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Druskininkuose įžiebta Kalėdų eglė ir 
kalėdinių eglučių parkas

Laima Rekevičienė
 
Šeštadienio pavakarę Druski-

ninkuose surengta įspūdinga 
Didžiosios Kalėdų eglės ir ka-
lėdinio eglučių parko įžiebimo 
šventė.

Pramogų aikštėje susirinku-
sius šventės dalyvius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas ir Seimo 
narys Zenonas Streikus. O įžiebti 
Didžiąją Kalėdų eglę, kaip ir kas-
met, patikėta miesto šeimininkui, 
merui R. Malinauskui, kuriam šį 
kartą padėjo ir jauniausias sū-
nus Ričardukas. „Malonu matyti, 
kad kasmet į Kalėdų eglutės įžie-
bimo šventę susirenka vis dau-
giau žmonių. Šį kartą, atrodo, jų 
net daugiau nei per Kurorto šven-
tę. Noriu padėkoti jums visiems, 
kad buvome kartu, kartu kūrėme 
Druskininkus, kad visų mūsų pa-
stangomis Druskininkai – tapo 
toks nuostabus miestas. Linkiu, 
kad ne tik prieškalėdinis laikotar-
pis būtų šventiškas kupinas lū-
kesčių išsipildymo, bet ir visi at-

einantys metai“, – sveikindamas 
šventės dalyvius kalbėjo R. Ma-
linauskas. Na, o mažajam Ričar-
dukui ištarus stebuklingus žo-
džius „Mes mylim Druskininkus“, 
Pramogų aikštę nušvietė įžiebta 
didžioji Kalėdų eglė ir šventiniai 
fejerverkai.

Šiais metais iš kūgio formos 
metalinio karkaso ir natūra-
lių eglių šakų sukurta 22 metrų 
eglė, ant kurios nušvito 2 metrų 
aukščio auksinė karūna ir ku-
rios spindesiui sukurti panau-
dotas įspūdingas kiekis papuo-
šimų bei dekoracijų yra veiklos 
dešimtmetį švenčiančio Van-
dens parko dovana bendruome-
nei ir kurorto svečiams. Kara-
liška karūna papuoštos, auksu 
žaižaruojančios Kalėdų eglės 
idėją pasiūlė profesionalūs di-
zaineriai, įvertinę Druskininkų 
simboliką.

Šventėje buvo galima išvysti tea-
tro „Niša“ sukurtą teatralizuotą lė-
lių misteriją „Balta paslaptis“, ku-
riai milžiniško dydžio lėles sukūrė 
menininkas Deividas Sinkevičius.

Renginio metu pašventinta ir 
atidaryta prakartėlė su gyvo-
mis avimis, kurią puošia drus-
kininkiečių menininkų Anta-
no Česnulio ir Gintauto Akstino 
sukurtos medinės šventosios 
šeimynos ir trijų karalių skulp-
tūros, koncertavo mišrus cho-
ras „Druskininkai“. Gyvos avy-
tės labai mėgstamos mažųjų 
lankytojų. Organizatoriai patiki-
no, jog joms prakartėlėje suda-
rytos geros sąlygos – jos laiko-
mos ant paaukštintų grindų, ant 
kurių nuolat keičiami šiaudai, o 
gardas šildomas infraraudonųjų 
spindulių lempomis.

Šventės metu surengta ir akci-
ja „Maltiečių sriuba“, kurios metu 
buvo galima paaukoti vargstan-
tiems, stokojantiems, vienišiems 
ir ligotiems senoliams. Pasak ak-
cijos iniciatorių, per 2 valandas 
buvo išdalinta 80 litrų sriubos, su-
aukota 325 eurai.

Gausiai susirinkusiems žiūro-
vams koncertavo Alytaus cho-
ras „De-Žavu“ ir Asta Pilypaitė. O 
iš karto po koncerto visi skubė-

jo prie kalėdine instaliacija su bė-
gančių švieselių srovėmis virtusio 
muzikinio fontano – ten nušvi-
to nuostabus 46  kalėdinių eglu-
čių parkas. Labai smagu Kalėdi-
nių eglučių parke matyti daugybę 
smagiai nusiteikusių žmonių, ku-
rie džiaugiasi, fotografuojasi, ste-
bisi eglučių ir eglių kompozicijų 
kūrėjų išmone ir kūrybiškumu.

Smagia Kalėdų eglės įžiebimo 
švente Druskininkuos prasidėjo 
kalėdinių renginių maratonas.

Kitame „Mano Druskininkai“ 
numeryje supažindinsime skai-
tytojus su kiekviena kalėdinio 
eglučių parko eglute, jau kitą sa-
vaitę socialinio tinklapio „Face-
book“ paskyroje „Mano Drus-
kininkai“ galėsite atiduoti savo 
balsą už Jums labiausiai patin-
kančią eglutę.

Vaizdo reportažus iš renginio 
žiūrėkite www.manodruskinin-
kai.lt, nuotraukų galerija – so-
cialinio tinklapio „Facebook“ 
p a s k y r o -
je „Mano 
D r u s k i -
ninkai“.

7 psl.
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Savivaldybės lėšomis socialinės rizikos asmenų namuose 
įrengti dūmų detektoriai

Druskininkų savivaldybės lė-
šomis šaltojo sezono pradžioje 
net 34-ių socialinės rizikos as-
menų namuose įrengti dūmų de-
tektoriai, padėsiantys užtikrinti 
gyventojų saugumą gaisro atve-
ju. Detektoriai sumontuoti, tę-
siant respublikinę prevencinę ak-
ciją „Kai žinau – namie saugiau“. 
Dar vasaros pradžioje Druski-
ninkų priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo tarnybos pareigū-
nai kartu Druskininkų savivaldy-
bės administracijos vyriausiuoju 
specialistu civilinei saugai Albi-
nu Žaliaduoniu ir Socialinių pas-
laugų centro socialiniais darbuo-
tojais aplankė visas savivaldybės 
socialinės rizikos šeimas, patarė, 
kaip apsaugoti save ir artimuo-
sius nuo gaisro, kaip elgtis gais-
ro atveju, atkreipė dėmesį į di-
džiausios rizikos šaltinius būste. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorės Vilmos Jur-
gelevičienės teigimu, prevenci-
jos priemonės yra būtinos, norint 
užkirsti kelią nelaimėms: „Šal-
tuoju metų sezonu gaisrų pavo-
jus didėja, todėl dūmų detektoriai 
padės užtikrinti ir žmonių, ku-
rių namuose jie sumontuoti, ir tų 
žmonių kaimynų saugumą. Ragi-
nu gyventojus būti atsakingais, 
pasirūpinti saugiu būsto apšildy-
mu ir laikytis visų priešgaisrinės 
saugos reikalavimų. Tokiu būdu 
bus galima užkirsti kelią skau-
džioms nelaimėms“. 

Kaip po apsilankymo sociali-
nės rizikos asmenų namuose 
teigė  socialinė darbuotoja Kris-
tina Kašinskienė, socialinės rizi-
kos šeimos įeina ir į gaisrų bei 
kitų nelaimingų atsitikimų buity-
je padidintos rizikos zoną. Taip 

yra dėl to, kad namuose, kur pik-
tnaudžiaujama alkoholiu ar kito-
mis svaigiosiomis medžiagomis, 
suaugusieji dažnai praranda bu-
drumą, vaikai paliekami be dera-
mos priežiūros. Neretai tokiose 
šeimose yra rūkoma gyvenamo-
siose patalpose, tai irgi kelia pa-
pildomų grėsmių. Skurstančios 
ir ypač priklausomybių turinčios 
šeimos dažnai nekreipia dėme-
sio į blogai veikiančius elektros 
prietaisus, šildymo ir kūrenimo 
šaltinių būklę.

Siekiant padėti socialinės ri-
zikos asmenims tinkamai pasi-
ruošti šaltajam sezonui,  Druski-
ninkų savivaldybėje bendrų reidų 
ir prevencinių priemonių kasmet 
imasi savivaldybės atstovai, so-
cialiniai darbuotojai, seniūnai ir 
seniūnaičiai, ugniagesiai gelbė-
tojai ir policijos pareigūnai. 

Sušauktas pasitarimas dėl laukinių 
žvėrių daromos žalos ir galimybių 

padėti ūkininkams

Viena iš Druskininkų savival-
dybės funkcijų – laukinių gyvūnų 
ūkininkams padarytos žalos at-
lyginimas. Druskininkų savival-
dybėje nuo laukinių žvėrių ypač 
nukenčia Leipalingio seniūnijos 
ūkininkai, kurių ūkiai yra apsupti 
miškų. Siekiant rasti tinkamiau-
sius sprendimus, kaip būtų ga-
lima apsaugoti ūkininkus  nuo 
laukinių gyvūnų daromos žalos, 
praėjusį ketvirtadienį Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė 
susitiko su Viečiūnų ir Leipalin-
gio seniūnijų seniūnais, atsakin-
gais specialistais, aplinkosau-
gininkais, medžiotojais. Nors 

vietos medžiotojai atsakingai 
įstatymų numatyta tvarka regu-
liuoja laukinių žvėrių populiaci-
ją, o ūkininkai stengiasi apsau-
goti savo turtą, tačiau visiškai 
išvengti laukinių gyvūnų, ypač 
šernų ar bebrų daromos žalos 
sodams, daržams, pasėliams ir  
miškams nepavyksta.

Kaip susitikime akcentavo Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos direktorė V. Jurgelevičienė, 
pirmiausia labai svarbus ūkininkų 
ir medžiotojų bendradarbiavimas, 
o, esant reikalui, Savivaldybė ieš-
kos būdų kaip pagelbėti labiausiai 
nuo laukinių gyvūnų nukenčian-
tiems krašto ūkininkams. „Įprastai 

medžiojamųjų gyvūnų padarytą 
žalą ūkininkams atlygina medžio-
tojai. Savivaldybėje nuo šių metų 
numatytos lėšos pagelbėti žmo-
nėms spręsti žemės ūkio klausi-
mus – šiais metais įsteigta Žemės 
ūkio rėmimo programa, kuri, at-
sižvelgiant į ūkininkų prašymus, 
bus tęsiama ir kitais metais“,  – 
sake V. Jurgelevičienė.

Susitikimo metu diskutuota apie 
galimybes padėti ūkininkams, 
svarstyta tokios priemonės kaip 
garso patranka, repelentai žvė-
rims baidyti, tvorų tvėrimo klau-
simai, medžiotojų nuomone efek-
tyviausiai ūkininkų laukus galėtų 
apsaugoti elektriniai piemenys.

Prieš kelis dešimtmečius tik bažnyčioje tuokęsi asmenys 
turėtų pasitikrinti civilinės būklės įrašus

Teisingumo ministerija primena, 
kad asmenys, susituokę bažny-
čioje 1992 – 2001 m. laikotarpiu 
ir neprisimenantys, ar santuoką 
įtraukė į apskaitą, turėtų kreiptis 
į Civilinės metrikacijos skyrius ir 
išsiaiškinti, ar sudaryta santuoka 
yra įtraukta į registrus. Tai reikė-
tų padaryti iki šių metų pabaigos.

Tuo laikotarpiu nebuvo aiškaus 
reglamentavo, kaip bažnyčio-
je sudarytas santuokas įtraukti į 
apskaitą. Dalis asmenų civilinės 

metrikacijos įstaigoms pateikė 
bažnytinius dokumentus ir tos 
santuokos yra apskaitytos. Ta-
čiau yra ir tokių atvejų, kai apie 
bažnyčioje susituokusius žmones 
valstybė nieko nežino. Neįtraukus 
tokios santuokos į apskaitą, atei-
tyje galima susidurti su daug ne-
patogumų, pavyzdžiui, tvarkantis 
palikimo ar kitus klausimus.

Tie sutuoktiniai, kurie kreipsis į 
civilinės metrikacijos įstaigą dėl to-
kios santuokos įtraukimo į apskai-

tą iki 2016 m gruodžio 31 d., bus 
laikomi susituokusiais nuo tos die-
nos, kai faktiškai vyko santuokos 
ceremonija. Jei vienas iš sutuok-
tinių bus miręs, santuoka vis tiek 
bus pripažįstama įrašius atkuria-
mąjį santuokos sudarymo įrašą.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. tvarka 
keisis: į apskaitą bažnytinę san-
tuoką bus galima įtraukti tik abiem 
sutuoktiniams esant gyviems. Be 
to, sutuoktiniai bus laikomi su-
situokusiais ne nuo bažnytinės 

santuokos ceremonijos dienos, o 
nuo tos datos, kurią jų santuoka 
bus įtraukta į apskaitą.

Į apskaitą nebus įtraukiamos 
1992-2001 m. bažnyčioje sudary-
tos santuokos, jeigu abu ar vienas 
iš sutuoktinių po to bus įregistravę 
kitą civilinę santuoką.

Valstybė įtraukia į apskaitą san-
tuokas, sudarytas pagal devynių 
tradicinių religinių bendruome-
nių ir bendrijų bei dviejų valsty-
bės pripažintų religinių bendrijų 

kanonus – lotynų apeigų katalikų, 
graikų apeigų katalikų, evangeli-
kų liuteronų, evangelikų reforma-
tų, evangelikų baptistų (Lietuvos 
evangelikų baptistų bendruome-
nių sąjunga), ortodoksų (stačiati-
kių), sentikių, judėjų, musulmonų 
sunitų, karaimų, septintosios die-
nos adventistų (Septintosios die-
nos adventistų Bažnyčia).

LR Teisingumo ministerijos 
informacija

Sprendžiamas klausimas 
dėl slaugos kabineto 

cukriniu diabetu 
sergantiems žmonėms 

įrengimo

Įgyvendinant Sveiko senėjimo 
užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 
metų veiksmų planą, patvirtintą LR 
sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymu, viena iš priemonių yra svei-
katos priežiūros įstaigose, kuriose 
užtikrinamos antrinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos, 
įrengti sergančiųjų cukriniu dia-
betu slaugos kabinetus. Kaip tei-
gė Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavičius, 
diabetu sergančių žmonių slaugos 
kabineto įrengimo klausimas ne 
kartą svarstytas Druskininkų sa-

vivaldybėje, šį aktualų probleminį 
klausimą yra kėlęs ir Druskininkų 
miesto diabeto klubas „Atgaja“, bet 
tik šių metų pavasarį sveikatos mi-
nistras įsakymu patvirtino sąlygas 
dėl minėtų kabinetų įrengimo. Šiuo 
metu laukiama, kol LR finansų mi-
nisterija patvirtins  sąlygų aprašą, 
tuomet bus galima teikti projek-
tus. „Susitikimuose su gyventojais 
sulaukėme pasiūlymų, kad cukri-
niu diabetu sergančių žmonių prie-
žiūros kabinetą būtų galima įreng-
ti Gydyklose ar poliklinikoje, tačiau 
ten įrengus kabinetą paslaugos 
būtų komercinės, mokamos, nes 
ligonių kasos įrengimo ir paslau-
gų teikimo nefinansuotų. Supran-
tame, kad sergančiųjų lūkesčiai 
yra kiti, tad džiaugiamės, kad Li-
gonių kasos skirs lėšas paslaugų 
apmokėjimui, o ES fondų lėšomis 
kabinetas bus įrengtas  antrinio ly-
gio asmens sveikatos priežiūros  
paslaugas teikiančioje įstaigoje – 
miesto ligoninėje“,  – sakė L. Ur-
manavičius.

