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Motinystė, papuošta penkių vaikų šypsenomis

„Mamyte, Tu graži
ir šviesi kaip
saulė...“

4 psl.

Raštingiausia šalies
mokinė – „Ryto“
gimnazijos
moksleivė Rusnė
Kuliešiūtė

5 psl.

Jelena ir Vitalijus Kisialeuskai augina penkis vaikus – Nikitą, Martiną, Maksimą, Avgustiną ir Kirilą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ramunė Žilienė
Sveikindamos su Motinos diena, prie druskininkietės Jelenos Kisialeuskos krūtinės priglus net penkios mažos, karšta
meile savo Mamytei plakančios
širdutės. Darnoje ir santarvėje
Jelena drauge su vyru Vitalijumi augina penkis vaikus: keturiolikmetį Nikitą, dvylikametį
Martiną, Maksimą, kuriam septyneri, ketverių metukų dukrytę Avgustiną ir prieš vienuolika
mėnesių gimusį dar vieną sūnelį – Kirilą.
„Tai mūsų širdukas, – sako Jelena. – Jo gimimas mums pakeitė visą gyvenimą. Kad jis gims su
širdies yda, jau žinojome, kai dar
jo laukiausi. Aišku, pirmas mūsų
klausimas buvo: „kodėl?..“. Tačiau
juk kiekvienam iš mūsų Dievas
duoda tiek išbandymų, kiek galime panešti. Kirilas mus, mūsų
šeimą dar labiau sustiprino. Mažylis jau ištvėrė dvi operacijas.
Patyrė insultą... Tikimės, kad sėkmingai sulauks trečiosios operacijos, kad komplikacijų išvengsime... Juk jis – mažasis stipruolis
mūsų! Gyvena... ir mes gyvename kartu su juo! Planuojame vasarą visi drauge įgyvendinti savo
šeimos svajonę – pakeliausime, nuvažiuosime į Vilnių, vaikai
nori pamatyti Dinozaurų pramogų parką.“
Keliauti Jelenos ir Vitalijaus šeimai – ne naujiena. Sostinėje yra
išmaišyti jau kone visi muzie-

jai. Jelena sako, kad Vitalijus yra
nuostabus žmogus, vaikams –
pats geriausias tėvas. Jiedu susipažino prieš 25-erius metus,
kai šventė Užgavėnes: „Kai išgirdau, kaip Vitalijus groja gitara ir dainuoja, supratau, kad tai
mano svajonių vaikinas. Tądien
lauke buvo žvarbu, šalta. Jis paėmė mane už rankų, norėdamas
sušilti – ir man pasirodė, lyg kažkokia šilta energija mus sujungė...
Po septynerius metus trukusios
ilgos ir gražios draugystės mes
susituokėme. Šių metų rugpjūčio
28-ąją švęsime jau aštuonioliktąsias mūsų jungtuvių metines. Vyras yra mano didžiausia atrama,
juo visiškai pasitikiu ir tada, kai jis
lieka su vaikais. Laimė – kai mes
visi kartu. Aš laiminga, kad turiu
tokią šeimą. O jei laiminga mama,
laimingi ir vaikai. Niekas taip nedžiugina mano širdies, kaip geri
atsiliepimai apie mūsų sūnus, kai,
nuėjusi į mokyklą, girdžiu apie
juos vien geras naujienas.“
Vyresnieji Kisialeuskų sūnūs ne
tik pažangiai mokosi, bet ir yra
puikūs šachmatininkai – namuose jau, regis, greit pritrūks vietos jų apdovanojimams bei garbės medaliams. Nikita noriai ir jau
nebe pirmus metus lanko šokių
būrelį. O Avgustinai vaikų darželyje labiausiai patinka piešti.
Savo vaikučius Jelena su Vitalijumi augino dviese, pasikeisdami, dirbdami pamaininį darbą.
Jelena sako, kad dabar jos profesija yra „mama“, nors ji ir turi pe-

dagoginį išsilavinimą, yra pradinių klasių mokytoja: „Teko šiek
tiek, vienerius metus, ir padirbėti pagal profesiją. Tais metais, kai
baigiau mokslus, Druskininkuose
buvo didelė bedarbystė. Džiaugiausi galimybe dirbti sanitare, o
pastaruosius dešimt metų dirbau
padavėja. Mes tik abu su vyru auginame vaikus; ir anksčiau, kad
nereikėtų samdyti auklės, dirbome pamaininį darbą. Tad, kol vienas dirbo, kitas namuose prižiūrėdavo vaikus. Vaikai, įpratę matyti,
kad arba mama, arba tėtis yra namuose, dažnai mus pavadindavo
„mapa“. Taip gyvenome, iki gimstant jaunėliui Kirilui. Dabar vėl esu
vaiko priežiūros atostogose, o Vitalijus man labai padeda. Vaikai
žino, kad jais vienodai rūpinasi ir
tėtis, ir mama“, – pasakojo moteris. Paklausta, ar nesunku auginti tokį būrį vaikučių, Jelena šypsosi ir sako, kad jai yra džiaugsmas
ir garbė būti penkių vaikų mama:
„Aš didžiuojuosi savo vaikais. Motinystė – tai didžiulis džiaugsmas,
didelė atsakomybė ir didelė laimė.
Būti mama man reiškia paprastai
gyventi moters ir mamos gyvenimą. Penki vaikučiai – tai daugiau įsipareigojimų, bet ir daugiau
įkvėpimo. Galiu net pasakyti, kad
mūsų vaikai yra mūsų su Vitalijumi mokytojai – jie moko mus kantrybės, ramybės. Teikia pilnatvę.
Motinystė mane pakeitė: tapau
lankstesnio būdo, kūrybingesnė. Augindama vaikus, drauge su
jais išmokau džiaugtis mažais da-

lykais, net pamiegojusi vos keletą valandų, jaustis kupina energijos. Supratau, kad dėl vaikų galiu
labai daug. Mano stiprybės šaltinis – vyras ir vaikai, dėl kurių aš
privalau stengtis, nenuleisti rankų, kaip bebūtų sunku. Visi drauge laikomės dienos režimo, visa
diena, visas laikas suplanuotas:
tiesiog nėra kada švaistyti laiko
veltui. Nors tapau jautresnė, tačiau drauge tapau ir stipresnė: išmokau besąlygiškai mylėti. O kai
gimė Kirilas, ėmėme branginti tiesiog kiekvieną minutę, kiekvieną
akimirką. Ir dėkoti už viską, ką turime. Pirmiausia už tai, kad turime
vienas kitą.“
Pasiteiravus, koks yra Jelenos ir
Vitalijaus šeimos santarvės šaltinis, moteris nedvejodama atsako,
kad tai yra vienybė: „Kuo daugiau
šeimoje būni kartu, kuo daugiau
praleidi laiko drauge, tuo tvirtesnė šeima. Jei namuose nėra kurio nors vaiko, kol jis grįžta, namai, rodos, tokie tušti... Mes visur
kartu – net ir parduotuvėje, ir banke, ir kirpykloje... Jau taip įpratome tvarkytis – visur drauge.“
Jelena įsitikinusi, kad šeimos
nariai – tai atskiros asmenybės,
kiekvienas su savo privalumais
ir trūkumais, tik nereikia stengtis
pakeisti kitą žmogų – keisti save
reikia, tada ir viskas aplink keisis
norima linkme. Moteris sako, jog
šeimoje svarbu, kad abu vienas
kitą mylintys žmonės būtų nuolankūs vienas kitam, mokėtų ir atsiprašyti, ir atleisti...

Pagerbti
druskininkiečių
sveikata ir gyvybe
besirūpinantys
medikai
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Augintinių
sveikata
Druskininkuose
rūpinsis Kurorto
veterinarijos klinika

16 psl.
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Brangios Mamos ir Močiutės,
Jūsų delnuose telpa visas pasaulis – mylinčiomis rankomis kuriate vaikų laimę ir
dovanojate jiems tai, kas gyvenime gražiausia.
Mamos šypsena ir ištarti žodžiai kaskart sušildo, padrąsina eiti pirmyn ir suteikia
jėgų. Ir būdami maži, ir jau suaugę, kiekvieną dieną iš Jūsų mokomės gerumo, atlaidumo, pasitikėjimo ir pagarbos.
Sveikindami Motinos dienos proga linkime giedros nuotaikos, stiprios sveikatos,
laimingų akimirkų artimųjų rate. Tegul Jūsų išdalintas gerumas ir šiluma dviguba
jėga sugrįžtų Jums vaikų pagarba, meile ir dėkingumu.

