“. 
13:30 Čia mano sodas. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa.
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 (Pra)rasta karta.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Klauskite daktaro. 

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

06:30 Žinios. 
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. 
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. 
08:55 Detektyvas Monkas 2.
09:40 Komisaras Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Mano geriausias draugas. 
12:30 Pasaulio puodai. 
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas.
17:15 Premjera. Ponių rojus.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis.
00:05 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Lietuva kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Stilius.
 05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas.
05:15 Ponių rojus.

06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
08:00 „La Maistas“. 
08:30 „Spintos šou su Vinted“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Sekluma“.
00:15 „Bulis“.
01:15 „Elementaru“.
02:15 „Majų baikerių klubas“.
03:40 „Mikė“.
04:10 „Bulis“.
05:10 „Moderni šeima“.

06:00 „Vėžliukai nindzės“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.
07:30 „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
08:00 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 „Tobulas apiplėšimas“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Majų baikerių klubas“.
03:35 „Mikė“.
04:05 „Bulis“.
05:05 „Moderni šeima“.

06:00 „Transformeriai. Kiber-
netinė Visata“.
06:30 „Didvyrių draugužiai“.
07:00 „Monstrų viešbutis“.

07:30 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:00 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Mažoji našlė“.
11:00 „Likimo pinklės“.
12:00 „Nuodėminga žemė“.
13:00 „Meilės gijos“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Tautos tarnas“.
21:00 „Prakeikti IV“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:20 „TV3 sportas“. 
22:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
00:20 „Bulis“.
01:20 „Elementaru“.
02:20 „Majų baikerių klubas“.
03:30 „Mikė“.
04:00 „Bulis“.
05:00 „Moderni šeima“.

23:05 Degantis pasaulis.
00:10 Komisaras Reksas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios. 
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kernavės archeologinė vietovė. 
05:15 Ponių rojus.

05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Smegenų paslaptys. 
05:15 Ponių rojus.

14:50 „Teisingumo agentai“.
16:00 „Kalnietis“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:25 „Seklys ir Makaulė“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Supermenas. Sugrįžimas.
00:00 „Nulinis“ pacientas.
01:45 „Strėlė“.
02:35 „Akloji zona“.

22:30 Žmogžudystė.
00:25 „Paskutinis laivas“.
01:25 Skrydis.
03:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Perku vienkiemį su daugiau žemės, 
 gali būti miške ar vaizdingoje vietoje 

prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti 
tel. 8 611 01110  

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Elektros instaliacijos darbai 
(nuo darbų pradžios iki pabaigos). Tel. 8 610 27022

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Parduodame 
KIAULIENOS skerdieną 

puselėmis: lietuvišką, 
svilintą, kaina – 3,60 
Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Turime 

VERŠIENOS, AVIENOS, 
ĖRIENOS. Pateikiame 
kokybės sertifikatą, kad 
mėsa – LIETUVIŠKA.  

Atvežimas yra 
nemokamas.

 Tel. 8 607 12690

Skandinaviško 
kapitalo investuotojas 
geriausiomis kainomis 
superka miškus! Taip 
pat superkami ir kitos 

paskirties žemės 
sklypai!

Tel. +37060986656
Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 

Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

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

komercinei veiklai. 
Tel. +370 686 43950

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila,  

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

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

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

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

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

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

NAUDOTI MAISTO KIBIRAI!
10 l – 1 Eur / 5 l – 0,5 Eur

R. Pankevičienės Cukrainės patalpose
Vytauto g. 15, Druskininkai

Darbo laikas: kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 18:00

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

UAB „Leipmetalas“ siūlo darbą 
vairuotojui – darbas su manipuliaroriumi 

(kranu). Tel. 8 687 66440

UAB „TVARKA“ atlieka teritorijų 
tvarkymo, želdynų ir gėlynų įrengimo 

bei priežiūros darbus. 
Tel. 8 698 55732 

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Remontuojame namus, butus, montuojame 
gipsus, dedame laminatą, duris. Atliekame 

glaistymo ir dažymo darbus. Lauko dailylentės, 
šiltinimas. Terasos, pavėsinės, šiltnamiai, stogai, 
pirtelės. Renovuojame senus namus ir sodybas. 