Tikimasi, kad cukriniu diabe-
tu sergančių žmonių kabinetas 
Druskininkų ligoninėje bus įreng-
tas ir pradės veikti 2017 metų pa-
baigoje – 2018 metų pradžioje. 

Druskininkų savivaldybės lėšomis šaltojo sezono pradžioje net 34-ių socialinės rizi-
kos asmenų namuose įrengti dūmų detektoriai, padėsiantys užtikrinti gyventojų saugumą 
gaisro atveju/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Siekiant rasti tinkamiausius sprendimus, kaip būtų galima apsaugoti ūkininkus nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, praėjusį ketvirta-
dienį Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė susitiko su Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų seniūnais, atsa-
kingais specialistais, aplinkosaugininkais, medžiotojais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Linas Urmanavičius, Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojas

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Savivaldybės vadovai ir negalią turintys bendruomenės 
nariai prie pietų stalo pasidalino džiaugsmais ir ateinančių 

metų lūkesčiais
Pirmadienį Druskininkų sa-

vivaldybės vadovai ir negalią 
turintys druskininkiečiai prie 
šventinio pietų stalo pasidalino 
besibaigiančių metų aktualijo-
mis, džiaugsmais bei ateinan-
čių metų lūkesčiais ir planais.  
Simboliška, kad jau penktą-
jį kartą organizuoti prasminga 
tradicija tapę pietūs šiais me-
tais surengti Tarptautinės ne-
įgaliųjų dienos proga. „Džiau-
giuosi darnia negalią turinčių 
druskininkiečių  bendruome-
ne – esate energingi, gerano-
riški, bendraujantys. Ačiū jums 
už jūsų aktyvumą – už sukurtus  
spektaklius, už įgyvendintus ir 
planuojamus įgyvendinti pro-
jektus. Džiaugiuosi, kad savi-
valdybė  gali prisidėti prie jūsų 
norų ir svajonių įgyvendinimo. 
Labai smagu, kad negalią turin-
tys žmonės atvykę į Druskinin-
kus, gali pasinaudoti čia teikia-
momis paslaugomis, patekti į 
įvairius objektus – tai yra mūsų 
visų bendromis jėgomis sukur-
tas, labai reikšmingas pasieki-
mas“,  – sakė R. Malinauskas.

Visiems susirinkusiesiems sa-
vivaldybės vadovai įteikė sim-
bolines dovanas. Dovanų turėjo 
ir į susitikimą atskubėję neįga-
lieji: Augustas Lankelis padova-
nojo savo sukurtą Druskininkų 
kalendorių, išdalinta daug ran-
kų darbo kūrinių.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų 
bendravimas ir bendradarbiavi-
mas yra atviras ir betarpiškas. 
Noriu palinkėti, kad ir šventiniu 
laikotarpiu, ir ateinančiais me-
tais jus suptų tik malonūs rūpes-
čiai. Ramybės, gražių artėjan-
čių švenčių, sveikatos ir laimės 
jums ir jūsų artimiesiems“,  – su-
sitikime linkėjo mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius.

Socialinių paslaugų centro di-
rektorė Asta Aleksienė džiau-
gėsi, kad  bendrų pietų tradicija 
leidžia trumpam stabtelėti kas-
dienių darbų maratone: „Kas-
dien bėgame, skubame, ir net 

nepagalvojame, kad reikia nors 
valandėlei sustoti, pabendrau-
ti, parodyt taip reikalingą žmo-
gišką dėmesį. Didžiausia mano 
mokytoja yra viltietė Jovita, kuri 
kasdien mane pamačiusi klau-
sia: „Tai kur bėgate?  vis dirba-
te? skubate?“. Šie jos žodžiai 
man kaskart primena – reikia 
sustoti, pasižiūrėti kas yra šalia 
ir pabūti su jais daugiau laiko. 
O artėjančių švenčių proga lin-
kiu visiems nebijoti svajoti, nes 
svajonės visada išsipildo“. 

Lilija Sereikienė pasidalino 
puikia žinia – šiais metais rug-
sėjį įsikūrė Aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Druskininkų filialas, 
padėsiantis dar aktyviau vie-
nyti regėjimo negalią turinčius 
žmones ir spręsti jų problemas: 
„Mūsų organizacija turi daug 
svajonių: norime, kad žmonės, 
turintys regėjimo negalią, pasa-

kytų savo problemas, galbūt jie 
net žino tų problemų sprendimo 
būdus. Norime, kad prie visų 
parduotuvių ir įstaigų atsirastų 
geltonos linijos žyminčios pir-
mą ir paskutinį laiptelius. Subū-
rėme tarybą ir planuojame imtis 
labai intensyvios veiklos“.  

Aktyvus druskininkietis Ro-
bertas Šimonis pasidalino savo  
įspūdžiais iš dalyvavimo ralyje 
„Aplik Lietuvą 2016“. „Šiais me-
tais dar kartą įsitikinau, kad gy-
venu geroje savivaldybėje. Ilgai 
svajojau dalyvauti ralyje „Aplink 
Lietuvą“ ir šiais metais nuspren-
džiau šią svajonę įgyvendinti. 
Kreipiausi į keturias įstaigas ir 
vienintelė Druskininkų savival-
dybė sutiko man padėti,  o su-
teiktų lėšų pakako, kad galė-
čiau dalyvauti ralyje. Todėl visi 
žmonės turėtų suprasti – nerei-
kia pradėti nuo negatyvių da-

lykų, reikia žmogiškai kalbėtis, 
paprašyti pagalbos ar paramos, 
ir tikrai būsite išgirsti“, – sakė 
R. Šimonis.

Prie pietų stalo pasidžiaug-
ta ir vakar Lietuvos suaugu-
siųjų mėgėjų teatrų festivalyje 
„Atspindžiai“ gautu apdovanoji-
mu – Druskininkų teatrui „Niša“ 
bei Sveikųjų ir neįgaliųjų klu-
bui ERZON už spektaklį „Min-
tys“ (režisierė Asta Žiurinskie-
nė)  įteiktu laureato diplomu. Ši 
žinia sulaukė garsių visų susi-
rinkusiųjų ovacijų.  Emociona-
lus ir jausmingas žmonių-lėlių 
vaizdo projekcijų etiudų kolia-
žas, paremtas autobiografi-
niais spektaklio aktorių išgyve-
nimais ir griaunantis nematomą 
sieną tarp neįgaliųjų ir sveikų-
jų pasaulių nepalieka abejingų 
– praėjusiais metais pristatytas 
spektaklis pasisekimo sulau-

kė ne tik Druskininkuose, bet ir 
Lietuvoje.

Pietų metu meras domėjo-
si galimybėmis kurorto aplinką 
padaryti dar draugiškesnę ne-
įgaliesiems, buvo pristatytos 
naujos Socialinių paslaugų cen-
tro teikiamos paslaugos.

Druskininkų savivaldybės vadovai ir negalią turintys druskininkiečiai prie šventinio pietų stalo pasidalino besibaigiančių metų aktuali-
jomis, džiaugsmais bei ateinančių metų lūkesčiais ir planais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

A. Lankelis padovanojo savo sukurtą 
Druskininkų kalendorių/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka

Socialinių paslaugų centro direktorė A. 
Aleksienė džiaugėsi, kad  bendrų pietų 
tradicija leidžia trumpam stabtelėti kas-
dienių darbų maratone/Dianos Sinkevi-
čiūtės nuotrauka

Druskininkuose paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena
Gruodžio 3-oji – Tarptautinė 

neįgaliųjų diena. Ta proga Drus-
kininkuose buvo organizuo-
tas specialus renginys, skirtas 
negalią turintiems Druskinin-
kų savivaldybės gyventojams, 
jų artimiesiems ir globėjams. 
Renginio metu Jaunimo užimtu-
mo centro salę papuošė speci-
ali piešinių paroda „Sugrąžinta 
svajonė“, kurią sukūrė Drus-
kininkų šeimos paramos cen-
tro sveikųjų ir neįgaliųjų klubo 
ERZON nariai. Susirinkusiuo-
sius pasveikinęs Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius džiau-
gėsi  darnia Druskininkų krašto 
neįgaliųjų bendruomene bei lin-
kėjo ir toliau drąsiai įgyvendin-
ti savo svajones. „Mes visi – tu-
rintieji negalią ir jos neturintieji 
– vienodai gyvename, dirbame, 
kuriame, draugaujame, mylime. 
Džiaugiuosi šios dienos reginiu 
– ačiū, kad esate tokie aktyvūs, 

visuomeniški, kūrybingi ir gera-
noriški. Linkiu ir toliau tokiems 
būti, o Druskininkų savivaldybė 
visada pasirengusi jus išklausy-
ti ir padėti“,  – sakė L. Urmana-
vičius.

Visus taip pat pasveikino Šei-
mos paramos centro vadovė Li-
lija Sereikienė, o charizmatiš-
kas Gražvydas Sidiniauskas 
visiems susirinkusiems sky-
rė muzikinį sveikinimą. Tądien 
ERZON nariai dar kartą atsklei-
dė savo aktorinį talentą ir  žiū-
rovams padovanojo kūrybingą 
vaizdo instaliaciją.

Tarptautinė neįgaliųjų die-
na pasaulyje minima nuo  1992 
metų. Šios dienos proga orga-
nizuojami renginiai, skirti at-
kreipti dėmesį į pagalbą neįga-
liesiems, supažindinti plačiąją 
visuomenę su neįgaliųjų žmo-
nių problemomis ir kovoti už tai, 
kad tokiems žmonėms būtų su-
teiktos vienodos teisės.

Renginio metu Jaunimo užimtumo centro salę papuošė speciali piešinių paroda „Sugrąžinta svajonė“, kurią sukūrė Druskininkų šei-
mos paramos centro sveikųjų ir neįgaliųjų klubo ERZON nariai/Druskininkų JUC nuotrauka
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Kviečiame Druskininkų savivaldybės įmones, įstaigas ir 
organizacijas prisijungti prie akcijos „Tapk savanoriu bent 

vienai dienai“
Gerumo akcija „Pradėk nuo 

savęs“ tęsiama – gruodžio mė-
nuo skiriamas pasaulyje itin di-
delio populiarumo sulaukiančiai 
savanorystės veiklai populia-
rinti.  Gruodį skelbiama akcija 
„Tapk savanoriu bent vienai die-
nai“, kurios tikslas – aktyvinti 
savanorystės veiklą Druskinin-
kuose. Kviečiame visas  Drus-
kininkų savivaldybės įmones, 

įstaigas ir organizacijas bei ak-
tyvias kaimiškąsias bendruome-
nes prisijungti prie šios akcijos, 
registruotis ir į savo komandas 
nors vienai dienai priimti sava-
norius bei pasiūlyti jiems kad ir 
nedidelės, bet prasmingos vei-
klos. Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojos Violetos Grigorie-
nės teigimu,  savanorystė sutei-

kia atsakomybės ir motyvacijos 
ir patiems savanoriams, ir juos 
priėmusiai įstaigai. „Kviečiu vi-
sus prisijungti prie akcijos ir pri-
imti  tuos, kurie savo laiką, ži-
nias, patirtį ir energiją nori skirti 
visuomenės naudai. Kiekvienas 
darbas, jeigu jis daromas sava-
noriškai ir su ugnele yra svar-
bus ir reikšmingas“, – sakė V. 
Grigorienė.

Įmonės, įstaigos ir organiza-
cijos, norinčios prisijungti prie 
akcijos, iki gruodžio 13 dienos 
kviečiamos registruotis el. paš-
tu: ligita.b@druskininkai.lt arba 
telefonu (8-313) 55744.

Jau kitą savaitę skelbsime są-
rašą ir gruodžio 19-23 dienomis 
kviesime druskininkiečius iš-
bandyti savo jėgas savanoriško-
je veikloje, tampant savanoriais. 

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

„Nelengva spręsti lengvus uždavinius“
Ramunė Karlonienė
„Ryto“ gimnazijos lietuvių kal-

bos ir literatūros mokytoja me-
todininkė

Gruodžio 2 dieną „Ryto“ gim-
nazijoje organizuota Alytaus 
apskrities 20-oji Jaunųjų ma-
tematikų komandinė olimpia-
da mokytojo K. Klimavičiaus 
taurei laimėti. Gabūs matema-
tikai iš Alytaus, Lazdijų, Varė-
nos ir aplinkinių rajonų, taip 
pat vietiniai druskininkiečiai 
išmėgino jėgas, spręsdami 
uždavinius komandoje ir pri-
statydami kūrybinius darbus. 
Be mokinių ir mokytojų, olim-
piadoje, kuri kasmet tradiciš-
kai organizuojama vis kitame 
Dzūkijos mieste, sulaukėme 
garbingų svečių – VU profeso-
rių ir docentų.

Olimpiados atidarymo šventė-
je „Ryto“ gimnazijos direktorė 
Egidija Vilkienė kūrybinių dalių 
konkursantams linkėjo drąsos, 
o komandinėje olimpiadoje da-
lyvaujantiems – organizacinių 
gebėjimų. Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius tikino: jau-
niesiems matematikams ateityje 
būsią nesudėtinga gauti darbą 
valstybinėje tarnyboje, mat ne 
viską lemia įstatymų žinojimas; 
loginis mąstymas – besąlygiš-
kai didesnis privalumas. Švieti-
mo skyriaus vedėjas Jevgrafijus 
Samuchovas neslėpė susijaudi-

nimo, prisimindamas neseniai 
Anapilin išėjusį savo matema-
tinės analizės dėstytoją Juozą 
Šinkūną, kuris buvęs ilgame-
tis šios olimpiados entuziastas, 
užduočių sudarytojas. Docen-
to J. Šinkūno atminimą pager-
bę tylos minute, klausėmės  VU 
Matematikos ir informatikos me-
todikos katedros docento, šios 
olimpiados vertinimo komisijos 
pirmininko Juozo Apynio sveiki-
nimo žodžių. „Nelengva spręsti 
lengvus uždavinius,“ – filosofiš-

kai kalbėjo A. Apynis. Kreipda-
masis į jaunąją matematikų kar-
tą, sakė, esą ateina jųjų laikas, 
linkėjo gražaus ir harmoningo 
augimo ir gebėjimo susitarti su 
savimi. O, vykdamas į Dzūkiją, 
negalėjęs pamiršti grybų. „Apie 
grybus bus pats rimčiausias už-
davinys,“ – šmaikštavo dr. A. 
Apynis.