Su nepriklausomais ekspertais
– apie UAB „Druskininkų butų
ūkis“ veiklą ir jos tobulinimą

Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius

Su nepriklausomais UAB „Druskininkų butų ūkis“ veiklą įvertinusiais ekspertais aptarti
bendrovės darbo rezultatai bei jų efektyvinimo galimybes/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkuose – delegacija iš Makedonijos

Druskininkų savivaldybėje viešėjo delegacija iš Makedonijos finansų ministerijos/Dovilės Radzvilavičiūtės nuotrauka

Trečiadienį Druskininkų savivaldybėje viešėjo delegacija iš Makedonijos finansų ministerijos.
Svečiai,
kuriuos
lydėjo Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai, susitiko su Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja Violeta Grigoriene, Savivaldybės administracijos specialistais. Investicijų ir
turto valdymo skyriaus vedėjas
Algirdas Svirskas ir vyriausioji
specialistė Jurgita Rudienė pri-

statė Druskininkų istoriją, raidą,
įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti projektus.
Pagrindinė pažintinio vizito Lietuvoje tema – apskaita ir finansiniai klausimai.
Vizito metu svečiai iš Makedonijos supažindinti su vienu iš Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto pavyzdžiu: kaip
projekto finansinė informacija registruojama visose susijusiose institucijose nuo paramos gavėjo iki LR Finansų ministerijos.

Viečiūnų miestelio bendruomenė – viena iš aktyviausių
Druskininkų savivaldybėje. Be
tradicinių smagių šventinių renginių geranoriški viečiūniškiai
randa laiko padėti ir šalia esantiems senyvo amžiaus bendruomenės nariams. Prie šių gražių
darbų prisideda ir Druskininkų savivaldybė. Metų pradžioje
miestelio bendruomenė „Versmė“ Druskininkų savivaldybei
pateikė socialinės veiklos projekto paraišką. Gavusi savivaldybės finansavimą, bendruomenė, bendradarbiaudama su
seniūnija, kovo mėnesį pradėjo
socialinės veiklos projektą „Pagalba vienišiems Viečiūnų seniūnijos gyventojams“. Projekte numatyta veikla bus vykdoma
dešimt mėnesių.
„Viečiūnų bendruomenės vienas iš veiklos tikslų – didinti gyventojų žmonių užimtumą, geranorišką savitarpio pagalbą.
Šiam tikslui įgyvendinti organizuojamos veiklos, skatinančios
įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių. Viečiūnų seniūnijoje yra 14 procentų asmenų,

vyresnių nei 65 metų. Dažnai
vyresnio amžiaus žmonės gyvena vieni, retai lankomi vaikų, kai
kurie ir visiškai vieniši. Visi esame kaimynai, pažįstame vieni kitus ir norime padėti. Todėl, turėdami tikslą pasirūpinti sunkioje
situacijoje esančiais senyvo amžiaus gyventojais ir žmonėmis
su negalia, pradėjome įgyvendinti šį projektą“, – apie projekto pradžią pasakoja bendruomenės atstovai.
Šiuo metu yra sudaryta tikslinė
senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų, gyvenančių Viečiūnų seniūnijos teritorijoje, grupė. Į ją įtraukta
12 žmonių, kuriems ne tik vežama
karšta sriuba, bet ir skiriama daug
dėmesio ir laiko: bendraujama,
aptariama naujienos, jiems kylantys aktualūs klausimai. Su viečiūniškiais dirba projekto vykdytoja Onutė Lučinskienė, taip pat
numatyta į veiklas įtraukti dešimt
savanorių. Kaip sako projekte
dalyvaujantys viečiūniškiai, toks
žmogiškas bendravimas yra labai reikalingas, senoliai labai laukia savanorių, atvykstančių su šilta sriuba ir norinčių padėti.

Pavyzdžiu pasirinktas Druskininkų savivaldybės administracijos
įgyvendintas projektas VP3-1.1VRM-02-R-12-001 „Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra“.
Svečiams buvo pristatyta šio
projekto buhalterinė apskaita ir
kita finansinė bei projekto įgyvendinimo duomenų informacija. Po
susitikimo savivaldybėje svečiai
išvyko susipažinti su Druskininkais, apžiūrėjo svarbiausius turizmo objektus.

Praėjusį antradienį Druskininkų
savivaldybės vadovai, uždarosios
akcinės bendrovės „Druskininkų
būtų ūkis“ atstovai ir Valdybos nariai susitiko su nepriklausomais
bendrovės veiklą įvertinusiais
ekspertais ir aptarė bendrovės
darbo rezultatus bei jų efektyvinimo galimybes. Kelti ir druskininkiečių bendruomenei svarbūs
klausimai dėl daugiabučių namų
administravimo ir priežiūros, diskutuota apie renovacijos proceso
eigą, iššūkius, kalbėta apie komunikaciją, informacijos pateikimą gyventojams.
Susitikimo metu aptartos bendrovės veiklos funkcijos, teikiamų
paslaugų kokybė, pateiktos rekomendacijos dėl didesnio dėmesio
skyrimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimui ir minėtų objektų priežiūros organizavimui.

Dar viena svarbi susitikimo tema
– renovacijos proceso eiga. Susitikimo metu keltas klausimas apie
galimas rizikas ir būtinybę drausti
renovacijos proceso darbus. Apimtys daugiabučių namų administravimo ir renovacijos procese yra
labai didelės, todėl kartais susiduriama su rangovų parinkimo problema. Rangovai parenkami viešųjų pirkimų būdu, o tai, kaip jau
parodė patirtis, ne visada leidžia
pasiekti optimalų kainos ir darbų
kokybės santykį.
Susitikime kalbėta apie bendrovės ir gyventojų komunikacijos tobulinimą. Aptartos galimybės gyventojus efektyviau aptarnauti
ir visą reikiamą informaciją teikti, pasitelkiant elektronines sistemas. Tokiu būdu būtų galima tausoti ir bendrovės darbuotojų, ir
gyventojų laiką, o visą informaciją pateikti greičiau bei išsamiau.

Merui R. Malinauskui –
Savivaldybių kontrolierių
asociacijos padėka ir išskirtinis
medalis

Viečiūniškiai nuoširdžiai rūpinasi senyvo
amžiaus bendruomenės nariais

Merui R. Malinauskui įteiktas ir išskirtinis medalis, kurio briaunoje – Kontrolės ir audito
tarnybų šūkis „Veikime nepriklausomai, teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai“/
Romo Gurklio nuotrauka

Projekte dalyvaujantys viečiūniškiai
sako, kad senoliai labai laukia savanorių,
atvykstančių su šilta sriuba ir norinčių padėti/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę sušauktame Lietuvos savivaldybių asociacijos XXIII (LSA) suvažiavime
Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas, Marijampolės savivaldybės kontrolierius
Juozas Vaičiulis Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui, Druskininkų savivaldybės
merui Ričardui Malinauskui įteikė padėką už profesionalų darbą, atliekant Kontrolės ir audito
tarnybų veiklos peržiūrą, kons-

truktyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą audituojant Valstybės
viešųjų finansų panaudojimą savivaldybėse.
Padėka įteikta Kontrolės ir audito institucijos įkūrimo 25-erių
metų proga. Kartu su padėka
merui R. Malinauskui įteiktas ir išskirtinis medalis, kurio briaunoje
– Kontrolės ir audito tarnybų šūkis „Veikime nepriklausomai, teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai“.