Tel. 8 605 42559

Perkame miškus su žeme ir išsikirtimui. 
Atsiskaitome iš karto. Gali būti nebrandus 

miškas. Tel. 8 605 42559

Balandžio 28 d. 15 val. adresu Veisiejų g. 17., Druskininkai 
šaukiamas ataskaitinis-rinkiminis  

bendrijos „Druskininkų viltis“ susirinkimas. 
Jeigu nesusirinktų kvorumas, pakartotinis ataskaitinis-

rinkiminis susirinkimas būtų šaukiamas gegužės 5d. 15val.
Bendrijos „Druskininkų viltis“ pirmininkė L. Sadauskienė
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Asmeniniai skelbimai
atskiras įėjimas, 1 aukštas. Kaina 
– 300 Eur. Nuotraukos – skelbiu.
lt, aruodas.lt („Patalpos. Ofisai“). 
Tel. 8 698 39837

Išnuomojami butai: Neravų g., 
1 kambarys, 20 kv. m ir 2 kam-
bariai, 33 kv. m, Neravų g. 
Tel. 8 609 28835

Išnuomojamos patalpos gro-
žio salone, Vilniaus al.10.  
Tel. 8 612 20142

Sodų bendrijoje „Dainava“ iš-
nuomojamas sodo namelis: 1-as 
aukštas – 130 Eur, 2-as aukštas 
– 100 Eur. Tel. +37067561036

Nuo gegužės 1d. išnuomojamas 
garažas prie senos katilinės. Tel. 
8 686 81925

Išnuomojamas garažas Neravuo-
se. Tel. 8 616 23682

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 7, 38 kv. m sklypą Kauno 
mieste, Kosciuškos g. į sodą su 
nameliu Druskininkuose. Arba 
parduoda. Tel. 8 600 87308; el. p. 
eitaww@yahoo.com

Išsinuomotų

Išsinuomotų arba pirktų žemę Sa-
vanorių kaime. Tel. 8 615 72008

Jauna šeima išsinuomotų sodą, 
sodybą ar pievą su vandens priei-
ga vasaros laikotarpiui. Skambinti 
tel. 8 622 04578

Parduoda įvairius daiktus

Naujas čiužinys nuo pragulų, 
vienkartinės, neperšlampamos 
paklodės, italų gamybos pleistrai 
nuo pragulų, grikių lukštų pagal-
vėlė nuo pragulų. Derinama kai-
na. Tel. 8 624 87129

Vyriškas dviratis, Šiaulių gamy-
bos. Tel. 8 675 22149

Parduoda vienerių metų ožką su 
pirmais ožiukais. Ožka – 80 Eur, 
ožiukai (1 berniukas, 2 mergaitės) 
– po 20 Eur. Tel. 8 611 19982

Šiltnamis – 8 m ilgio ir 3 m pločio. 
Tel. 8 698 14209

Parduoda nekilnojamą turtą

Parduoda sklypus Leipalingio 
kaime, žemės ūkio paskirtis.  
Tel. +37065560000

Krosnoje parduodama sodyba: 
medinis gyvenamasis namas, 2 
aukštų, miesto kanalizacija, 9 ha 
žemės, iš jų – 40 arų namų valda. 
Galima pirkti su baldais, buitine 
technika. Tel. 8 615 84053

Tvarkinga 170 kv. m sodyba, na-
mas apmūrytas plytomis, 27 arų 
žemė, Kuklių kaimas, 4 km nuo 
Lazdijų. Keičia į 1-2 kambarių 
butą Druskininkuose arba par-
duoda. Tel. 8 682 49683 ir 8 686 
75293

Parduodamas 83, 32 kv. m mū-
rinis sodo namas su 5, 33 arų 
žemės sklypu Viečiūnuose, Pa-
parčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Li-
pliūnų kaime. Detalusis planas, 
kadastriniai matavimai. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

Perka nekilnojamą turtą

Perka 1-2 kambarių butą miesto 
centre. Tel. 8 621 37087

Perka žemės ūkio paskirties 
žemę Didžiasalio kaime, aplink 
Druskininkus bei Leipalingį.                     
Tel. 8 602 72341

Ieško pirkti 3 kambarių buto cen-
tre. Tel. 8 615 89454

Ieškomas pirkti sodas šalia Drus-
kininkų ir garažas Baltašiškėje. 
Gali būti apleisti. Tel. 8 628 75156

Perka vienkiemį su daugiau že-
mės, gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės. Gerą 
variantą siūlyti tel. 8 611 01110  