Komandinės olimpiados daly-
viai – vyresniųjų klasių mokiniai. 
Dešimt komandų, kurias suda-
rė po penkis gabiausius mate-

matikus, per dvi valandas turėjo 
išspręsti po 10 uždavinių. Tra-
dicinių sąlygų olimpiadininkai 
nerado – beveik visi uždaviniai 
reikalavo loginio mąstymo. Pa-
aiškėjus rezultatams, labiausiai 
džiaugėsi alytiškiai. K. Klimavi-
čiaus taurė buvo įteikta  Alytaus 
Jotvingių gimnazijos komandai, 
antrieji liko Alytaus Adolfo – Ra-
manausko gimnazijos pirmoji 
komanda, treti – Alytaus Putinių 
gimnazijos komanda. 

Tuo pačiu metu kitose erdvėse  
vyko jaunųjų matematikų kūrybi-
nių darbų konkursas, pagal am-
žių suskirstytas į  5-8 ir 9-12 kla-
sių grupes. Vyresniųjų konkurse 
įvairavo tiriamieji ir žaidimo po-
būdžio darbai, susiję su Druski-
ninkų miesto ir apylinkių objek-
tais. Matematikai  nagrinėjo K. 
Klimavičiaus gyvenimo istoriją, 
jo sukurtus uždavinius, demons-
travo sukurtą matematinį mono-
polį, pristatė kryžiažodžius, aiš-
kino Merkinės piramidės istoriją,  
sprendė pačių sukurtus uždavi-
nius apie piramidę.

„Ryto“ gimnazijos mokytojos 
Valės Peluritienės vadovaujama 
trijų ugdytinių komanda (vienuo-
liktokai D. Rudzis, E. Benevi-
čius, R. Diškevičius) pelnė pri-
zinę trečiąją vietą. Gimnazistų 
kūrybinis darbas – „Druskinin-
kų lynų keltuvų kelias“. Mokiniai 
konkursui pagamino keltuvo ma-
ketą,  sukūrė filmuką, demons-
travo matematinius veiksmus, 

susijusius su keltuvu.  Mokyto-
ja džiaugėsi nuoširdžiu, ne vie-
nądien trukusiu mokinių darbu.

Po darbų  olimpiados dalyviai  
važiavo iki „Snow Arenos“, kėlė-
si keltuvais. Kitoje Nemuno pu-
sėje  juos sutikusi istorijos mo-
kytoja R. Sadauskienė aprodė 
Druskininkus, supažindino su 
kurorto istorija.

Po pietų VU matematikos ir in-
formatikos metodikos katedros 
docentas dr. R. Kašuba vedė 
matematikos paskaitą „Uždavi-
nių sprendimo psichologiniai as-
pektai“, kalbėjo apie netradici-
nius uždavinius, jų sprendimo 
metodus. 

Olimpiados uždarymo šventė-
je gimnazijos mokiniai svečiams 
dovanojo koncertą. Vedėjai 
„Ryto“ gimnazijos vienuoliktokai 
M. Janeikaitė ir M. Bodrijė, sim-
boliškai vakarą skyrę jaunystei, 
vylėsi, kad iš kitų Dzūkijos regio-
nų susirinkę olimpiados dalyviai 
prisimins Druskininkus. Gimna-
zisčių A. Gintutytės, V. Čapli-
kaitės, E. Zdanavičiūtės atlieka-
mos dainos pažadino jausmus, 
o „Decimos“ šokėjos leido gro-
žėtis moderniu šokiu. 

Olimpiadoje susitikusios dvi 
kartos – užduočių sudaryto-
jų mokslininkų  ir stiprių jaunų-
jų matematikų – leidžia puose-
lėti viltį apie ateities laimėjimus 
ir gražių darbų tęstinumą. Po 
metų matematikai bursis ir rung-
sis jau kitame Dzūkijos mieste. 

„Ryto“ gimnazijos mokytojos V. Peluritienės vadovaujama trijų ugdytinių komanda (vie-
nuoliktokai D. Rudzis, E. Benevičius, R. Diškevičius) pelnė prizinę trečiąją vietą „Ryto“ 
gimnazijos archyvo nuotrauka
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FAME – stilingai šventei ir madingai dovanai
Švenčių sezonas jau įsibėgė-

ja! Pradedame galvoti apie dova-
nas draugams bei artimiesiems. 
Jau sukasi mintys apie šventi-
nius renginius. Visi norime, kad 
mūsų šventės būtų ne tik jaukios, 
smagios, bet ir stilingos. Trokšta-
me stilingai dekoruotų namų, sti-
lingai atrodančio šventinio stalo 
ir, žinoma, puikiai atrodyti patys. 
Visa ši atmosfera ir sukurs stebu-
klingas šventes!

Druskininkuose esančioje 
parduotuvėje FAME jau kve-
pia stilingomis Kalėdomis. Čia 
galima rasti, kuo pasipuošti bei 
apdovanoti kitus. Ir visa tai ga-
lima padaryti, žengiant koja 
kojon su naujausiomis mados 
tendencijomis.

FAME parduotuvių tinklo stilis-
tė bei įvaizdžio vadovė Kristina 
Žadeikaitė teigia, kad šį sezoną 
madingos šypsenos bei stebu-
klai. Tai dalykai, kurie grįžta pas 
mus kasmet, tad galima juos va-
dinti Kalėdų periodo klasika. 

Kalbant apie spalvas, šį sezo-
ną šventėms reikėtų rinktis natū-
ralesnes, žemės spalvas. Tam-
siai žalia, burgundiško vyno 
spalvos puikiai derės prie kla-
sikinių juodos ar pilkos. Jokiu 
būdu nedėvėkite ryškių (oranži-
nės, rožinės, geltonos) spalvų. 
Auksas ar sidabras? Vienareikš-
miškai auksas! Juk artėjantys 
metai – Gaidžio metai, o gaidys 
mėgsta prabangą! Tad jį tikrai 
pamaloninsite Naujųjų metų su-
tikimui pasipuošę juodai su auk-
so detalėmis. 

Gal net didesnį dėmesį nei 
spalvoms reikėtų skirti audinių 
pasirinkimui. Šiemet madoje fak-
tūros: oda, kailis, tiulis, nėriniai ir 
iš naujo atgimstantis aksomas. 

FAME parduotuvėje visai nese-
niai surengtas šventinės kolek-
cijos pristatymo vakaras, kurio 
metu svečiai vaišinosi šampanu, 
rinkosi sau naujus derinius ar-
tėjančioms šventėms. Čia buvo 
galima išvysti net tris skirtingas 
šventinės mados kryptis, pasi-
klausyti stilistės patarimų, kuo 
puoštis bei ką dovanoti. 

Pirmoji FAME kolekcijos da-
lis skirta jaukioms Kalėdoms na-
muose ar svečiuose. Čia domi-

nuoja švelnios spalvos (balta, 
pilka), megztiniai, šalikai, ke-
purės bei kailis. Pastarasis šie-
met visur – ant kepurių bumbulų, 
megztinių apykaklių; prie ranki-
nių ar raktų segami pakabukai 
taip pat kailiniai.

Antroji – itališka – kolekcija skir-
ta drąsesnei klientei bei neįparei-
gojančiam šventiniam vakarėliui. 
Joje aiškiai jaučiama rokenrolo 
įtaka – puiki proga suteikti pries-
konio jūsų šventei! FAME siūlo 
išsiskirti Kalėdų vakarėlyje, dė-
vint tiulio sijoną bei odinį švar-
kelį. Prie šio derinio puikiai tiks 
nėriniuota glaustinukė. Kaip ko-
lekcijos pristatymo vakaro metu 
teigė K. Žadeikaitė, griežtumą 
būtina atsverti moteriškumu. 

Na, o iškilmingiausia bei puoš-
niausia dalis – kolekcija iš Pran-
cūzijos. Štai šioje kolekcijoje ir 
rasime tą prabangą, kuria reikė-
tų nudžiuginti kitų metų šeimi-
ninką – Gaidį. Juodos, auksinės 
suknelės, platėjantys, moteriš-
ki siluetai bei aukso spalvos ak-
sesuarai. Taip apsirengusi mote-
ris tikrai taps šventės puošmena!

FAME nepamiršo ir vyrų. Bet 
kuris užėjęs čia galės pasipuoš-
ti ir oficialiam vakarui, ir jaukiai 
šventei namuose.

Kartu su šia kolekcija FAME 
nori paskatinti Druskininkų mote-
ris nepamiršti savęs, nepaskęs-
ti šventiniuose rūpesčiuose bei 
skubėjime. Juk taip dažnai nu-
tinka, kad bėgame, lekiame, ren-
kame dovanas kitiems, rūpina-
mės vakarėlio organizavimu ar 
stalo ruošimu, o sau laiko nebe-
lieka. Tad šiemet FAME linki pir-
miausia pagalvoti apie save, pa-
sidovanoti sau stilingas šventes, 
o tuomet jau galima galvoti apie 
dovanas kitiems. 

Beje, šiuos rūpesčius taip pat 
galite palikti FAME. Parduotuvė-
je jau rasite sukomplektuotų do-
vanėlių tiek draugei, tiek mamai, 
tiek dukrai. Tai ypač aktualu, ren-
kant dovaną vyrui – stilingas ša-
likas bei šiltos pirštinės jau gra-
žioje dėžutėje! Belieka tik užsukti 
– FAME papuoš, išrinks ir supa-
kuos. 

FAME tiki, kad šiemet Kalėdų 
žvaigždė būsi TU!
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Suaugusiųjų mokymo centras „Profesijų spektras“ 
gali pakeisti Jūsų dabartį!

Druskininkuose veikiančio-
je viešojoje įstaigoje „Pro-
fesijų spektras“ lapkričio 
11 dieną VšĮ Valakupių rea-
bilitacijos centras, vykdan-
tis profesinės reabilitacijos 
metodinio centro funkcijas, 
organizavo seminarą „Profe-
sinės reabilitacijos paslau-
gų teikimas asmenims, tu-
rintiems skirtingas negalias. 
Darbo ir konsultavimo ypa-
tumai“. Organizuotas ir  visų 
profesinės reabilitacijos pas-
laugas Lietuvoje teikiančių 
įstaigų atstovų susitikimas. 
Kaip patikino „Profesijų spek-
tro“ vadovė Aldona Baziliaus-
kienė, surengta diskusija yra 
sveikintina naujovė, skirta su-
sipažinti su reabilitacijos pas-
laugas teikiančių įstaigų vei-
kla, pasikeisti gerąja veiklos 
patirtimi. 

VšĮ „Profesijų spektre“ Alytaus 
teritorinės darbo biržos iniciaty-
va svečiavosi Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos užimtumo tarnybų atsto-
vai. Jaukioje aplinkoje pasidalinta 
gerąja patirtimi apie suaugusiųjų 
profesinį mokymą. Latvijos ir Esti-
jos valstybinių užimtumo tarnybų, 
Lietuvos darbo biržos ir Alytaus 
teritorinės darbo biržos atstovai 
buvo supažindinti su profesinio 
mokymo ir profesinės reabilitaci-
jos dalyvių aptarnavimo paslaugų 
teikimu ir didžiule jos nauda.

Darbo vietos neįgaliesiems
Neįgaliųjų reikalų departamen-

to direktorės prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Astos 
Kandratavičienės teigimu, profesi-
nės reabilitacijos paslaugas Lietu-
voje teikiančių įstaigų atstovams 
labai svarbu periodiškai ir gyvai 
aptarti einamąsias problemas, 
perspektyvas, pristatyti veikiančių 
metodinių centrų veiklas: „Mums 
rūpi, kad jos atitiktų visų profesi-
nės reabilitacijos paslaugas tei-
kiančių centrų klientų lūkesčius, 
siekiamybes, poreikius. Tai yra ne 
tik profesinės patirties mainai, bet 
ir galimybė ieškoti bei drauge su-
rasti sprendimus, kaip spręsti šioje 
veikloje iškylančius iššūkius, taip 
pat tokių susitikimų metu išgryni-
namos ir pačios aktualiausios pro-
blemos. Taip pat susipažįstama 
su konkrečių centrų infrastruktū-
ra, perspektyvomis. Šiandien Lie-
tuvoje yra 12 centrų ir du filialai, ta-
čiau šios įstaigos iki šiol buvo tik 
girdėjusios viena apie kitą, ir retas 
kurios nors įstaigos vadovas buvo 
lankęsis vienoje ar kitoje įstaigoje. 
Todėl, jei tik bus poreikis, ir cen-
trų administracija ir patys centrai 
manys, kad šią tradiciją reikia tęs-
ti, ir ateityje organizuosime aps-

kritojo stalo diskusijas “, – sakė A. 
Kandratavičienė. Ji pridūrė, kad ir 
pati pirmą kartą lankosi Druskinin-
kų VšĮ „Profesijų spektras“. Anot 
A. Kandratavičienės, svarbiausia, 
kas pakeri šiame centre, – tai har-
moninga aplinka, atliepianti visus 
neįgaliųjų poreikius: „Įsitikinau, 
kad šiame centre neįgalieji ne tik 
mokomi vienos ar kitos profesijos, 
bet ir čia pat jiems kuriamos dar-
bo vietos. Siekiant, kad jie patikė-
tų savo jėgomis, gebėjimais, ir tuo, 
kad gali ateityje dirbti, užsidirbti ir 
pagerinti savo gyvenimo kokybę.“

Mokosi ir stiprina sveikatą
Druskininkų „Profesijų spektre“ 

pasitikėjimą savimi ir sveikatą at-
gauna neįgalieji iš visos Lietuvos. 

Kaip sakė A. Baziliauskienė, 
profesine reabilitacija siekiama 
nuo pirmos žmogaus atvykimo 
dienos atkurti asmens darbingu-
mą; didinti jo galimybes savaran-
kiškai įsidarbinti, dalyvauti įsidar-
binimo programose. Profesinės 
reabilitacijos dalyvius moko kva-
lifikuoti dėstytojai, kurie čia be-
simokantiesiems suteikia gerus 
specialybės ar amato pagrindus. 
A. Baziliauskienė akcentavo, kad 
profesinės reabilitacijos metu 
žmonės ir įgija naują profesiją, ir 
sustiprina sveikatą: ne veltui mo-
kymo centro „Profesijų spektras“ 
šūkis yra „Tai mokymo centras, 
kuris pakeis Jūsų dabartį!“

Svarbiausia – tikėti savo jė-
gomis

„Profesijų spektro“ dalyvių įsi-
darbinimo rezultatai labai geri – 
įsidarbina 68,8 proc. žmonių, da-
lyvusiųjų profesinės reabilitacijos 
programoje.