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkų savivaldybėje lankėsi Baltijos moterų krepšinio lygos
čempionato atstovai
Savaitgalį Druskininkuose surengto Baltijos moterų krepšinio
lygos (BWBL) čempionato finalo ketverto turnyro dalyvių atstovus ir šių varžybų organizatorius
penktadienį priėmė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas bei jo pavaduotojas
Linas Urmanavičius. Susitikimo
metu svečiams pristatyti Druskininkai: kurorto istorija, įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti projektai, kalbėta apie Druskininkų
sporto infrastruktūrą, kuri puikiai
pritaikyta profesionaliam įvairių
šakų sportui.
Susitikime dalyvavo Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius, BWBL generalinis sekretorius Algimantas
Ivašauskas, valdybos narys Tomas Gaubys, lygos čempiona-

to vyriausiasis teisėjas Kęstutis
Skerys, Kursko „Dinamo“ (Rusija) vystymo direktorius Jevgenijus Zgonikovas, Torunės „Energa“ (Lenkija) klubo prezidentas
Maciejus Krystekas ir direktorė
Krystyna Bazinska-Michalowska,
Marijampolės „Sūduvos“ direktorius Deividas Jurkša bei vadybininkas Tautvydas Bobina.
Finalinės BWBL varžybos didžiausiame Lietuvos kurorte organizuotos penktą kartą.
Baltijos moterų krepšinio lygos
(BWBL) čempionato nugalėtojų
taurę ir aukso medalius iškovojo
Kursko „Dinamo-Farm“ (Rusija),
antrąją vietą laimėjo Estijos čempionės „FCR Media-Rapla KK“,
trečioji vieta atiteko nugalėtojos
titulą gynusiai Lietuvos čempionei
Marijampolės „Sūduvai“.

Druskininkų savivaldybės vadovai susitiko su Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL) čempionato finalo ketverto turnyro dalyvių atstovais ir šių varžybų organizatoriais/Dovilės Radzvilavičiūtės nuotrauka

LSA suvažiavime pabrėžtas savivaldybių siekis stiprinti jų savarankiškumą
Trečiadienį Vilniuje sušauktas XXIII Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) suvažiavimas,
kuriame pabrėžtas savivaldybių siekis stiprinti jų savarankiškumą ir įgauti daugiau įrankių, pritraukiant investicijas.
Suvažiavime LSA prezidentas,
Druskininkų meras Ričardas
Malinauskas teigė, jog, metų
pradžioje susitikus su ministrų
kabineto nariais, buvo akcentuota pagrindinė savivaldybių žinia:
norint, kad Lietuva neišsivaikščiotų, būtina stiprinti savivaldybių savarankiškumą, suteikti daugiau galių joms pačioms
imtis aktyvesnių veiksmų, skatinant regiono ekonominį augimą ir vietos bendruomenių verslumą, pritraukiant investicijas ir
kuriant naujas darbo vietas.

R. Malinauskas išskyrė būtinybę grąžinti savivaldybėms krizės metais atimtą jų biudžetų
pajamų augimo galimybę: jei finansinis prieaugis liktų savivaldybėms, jos būtų daug labiau
motyvuotos skatinti ūkio plėtrą savo teritorijose ir siekti kuo
daugiau užsidirbti pačios.
Jis taip pat akcentavo, kad savivaldybėms reikalingi didesni
įgaliojimai savarankiškai ir greitai priimti sprendimus, kurie būtini privatiems investuotojams.
Pasak LSA prezidento, tokius
sprendimus savivaldybės galėtų daryti turėdamos teisę disponuoti valstybės žeme.
LSA prezidentas taip pat pabrėžė pastaruoju metu opią pasitikėjimo savivalda problemą,
nors savivaldybės ne kartą įro-

dė, jog geba susitvarkyti su
joms patikėtomis užduotimis.
Pavyzdžiui, joms perėmus socialinių pašalpų mokėjimą, sistema tapo daug efektyvesnė – per
kelerius metus pavyko išgryninti
tikruosius pašalpų gavėjus, suaktyvinti bendruomenių veiklą,
išplėsti visuomenei naudingų
darbų vykdymą.
„Vienas esminių būdų stiprinti
savivaldos ir centrinės valdžios
abipusį pasitikėjimą yra įgyvendinti pilotinius projektus, pabandyti, kaip viena ar kita naujovė
veiks, pasimokyti iš galimų klaidų, įtvirtinti veiksmingas priemones. Tokį kelią mes siūlome
dažnai, tačiau ne visuomet būname išgirsti,“ – teigė R. Malinauskas. Kaip be tinkamo pasiruošimo įgyvendintų naujovių

ar reformų pavyzdžius jis pateikė prie savo tikslų nepriartėjančią dvinarę komunalinių atliekų
rūšiavimo sistemą bei vaikų globos namų pertvarką.
LSA prezidentas kalbėjo ir apie
pastaruoju metu nerimą keliančią tendenciją silpninti vietos
savivaldos institucijų savarankiškumą, pavyzdžiui, siekiant
uždrausti vidaus sandorius. Pasak jo, be reikalo formuojama
nuostata, kad vidaus sandoriai
yra neigiamas dalykas, iškreipiantis sąžiningą konkurenciją.
„Negalime pamiršti, kad savivaldybės, vykdydamos savarankiškąsias funkcijas, turi siekti ne
ekonominės ar komercinės naudos, o užtikrinti bendruomenių
socialinius, sveikatos, aplinkos
apsaugos poreikius bei viešąjį

interesą. Šios paslaugos turi būti
geros kokybės ir prieinamos netgi ten, kur jų teikimas nėra ekonomiškai naudingas ar net yra
nuostolingas. Todėl savivaldybių
viešųjų paslaugų teikimas negali būti vertinamas vien per ūkinės
veiklos efektyvumo kriterijų,” –
pabrėžė R. Malinauskas. Pasak
jo, savivaldybės taip pat neigiamai vertina ketinimus iš savivaldos atimti „veto“ teisę poveikio
aplinkai vertinimo procese.
LSA prezidentas paragino kuo
dažniau rinktis diskusijų kelią ir
naikinti dirbtines barikadas tarp
savivaldos ir valstybės.
Suvažiavime savivaldybių atstovai priėmė rezoliuciją dėl investicinės aplinkos savivaldybėse
gerinimo
tobulinant
valstybinės žemės valdymą.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkiečiai ir kurorto svečiai turėjo galimybę išbandyti elektra
varomą autobusą
Nuo ketvirtadienio popietės iki gegužės 1 dienos vakaro Druskininkų gyventojai ir svečiai galėjo išmėginti
Druskininkų gatvėmis riedėjusį naujausios kartos elektrinį autobusą „Solaris Urbino Electric 12“. Lenkijoje
pagamintas autobusas, patobulintas pagal anksčiau vykusių bandymų ir testavimų
rezultatus, skirtas išbandyti
Baltijos šalių vežėjams.
Elektrinis autobusas reguliariu maršrutu iš Druskininkų į Viečiūnus važinėjo penkias dienas.
Druskininkiečiai ir kurorto svečiai
turėjo galimybę jį įvertinti – autobusas ne tik ekologiškai švarus,
bet ir važiuoja tyliai, beveik be
garso, erdvus, puikiai vėdinamas
ir šildomas.
Druskininkų savivaldybės mero
Ričardo Malinausko teigimu,
Druskininkų viešasis transportas
yra vienas iš naujausių ir moderniausių šalyje: „Esame numatę
transportą atnaujinti nuolat, kad
žmonės važinėtų apynaujais,
saugiais autobusais. Kalbant
apie ekologiją, manau, ji svarbi kiekvienam miestui, o kurortui ypatingai svarbu, kad kuo mažiau būtų aplinką ir orą teršiančio
transporto. Paprastai dideli autobusai sunaudoja nemažai dyzelinio kuro, o pakeitus juos elektra
varomais autobusais, Druskininkai taptų dar švaresni, oras tap-

Naujasis elektrinis autobusas „Solaris Urbino Electric 12“ pristatytas ir Savivaldybės vadovams/Laimos Rekevičienės nuotrauka

tų dar tyresnis. Tikslas aiškus,
svarbiausia, kad norai sutaptų su
galimybėmis“.
UAB „Kautra“ rinkodaros direktorius Gintautas Pakusas
akcentavo, kad Druskininkuose siekiama maksimaliai gero
keleivių vežimo rezultato: „Kur