Perka garažą. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 8 616 16247

Perka žemę, mišką ar sodybą 
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Nuoma

Išnuomoja trijų kambarių butą Ba-
ravykų g. 5: 70 kv. m, šildymas, 

Skalbimo mašina, dujinė viryklė, 
sofa-lova, trijų durų spinta be an-
tresolių, auto bagažinė, nebran-
gūs įvairūs dviračiai, pianinas 
„Petrov“. Tel. 8 674 28850

Naudotos šarvo durys (2 m x 80 
cm). Tel. 8 656 39515

Parduoda LCD televizorius: „Phi-
lips“ televizorių, 51 cm įstrižainė, 
kaina – 35 Eur ir „Panasonic“ – 
51 cm įstrižainė, kaina – 25 Eur. 
TV priedėlis „VIDO“ – 10 Eur, TV 
sieninis laikiklis – 4 Eur, TV prie-
dėlių „TV STAR T910“, „TV STAR 
7100“ pulteliai nuo 4 Eur, televizo-
rių „LG“, „Philips“ distanciniai pul-
teliai nuo 3 Eur, „Scart“ laidas – 2 
Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. 
Vaikiškas maniežas – 22 Eur, pa-
kabinami šviestuvai butui ir sodui 
nuo 5 Eur, seno modelio „Nokia“ 
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur. 
Tel. 8 686 43600

Siuvimo mašina „Singer“ (brazilų 
gamybos), moteriškas 7 pavarų 
dviratis (norvegiškas), žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestuvai. 
Tel. 8 630 87652

Parduoda nedidelį šaldytuvą, dvi 
indų plovimo kriaukles (apvalią ir 
keturkampę). Tel. 8 603 77192

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis WC, 
baldų kampas su miegamojo da-
limi. Tel. 8 656 38881

Suaugusiųjų sauskelnės „TENA“  
įvairių dydžių. Tel. 8 639 58301

Sauskelnės-kelnaitės „Tena“, 
M dydis. Kėdė-WC. Tel.  
8 655 16035

Parduodamas moteriškas dvira-
tis – 7 pavarų, sportinis vyriškas 
dviratis – 21 pavara, kalnų dvi-
ratis – 21 pavara, du mergaitiški 
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė, 
žurnalinis staliukas, pakabinami 
šviestuvai, sulankstoma lovelė. 
Tel. 8 630 87652

Perka įvairius daiktus

Perka auksines ar sidabrines mo-
netas.   Tel. 8 615 31374

Brangiai perka senus eglutės 
žaisliukus. Gali atvažiuoti į na-
mus. Tel. 8 653 96 521

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda triušius. Tel.  
8 611 45735

Avižos, lubinai. Tel. 8 672 49828

Žirniai, saldieji lubinai. T 
el. 8 698 14440

Parduodamos bičių šeimos.  
Tel. 8 687 98911

Parduoda valytus vasarinius kvie-
čius, traiškytus kviečius. Tel. 8 
616 11588

Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti miške ar 
vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės.  

Gerą variantą siūlyti tel. 8 611 01110

Asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 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); 
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemoka-
mai.

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

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

Parduoda bičių šeimas. Tel. 8 646 
88970

Parduoda bulves, avižų-vi-
kių mišinį ir šieną rulonais. Tel.  
8 699 18639

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

Įvairios medienos malkos: rąste-
liai, kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodame beržines, puši-
nes, alksnines, ąžuolines kapo-
tas malkas. Tel. 8 650 20402 ir                        
8 636 76029

Parduoda malkas. Kokybiškos 
pušies ir eglės malkos kaladėmis, 
pageidaujamo ilgio ir skersmens, 
atveža į sutartą vietą. Kaina – 30 
Eur už 1 metrą. Tel. 8 639 797679

Perka transporto priemones 
ir jų dalis

Perka nereikalingą benzini-
nį automobilį, gali būti neva-
žiuojantis, kaina – iki 500 Eur.  
Tel. 8 627 21409 

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

Perka traktorių, gali būti su gedi-
mu, taip pat domina padargai, gali 
būti sugedę. Tel. 8 622 17800

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

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

Laima Selvestravičienė

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda dvi sumontuotas pa-
dangas (R13), vasarinės, 4 skylių. 
Tel. 8 603 77192