Ne vienas buvusios reabilitaci-
jos programos „Profesijų spektre“ 
dalyvis, turintis negalią, dabar dir-
ba centre. Sėkminga profesine 
reabilitacija džiaugiasi ir druski-

ninkietė Klara: „Besimokydama 
čia, atgavau pasitikėjimą savimi. 
Buvau sunkios būklės, ilgą lai-
ką sirgau. Po to, kai sudalyvavau 
projekte man pasiūlė dirbti, ir aš 
mielai pasilikau. Dabar sėkmingai 
dirbu centre.“ Savo negalios ne-
slepianti moteris sako, jog gali įro-
dyti savo pavyzdžiu, kad negalia 

yra suvaldoma, kontroliuojama, 
neįgalusis gali būti darbingas, pa-
tirti veiklos, bendravimo džiaugs-
mą, jaustis visaverčiu.

Savo įspūdžiais pasidalino ir bu-
vusi profesinės reabilitacijos da-
lyvė Dalia: „Mokytis šiame centre 
man pasiūlė socialinė darbuoto-
ja. Baigusi mokymus, įsidarbinau 

ir dirbu kambarine. Kolektyvas la-
bai draugiškas, ir darbas mano jė-
goms.“

Profesinės reabilitacijos progra-
mos dalyvė Angelė pasakojo, kad 
taip pat ilgą laiką negalėjo dirb-
ti dėl ligos. Šiandien, išmokusi 
manikiūro-pedikūro specialistės 
profesijos, moteris kaupia patir-
tį, džiaugiasi, kad gali dirbti: „La-
bai gerai, kad „Profesijų spektre“ 
yra darbo vietos: mokaisi ir iš kar-
to gali atlikti praktiką.“

60 procentų negalią turinti kau-
nietė Laima profesinės reabi-
liacijos programą pradėjo prieš 
du mėnesius. „Jaučiuosi lyg ant 
sparnų. Čia sutinkame įvairių 
žmonių, yra galimybė bendrau-
ti ir kalbėtis apie sveikatą, profe-
sinius dalykus. Labai puiki mūsų 
dėstytoja, ji mums labai padeda, 
visapusiškai, nes ne tik gerai iš-
mano savo profesiją, bet jau-
čia mūsų nuotaikas ir lūkesčius. 
Mes, profesinės reabilitacijos da-
lyviai, čia gavome vandens pro-
cedūras čia, atliekami masažai, 
taigi, kartu ir sveikatinamės, ir 
įgyjame įgūdžių.“

Iš Raseinių rajono atvykęs, 
anksčiau aukštalipiu dirbęs tris-
dešimtmetis Raimundas negalią 
įgijo po to, kai buvo išoperuotas 
ausies auglys: „Man nustatyta 60 
proc. negalia, dirbti tai, ką anks-
čiau dirbau, jau nebegalėsiu, 
tačiau manau, kad galiu įgyti 
santechniko specialybę, todėl at-
vykau čia profesinei reabilitacijai“, 
– sakė Raimundas.

Daugiau nei 60 programų
Suaugusiųjų mokymo centras 

VšĮ „Profesijų spektras“ vyk-
do profesinį mokymą nuo 2001-
ųjų. Tai mokymo centras, turintis 
profesionalius pedagogus, gerą 
mokymo bazę, kuri nuolat at-
naujinama. Nuo 2006 metų vie-
ni iš pirmųjų pradėjo teikti ir pro-
fesinės reabilitacijos paslaugas 
neįgaliems asmenims iš visos 
Lietuvos, 2011 metais įkurtas 
Marijampolės filialas. Centras 
turi licenciją šioms švietimo sri-
tims: verslo ir administravimo, 
sveikatos priežiūros, paslaugos 
asmenims, kompiuterijos, gamy-
bos ir perdirbimo, architektūros ir 
statybos – per 60 mokymo pro-
gramų. Gyventojai, kurie nega-
li įsidarbinti ar pradėti dirbti sa-
varankiškai, nes neturi reikiamos 
kvalifikacijos ar kompetencijų, 
teritorinės darbo biržos pasiųs-
ti, darbdavio iniciatyva ar atėję 
savo noru gali dalyvauti profesi-
niame mokyme viešojoje įstaigo-
je „Profesijų spektras“. 

Parengė Ramunė Žilienė

Profesinės reabilitacijos dalyvės, naujai įkurtoje erdvėje – ergo-kinezeterapijos užsiėmi-
muose/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje teikiančių įstaigų atstovų susitikimas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Profesinės reabilitacijos programą baigusios dalyvės, šiuo metu sėkmingai dirbančios 
VšĮ „Profesijų spektras“ su Neįgaliųjų reikalų departamento direktore prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Asta Kandratavičiene ir VšĮ „Profesijų spektras“ direktore Al-
dona Baziliauskiene/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Atliekame vidaus apdailos ir elektros darbus. 
Tel. 8 683 76606

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“)
 

– nauja drabužių siunta. 

DĖMESIO! 
Yra ir proginių 

suknelių!

Tel. 8 654 17888
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Reikalingas vairuotojas (CE kategorija) dirbti maršrutu: 
Lietuva-Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija. Tel. 8 686 66083

Centrui  „Dainava“  reikalingas  maisto produktų sandėlininkas 
(-ė)  nuolatiniam darbui. Informacija tel. 8 313 59091

Druskininkuose įžiebta Kalėdų 
eglė ir kalėdinių eglučių parkas

Laimos Rekevičienės nuotraukos
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2016 m. rugsėjo-gruodžio mė-
nesiais organizuotas projektas 
„Pažink savo kraštą su Druski-
ninkų miesto muziejumi“, kurį 
dalinai finansavo Druskininkų 
savivaldybė, Lietuvos kultūros 
taryba ir Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerija. Projekto, 
kurį vykdė Druskininkų miesto 
muziejus, metu ieškota Jovai-
šių, Ricielių, Vieciūnų, Leipalin-
gio ir Ratnyčios bendruomenių 
kasdienybės istorijos detalių. 
Domėtasi nuotraukomis, laiš-
kais, atsiminimais ir pasakoja-
mosiomis istorijomis. Iš surink-
tos vertingos medžiagos buvo 
paruoštos parodos atspindin-
čios bendruomenių tapatybę.

Vienas iš pagrindinių kaimo ben-
druomenių veiklos tikslų yra ska-
tinti gyventojus, kad jie stengtųsi 
pagerinti savo gyvenimo sąlygas, 
motyvuoti juos saviugdai ir kultūri-
nei saviraiškai, sustiprinti solidaru-
mo ir bendruomeniškumo apraiš-
kas, siekti užkirsti kelią socialinės 
atskirties plitimui. Šalia bendruo-
menių socialinio vystymo ir eko-
nominio stiprėjimo, būtina atkreip-
ti dėmesį ir į kaimo bendruomenės 
pilietiškumo skatinimą, kuris neat-
siejamas nuo savo apylinkių istori-
jos pažinimo. Projekto metu buvo 
siekiama mažinti „kultūros pari-
bių“ atskirtį ir prisidėti prie dabar-
tinės kaimo bendruomenės dar-
naus vystymosi. Projekto dalyviai 
ne tik gilino gimtųjų apylinkių paži-
nimą, bet ir aktyviai rinko krašto is-
torijos duomenis, stiprino savo pi-
lietiškumą.

Projektinės veiklos pradžią pa-
žymėjo Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo, Vietos veiklos 
grupės valdybos pirmininko Lino 
Urmanavičiaus surengtas ben-
druomenių atstovų ir projekto vyk-
dytojų susirinkimas. Pirmosios 
renginių ciklo dalies metu projek-
to vykdytojas muziejininkas Ne-
rijus Gudaitis aplankė  numatytų 
vietovių bendruomenes. Apsilan-
kymo metu buvo siekiama susi-
pažinti su bendruomenės gyve-
nimu ir pristatyti projekto veiklas. 
Siekiant įtraukti klausytojus į savo 
krašto pažinimą, buvo ieškoma ir 
vietinės bendruomenės kasdie-

nybės istorijos apraiškų (nuotrau-
kų, laiškų), pasakojamųjų istorijų. 
Vėliau iš surinktos vertingos me-
džiagos pradėtos formuoti paro-
dos, atspindinčios bendruomenių 
tapatybę. Antrosios projekto vyk-
dymo dalies metu bendruomenių 
nariai kartu su gidu apsilankė Mu-
ziejuje. Ekskursijos dalyviai pra-
plėtė ir pagilino savo žinias, o kai 
kuriems tai buvo pirmas apsilan-
kymas Muziejuje po 2013 m. atlik-
tos renovacijos.

Vykdant projektą, aktyviai tal-
kino vietinės valdžios atsto-
vai – seniūnai, seniūnaičiai ir kiti 
specialistai. Aktyvus Vieciūnų se-
niūnijos specialistės Laimos Ra-
žienės bendradarbiavimas pa-
dėjo surinkti bene gausiausią 
projekto istorinės medžiagos dalį. 
Renkant medžiagą Leipalingy-
je, didžiulis darbas buvo padary-
tas kartu su Leipalingio pagrindi-
nės mokyklos A. Volungevičiaus 
vardo kraštotyros muziejaus dar-
buotoja Laima Žukauskaite. Na, o 
Jovaišiuose prie projekto veiklos 
svariai prisidėjo seniūnaitis An-
tanas Vailionis. Atskiros padėkos 
nusipelnė Ricielių bendruomenės 
pirmininkas Algis Bolys ir Ratny-
čios bendruomenės atstovė Alf-
reda Pigagienė. Jiems padedant,  
suformuotos šių bendruomenių 
ekspozicijos.

Nuoširdžios projekto vykdyto-
jo padėkos nusipelnė didelis bū-
rys aktyvių žmonių: Vieciūnuose 
– Julė Bliūdžiuvienė, Stasė Sa-
bonienė, Angelė Krištopaitienė, 
Vladzė Petrulionienė, Jadvyga 
Kašalynienė ir seniūnas Alvydas 
Varanis; Jovaišiuose – Angelė 

Ūselytė-Priekulienė ir Ona Pilve-
lytė-Vaškevičienė; Leipalingyje – 
bendruomenės pirmininkė Žane-
ta Krivonienė ir seniūnas Antanas 
Krancevičius; Ratnyčioje –  para-
pijos klebonas Žydrius Kuzinas. 

Projekto veikla padėjo spręsti 
ne tik „kultūrinio paribio“ proble-
mą, bet ir panaikino atstumą nuo 
pagrindinių savivaldybės kultūros 
centrų  – atokesnių vietų gyven-
tojams problematiška išsiruošti 
į kultūrinę išvyką, sudėtinga de-
rinti ūkio darbus ir ilgesnę kelio-
nę. Renginiai su Druskininkų ir jų 
apylinkių istorija supažindino ato-
kiausiai nuo kultūros centrų nu-
tolusias bendruomenes. Ben-
dradarbiaujant su bendruomenių 
nariais, surinkta papildomų ži-
nių apie vietovės praeitį, kitų do-
kumentų ir nuotraukų, atspindin-
čių praeities įvykius. Susitikimai 
organizuoti bendruomenių na-
muose, kurie šiandien yra puikiai 
įrengti. Šios, projekto vykdymui 
pasirinktos erdvės panaudotos 
aktyvaus kaimo bendruomenės 
gyvenimo skatinimui.

Kviečiame aplankyti parodas: 
Jovaišių bendruomenės namuo-
se nuo 2016-12-14; Ricielių kai-
mo bendruomenės namuose nuo 
2016-12-14; Leipalingio seniū-
nijoje nuo 2016-12-14; Vieciūnų 
bendruomenės centre nuo 2016-
12-15; Druskininkų šv. apaštalo 
Baltramiejaus (Ratnyčios) parapi-
jos klebonijoje (J. Čečiotos g. 8, 
Druskininkai) nuo 2016-12-16.

Druskininkų miesto 
muziejaus informacija

Po apylinkes – su Druskininkų miesto muziejumi

Jovaišių, Leipalingio ir Viečiūnų bendruomenių atstovai lankėsi Miesto muziejuje/Geno-
vaitės Rutkauskienės ir  Antano Ruginio nuotraukos 

Susitikimas su bendruomene Viečiūnuose/Nerijaus Gudaičio nuotrauka
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Kalėdinės nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Saulės akiniams – 50 %

Gydytojos patikra, užsakant akinius – 
nemokama. 

Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 
(buvęs buitinis)

Tel. 8 (313) 53444
Parduodama  sausa statybinė mediena .

 Tel. 8 686 17277

Druskininkų savivaldybės 
administracija perka 

dviejų kambarių butus

Druskininkų savivaldybės 
administracija  perka dviejų kambarių 
butus, kurių bendras naudingas 
plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 
kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m. 
Druskininkų mieste, šiose gatvėse: 
Veisiejų g., Vytauto g., Gardino g., 
Baravykų g., Ateities g., Liškiavos g., 
Merkinės g., Šiltnamių g., Neravų g., 
Sveikatos g., Eglės g.

Bendrabučio tipo butai, t. y., 
bendrabučio tipo kambariai su 
bendro naudojimo virtuve ir 
sanitariniais mazgais, taip pat butai 
bendrabučio tipo, mediniuose ar 
karkasiniuose pastatuose, nebus 
perkami.

Pirkimo dokumentus, susijusius 
socialinio būsto pirkimu, galima 
gauti iki 2016 m. gruodžio 14 
d. 10.00 val., darbo dienomis ir 
darbo valandomis Druskininkų 
savivaldybės administracijoje 216 
kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 
66118 Druskininkai, taip pat pirkimo 
dokumentai skelbiami Druskininkų 
savivaldybės tinklapyje adresu: 
www.druskininkai.lt.

Paraiškų dalyvauti derybose 
pateikimo terminas ir laikas: iki 
2016 m. gruodžio 14 d. 10.00 val., 
adresu: Druskininkų savivaldybės 
administracija 216 kab. Vasario 
16-osios g. 7, LT- 66118 
Druskininkai. Vėliau pateiktos 
paraiškos nebus nagrinėjamos. 

Skelbimas apie pirkimą 
paskelbtas „Valstybės žinių“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ 2016 m. 
lapkričio 30 d. Nr. 93.

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis tel.: (8 313) 52 
242, 52 866. 