Lietuvoje švariausias oras? Aišku, kad Druskininkuose! Todėl
mums svarbu, kad švariame
mieste būtų švarus transportas
– ne tik išore, bet ir vidumi, o
šis autobusas visiškai neteršia
aplinkos. Mes labai norėtumėme, kad būtų sėkmingas elek-

trinių autobusų įsigijimo projektas, ir Druskininkuose važinėtų
vienas arba du visiškai švarūs,
aplinks neteršiantys šiuolaikiški, naujos kartos autobusai, kurie džiugintų ne tik vietos
gyventojus, bet ir svečius, atvažiuojančius pailsėti į švariausią

miestą. Patikėkite, mes darome viską, prie to labai aktyviai
ir noriai prisideda savivaldybė“.
Druskininkiečiai jau turėjo galimybę išmėginti naujojo autobuso galimybes. „Autobusas po
vieno įkrovimo gali nuvažiuoti nuo 150 iki 180 kilometrų, priklausomai, kiek juo važiuoja
žmonių, kaip vairuojama. Mes
parinkome šauniausią Druskininkų vairuotoją, apmokytą važiuoti ekonomiškai, taupyti energiją. Per dieną autobusui tenka
nuvažiuoti apie 180 kilometrų,
taigi norėtųsi, kad vieno įkrovimo užtektų ir netektų paskutiniam reisui į Viečiūnus siųsti
kitą autobusą“, – pasakojo UAB
„Kautra“ rinkodaros direktorius.
Tyru oru garsėjantiems Druskininkams
aplinkosauginiai
klausimai yra ypatingai aktualūs. Pirmąjį svarbų žingsnį ekologiško transporto sistemoje
kurortas žengė dar prieš keletą metų, įgyvendinant Lynų kelio projektą, kuris prisideda prie
transporto taršos mažinimo.
Kartu tai ir daug kurorto gyventojų ir svečių dėmesio sulaukianti pramoga. Elektra varomas autobusas – labai svarbus
žingsnis kuriant ekologišką ir
aplinką tausojančią kurorto viešojo transporto sistemą.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Paskelbtas pirmasis darniojo
turizmo konkursas
Ūkio ministerija 2017 m. balandžio 5 d. seminare „Darnusis turizmas Lietuvoje – iššūkiai
ir galimybės“, skirtame Lietuvos
savivaldybių
administracijos
padalinių ir turizmo informacijos
centrų atstovams, paskelbė Pirmąjį darniojo turizmo konkursą.
Konkurso tikslas – skatinti
darniojo turizmo plėtrą, pristatyti ir populiarinti Lietuvoje sukurtą darniojo turizmo iniciatyvą. Konkurso dalyviai turės
galimybę gauti apdovanojimus
pagal penkias kategorijas: darniausias kelionių organizatorius, darniausia maitinimo įstaiga, darniausia apgyvendinimo

įstaiga, darniausias turizmo informacijos centras ir darniausia
bendruomenė.
Konkurso apdovanojimai bus
įteikti per penktąjį Lietuvos turizmo forumą, jis vyks šių metų
rugsėjo 27 d. Vilniuje. Informacija apie konkursą skelbiama Ūkio
ministerijos interneto svetainėje
https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas/pirmieji-darniojoturizmo-apdovanojimai
Konkursą organizuoja Ūkio
ministerija kartu su programa
„Kurk Lietuvai“.

Viečiūnų bendruomenės ,,Versmė“ aktyvią
veiklą tęs naujai išrinkta taryba

Druskininkų savivaldybės
informacija

Naujoji Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ pirmininkė K. Fedaravičiūtė (centre) ir naujai išrinkta taryba žada aktyviai dirbti bendruomenės labui/Asmeninio archyvo nuotrauka

Balandžio 20 d. Viečiūnų bendruomenės centre sušauktas
Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame Viečiūnų seniūnas
Alvydas Varanis bei Viečiūnų
bendruomenės „Versmė“ pirmininkė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė apžvelgė bendruomenės
2016 metais įgyvendintas veiklas bei projektus.
Susirinkus kvorumui, visuotinio narių susirinkimo metu
buvo renkamas naujas Viečiūnų bendruomenės pirmininkas.
Balsavimo metu ja tapo aktyvi,

energijos nestokojanti Viečiūnų
bendruomenės „Versmė“ narė
Kristina Fedaravičiūtė.
Vienbalsiai išrinkti ir ateinančius dvejus metus bendruomenės labui dirbsiantys tarybos
nariai: Jūratė Vaičiulionienė,
Julija Bliūdžiuvienė, Inga Kostina, Mantas Micevičius, Sigutė Vilkelienė, Gintarė Ruckutė;
Dainius Lebednykas, Simona
Karauskaitė, Angelė Krištopaitienė, Daiva Stoncelienė, Gabrielė Gudaitienė, Aurelija Vilūnienė, Violeta Marcinonienė,
Jurgita Naruckienė bei Donatas

Vaičiulionis.
Bendruomenė džiaugiasi Viečiūnų gyventojų aktyvumu ir
yra pasiruošusi toliau puoselėti Viečiūnuose organizuojamas
veiklas, realizuoti įvairias, Viečiūnų gyventojams reikalingas
idėjas.
Viečiūnų bendruomenė nesnaudžia ir jau organizuoja tradicinę Šeimos dieną. Šventė
rengiama gegužės 14 d. Visus
labai kviečiame!
Viečiūnų bendruomenės
„Versmė“ informacija

Ką gali mokytojo ir mokinio tandemas?
Lina Dunauskytė
Konkursai ir festivaliai grūdina jėgas, leidžia pasitikrinti
savo sugebėjimus. Kiekvieno
pedagogo svajonė ir siekiamybė – savo mokinius mokyti ir ugdyti, bendradarbiaujant su tėvais. Ideali jungtis
mokytojas – mokinys – tėvai.
Balandžio 23 d., Atvelykio sekmadienį, Vilniuje, šv. Kotrynos bažnyčioje surengtas III-asis Respublikinis muzikos (meno) mokyklų
instrumentinių ansamblių festivalis „Mokytojas ir Mokinys“, kuriame Druskininkams atstovavo
Vakaris Stankauskas su savo mokytoja Lina Dunauskyte.
Tokie festivaliai dar kartą parodo, kiek mokinys, mokytojo skatinamas ir globojamas, gali sužinoti, patirti, atsiskleisti ir kaip
asmenybė, ir kaip muzikantas.
Manau, kad tai ir yra pedagoginio darbo prasmė.
Džiaugiuosi, jog turėjome ryžto
pasirodyti tokiame renginyje. Didžiuojuosi mūsų duetu, gavusiu
aukščiausią komisijos įvertinimą
– Algirdo Vizgirdos specialųjį pri-

Druskininkiečiai apdovanoti aukščiausiu komisijos įvertinimu – A. Vizgirdos specialiuoju prizu už muzikalumą ir artistiškumą/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

zą už muzikalumą ir artistiškumą.
Iš festivalio parsivežėme prisiminimo dovanėles, gerą nuotai-

ką bei stimulą ir toliau narplioti
muzikos vingrybes. Ačiū tėveliams už globą ir palaikymą!
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Raštingiausia šalies mokinė – „Ryto“ gimnazijos moksleivė Rusnė Kuliešiūtė
Antradienį Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino jubiliejinio – dešimtojo – Nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojus ir organizatorius.
Tarp apdovanotųjų
– jauniausia nugalėtoja diktanto istorijoje bei raštingiausia
2017 metų mokinė – Druskininkų „Ryto“ gimnazijos gimnazistė Rusnė Kuliešiūtė.
„Labai malonu matyti pačius
raštingiausius žmones – iš įvairių
Lietuvos vietų, skirtingo amžiaus
ir patirties. Nacionalinis diktantas
jau dešimt metų tiesia kelius, kad
raštingumo kultūra šioje technologijų eroje išliktų kaip neginčijama vertybė. Poreikis būti raštingam parodo, kad didžiuojamės
savo unikalia kalba ir mums visiems svarbi jos ateitis“, – sakė
Prezidentė.
Šiemet Nacionalinį diktantą rašė
itin daug dalyvių – daugiau nei 33
tūkst. žmonių Lietuvos savivaldybėse, bibliotekose, mokyklose,
ambasadose užsienyje ir lietuvių
bendruomenėse. Diktanto finale
rungėsi 80 suaugusiųjų ir moksleivių, kurie pirmajame etape padarė ne daugiau kaip 4 klaidas.
Apdovanojimo
ceremonijoje
Prezidentė padėkos raštus įteikė 9 konkurso finalininkams, 4
raštingiausiems mokiniams ir
mokyklai. Diktanto nugalėtoja
suaugusiųjų kategorijoje apdovanota teisininkė Jovita Venckuvienė. Kaip aktyviausiai dalyvavusi mokykla apdovanota
Vilniaus Gabijos gimnazija, kurioje diktantą šiemet rašė net
1104 mokiniai. Padėka perduota
ir raštingiausia užsienio lietuve
tapusiai ambasadorei Austrijoje Loretai Zakarevičienei. Raštingiausia 2017 metų mokine
tapo Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 1a klasės auklėtinė penkiolikmetė Rusnė Kuliešiūtė.
– Ką reiškia moksleivei toks
garbingas žinių įvertinimas?
– Labai nustebau, kai sužinojau, jog esu pakviesta į LR Prezidentūrą atsiimti apdovanojimo.
Tikrai nesitikėjau. Maniau, jog iš
jaudulio, rašydama diktantą, būsiu pridariusi klaidų... Žinoma,
labai džiaugiuosi, kad man taip
pasisekė.
Būti apdovanotai Prezidentūroje – labai malonus jausmas,
tikrai smagu. Buvau jauniausia tarp visų apdovanotųjų. Ži-