Parduodamas „VW Multivan“ T4, 
2, 5 TDI, 75 kW, iš Vokietijos. Ge-
ros būklės, kaina – 4400 Eur. Tel. 
8 623 46394

„VW Passat“: 1995 m., 1,9 TDI, 
sidabrinis, el. stoglangis, kablys, 
radijas. Tel. 8 616 37622

 „Škoda Octavia“, TA iki 2023 m., 
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m. 
Tel. 8 682 98506

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka medieną. Tel. 
+37060228830

Perka mišką valymui, sausuolius, 
išvartas, atsiskaitymas vietoje. 
Tel. 8 639 79679

Ieško darbo

Gali prižiūrėti vienišus senolius. 
Tel. 8 651 11713

Kita

Mezga patogias vyriškas ir mote-
riškas šlepetes. Tel. 8 651 11713

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu info@akvavita.lt

Darbo užmokestis į rankas – nuo 600 Eur.

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“!

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

Patirtis ir kokybė! Tel. 8 636 94394

Vaismedžių genėjimas, gyvatvorių kirpimas.  
Tel. 8 679 45059
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RENGINIAI
Balandžio 15-24 d. Velykų galerija ir margučių ridenimo pramogos 
Gydyklų parke

Balandžio 21d. 17.30 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– Pauliaus Bukausko fantastinės nuotykių trilogijos pirmosios dalies 
„Akmenų sergėtojai. Žemė-oras“ pristatymas 

Balandžio 22 d. 15 val. Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje 
(Alėjos g. 30 Leipalingis) – Reginos Jociunskaitės-Sabaliauskienės 
knygos „Gyvenimo išpažintis“ pristatymas

Balandžio 25 d. 15 val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje 
(Jaunystės g. 6 A, Viečiūnai) – literatūrinė popietė ,,Kalba gimtoji 
lūpose įdėta“ 

Balandžio 26 d. 10.30 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 59) vyks „Nacionalinė prof. Algio Uždavinio (1962 – 2010) 
60-ies metų jubiliejui skirta konferencija“. Dalyvaus akad. A. Andri-
jauskas, dr. R. Makselis, prof. S. Mostauskis, dr. S. Juknevičius, dr. 
Ž. Svigaris, prof. N. Kardelis, prof. G. Mažeikis, dr. T. Snuviškis, akad. 
A. Beinorius, dr. V. Rubavičius, dr. D. Razauskas, dr. Ž. Vareikis, I. 
Kiseliova, dr. J. Zabulytė, A. Gylienė ir kiti

Balandžio 27 d. 15 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Vir-
gitos Kalinovienės (Anykščiai) ir Dianos Lukošiūnaitės (Druskininkai) 
popieriaus karpinių parodos „Gyvenimo pilnatvė“ atidarymas

Gegužės 6 d.13 val. Druskininkų JUC (Veisiejų 17) vyks Trečiojo 
amžiaus klausytojų paskaita „Novatoriški maisto produktai pagyvenusių 
žmonių kasdienei mitybai“. Pristatyme dalyvaus M. Užupis (Kaunas)

PARODOS
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda 
„Muziejaus Aukso fondas. Dailė. Aliejinė tapyba“

Iki balandžio 25 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – klubo 
„Bočių kraitė“‘ darbų paroda „Velykų belaukiant“ 

Iki balandžio 22 d. Viečiūnų bendruomenės centre (Jaunystės g. 17) 
veiks Raimondos Bolienės tapybos darbų paroda „Čiurlionio kelias“

Iki balandžio 26 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) Jovitos 
Dabašinskienės autorinių darbų paroda ,,Jovita tapo vinimis“ 

Iki balandžio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) veiks Elmos Šturmaitės retrospektyvinė tekstilės paroda „Du 
laikmečiai“

Iki gegužės 4 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. 
K. Čiurlionio g. 37) veiks Lietuvos vaikų piešinių ir Kazachstano 
fotomenininkų paroda „Lietuva ir Kazachstanas. Žvilgsnis iš toli“, skirta 
valstybių diplomatinių santykių 30-mečiui

Iki gegužės 4 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama 
Vilmos Vasiliauskaitės paroda „Rezervuota... Gyvenimui“

Iki gegužės 17 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 35) eksponuojama Gerardo Raito Šatūno kūrybos paroda „Neri-
mas“, skirta Algiui Uždaviniui (1962-2010) atminti