Siūlome  nuolatinį 
virėjo (-os)  darbą 

viešbučio „Violeta“ 
restorane.

Kontaktiniai duomenys:
El. paštas: 
viesbutis@draugyste.lt, 
telefonai: 
+370 313 60600, 
+370 685 79897.
Adresas: Kurorto g. 4, 
Druskininkai.
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Dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą!

Knyga gali pakeisti gyveni-
mą: įkvėpti, padėti atsaky-
ti į klausimus, spręsti pro-
blemas, jaustis stipresniam, 

kovoti už savo teises ir atei-
tį. Todėl šiemet akcija „Knygų 
Kalėdos“ atsiliepia į kampani-
jos „Už saugią Lietuvą“ kvieti-
mą mažinti socialinę atskirtį. 
Šių metų akcijos tema – kny-
gos, kurios keičia gyvenimą. 

Akcija prasidėjo 2011 m., kai 
Prezidentė gavo vaikų iš Šiau-
lių P. Višinskio gimnazijos laiš-
ką su prašymu padovanoti nau-
jų knygų jų bibliotekai. Iš tiesų, 
per sunkmetį sumažintas vals-
tybės finansavimas bibliotekoms 
apsunkino naujų, skaitytojams 
aktualių leidinių įsigijimą ir nu-
skurdino knygų fondus. „Knygų 
Kalėdos“ buvo visuomenės atsa-
kas į situaciją sąmoningai dova-
nojant naujas, skaitytojų mėgsta-
mas knygas miestų ir miestelių, 
mokyklų bibliotekoms ir visiems 
knygų mylėtojams. Per penkerius 
akcijos „Knygų Kalėdos“ metus 
šalies bibliotekoms padovanota 
per 172 tūkstančiai knygų. Akci-
ja „Knygų Kalėdos“ tapo visuoti-
niu, knygų bičiulius visoje šaly-
je sutelkiančiu judėjimu, kuriame 
dalyvauja 1270 viešųjų bibliotekų 

ir 1500 mokyklų bibliotekų. Kny-
gas tradiciškai dovanojo šalies 
gyventojai, bendruomenės, vers-
lo ir visuomeninės organizacijos, 
leidėjai ir rašytojai, užsienio šalių 
ambasados.

Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka kviečia skaityti, 
dovanoti ir dalintis! Dovanoki-
me bibliotekoms knygas – įkve-
piančią, pamokančią, patarian-
čią, motyvuojančią literatūrą. 
Akcija „Knygų Kalėdos“ skati-
na bendrauti ir dalytis knygo-
mis su tais, kuriems jų trūksta, 
dalytis ta knyga, kuri kažkuriam 
skaitytojui parodys naujus ke-
lius, atvers gražesnius horizon-
tus. Tikime, kad net ir pačiuo-
se skurdžiausiuose namuose 
gali gyventi knyga, įkvepianti 
savo skaitytojus – vaikus, tėvus 
ar net visą šeimą – keisti savo 
gyvenimą taip, kaip jiems nori-
si. Akcija „Knygų kalėdos“ šiais 
metais vyksta lapkričio 14-sau-
sio 6 dienomis.

Druskininkų viešosios 
bibliotekos informacija

Užuojautos

Sau į kelią neėmiau aš nieko, 
Viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. 
(Just. Marcinkevičius)

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Rimantą Palionį.

Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centro kolektyvas

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka.

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Rimantą Palionį dėl mylimo Tėvelio mirties. 

Druskininkų savivaldybė 

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiu Rimantą Palionį.

Danutė Jankauskienė

Nebeišgirsite jau daugiau tėvelio balso, 
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti. 

Užgeso mielos akys, 
Nusviro darbščios rankos, 

Ir paliko vien sielvartas širdy.

Nuoširdžiai užjaučiame Rimantą Palionį, 
mylimam Tėveliui mirus.

Druskininkų gidų asociacija

Nebežvelgs pro langą jau mamytės akys,
Nebelauks jau niekad mylima širdis.

Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
Ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.

 
Nuoširdžiai užjaučiame Janutą Chalitovą, mirus Mamai.

DNSB „Gojus“ kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Žibūdą.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame Laimą Juralevičienę, mirus brangiai Mamai. 

Centro „Dainava“ darbuotojai

Kapų tyla ir juoda žemė amžinam poilsiui priglaudė 
Adelę Paliulienę. 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Jos artimiesiems; dukrai Akvilei, sūnui Andriui 

ir vyrui Juozui.

O. Gudavičienė, 
L., T. ir A. Juozapavičiai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Laimą Juralevičienę.

 
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų savivaldybės 1-ojo 
notarų biuro notarą Juozą Paliulį, mirus žmonai.

Tomas, Janina, Petrutė, Vitana

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys.

Nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Žūkienę dėl Tėvelio mirties.

Ivanauskai, Z. Ir R. Vitkauskai

Skaudžią netekties valandą, nuoširdžiai užjaučiame 
Moniką Žėkienę, mirus mylimai seseriai.

Ricielių kaimo buvusio ansamblio „Nendrelė“ moterys

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant 
viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ 

partnerių atstovai viešėjo Osle, Norvegijoje

Lapkričio 14-17 dienomis 
pirmojo vizito  į Norvegi-
jos partnerio instituciją Osle 
vyko projekte dalyvaujantys 
Druskininkų savivaldybės in-
vesticijų ir turto valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Jurgita Rudienė bei Druski-
ninkų švietimo centro pro-
jektų koordinatorius Dona-
tas Savukynas. Pagrindinis 
vizito į Norvegiją tikslas – iš-
gryninti Socialinės klaste-
rystės kompetencijų mode-
lio parengimo etapus, kurio 
pagrindu turės būti pareng-
tas Socialinės klasterystės 
kompetencijų modelis. Inten-
syvūs susitikimai su projekto 
partneriu ir jo atstovais, dis-
kusijos ir aptarimai, darbas 
grupėmis leido išgryninti So-
cialinės klasterystės kompe-
tencijų modelio svarbiausius 
etapus, kurie, kaip pagrin-
das, bus naudojamas, kuriant 
modelį ir organizuojant virtu-
alius mokymus bei mokymų 
renginius.

Vizito metu projekto partnerių 
atstovai turėjo galimybę ne tik 
pasidalinti gerosiomis patirtimis 
dėl darbuotojų kvalifikacijos kė-

limo būdų, bet ir susipažinti  su 
projekto Norvegijos skėtinės or-
ganizacijos „Flexible Education 
Norway“ turima patirtimi, plėto-
jant socialinę klasterystę vieša-
jame sektoriuje. 

Buvo aptartos ir tolesnės ben-
dradarbiavimo galimybės, Nor-
vegijos ir Lietuvos partnerių vi-
zitai, mokymosi programos bei 
siekiami bendri rezultatai. Kito 
vizito metu dalyviams iš Lietu-
vos planuojama daugiau prak-
tinių susitikimų savivaldybėse, 
perimant  gerąją patirtį: kaip 
bendradarbiauti,  kuriant tin-
klus su įvairiomis organizacijo-
mis, daugiau išgirsti ir pamatyti 
viešųjų įstaigų sėkmės pavy-
džių, bendradarbiaujant ir vys-
tant  socialinę klasterystę.  

Ši išvyka yra Lietuvos edu-
kologijos universiteto projekto 
„Tvarios plėtros skatinimas sti-
prinant viešojo sektoriaus so-
cialinę klasterystę“ dalis. Pro-
jekto tikslas – prisidėti prie 
regioninės politikos tikslų įgy-
vendinimo, perteikiant Norve-
gijos Karalystės žinias ir gerą-
ją patirtį Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių insti-
tucijoms, skatinant tvarią plėtrą 

ir stiprinant viešojo sektoriaus 
gebėjimus, bendradarbiavimą ir 
socialinę klasterystę tarp vietos 
ir regionų partnerių.

Projektas finansuojamas 
pagal 2009–2014 m. Norve-
gijos finansinio mechaniz-
mo programą LT10 „Gebėji-
mų stiprinimas ir institucinis 
valstybės, paramos gavėjos, 
ir Norvegijos viešųjų institu-
cijų, vietos ir regioninės val-
džios bendradarbiavimas“.

Projekto partneriai: Lietu-
vos edukologijos universite-
tas, Fleksibel utdanning Nor-
ge, Biržų rajono savivaldybė, 
Biržų rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras, 
Prienų rajono savivaldybė, 
Prienų globos namai, Drus-
kininkų savivaldybė, Druski-
ninkų švietimo centras, Ute-
nos rajono savivaldybės 
administracija, Utenos A. ir 
M. Miškinių viešoji bibliote-
ka, Vilniaus Dizaino kolegija, 
VšĮ Gintarinė akademija, Lie-
tuvos demokratiškumo ugdy-
mo  kolegija.

Druskininkų švietimo 
centro informacija

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ dalyviai viešėjo Osle/Asmeninio archyvo nuotrauka
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V. Matkevičius: „Sporto centro veikloje – pirmenybė 
druskininkiečių poreikiams“

„Sportas gyvena Druskinin-
kuose!“ – toks šūkis kasdien 
lydi Druskininkų sporto centro 
veiklą, čia dirbantį kolektyvą, 
sportuojančius druskininkie-
čius, kurorto svečius ir profe-
sionalius sportininkus. Kalbė-
damas apie intensyvią Sporto 
centro veiklą, įstaigos direk-
torius Vilmantas Matkevičius 
juokauja, kad, jei darbo savai-
tėje būtų trys šeštadieniai, cen-
tras juos neabejotinai užpildy-
tų veikla: „Mes džiaugiamės, 
kad Sporto centras nuolat, ir 
ypač savaitgaliais, yra užim-
tas. Tai rodo, kad daug žmo-
nių nori sportuoti ir kad esa-
me vieni kitiems reikalingi. 
Todėl mes, centro darbuotojai, 
ir toliau sieksime, kad būtų pa-
tenkinti visų įvairaus amžiaus 
sportuojančių druskininkiečių 
bendruomenės norai ir lūkes-
čiai – jie yra tarp Sporto centro 
veiklos prioritetų. Labai džiau-
giuosi, matydamas, kad Spor-
to centro erdvėmis naudojasi ir 
bočiai, ir Trečiojo amžiaus uni-
versiteto lankytojai, ir moks-
leiviai, ir visi druskininkiečiai, 
norintys būti fiziškai aktyvūs, 
palaikyti gerą sveikatą. Smagu,  
kad jau dveji metai sugebame 
išlaikyti Sporto centre sportuo-
jančius 300 vaikų. Jų nemažė-
ja!“, – sakė V. Matkevičius. 

Legendinės krepšinio komandos 
„Statyba“ krepšininkas V. Matkevi-
čius, dvidešimt trejus metus gyve-
nęs ir dirbęs Vokietijoje, šios šalies 
sportinėje visuomenėje buvo gerai 
žinomas krepšininkas ir treneris. Į 
Lietuvą prieš keletą metų V. Mat-
kevičius sugrįžo, įgijęs ir daug va-
dybinės patirties: „Tai jau praeitas 
mano gyvenimo etapas, tačiau įgy-
tą patyrimą galiu sėkmingai nau-
doti dabar, dirbdamas dabartinė-
se pareigose“. Druskininkų sporto 
centrui, kuris koordinuoja sportinę 
veiklą Savivaldybėje, organizuoja 
įvairių sporto šakų varžybas, turny-
rus, žaidynes, sveikatingumo ren-
ginius, sporto šventes ne tik Sa-
vivaldybės bendruomenei, bet ir 
šalies bei užsienio sportininkams, 
komandoms, jis pradėjo vadovauti 
prieš dvejus metus. 

– Kuo labiausiai džiaugia-
tės šiandien, praėjus dvejiems 
Jūsų vadovavimo Sporto cen-
trui metams?

– Pirmiausia, žinoma, džiau-
giuosi kolektyvu. Buvęs Sporto 
centro vadovas, dabartinis Spor-
tininkų rengimo centro Druskinin-
kuose direktorius Julius Matulevi-
čius paliko ne tik gerai sutvarkytą 
Sporto centro infrastruktūrą, bet 
ir tvirtai suburtą, atsakingų, my-
linčių ir išmanančių savo darbą 
žmonių komandą. Svarbu, kad 
J. Matulevičius visuomet suteikia 
kolegišką, dalykinę pagalbą, ku-
rios kartais kreipiuosi.

Labai vertinu, kai darbuotojai 
atsakingai, savarankiškai vykdo 
jiems priklausančias užduotis, 
prisiima atsakomybę pagal savo 
funkcijas priimti sprendimus. Ta-
čiau, iškilus problemoms, tai turi 
būti iš karto įvardijama, kad drau-
ge galėtume išsiaiškinti, kam, ko-
kia ir kur reikalinga pagalba. O 
mano užduotis – padėti kolekty-
vui susitvarkyti su iššūkiais ir at-
sakingai kontroliuoti visą bendrą 
darbo procesą.

Džiugina ir tai, kad Druskininkuo-
se turime nuoseklią poziciją spor-
to politikos atžvilgiu, sudarant są-
lygas aktyviai veiklai, pozityvus 
ir Savivaldybės vadovų požiūris 
į sportuojančiųjų bendruomenės 
reikalus.

Smagu, kad, visiems kartu dar-
niai dirbant, pavyksta įgyvendin-
ti visas naujas sportines idėjas. 
Šiemet Sporto centro iniciatyva 
buvo surengtos unikalios Drus-
kininkų mokyklų moksleivių pa-
lydėtuvės į vasaros atostogas 
– suorganizuotas dviračių žy-
gis. Druskininkuose pirmą kartą 
buvo surengtas krepšinio legen-
dų Angelės Rupšienės ir Jūra-
tės Daktaraitės vardo turnyras. 
Paraleliai vyko ir tradicinis tarp-
tautinis teisėjų seminaras, kuria-
me savo patirtimi dalinosi buvęs 
įžymus NBA žaidėjas ir teisėjas 
Ronnie Nunn. Manome, kad to-
kie renginiai ne tik patrauklūs, 
bet ir svarbūs tuo, kad jų metu 
jaunimas, ypač ieškantis autori-
teto ir pavyzdžio, gali gyvai ben-
drauti su sporto žvaigžde, išgirs-

ti sėkmės istoriją. Tai skatina ne 
tik domėtis sportu, bet ir ugdo, 
brandina asmenybę.

– Ar tokie renginiai mokami? 
Kur panaudojate gautas lėšas?