Grybauskaite. Ypatingai nuteikė
visa iškilminga Prezidentūros
baltosios salės aplinka. Žinoma,
esu drovi, tai šiek tiek įtampos
patyriau, sulaukusi ir renginio
vedėjo, ir žurnalistų dėmesio.
– Tave lydėjo tėveliai ir senelis. Kaip jie jautėsi?
– Buvo smagu matyti, kad jie visi
manimi labai džiaugiasi, didžiuojasi ir palaiko.
– Kodėl nusprendei dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse?
– Rašyti nacionalinį diktantą
paskatino mano lietuvių kalbos
mokytoja Lina Dudulienė. Diktantą rašė visa mūsų klasė. Man
pasisekė, patekau į kitą konkurso etapą.
– Kas, rašant diktantą, buvo
sunkiausia?
– Prieš diktantą jaudulio nebuvo, jaudausi, pradėjusi rašyti, kai
kuldavo klausimas, kokia turėtų būti sakinio skyryba ar žodžio
rašyba. Man atrodo, kad daugiau
problemų kilo dėl skyrybos.
Prezidentė apdovanojo ir raštingiausią 2017 metų mokinę – druskininkietę Rusnę Kuliešiūtę/Prezidento kanceliarijos nuotrauka

Rusnė su tėveliais ir seneliu Prezidentūroje /Asmeninio archyvo nuotrauka

noma, keista buvo gyvai sutikti žmones, kuriuos iki tol mačiau
tik televizoriaus ekrane. Visi jie

buvo labai malonūs ir šilti. Didžiausią įspūdį paliko susipažinimas su šalies Prezidente Dalia

– Kodėl, Tavo manymu, jaunam žmogui svarbu mokėti gimtąją kalbą ir rašyti be
klaidų?
– Aš manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus garbės reikalas. Reikia mylėti savo kalbą. Mums pasisekė, kad lietuvių kalbos mus
moko Lina Dudulienė, kuri pati
labai myli gimtąją kalbą ir moka
savo meilę lietuvių kalbai perteikti
mokiniams. Ji labai puoselėja tautiškumą, organizuoja daug renginių, tai labai svarbu.
– Kas labiausiai padeda ugdyti meilę gimtajai kalbai?
– Pirmasis mano mokytojas
buvo senelis, su kuriuo labai daug
bendravome. Jo dėka skaityti išmokau, būdama vos ketverių. Ir
skaičiau labai daug. Manau, jog
knygų skaitymas ir padėjo man
mokytis lietuvių kalbos.
Pirmųjų perskaitytų knygų jau
neprisimenu, o didžiausią įspūdį paliko visa knygų apie Harį
Poterį serija. Visas tas knygas
perskaičiau, kai mokiausi ketvirtoje klasėje. Dabar lietuvių
autorių knygas skaitau retai –
daugiau domina užsienio rašytojų kūryba. Iš lietuvių autorių
patinka Vytauto Račicko knygos. Didelį įspūdį paliko kny-

ga „Baltos durys“. Man atrodo,
kad, skaitant, pirmiausia lavinama vaizduotė. Žmogus tobulėja
dvasiškai, jis išsiugdo dvasines
vertybes. Deja, mano bendraamžiai, kiek pastebėjau, dažniausiai skaito tik mokykloje privalomą literatūrą.
– Ką dar mėgsti veikti be to,
kad daug skaitai, puikiai rašai?
– Laisvalaikiu piešiu. Baigiau M.
K. Čiurlionio meno mokyklą, kurioje mokiausi dizaino specialybės. Kartais užsiimu joga. Lankau teatro būrelį. Neseniai buvo
mūsų statyto spektaklio premjera. Keliauju. Esu aplankiusi Prancūziją, Italiją, Vokietiją. Man įdomios skirtingų tautų kultūros.
– Kokią savo ateitį įsivaizduoji? Ką norėtum veikti, baigusi
mokyklą?
– Pabaigusi mokyklą, norėčiau
vienerius metus tiesiog pakeliauti, labiau pažinti pasaulį ir tada apsispręsti, ką ateityje labiausiai norėčiau veikti.
Lina Dudulienė, Rusnės lietuvių kalbos mokytoja: „Su Rusne susipažinau 2016 m. rudenį,
pradėjusi mokyti lietuvių kalbos ir
tapusi auklėtoja. Iškart pastebėjau Rusnės ramų būdą, kultūringą elgesį, kuklumą. Tai, kas tikra,
Rusnė pajunta iškart. Ir atsiliepia
visa siela: ar tai būtų išvyka su
klase, ar pagalba senoliams, ar
ruošimasis renginiui. Pamokose
mergaitė ypač atidi. Jau pirmąjį rašto darbą taisydama rugsėjo
mėnesį, buvau sužavėta – koks
sklandus sakinys, gilios mintys.
Ir visiškai nėra klaidų! Tai ypač
reta šiandieninėje mokykloje (tokia buvo 2015 metais gimnaziją
baigusi Eglė Šalengaitė). Kai klasėje parašėme Nacionalinį diktantą, Rusnės darbe nebuvo nė
vienos rašybos klaidos. Kai darbą išsiuntėme į Vilnių, tikėjau,
kad Rusnė bus pakviesta į antrąjį turą. Taip ir buvo! LRT studijoje parašiusi diktantą, Rusnė atsiuntė man kuklią žinutę: „Sekėsi
neblogai, lauksiu rezultatų“, o po
pavasario atostogų klasėje tyliai prisipažino: „Gavau kvietimą
į Prezidentūrą“. Nuostabu! Plojom visa klasė! Mokyti Rusnę –
raštingiausią gimnazistę – didelė
garbė ir atsakomybė“.
Parengė
Laima Rekevičienė

„Saulės“ mokyklos trečiokai dalyvavo miško sodinimo akcijoje
Druskininkietis Simonas Kazakevičius, vienas iš aktyvių
tėvelių, sumanė prisidėti prie
„Saulės“ pagrindinės mokyklos organizuojamų veiklų. Pavasarį, kai miškininkams, labai
reikalingi talkininkai, sodinant
mišką, dalyvauti paragino miško sodinimo akcijoje jis paragino klasę, kurioje mokosi jo
sūnus Gabrielius. „Saulės“
pagrindinė mokykla iniciatyvą palaikė, prie jos prisijungė
dar viena trečiokų klasė, todėl
gražus mokinukų būrelis talkino miškininkams, Latežeryje
sodinat pušų sodinukus.
Kaip sakė S. Kazakevičius, Druskininkų miškų urėdijos darbuotojai
džiaugėsi geranoriška jaunųjų talkininkų pagalba: „Labai svarbu,
kad vaikai patys pamatytų, kaip
sodinamas miškas, prisidėtų prie
jo tausojimo. Esu tikras, jei pats
vaikas pasodino medį, tikrai miške
šakų nelaužys ir kitiems neleis...“.
Sodinti mišką „Saulės“ mokyklos 3a ir 3b klasių mokiniams