– Sporto centro renginiai nemo-
kami. Jų metu į Druskininkus su-
važiuoja daugybė sporto entuzi-
astų, visada atviros durys vietos 
bendruomenei ir kurorto sve-
čiams. Moksleivių vasaros atos-
togų metu, kai Sporto salė yra 
laisvesnė, atsiranda puiki galimy-
bė išnaudoti patalpas minėtiems 
renginiams. Pagal Savivaldybės 
tarybos nustatytas kainas, Spor-
to centras gali gauti pajamas už 
salės nuomą. Šios lėšos panau-
dojamos paties Sporto centro 
gerovei. Pavyzdžiui, investavo-
me į centro modernizavimą, siek-
dami, kad pastatas taptų energe-
tiškai efektyvus. Paskaičiuota, 
kad investicija atsipirks per dve-
jus metus. Sumažėjus elektros 
energijos sunaudojimui pasta-
te, atsiras galimybė sutaupytas 
lėšas panaudoti mūsų jaunimo 
sportinės veiklos vystymui.

– Gyvendamas ir dirbdamas 
Vokietijoje, sukaupėte įvairios 
patirties. Kokia ten sporto fi-
nansavimo sistema?

– Savivaldybės, vietos valdžia 
ten mažai ką remia. Yra klubų sis-
tema, rėmėjai, suinteresuoti vie-
na ar kita sporto šaka, jos propa-
gavimu ir vystymu. Sportas, net 
ir mažesniuose miesteliuose, pa-
našiuose į Druskininkus, yra vys-
tomas, tik minimaliai įsikišant ir 
padedant municipalinei valdžiai. 
Tenykštės savivaldybės teikia pri-
oritetus kitiems socialiai jautriems 
klausimams, kuriais turi būti pa-
tenkinami didesnių bendruome-
nės grupių interesai. Todėl labai 
džiaugiamasi, kad ir nedidele pa-
rama, pavyzdžiui, kai vietos savi-
valdybė suteikia galimybę naudo-
tis sale, stadionu, bėgimo takeliais.

– Kokie artimiausi Druskinin-
kų sporto centro planai?

– Dabar Sporto centre kultivuo-
jamos šešios sporto šakos: krep-
šinis, futbolas, rankinis, tinklinis, 

Sporto centro kolektyvas linki visiems druskininkiečiams geros sveikatos, aktyvaus poilsio, pakantumo vienas kitam, pozityvaus požiū-
rio ir santarvės kiekvienoje šeimoje/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

V. Matkevičius: „Sporto centro darbuoto-
jai ir toliau dirbs, kad būtų patenkinti visų, 
įvairaus amžiaus ir pomėgių sportuojančių 
druskininkiečių bendruomenės norai ir lū-
kesčiai“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kalnų slidinėjimas ir lengvoji atle-
tika. Tačiau ir Sportininkų rengi-
mo centras Druskininkuose spar-
čiai auga, todėl su Savivaldybės 
vadovais ir šio centro direkto-
riumi J. Matulevičiumi ieškome 
variantų, kaip paįvairinti mūsų 
Sporto centre kultivuojamų spor-
to šakų kiekį, išvystyti dar akty-
vesnę veiklą, nesuteikiant kažko-
kio ypatingo prioriteto nė vienai 
sporto šakai. Jau kitąmet, galu-
tinai įrengus Sportininkų rengi-
mo centrą Druskininkuose, at-
siras dar platesnė, įvairesnė 
sporto infrastruktūra. Tai pratur-
tins sportuojantį jaunimą galimy-
bėmis rinktis tokias sporto šakas 
kaip boksas, imtynės, plaukimas 
ir kitas. Todėl mes, atsižvelgda-
mi į sportuojančios bendruome-

nės poreikius, privalėsime sure-
aguoti į naują situaciją ir pasverti 
tam tikrų komandinių sporto šakų 
reikalingumą čia, Sporto centre.

O tarp artimiausių Sporto cen-
tre suplanuotų renginių, į ku-
riuos kviečiame visus druski-
ninkiečius palaikyti savo miesto 
komandas – krepšinio turnyras 
T. Mocevičiaus atminimui, ren-
ginys „Lietuvos krepšinio talen-
tai 2015“ ir kiti.

Sporto centro darbuotojams šie-
met organizuojama ir Kalėdinė iš-
vyka į Vilnių – trečiadienį stebėjo-
me „Lietuvos ryto“ ir „Alba Berlyn“ 
Europos taurės varžybas, apsilan-
kėme Katedros aikštėje, pasigro-
žėjoimės Kalėdų eglute.

– Kokia Jūsų paties dabar mė-
giamiausa sportinė veikla?

– Plaukimas ir mankšta su „TRX“ 
treniruokliais. Džiaugiuosi, kad gy-
venu Druskininkuose ir bet kada 
laisvu metu galiu išeiti pasivaikš-
čioti kad ir į mišką, pasimankštin-
ti. Artėja lygumų slidžių sezonas, 
ir, jei bus sniego, būtinai išnaudo-
siu galimybę slidinėti. 

Netrukus Kalėdos, todėl, pasi-
naudodamas proga, Sporto cen-
tro kolektyvo vardu linkiu visiems 
druskininkiečiams geros sveika-
tos, aktyvaus poilsio, pakantumo 
vienas kitam, pozityvaus požiūrio 
ir santarvės kiekvienoje šeimoje. 
Ir dar – dažniau šypsokimės vie-
ni kitiems!

Parengė Ramunė Žilienė

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

sveikina su Didžiosiomis 
metų šventėmis ir kviečia 
į „B“ kategorijos vairavimo 
kursus. 
Nauja grupė renkama 

gruodžio 29 d. 

Registracija tel.: 
8 652 77109, 8 685 00083, 

8 699 89299
arba el. paštu: 
mokykla@varnelio.lt
www.vairavimas.infoseka.lt
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Druskininkiečiai varžėsi dzūkiškos polkos varžytuvėse
Lapkričio 18 d. Varėnos kul-

tūros centre nušurmuliavo 
nuotaikinga šventė – dzūkiš-
kos polkos varžytuvės „Sma-
giausios polkos – smagiau-
sia pora“. Jose varžėsi poros 
iš Alytaus, Kaišiadorių ir Va-
rėnos rajonų bei Druskinin-
kų miesto. Gausiai susirin-
kusiems žiūrovams gerų 
emocijų nestigo, nes rengi-
nį dzūkiškai vedė šmaikštie-
ji vedėjai Rimutė Avižinienė 
ir Jonas Bajoriūnas iš Mar-
cinkonių, o scenoje šaunius 
šokėjus keitė ne mažiau šau-
nūs muzikantai ir folkloro an-
sambliai.

Šios varžytuvės, organizuoja-
mos kas dvejus metus ir sureng-
tos jau septintą kartą, kaskart 
sulaukia vis daugiau dalyvių. 

Šiais metais į varžytuves  susi-
rinko dvylika šokėjų porų. Jas 
vertino komisija: „drabnukės pol-
kos“ žinovas, grupės „By tik zyz“ 
muzikantas Daumantas Čepu-
lis, Druskininkų miesto kultūros 
centro etnografė, konsultantė 
Dzūkijos regiono ansambliams 
Lina Balčiūnienė, Varėnos kultū-
ros centro vyriausioji specialistė 
kinui ir parodoms, „drabnukės“ 
polkos žinovė ir mokytoja Vai-
da Naruševičiūtė bei Marcinko-
nių folkloro ansamblio daininin-
kė, „drabnukės“ polkos šokėja 
iš Marcinkonių Rožė Pačkaus-
kienė.

Pirmiausia šokėjai ištraukė šo-
kimo numeriukus ir tokia eiga 
šoko po du kartus. Kol šokė-
jai  smagiai šoko scenoje, žiūro-
vai rinko labiausiai jiems patiku-

sią porą.
Varžytuvėse Druskininkų sa-

vivaldybei atstovavo Janė Jur-
gelienė ir Antanas Zakarackas 
bei Marija Sušinskienė ir Anta-
nas Vavžinavičius iš Leipalingio. 
Jiems grojo armonininkas Kazi-
mieras Žilionis.

Komisija išrinko I-osios, II-
osios ir III-osios vietų laimėto-
jus bei keturių nominacijų lau-
reatus, o žiūrovai išrinko jiems 
patukusią šokėjų porą. Leipalin-
giškių šokėjų porai M. Sušins-
kienei ir A. Vavžinavičiui buvo 
įteikta nominacija „Geriems 
šokėjams nieks netrukdo“. Vi-
siems dalyviams buvo įteiktos 
padėkos ir atminimo medaliai.

Druskininkų kultūros 
centro informacija

Dzūkiškos polkos varžytuvėse Druskininkams atstovavo J. Jurgelienė ir A.  Zakarackas, 
M. Sušinskienė ir A. Vavžinavičius iš Leipalingio bei jiems akomponavęs K. Žilionisi/Drus-
kininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Kokias elektronines paslaugas teikia Druskininkų savivaldybė?
Siekiant populiarinti elektronines paslaugas ir sudaryti galimybes gyventojams jomis naudotis efektyviau, kiekvienas 

Druskininkų savivaldybės administracijos skyrius bendruomenei pristatys jų teikiamas elektronines paslaugas.
Į klausimus apie elektronines paslaugas atsako Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Juonienė. 

Kokias elektronines paslau-
gas teikia Druskininkų savival-
dybės Teisės ir civilinės metri-
kacijos skyrius?

Gyventojai, naudodamiesi inter-
netu, gali pateikti prašymus įregis-
truoti vaiko gimimą, santuoką, mirtį  
ar gauti  kitas elektronines  paslau-
gas. Elektroniniu būdu galima už-
sisakyti  net 22 Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus teikiamas 
paslaugas. Visą paslaugų sąrašą 
galima rasti metrikacijos paslau-
gų informacinėje sistemoje MEPIS 
(mepis.vrm.lt) arba Druskininkų sa-

vivaldybės tinklalapyje www.drus-
kininkai.lt esančiame elektroninių 
paslaugų reklaminiame skydelyje.

  Kur ir kaip galima pateikti 
elektroninį prašymą e-paslau-
goms gauti?

Gyventojas turi prisijungti prie 
metrikacijos paslaugų informaci-
nės sistemos MEPIS (mepis.vrm.
lt).  Prisijungti galima keletu būdų: 
per  elektroninę bankininkystę, su 
mobiliuoju elektroniniu arba elek-
troniniu parašu. Prisijungus reikia 
pasirinkti norimą gauti elektroninę 
paslaugą, dėl kurios bus teikiamas 
prašymas. Prašymo formoje būti-
na suvesti visus reikiamus duome-
nis ir užpildytą prašymą pateikti 
Druskininkų savivaldybei. 

Deklaruoti gyvenamąją vietą ga-
lima, prisijungus prie Elektroninės 
valdžios vartų portalo per tinklala-
pius: www.evaldzia.lt ir www.epa-
slaugos.lt arba per savo internetinę 
bankininkystės sistemą. Prisijun-
gus reikia pasirinkti skiltį GYVEN-
TOJAMS ir,  pasirinkus Gyvenamo-
sios vietos deklaravimo paslaugą, 
suvesti prašomus duomenis. Atkrei-
piame dėmesį, kad, deklaruojant 

gyvenamąją vietą nuosavybės teise 
jums nepriklausančiame būste, yra 
reikalingas būsto savininko prisijun-
gimas ir deklaracijos patvirtinimas. 

Ar teikiant prašymus dėl Tei-
sės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus teikiamų elektroninių 
paslaugų reikia įkelti papildo-
mus dokumentus?

Gali būti įvairiai. Informacija apie 
papildomus dokumentus pateikta 
informacinėje sistemoje, kiekvie-
nos paslaugos aprašyme. 

Kaip gyventojas žinos, kad 
prašymas pateiktas?

Pateikus prašymą, gyventojui į jo 
nurodytą elektroninį paštą bus iš-
siųstas elektroninis pranešimas 
apie paslaugos vykdymo eigą, ap-
mokėjimą, dokumento atsiėmimą. 
Kilus klausimų dėl elektroninių 
prašymų pateikimo, Teisės ir civi-
linės metrikacijos skyriaus specia-
listai padės išsiaiškinti problemas 
ir atsakys į iškilusius klausimus 
tel.: 8-313-53756,   8-313- 60745 
arba el. p.: ramute.j@druski-
ninkai.lt, janina.sinkeviciene@
druskininkai.lt.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Ramutė Juonienė. 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius teikia šias el. paslaugas:

-Įregistruoja vaiko gimimą;
-Įtraukia į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą;
-Išduoda gimimo liudijimą po įvaikinimo įregistravimo;
-Išduoda gimimo liudijimą po tėvystės (motinystės) nustatymo įre-

gistravimo;
-Išduoda gimimo liudijimą po tėvystės (motinystės) nuginčijimo įre-

gistravimo;
-Įregistruoja tėvystės pripažinimą;
-Patikrina duomenis, reikalingus santuokos prašymo pateikimui;
-Įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką;
-Įtraukia į apskaitą santuoką sudarytą bažnyčios nustatyta tvarka;
-Išduoda ištuokos liudijimą po santuokos nutraukimo;
-Įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką;
-Įregistruoja mirtį;
-Įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį;
-Anuliuoja civilinės būklės akto įrašą;
-Atkuria civilinės būklės akto įrašą;
-Papildo, pakeičia, ištaiso civilinės būklės akto įrašą;
-Pakeičia vardą, pavardę, tautybę;
-Išduoda pakartotinį liudijimą, civilinės būklės akto įrašo kopiją, 

nuorašą, išrašą, pažymą;
-Išduoda pažymą apie šeiminę padėtį;
-Išduoda pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie 

jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo 
gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;

-Išduoda pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtrau-
kimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

-Įtraukia asmenis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
-Gyvenamosios vietos deklaravimas ir išvykimas iš Lietuvos. 

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Šventiniam šurmuliui nuvilnijus
Rasa Vaisietienė, direktorė
Zita Valentukonytė, direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui

Kaip rašė F. Dostojevskis, be 
pozityvumo ir grožio daigų ne-
galima žmogui išeiti iš vaikys-
tės į gyvenimą, be pozityvumo 
ir grožio daigų negalima išleisti 
kartos į kelią. O pirmieji pozity-
vumo ir grožio daigai prasikala 
šeimoje, kai mama ir tėtis, sū-
puodami savo vaikelį, kalbina 
jį meiliausiais žodžiais ir niū-
niuoja jam lopšines. Šiek tiek 
paaugę mažyliai, vieni anks-
čiau, kiti vėliau, praveria ikimo-
kyklinės įstaigos duris. Ir kas 
juos pasitinka? Be abejo, švie-
sios grupių patalpos, spalvin-
gi žaislai ir ugdytojų, kuriems 
nuo šiol jie bus patys svarbiau-
si, šypsenos. Dabar jau dar-
želis dalinasi su tėveliais šią 
svarbią pareigą – puoselėti vai-
kuose pozityvumą ir grožį...