„Saulės“ mokyklos 3a ir 3b klasių mokiniai dalyvavo miško sodinimo akcijoje/Asmeninio archyvo nuotrauka

patiko, jie norėtų tokioje akcijoje dalyvauti ir kitąmet. Vaikai pavargo, bet buvo labai laimingi ir
džiaugėsi, padarę gerą darbą.
„Džiugu, kad Savivaldybė paremia geras akcijas, bendradar-

biauja ir padeda. Už palaikymą
dėkoju ir savivaldybės merui R.
Malinauskui. Trečiokai buvo nuvežti geltonaisiais autobusiukais. Pušų sodinukais pasirūpino Druskininkų urėdija. Ačiū ir

urėdui Zenonui Naujokui už pagalbą, organizuojant akciją, kuri
vaikams suteikė labai gerų emocijų“, – sakė S. Kazakevičius, akcentuodamas, kad pagrindinis tokios iniciatyvos tikslas – suteikti

galimybę vaikams patirti, kaip sodinamas miškas, kad jie ateityje
puoselėtų ir mylėtų gamtą.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Pagerbti druskininkiečių sveikata ir gyvybe
besirūpinantys medikai

Renginiai
Gegužės 4 d. 15 val. Alvyros Jurkonytės-Grėbliūnienės knygos „Rugpjūčio
šviesa“ sutiktuvės. Koncertuos L. Juškaičio vadovaujamas Kapčiamiesčio bendruomenės ansamblis (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.
13)
Gegužės 5 d. 11 val. Informacinis rytmetis „Kalbų spalvos ir atspalviai“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (Viešosios bibliotekos Leipalingio
padalinys, Alėjos g. 30. Leipalingis)
Gegužės 5 d. 16 val. Garsinis skaitymas vaikams „Skiriu žiedelį Tau pražystantį manoj širdy“, skirtas Motinos dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 5 d. 17 val. Motinos dienai skirtas koncertas „Gražiausias žiedas esi
tu, Mama“ (M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23)
Gegužės 5 d. 17 val. Motinos dienai skirtas koncertas „Kokia graži tu šiandien,
Mama“: Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokinių dramos būrelių spektaklis „Pasiklydusios pasakos“ ir jaunųjų atlikėjų koncertas (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17A)
Gegužės 5 d. 18.30 val. Vandens parko 2 a. salėje vyks filmo „Tobuli melagiai“ (it. rež. Paolo Genovese) pristatymas.
Gegužės 6 d., šeštadienį, 18.30 val. Vandens parko 2 a. salėje vyks filmo „Šokėja“, (rež. Stephanie di Giusto) pristatymas. Tel. vietoms rezervuoti: 8 686
45528.
Gegužės 7 d. 13.30 val. šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai „Dovana
Mamai“. Dalyvaus Leipalingio laisvalaikio salės meno mėgėjų kolektyvai, pagrindinės mokyklos mokiniai (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3, Leipalingis)

Akimirka iš medikų pagerbimo šventės Jaunimo užimtumo centre/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Balandžio 27-ąją, Medicinos
darbuotojų dieną, druskininkiečių sveikata ir gyvybe besirūpinantiems medikams Jaunimo užimtumo centro salėje
surengta šventė jų profesinės
dienos proga.
Hipokrato priesaikai pasišventusius Druskininkų savivaldybės
medicinos srities darbuotojus pasveikinęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
padėkojo medikams, kurie lyg geriausi draugai, mums padeda ir
gelbsti, jei iškyla rūpesčių dėl sveikatos: „Savo darbe ne visada susiduriate su džiaugsmu, dažniau
– su problemomis ar skausmu ir
esate būtent tie, kurie padedate ir
gelbėjate. Ačiū jums už tuos svarbius darbus ir gerus žodžius. Linkiu jums ir jūsų artimiesiems paties svarbiausio – sveikatos.“
Susirinkusiuosius
pasveikinęs
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius kalbėjo, kad ir medikai, ir politikai yra panašūs tuo, jog duoda
priesaiką savo darbu padėti bendruomenei: „Kai žmogui fiziškai
skauda – jis kreipiasi pagalbos į jus,
kai sunku rasti sprendimą, ateina
kalbėtis ir su mumis. Svarbiausia,
kad mes visada su žmonėmis turime elgtis taip, kaip norėtume, kad

būtų elgiamasi su mumis pačiais.
Linkiu visiems ištvermės, kantrybės, susikaupimo, tikėjimo ir vilties
bei, žinoma, stiprios sveikatos“.
Medicinos darbuotojų dienos
proga susirinkusiuosius pasveikinęs VšĮ Druskininkų ligoninės direktorius Viktoras Meižis palinkėjo kolegoms išsaugoti širdies
jautrumą: „Nors rūpestis dėl kitų
sveikatos yra mediko kasdienybė,
linkiu, kad dėl tokios kasdienybės
mediko širdis netaptų akmenine.“
Šventėje VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
Viečiūnų ambulatorijos kolektyvas pasveikintas su 25-uoju įstaigos veiklos jubiliejumi, o dešimčiai medicinos srities darbuotojų
įteiktos Druskininkų savivaldybės
mero R. Malinausko padėkos bei
gėlės. Už nuoširdumą, atsidavimą
ir dėmesingumą, rūpinantis žmonių sveikata, už sąžiningumą ir
prisiimtą atsakomybę, už kompetentingą ir profesionalų darbą padėkota Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos
gydytojai Natalijai Avdiuninai,
bendrosios praktikos slaugytojai
Aurelijai Antanavičiūtei, bendrosios praktikos slaugytojai Violetai
Marcinonienei. padėkos įteiktos
ir Druskininkų ligoninės gydyto-

jui akušeriui-ginekologui Antanui
Strikaičiui, bendrosios praktikos
slaugytojai Inai Kalinovskajai, klinikos laborantei Meilutei Bendoraitienei, gydytojui pediatrui Andrejui Grigorovič. Mero padėkos
taip pat įteiktos Druskininkų gydyklos kineziterapeutui Žydrūnui
Mačioniui, gydytojai Gražinai Žėkienei bei Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistei Irmai Tamulevičienei.
Reginyje kolegas profesinės
šventės proga pasveikino Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Benjaminas Čepas, Visuomenės
sveikatos biuro direktorė Inga
Kostina, Druskininkų gydyklos
vadovas Kęstutis Ramanauskas.
Susirinkusiuosius pasveikino bei
padėkas medikams perdavė ir LR
Seimo nario Zenono Streikaus
padėjėjas Modestas Vitkauskas.
Profesinės šventės proga muzikinę šventę Druskininkų medicinos srities darbuotojams dovanojo akordeono muzikos duetas
„Tautinis aidas“.
Druskininkų savivaldybės
ir „Mano Druskininkai“
informacija

Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės
vardas – Druskininkų ligoninės pavaduotojai slaugai
Laima Ridziauskienei!

Antradienį Vilniaus Rotušėje grupei žinomų Lietuvos medikų, pelniusių žmonių pagarbą ir dėkingumą,
sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga įteikė garbės ženklus, liudijančius apie Nusipelniusios Lietuvos gydytojo, Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės vardų suteikimą. Tarp apdovanotųjų – ir Druskininkų ligoninės pavaduotoja slaugai Laima Ridziauskienė, kuriai suteiktas Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės vardas. Sveikiname!/SAM nuotrauka
„Mano Druskininkai“ informacija