Lopšelis-darželis „Žibutė“ la-
bai atsakingai tai daro jau 45-rius 
metus. Puoselėtojų kolektyvas 
su metais keitėsi, bet pagrindinis 
tikslas liko toks pats. 

Nusprendę darželio jubiliejų 
švęsti visą savaitę, pedagogai 
apgalvojo, kokias mėgstamiau-
sias vaikų veiklas kiekvienai die-
nai numatyti, kad jose atsispin-
dėtų įvairios kompetencijos bei 
įgūdžiai, ir taip sudėliojo jubilieji-
nės savaitės dienų temas: „Gim-
tadienio gėlė“, „Muzikos šalyje“, 
„Sportuojam, dūkstam, pramo-
gaujam“, „Gimtadienio paštas“, 
„Gimtadienio kavinė“.

Pirmadienio rytmetis iš tiesų 
buvo labai darbingas: vaikai, pa-
sitelkę auklėtojas ir mamytes bei 
tėvelius, karpė, klijavo, lankstė, 
spalvino popierines „gimtadienio 

gėles“, kurios vėliau „pabiro“ iš 
ant koridoriaus sienos „prisiglau-
dusio“ didžiulio ąsočio ir nuraibu-
liavo įvairiomis spalvomis ir for-
momis per visą sieną, įspūdingai 
papuošdamos erdvę šventei… 

Pirmadienio vakarą vaikai na-
muose su tėveliais dar padarė 
„gėlyčių“ iš antrinių žaliavų – plas-
tikinių butelių, o antradienį, išėję 
į kiemą, „išaugino“  iš jų darželio 
pavadinimą.

Antrąją jubiliejinės savaitės die-
ną vaikus į Muzikos šalį kvietė Ba-
tuotas katinas (meninio ugdymo 
pedagogas Linas) ir Pepė Ilgako-
jinė (auklėtoja Rita). Kokios links-
mybės vaikų laukė salėje – sunku 
ir apsakyti: vaikai ir į vandenyno 
dugną nėrė, ir lėktuvu skrido, ir 
parašiutu leidosi, ir orkestre gro-
jo... O už tai, kad buvo tokie ak-
tyvūs ir linksmi, Pepė ir Katinas 
apdovanojo juos saldžiaisiais pri-
zais. Jūs ten nebuvote? Labai 
gaila... Buvo tikrai labai smagu!

Trečiadienio rytas įsuko vaikus į 
sporto ir pramogų sūkurį. Net ke-
turiose erdvėse vyko įvairaus po-

būdžio judriosios veiklos: didžioji 
salė tiesiog „sprogo“ nuo vyres-
niųjų ir priešmokyklinės grupių 
sirgalių šūksnių, palaikiusių savo 
bendraamžių bei tėvelių koman-
das per futbolo turnyrą Darželio 
taurei laimėti; mažojoje ir meno 
mokyklos salėse, vadovaujami 
kūno kultūros pedagogės Editos, 
smagiai sportavo lopšelio ir jau-
nesniojo amžiaus vaikai. „Varpe-
lio“, „Ežiuko“ ir „Pelėdžiuko“ gru-
pės iškeliavo į Jaunimo užimtumo 
centro (JUC) salę pasižiūrėti Kau-
no lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 
pedagogų komandos edukacinio 
pasirodymo „Piktieji Gargamelio 
kerai ir kiti smurfų nuotykiai“, o po 
šio pasirodymo dar buvo pakvies-
ti pasimankštinti, vadovaujant vi-
suomenės sveikatos biuro ir JUC 
specialistams.

Visi darželį lankantys vaikai tą-
dien gavo darželio gimtadienio 
dovanų, o futbolo turnyrą laimė-
jusi „Boružėlės“ grupės komanda 
– didžiulę spindinčią Taurę! Atka-
klias ir azartiškas tėvelių koman-
dų varžybas laimėjo „Eglutės“ 

grupės komanda. 
Ketvirtadienį visu pajėgumu 

dirbo šventinis „paštas“: grupė-
se vyko gimtadieninių sveikini-
mo atvirukų gamyba. Kai atviru-
kai,  pilni nuoširdžiausių linkėjimų 
darželiui, jau buvo paruošti, juos 
bei namuose su tėveliais padary-
tus grupių vaikučiai nešė ir metė į 
pašto dėžę fojė (dabar juos gali-
ma perskaityti sveikinimų lentoje).

Popietę į salę rinkosi darželio 
darbuotojai: juos atokvėpio valan-
dėlei vaikų miego metu iš grupių 
išleido tėveliai – savanoriai, mie-
lai sutikę pasaugoti ramų vaiku-
čių miegą. Širdingas ačiū Jiems 
už tai. O salėje svaigiai elegišką 
nuotaiką dovanojo „Mikučio“ stu-
dijos išilginių fleitų konsortas, va-
dovaujamas Juozo Mikolainio. 

Ir pagaliau išaušo penktoji, iš-
kilmingoji jubiliejinės savaitės 
diena. Darželis virto „Gimtadie-
nio kavine“: visose grupėse at-
sidarė „konditeriniai cechai“, ku-
riuose vaikai „kepė“ gimtadienio 
tortus ir pyragus – vieni su bana-
nais, kiti su vafliais, dar kiti raga-
vo duonelių „tortą“... Po atsakingo 
ir kruopštaus darbo savo veiklos 
produktais buvo iki valios pasigė-
rėta, o tada jau susėsta prie šven-
tiškai pasidengtų stalų, uždegti 
fejerverkai ir prasidėjo puota. La-
bai skanu valgyti pačių suteptus 
tortus, pačių papuoštus pyragė-
lius! Gimtadienis įvyko!

„Boružėlės“ grupė prieš „kavi-
nės“ atidarymą dar iškilmingai 
„įteisino“ jų grupės tėvelių darže-
liui padovanotą ir kiek anksčiau 
pasodintą jubiliejinį ąžuoliuką. 
Vaikai pakabino ant jo šiai progai 
skirtą lentelę, papuošė medelį po-
pierinėmis širdelėmis ir balionu ir 
kartu su meninio ugdymo moky-
toju Linu padainavo „Žemėj Lie-

tuvos ąžuolai žaliuos“. Ir dar pa-
sižadėjo kada nors, kai jau turės 
savo vaikų, atsivesti juos prie šito 
ąžuoliuko… 

Popietė jau priklausė suaugu-
siems – į šventiškai papuoštą salę 
skubėjo darbuotojai ir kviestiniai 
svečiai. Tikrieji darželio šeiminin-
kai – mažieji auklėtiniai – labai 
nuoširdžiai ir emocingai pasveiki-
no susirinkusius svečius ir „Žibutę“ 
su gimtadieniu. Sveikinimų, padė-
kos raštų bei dovanų buvo daug. 
Netrūko ir graudulio akimirkų, ir 
smagaus juoko. Juk prisiminimai 
sukelia įvairių emocijų, o jų per 45 
metus prisikaupė tikrai nemažai. 
Bet visi jie buvo tik gražūs…

Šventinis fejerverkas, spalvo-
mis ištryškęs penktadienio pava-
karę ir palydėtas jį stebėjusių vai-
kų, tėvų ir darbuotojų ovacijomis, 
lyg užbaigė dar vieną darželio gy-
vavimo laikotarpį ir pradėjo kitą, 
kuris tikriausiai atneš naujų iššū-
kių, išbandymų, naujų programų 
ir projektų, tačiau, kaip ir iki šiol, 
bus kupinas bendruomenės na-
rių geranoriškumo, kūrybiškumo 
ir nuoširdaus bendradarbiavimo.

Šventė baigėsi, bet kad ji įvyktų, 
didelis būrys žmonių įdėjo daug 
pastangų ir širdies šilumos. AČIŪ 
darbuotojams ir vaikams, puošu-
siems darželio erdves. Nuoširdus 
AČIŪ tėvelių atstovams, leidu-
siems pedagogėms ir jų padėjė-
joms kelias popietes atitrūkti nuo 
darbo ir perėmusiems ugdymo 
naštą ant savo pečių. Dėkojame 
visiems – pavieniams asmenims 
ir įmonėms, parėmusiems mūsų 
šventę darbais, patarimais, mate-
rialiniais dalykais, atėjusiems pa-
sveikinti ir pabuvusiems kartu. Be 
Jūsų ši šventė nebūtų buvusi to-
kia nuostabi. Bendrystė su Jumis 
– gražiausia dovana.

Druskininkų turizmo naujovės – parodoje „TT Warsaw 2016“
Tuo metu, kai Palenkės krašto 

gyventojai aktyviai lankosi Drus-
kininkuose, Varšuva vis dar ne-
daug apie mus žino. Siekda-
mas plačiau paskleisti žinią apie 
Druskininkus, lapkričio 24-26 
dienomis VšĮ Druskininkų turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
organizavo kurorto pristatymą 
tarptautinėje turizmo parodo-
je „TT Warsaw 2016“. Kartu su 
Druskininkų TVIC, parodoje dir-
bo: Druskininkų vandens parko, 
sanatorijų „Belorus“, „Draugys-
tė“, „Eglė“, „Grand SPA Lietuva“, 
Grūto ir ONE parkų, viešbučių 
„Pušynas“, „Regina“ ir „Simpati-
ja“ atstovai. Parodos metu buvo 

vykdoma Druskininkų vandens 
parko loterija, kurios visi bilietai 
– laimingi.  

Dažnas Druskininkų stendo 
lankytojas sakė, kad jam mūsų 
kurortas asocijuojasi su Van-
dens parku, sanatorinių gydy-
mu arba tarpukario laikotar-
piu, kai Druskininkuose lankėsi 
maršalas J. Pilsudskis. Paro-
dos metu Varšuvos gyventojai 
turėjo progą papildyti savo ži-
nias apie Druskininkuose teikia-
mas paslaugas. Daugelis pirmą 
kartą išgirdo apie „Lynų kelią“, 
„Snow Arena“ ir kitas Druskinin-
kų naujoves. 

Parodai pasibaigus, rekla-

ma Lenkijoje bus tęsiama, pa-
sitelkiant kitas rinkodaros prie-
mones.  Viena iš jų – naujas 
Druskininkų turizmo ir verslo in-
fotmacijos centro puslapis len-
kų kalba socialiniame tinkle 
„Facebook“. Puslapyje pavadi-
nimu „Uzdrowisko Druskienni-
ki“ (Druskininkų kurortas, lenk.) 
jau skelbiami kurorte vykstan-
tys renginiai, Druskininkų turiz-
mo objektų naujienos ir pasiū-
lymai. Norintieji pranešti apie 
savo paslaugas lenkų auditorijai 
gali siųsti informaciją elektroni-
niu paštu: information@druski-
ninkai.lt su prierašu „lenkiškam 
„Facebook“ puslapiui“.

Apie kurorto paslaugas – verslo misijoje „Buy Lithuania“
Lapkričio 29-gruodžio 2 dieno-

mis Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centras pristatė 
Druskininkų kurorto paslaugas 
kasmetiniame renginyje „Buy Li-
thuania 2016“, jau tryliktoje Kon-
taktų mugėje, kurios metu už-
sienio kelionių organizatoriams 
Lietuva buvo pristatoma kaip 
patraukli ir perspektyvi kelionių 
kryptis. 

Šiemet verslo misijoje „Buy Li-
thuania“ dalyvavo daugiau kaip 
50 turizmo profesionalų iš Bal-
tarusijos, Belgijos, Danijos, Es-
tijos, Italijos, Izraelio, Jungtinės 
Karalystės, Latvijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Švedi-

jos ir Ukrainos. Jiems prisistatė 
daugiau nei šimtas užsiregistra-

vusių Lietuvos turizmo paslaugų 
tiekėjų: atvykstamojo turizmo Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro informacija

Lopšelis-darželis „Žibutė“ smagiai pasitiko 45-ąjį jubiliejų/Lopšelio-darželio „Žibutė“ ar-
chyvo nuotrauka

Kartu su Druskininkų TVIC, parodoje dirbo Druskininkų vandens parko, sanatorijų „Be-
lorus“, „Draugystė“, „Eglė“, „Grand SPA Lietuva“, Grūto ir ONE parkų, viešbučių „Pušy-
nas“, „Regina“ ir „Simpatija“ atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras pristatė Druskininkų kurorto paslau-
gas kasmetiniame renginyje „Buy Lithuania 2016“/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

organizatorių, apgyvendinimo, 
maitinimo ir SPA paslaugų tei-
kėjų, Lietuvos turizmo informa-
cinių centrų atstovų.

Po lapkričio 29 d. viešbuty-
je „Crowne Plaza“ surengtos-
Kontaktų mugės renginio daly-
viai buvo pakviesti sudalyvauti 
pažintiniuose turuose po Lietu-
vą. Dviejų dienų trukmės marš-
ruto „Lietuvos SPA kurortai“ 
metu Lietuva buvo pristatoma 
kaip patraukli ramaus poilsio ir 
unikalių pramogų vieta. Užsie-
nio svečiai aplankė daugiau nei 
dešimt SPA paslaugas teikian-

čių viešbučių Druskininkuose ir 
Birštone, turėjo galimybę įver-
tinti jų kokybę. Druskininkuo-
se užsienio turizmo profesio-
nalai taip pat aplankė vienintelį 
pasaulyje šakočių muziejų, ku-
riame patys galėjo išsikepti šio 
skanėsto.

Turizmo verslo misija „Buy Li-
thuania“ kasmet rengiama nuo 
2003 m. Per trylika metų Lietu-
va kaip kelionių kryptis „Buy Li-
thuania“ metu buvo pristatyta 
jau daugiau nei tūkstančiui už-
sienio kelionių organizatorių ir 
agentūrų.
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MB „Mileipas“ kokybiškai 
pjauna medieną profesionaliu 
gateriu. Galime pjauti ir Jums 

reikiamoje vietoje. 
Parduoda įvairią statybinę 

medieną
Tel. +370 659 32055

PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
   www.juozomalkos.lt

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

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

Starterių, generatorių 
remontas.

Neravų g. 32
Tel. 8 650 66517

Kviečiame apsilankyti 
odontologijos kabinete!
 SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Taikomos 
nuolaidos procedūroms. Nu-
skausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsul-
tacija nemokama!

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

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

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys, 
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

Siūlau gerai apmokamą namo tvarkytojos (-o)  
darbą. Pageidautina: amžius nuo 35 iki 50 m.,  
panašaus darbo patirtis. Teirautis tel.: 8 671 23211.

Parduodame sausas pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Atliekame visus apdailos darbus. 
Tel. 8 657 50460

Parduodu malkas skaldytas 
arba kaladėmis. Atvežu 
nemokamai. Tel.: 8 601 46179

Pirkčiau žemės ūkio paskirties žemę. 
Gali būti apleista. Tel. 8 685 35335

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Tel. 8 608 33221

Statome, taisome šildymo krosneles, pačius ir 
kaminus. Tel. 8 606 33266

Nemokamas dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu, pristatymas ir pajungimas.

Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l 
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,

angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.
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Asmeniniai skelbimai
Mažai naudotas kavos aparatas „Bosch“. 
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 625 72559

Dviejų durų spinta už 100 Eur, dekoraty-
vinis staliukas gėlei, miegamojo spintelė, 
gėlė Dracena 160 cm už 15 Eur, kelionės 
lagaminas, vilnoniai pledai, vilnonis kili-
mas, užuolaidos (naktinės ir dieninės), 
šviestuvai. Tel. 8 600 38695

Baltos spalvos švarkelis (kailinukai). Tinka 
jaunajai. Kaina – 25 Eur.  
Tel. 8 656 94211

Varinis lankstomas kabelis (20-25 m.) po 2 
Eur/1 m; židinys „Vienybė“ už 50 Eur. Tel. 
8 675 61036

3 dalių sekcija už 95 Eur; 2 foteliai už 20 
Eur; šviestuvas 5 lempų už 25 Eur; kera-
mikinis šviestuvas už 10 Eur; veidrodis su 
spintele ir stalčiais už 25 Eur; indų džiovy-
klė už 7 Eur; sieninės pakabos po 5 Eur; 
sofa-lova už 15 Eur; krepšys ant ratų už 5 
Eur; 4 dalių spinta su antresolėmis už 100 
Eur. Tel. 8 313 54555

Mažas šaldytuvas „Saratov“, Lentvario 
gamybos kilimas (2x3 m.).  
Tel. 8 (313) 54498

Elektrinis vokiškas stuburo masažuoklis. 
Tel. 8 (313) 42064

3 stalinės lempos, kavos malimo malūnė-
lis, bulvių tarkavimo mašina, naujas kavos 
virimo aparatas, šviesios spalvos stalas, 
2 ąžuolinės kėdės, briedžio ragai (2 vnt.), 
rusiškos kasetės, radio imtuvai. Tel. 8 605 
77543

Šaldytuvas „Electrolux“ (A klasė) už 100 
Eur; automatinė skalbimo mašina „Beko“ 
už 80 Eur; „Privileg-Electrolux“ (silent 
system, 6 kg.) už 150 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Gelių stovelis, pietų stalas su kėdėmis, 
komoda-sekreteras, sofa, šviestuvas, 
Bra, svetainės baldų komplektas, supama 
kėdė. Tel. 8 612 09648

Išskleidžiamas pietų stalas, kavos staliu-
kas, odinis svetainės komplektas, staliuką 
gėlėms, sekcija, indauja, servizas, kėdės, 
prieškambario ąžuoliniai baldai. Tel. 
860628422

Labai geros būklės kampinis rašomasis 
stalas (152x172x56 cm, 76 cm aukštis) su 
2 spintelėm, vieta klaviatūrai, buko spal-
vos, tinka biurui.  
Tel. 8 686 66683

Planšetinis kompiuteris „Apple Ipad 3 
mini“, Retina, Wi-Fi-celular, 32 GB, dedasi 
kortelė, galima naudoti kaip telefoną. 
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 604 64258

Agavos ir alijošiai. Tel. 8 617 17886

Puikios būklės 2 dviračiai „Bulls“ iš Vokie-
tijos po 150 Eur. Tel. 8 623 53377

Miežiai. Kaina – 50 kg./7 Eur.  
Tel. 8 682 69738

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

2,7 kub. m. statinė ir 2 dujų balionai. Tel. 
8 648 92746

Parduodu televizorių LG (įstrižainė 51 cm) 
už 10 Eur; pasaulinės fantastikos lobyno 
knygos po 0,5 Eur.  
Tel. 8 675 57873

Paukščių pešykla. Kaina – 460 Eur.  
Tel. 8 620 60235

20 L metaliniai kanistrai. Kaina – 1 vnt./6 
Eur. Tel. 8 611 21491

Naujas mobilus telefonas „Swiss One 
1230“. Kaina – 15 Eur. Tel. 8 656 20419

Akvariuminės žuvytės gupijos. Kaina – 
0,5-1 Eur. Tel. 8 675 57873

Naudotas šaldytuvas „Beko“, televizorius 
„Samsung“ ir 2 dujų balionai.  
Tel. 8 682 08399

Žieminė moteriška natūralaus avikailio 
odinė (M dydžio) striukė. Kaina – 110 Eur. 
Tel. 8 612 75453

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos pro-
duktus 

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Jaunos avys auginimui ir mėsai.  
Tel. 8 621 64692

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario butas Ateities g., 6 aukšte iš 
9, yra liftas, balkonas. Kaina – 18000 Eur. 
Tel. 8 686 20463

2 kambarių 40,8 kv. m, butas su baldais, 
2 aukšte iš 5 Leipalingyje, renovuotame 
name parduodamas arba išnuomojamas  
Tel. 8 616 93931  

2 kambarių 35 kv. m. butas 5 aukšte iš 5 
Gardino g. 36. Visiškai įrengtas. Kaina – 
17000 Eur. Tel. 8 649 00003

2 kambarių butas 1 aukšte (su atskiru 
įėjimu) Gardino g. Kaina – 21000 Eur. Tel. 
8 682 47212

2 kambarių 51 kv. m. butas 4 aukšte iš 5 
Veisiejų g. (šalia darželio „Žibutė“), galima 
su baldais. Kaina – 31000 Eur. Tel. 8 (313) 
54555

3 kambarių 70,4 kv. m butas Ateities g., 4 
aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

3 kambarių 56 kv. m butas Veisiejų g. 1 
aukšte iš 5. Tel. 8 618 06175

10 a sklypas Veisiejuose, sodų bendrijoje 
„Svarainis“, yra geodeziniai matavimai. 
Tel. 8 698 05758

12 a namų valdos žemės sklypas Neravų 
kaime. Atlikti geodeziniai matavimai. Kai-
na – 10500 Eur. Tel. 8 687 29055

6 a sodo sklypas Jaskonyse, sodų bendri-
joje „Migla“, yra elektra. Kaina – 8700 Eur. 
Tel. 8 612 20142

Parduoda mišką ir medieną

Malkos kaladėlėmis. Kaina – 1 kub. m/18 
Eur. Tel. 8 687 55017

Parduodama  sausa statybinė mediena 
.Tel. 8 686 17277

Beržinės, alksninės ir pušinės (žalios) 
malkos. Atvežame nemokamai.  
Tel. 8 639 31974

Parduodami automobiliai ir jų dalys

Volvo V70 2007 m. (2.4 TDI, 120 
kW, naujos padangos, daug privalu-
mų, TA iki 2018.05) Kaina - 3500 Eur.  
Tel. 8 615 77399

„Škoda Superb“  2004 m.,  96 kW, 19 TDI. 
Kaina –  3500 Eur.  
Tel. 8 686 41953 

„Audi 100“ 1991 m., 85 kW, benzinas-du-
jos, TA iki 2018.07. Kaina – 600 Eur. Tel. 8 
650 43057

„VW Passat Sport“  2004 m., 1,9 TDI, 96 
kW, kablys, TA  iki 2018.09. Kaina – 2200 
Eur. Tel. 8 656 25030

Parduodu žiemines ir universalias R14, 
R15, R16 padangas iš Švedijos.  
Tel. 8 606 28422

„Hyundai Tucson“ 2006 m., 2 L, benzinas, 
104 kW, pilkos „metatalic“ spalvos, me-
chaninė pavarų dėžė, elektrinis paketas, 
kablys, lieti ratlankiai, TA iki 2018.03. 
Kaina – 5200 Eur.  
Tel. 8 622 20246

„VW Golf“ 2000 m., universalas, 1,9 TDI, 
66 kW. Kaina – 1450 Eur.  
Tel. 8 675 83453

„Peugeot 406“ 2004 m., 1,9 L dyzelinas, 
pilkos spalvos, TA iki 2018.04.13. Kaina – 
1400 Eur.  
Tel. 8 612 20142

„Citroen C4“ 2007 m., 1,6 L benzinas, 
geltonos spalvos, TA iki 2017.09 mėn. 
Kaina – 1999 Eur. Tel. 8 611 16763

Parduodami įvairūs daiktai

Mažai naudota skalbimo mašina LG (in-
verterinis variklis, A+++, LED, 6 kg) už 150 
Eur. Tel. 8 615 77399

Naudotas šaldytuvas „Beko“ už 60 Eur; 
naudota viryklė už 30 Eur.  
Tel. 8 612 70213

Pirties vantos. Kaina – 2-3 Eur.  
Tel. 8 622 59267

2 kiaulės (iki 150 kg.). Kaina – 1 kg./1,80 
Eur. Tel. 8 686 95998

Sufalkų veislės avinas.  
Tel. 8 672 49828

Perka

Plokštelių grotuvą (patefoną) ir plokšteles. 
Tel. 8 673 56512

2-3 kambarių butą Druskininkuose arba 
Viečiūnuose. Tel. 8 623 53377

Mėsinės veislės telyčią ar veršelį augini-
mui. Tel. 8 612 54947

Tachtą su patalynės dėže.  
Tel. 8 682 08399

VAZ („Lada“) automobilį ir jo dalis.  
Tel. 8 614 66584

Keičia

2 kambarių butą Leipalingyje į 1 kambario 
butą Leipalingyje. Pageidautina 1-2 aukš-
te. Tel. 8 (313) 43175

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambarys, 3 kambarių 
bute. Tel. 8 677 19548

Išnuomojamas 1 kambario butas su atski-
ru įėjimu Gardino g.  
Tel. 8 611 48844

Išnuomojamas 2 kambarių butas „Saulės 
sonatos“ korpuse „DO“. Kaina – 280 Eur 
per mėnesį ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 
8 654 12484

Išnuomoja 3 kambarių butą 9 a. name Vei-
siejų g. (prie senos katilinės) su daliniais 
baldais. Tel. 8 600 84838  

Ilgam laikui išnuomoja 2 kambarių butą 
Ateities g. (2 aukšte iš 9) su daliniais bal-
dais. Kaina – 1 mėn./150 Eur + komunali-
niai mokesčiai. Tel. 8 620 70300

Išnuomojamas vienas kambarys 2 kamba-
rių bute Ateities g. Tel. 8 675 12030 

Išnuomojamas 1 kambario butas Gardino 
g. Tel. 8 650 16100

Išnuomojamas 2 kambarių butas su bal-
dais ir buitine technika Veisiejų g., ilgam 
laikui. Kaina – 1 mėn./150 Eur + komunali-
niai mokesčiai.  
Tel. 8 615 52979

Išnuomojamas 1 kambario 16 kv. m butas 
su visais patogumais ir buitine technika 
Šiltnamių g. Kaina – 1 mėn. /70 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 618 67244

Išnuomojamas 1 kambario butas Gardino 
g. 97. Kaina – 50 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 628 34979

Išnuomojamas 3 kambarių butas Veisiejų 

g. (prie buvusios katilinės) 9 aukšte su 
daliniais baldais. Tel. 8 600 84838  

Ieško darbo

Ieško vairuotojo darbo. Turi B, C kategori-
jas, 95 kodą. Tel. 8 621 78131

50 m. vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 673 86602

Statybininkas ieško darbo. Tel.: 8 656 
38881, 8 623 53348

Kiti

Gal kas gali padovanoti televizorių.  
Tel. 8 679 01669

Dovanoju kompiuterį su spausdintuvu. Tel. 
8 682 57013

Reikalingas meistras, sutaisyti siuvimo 
mašiną. Tel. 8 613 70474

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Į GARDINĄ – BE VIZŲ!
Parduodame INDIVIDUALIUS kelialapius į 
Gardino miestą (Baltarusijos Respublika). 
Informacija teikiama tel.: +370 687 26858; 

el. p.: gelme.laivas@gmail.com

PIGIAI parduodu:
beržines ir pušines 

(žalias) malkas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

Baldų gamyba Druski-
ninkuose pagal užsaky-
mus: virtuvės komplek-
tai nuo 284 Eur; spintas 
su aliuminio slenkamo-
mis sistemomis nuo 299 
Eur ir kiti baldai. Nuolai-

dos! Garantijos! Tel. 8 
626 90550, el. paštas: t-
compania@hotmail.com

Renginiai
Gruodžio 8 d. 16 val. Profeso-

rės  O. Voverienės knygos ,,Dalia 
Grybauskaitė – tautos Prezidentė” 
pristatymas (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)

Gruodžio 9 d. 16 val. Popietė 
,,Advento kelio šviesa“. Dalyvaus 
J. E. Šiaulių vyskupas E. Bartulis 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 13 d. 18 val. susitiki-
mas su aktoriumi Giedriumi Sa-
vicku. Diskusijos tema „Aš čia pro 
šalį ėjau“ (Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gruodžio 16 d. 18 val. Naujojo 
teatro spektaklis „Alter Ego“, rež. 
Š. Šulc. Renginys mokamas, dau-
giau informacijos tel.8 620 25162 
(Viečiūnų bendruomenės cen-
tras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai) 

PARODOS
E. K. Kriaučiūnaitės kūrybos 

darbų paroda „Tarp sapno ir pra-
budimo“ (M. K. Čiurlionio memo-
rialinis muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 35)

A. Nedzelskio tapybos darbų 
paroda ,,Vasaros paveiksliukai“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Paroda „Pažink savo kraštą 
su Druskininkų miesto muzieju-
mi“. Nuo gruodžio 13  d. – paroda 
„Druskininkų istorija dokumentuo-
se“ (Druskininkų miesto muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 59).

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos V. K. Jonyno dai-
lės skyriaus  baigiamųjų darbų 
paroda. Mokytoja G. Kupčinskie-
nė (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos vaikų kūrybos 
darbų paroda „Prieverpstės“,  mo-
kytoja  A. Kalėdienė (Viešosios 
bibliotekos Leipalingio padalinys, 
Alėjos g. 30, Leipalingis)
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„Arti Arti“ kviečia įsigyti lietuviškų prekės ženklų drabužių 
su tikromis šventinėmis nuolaidomis iki 25 proc.!. 

Pas mus rasite bambuko viskozės miego ir laisvalaikio drabu-
žių, kasdienių ir proginių suknelių, odinių rankinių ir medinių laikro-
džių, sidabro gaminių su perlais ir pusbrangiais akmenimis bei kitų  
mielų smulkmenų.

Perkantiems dovanosime nuolaidą kitam apsipirkimui. 
Maloniai lauksime jūsų Vilniaus al. 8, Druskininkuose.