Parodos
Nataljos Bulotienės kūrybos darbų paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš Trakų istorijos muziejaus kolekcijos (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda „Spalvoti natiurmortai“. Mokytojos G. Baublytė ir A. Kalėdienė (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų tėvelių ir pedagogų meninės raiškos darbų paroda „Mes iš pasakų“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
„Atgimimo“ mokyklos skaitykloje Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio,
V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda (mokytojos Alė Kalėdienė ir Gintarė Baublytė)
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Tikrasis konservatorių ir liberalų veidas: atsisakė vykdyti savo pareigas
Praėjusią savaitę sušaukto
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdžio metu liberalai
ir konservatoriai parodė savo
tikrąjį veidą: opozicionieriai
viešai pareiškė atsisakantys
dirbti Kontrolės komitete. Negana to, jie dar pareiškė ir kitų
komitetų posėdžių apskritai
nebelankysiantys. Jų įvardinta
priežastis skamba gana absurdiškai – liberalams ir konservatoriams esą neįtinka posėdžių
salės aplinka ir tai, kad posėdžių metu juose dalyvaujantys
meras, vicemeras, administracijos specialistai diskutuoja
svarstomais klausimais, ir dėl
to esą nėra rimties.
Reikalauja išskirtinių sąlygų?
Ar tokį liberalų ir konservatorių
pareiškimą reikėtų suprasti taip,
kad žmonėms reikšmingus sprendimus reikia priimti, jų net neišanalizavus ir neaptarus bendroje
diskusijoje?
Pareiškimą pagarsinęs konservatorius Vilius Semeška, savaitraščio „Mano Druskininkai“ paprašytas pakomentuoti, ko siekia
pareiškimu apie tai, jog nedalyvaus komitetų posėdžiuose, tik
pasidomėjo, ar turime posėdžio
įrašą. Į užduotą klausimą taip ir
neatsakė. Matyt, ir pačiam tokį elgesį ir pasisakymą sunku pakomentuoti? Nepapasakojo ir kokių
išskirtinių sąlygų reikėtų opozicijai, kad ji pagaliau galėtų pradėti
iš tiesų dirbti? Ir kokiu „sveiku protu“ bei kokiais įstatymais vadovaujamasi, kai posėdžio pradžioje deklaruojama, kad opozicija
atsisako dirbti komitetuose, o po
keliolikos minučių aiškinama, jog
nori skaidriai ir sąžiningai dirbti „savo rinkėjams“? Ko siekiama
tokias veiksmais, pareiškimais?
Ar tiesioginio valdymo Druskininkų savivaldybėje įvedimas ir yra
šių žmonių, neva dirbančių Druskininkų labui, tikslas?
Kreipsis į teismą
Praėjusią savaitę „Mano Druskininkai“ rašė, kad liberalas Karolis Kaklys nuo kadencijos pradžios nelankė Kontrolės komiteto
posėdžių ir tokiu būdu pažeisdamas Vietos savivaldos įstatymą,
sulaužė Tarybos nario priesaiką.
Dėl tokio piktybiško elgesio opozicionieriui gresia apkalta. Tai išnagrinėjo ir patvirtino Savivaldybės tarybos sudaryta komisija.
Pastarajame Tarybos posėdyje
nuspręsta teisės aktų numatyta
tvarka kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuriame bus sprendžiamas liberalo likimas.
Atsisako vykdyti pareigas?
Matyt, išsigandęs galimų pasekmių už savo veiksmus, K. Kaklys
griebėsi šiaudo, bandydamas atsikratyti gresiančios atsakomybės. Penktadienį sušauktame po-

Sportas
Savaitgalį Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto salėje Druskininkų sporto centras kartu su
Druskininkų „Aktyvaus krepšinio klubu“, organizavo tarptautinį krepšinio klubų turnyrą kūno
kultūros mokytojui Donatui Orentui atminti. Turnyre dalyvavo 4 komandos: Širvintų „SAVI“, Alytaus
„Vilktukas“, Latvijos SK „Stopini“
ir Druskininkų „AKK“. Prieš turnyrą, organizatoriai ir turnyro dalyviai padėjo gėlių bei uždegė žvakeles ant D. Orento kapo. Turnyro
atidarymo metu susirinkusieji tylos minute pagerbė D. Orento at-

Galima nuspėti, ko siekia opozicija tokiais savo veiksmais – sužlugdyti Kontrolės komiteto veiklą/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Apie savo siekius liberalai ir konservatoriai atvirai kalba ir socialiniuose tinkluose.

sėdyje jis merui ir Tarybai staiga
pareiškė atsisakantis dirbti Kontrolės komitete. K. Kaklio pasiteiravus, kodėl jis įvardija save „vienu iš aktyviausių politikų“, nors ir
nelankė nei vieno Kontrolės komiteto posėdžio, atsakymo neišgirdome. Tačiau Tarybos nario
priesaiką galimai pažeidęs liberalas nepraleido progos priminti,
kaip turėtų dirbti žurnalistas. Matyt, užmiršęs pagalvoti, o kaip derėtų dirbti politikui.
Kontrolės komitete atsisakė
dirbti ir konservatorius Antanas
Balkė. Šis, vos prieš mėnesį priesaiką dirbti druskininkiečiams davęs opozicionierius, dar nespėjęs
apšilti nė kojų Taryboje, šiandien
jau kratosi darbo joje. Tokiais
savo pareiškimais ir K. Kaklys, ir
A. Balkė druskininkiečiams, regis, siunčia aiškią žinią – Tarybos
nario pareigų vykdyti jie neketina.
Tačiau ar normalu, kad bendruomenės išrinkti Tarybos nariai,
vietos valdžios atstovai, atsisako vykdyti tiesiogines savo pareigas? A. Balkė, pasiteiravus, kodėl
jis per vieną posėdį kandidatuoja
į Kontrolės komitetą, o per kitą jau
atsisako šių pareigų, aiškino, kad
dabar jam to komiteto veikla pasirodė neva neteisėta. Taigi ir pasitraukė iš pareigų, taip ir nepa-

mėginęs tame komitete ką nors
nuveikti.

minimą.
Pagrindinę turnyro taurę iškovojo Alytaus „Vilktuko“ komanda, kuri turnyre įveikė visas komandas. Trys turnyro komandos
surinko po 4 taškus, taigi, norint išaiškinti antrosios, trečiosios ir ketvirtosios vietos komandas laimėtojas, prireikė skaičiuoti
tarpusavio žaistų rungtynių taškų santykį. Susumavus rezultatus, antrąją vietą turnyre iškovojo Druskininkų SK „AKK“, treti liko
Širvintų „SAVI“, o ketvirti – Latvijos „Stopini“ klubas. Turnyro metu
organizuotas krepšinio įgūdžių
konkursas, kurį laimėjo Latvijos
komandos atstovas U. Vingis. Komandinį estafetinį krepšinio kon-

kursą laimėjo Alytaus „Vilktuko“
komanda. Turnyro komandas prizininkes ir konkursų nugalėtojus
apdovanojo Druskininkų sporto
centro direktorius Vilmantas Matkevičius.

Tikėjosi sužlugdyti veiklą?
Kontrolės komiteto svarba ir
reikšmė aiškiai įtvirtinta Vietos
savivaldos įstatymu. Šiam komitetui pavestos labai svarbios funkcijos, susijusios su Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos veikla, jos priežiūra ir vertinimu. Šios
kadencijos Tarybos Kontrolės komitetas sudarytas 2015 metais iš
visų frakcijų ir grupių atstovų –
iš 4 narių. Komiteto pirmininkė,
kaip numatyta įstatyme, yra opozicijos atstovė, nepartinių frakcijai atstovaujanti Gražutė Kuneikienė, pirmininkės pavaduotojas
– daugumos atstovas, nepolitinio
judėjimo „Už Druskininkus“ narys,
Savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Liberalų sąjūdžio frakcijai atstovauti turėjo K.
Kaklys, Mišriai frakcijai – Valdas
Trinkūnas, dabar jau pasitraukęs
iš Tarybos, o vėliau – A. Balkė.
Komiteto posėdžiai vyko, tačiau
minėti liberalų ir konservatorių atstovai galimai sąmoningai ir piktybiškai juos ignoravo. Matyt,
taip tikėdamiesi iš viso sužlugdyti komiteto veiklą. Galima nuspėti, ko siekia opozicija tokiais savo
veiksmais – tikrasis atsistatydi-

Balandžio 30 d. 2017 metų jaunių U17 (2001 m. g.) pirmos lygos
futbolo pirmenybių varžybose,
Druskininkų SC vaikinų komanda (treneris Aurimas Kadziauskas) išvykoje rungtyniavo su Visagino SC komanda. Po įtemptos
kovos rezultatu 2:1 pergalę šventė druskininkiečiai. Rezultatyviai
druskininkiečių komandoje žaidė
Ignas Sakalauskas ir Mantvydas
Augaitis.

nimo tikslas yra siekis sužlugdyti Kontrolės komiteto veiklą. Apie
savo siekius liberalai ir konservatoriai atvirai kalba ir socialiniuose
tinkluose.
Opozicija kursto patyčias?
Regis, liberalai ir konservatoriai kiekviename posėdyje nuolat kursto patyčių ir pažeminimo atmosferą: piktai replikuoja į
mero, administracijos darbuotojųs pasisakymus, svaidosi iš piršto laužtais kaltinimais, įžeidinėja kitaip mąstančius pranešėjus.
Susidaro įspūdis, kad toks elgesys – akivaizdi nepagarba ne tik
Tarybai ir Savivaldybei, bet ir visiems Druskininkų žmonėms.
Ir balandžio 28 dieną sušaukto
Tarybos posėdžio pradžioje pareiškę, kad atsisako lankyti jungtinių komitetų posėdžius, opozicionieriai tęsė savo „cirką“, skirtą
„rinkėjams“ visą likusį posėdžio
laiką.
Kokia opozicija – toks ir jos darbas? Stebint iš šalies, kilo vienintelis klausimas – ko tokiais savo
veiksmais iš tikrųjų siekia kai kurie opozicijos atstovai? Opozicija Tarybos daugumą ir Druskininkų savivaldybės tarybos
pirmininką, merą Ričardą Malinauską posėdyje vėl kaltino „de-

mokratijos trypimu“, susirinkusiųjų laikas gaišintas nežinia kokiais
mistiniais priekaištais, su svarstomais sprendimų projektais nesusijusiais klausimais, svaidytasi
įžeidinėjimais, kaltinant visą Savivaldybę įstatymų pažeidinėjimu. Neapsikentę, Tarybos daugumos atstovai opoziciją ragino
bent kartą pateikti nors vieną menamų „nuodėmių“ įrodymą ir netuščiažodžiauti.
Praėjusiame posėdyje puldinėjimų ir priekaištų serija neaplenkė
ne tik Savivaldybės vadovų, bet
ir administracijos specialistų bei
Savivaldybės įstaigų vadovų, pristačiusių veiklos ataskaitas. Jaunimo užimtumo centro direktorę
Aušrą Nedzinskienę V. Semeška provokavo jau ne pirmą kartą jai užduodamu klausimu apie
tai, kodėl į centrą susitikti su jaunimu nebuvo įleistas jo bendrapartietis, konservatorių lyderis G.
Landsbergis. Tačiau JUC direktorė argumentavo, kad, remiantis neseniai atliktais, oficialiais
ir paviešintais tyrimais, matoma
tendencija, jog jaunimas pernelyg įtraukiamas politikų ir politinių partijų tikslams tenkinti. Todėl
Jaunimo užimtumo centre buvo ir
bus organizuojami susitikimai tik
su tais žmonėmis, kurie įdomūs
jaunimui, o ne atskiroms politinėms partijoms ar grupėms. Keistai posėdyje nuskambėjo ir naujojo Tarybos nario A. Balkės lyg ir
grasinantis pamąstymas apie tai,
kas galėtų laukti visų, dabar palaikančių merą, jei pasikeistų valdžia? Vieną iš posėdžių klausimų pristačiusį Savivaldybės teisi
ninką Renaldą Viščinį gana tiesiai klausė, ką šis darysiąs tokiu
atveju – ar netapsią jam Druskininkuose „per mažai“ vietos? Tiesa, vėliau A. Balkė, savaitraščiui
„Mano Druskininkai“ mėgino teisintis, esą tai tebuvęs retorinis
klausimas, o ne grasinimas.
Iš viso tądien posėdžiavusi
Druskininkų savivaldybės Taryba patvirtino 25 sprendimus dėl
projektų įgyvendinimo, švietimo,
biudžeto, gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo bei įstaigų metines ataskaitas.
Druskininkų savivaldybės žmonių gyvenimas nesustoja: vaikai,
kol suaugusieji dirba, lanko darželius ir mokyklas, gatvėmis važinėja viešasis transportas, tamsiu paros metus jos apšviestos.
Įprastu ritmu veikia Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis,
Druskininkų ligoninė, Miesto muziejus, Pirminės sveikatos priežiūros, Jaunimo užimtumo, Socialinių paslaugų, Sporto, Turizmo
ir verslo informacijos centrai ir kitos įstaigos. Tačiau posėdyje susidarė įspūdis, kad visa tai kai
kuriems politikams labai nepatinka. Kodėl?
„Mano Druskininkai“
informacija

Antrąją vietą turnyre iškovojo Druskininkų SK „AKK“/Gintaro Grigo nuotrauka
Druskininkų sporto centro informacija
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Pavasarį – turizmo parodų gausa

Balandžio 5-8 d. Druskininkų kurortas pristatytas parodoje „Otdych“/TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkų kurortas buvo pristatytas tarptautinėje turizmo parodoje „LATO 2017“ Varšuvoje

Balandžio mėnesį VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras dalyvavo
trijose turizmo parodose kaimyninėse šalyse: Lenkijoje,
Baltarusijoje ir Kaliningrado
srityje. Šių šalių turistai jau
dešimtmetį lyderiauja Druskininkų užsienio rinkų sąraše. Kiekvienoje iš jų Druskininkų prekės ženklas yra
gerai atpažįstamas, o Druskininkų atstovai sutinkami tiesiog išskėstomis rankomis.
Minske
–
komplimentai
Druskininkams
Balandžio 5-8 d. Druskininkų kurortas pristatytas parodoje „Otdych“ bendrame Lietuvos stende, kuriame dirbo
kartu su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Trakų ir Palangos atstovais. Dar prieš penkmetį
merdėjusi, šiandien ši paroda
pritraukia vis daugiau dalyvių:
savo paslaugas čia reklamuoja
visų žymiausių Europos kelionių krypčių atstovai. Vien Lietuvos turizmo ir kelionių įmonių
stendų buvo net šeši. Pagerėjus susisiekimui tarp Minsko
ir Vilniaus, reorganizavus vizų
išdavimo sistemą, Baltarusija tampa patrauklia rinka savo
kaimynams.
Šiemet paroda persikėlė iš
seno sovietmečio laikų pastato į
naujus parodų rūmus. Lankytojų
taip pat netrūko. Kaip ir reikėjo tikėtis, Druskininkai sulaukė ypatingai daug dėmesio: klausimų
apie sanatorinį gydymą ir pramogas, bendradarbiavimo pasiūlymų, prašymų pasidalinti gerąja miesto plėtros patirtimi. Beje,
daugiausia sulaukta komplimentų miestui ir puikių atsiliepimų

apie išbandytas paslaugas.
Kaliningrado
srities
gyventojams
Druskininkai
–
patrauklūs
Balandžio 13-15 d. dalyvauta 20-ojoje turizmo, poilsio ir
sporto parodoje „Jantur“ Kaliningrado mieste. Druskininkai
buvo pristatyti VšĮ Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos
centro stende kartu su „Eglės“
sanatorija, Grūto parku ir oficialiu Druskininkų kurorto atstovu Kaliningrado srityje „SPA
regionas“.
„Jantur“ paroda kasmet organizuojama kartu su gintaro
gaminių muge, kuri vis labiau
plečiasi, išstumdama turizmo
sektorių. Šiemet parodoje dalyvavo tik šešios turizmo įmonės:
Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos atstovai. Jeigu ateityje nepasikeis
parodos vieta ir formatas, planuojama jos atsisakyti ir ieškoti kitokių rinkodaros priemonių
Druskininkų reklamai Kaliningrado srityje.
Tačiau vizitas į Kaliningradą
suteikė progą pamatyti naujų
turizmo perspektyvų šioje rinkoje. Bendravimas su stendo
lankytojais parodė, kad Druskininkai turi čia savo nuolatinių gerbėjų, kurie renkasi poilsį mūsų kurorte, nepaisydami
finansinio nestabilumo. Teigiamos įtakos turizmui gali turėti ir
euro kurso mažėjimas Rusijos
rublio atžvilgiu – galime tikėtis
stabilaus turistų srauto į mūsų
kurortą.
Lenkijos respublikos turizmo ir sporto ministras atostogaus Druskininkuose?
Balandžio 21-23 d. Druskininkų kurortas buvo pristatytas

parodų ir kongresų centre „MT
Polska“ surengtoje tarptautinėje turizmo parodoje „LATO
2017“ Varšuvoje. Druskininkų
stende dirbo „Eglės“ sanatorijos, Grūto parko ir Druskininkų
vandens parko atstovai.
Pirmą ją parodos dieną Druskininkų kurorto stendą aplankė Lenkijos respublikos turizmo ir sporto ministras Dawid
Lasek. Kartu su Mečislovu Žukovskiu ir Francišku Ciemny, ilgamečiais Druskininkų turizmo
ambasadoriais Lenkijoje, bei
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro vadovu Rimantu Palioniu ministras diskutavo apie Druskininkų ir Lenkijos kurortų konkurencingumą.
Pasirodo, ponas Lasek yra
daug girdėjęs apie mūsų kurortą ir žavisi jo plėtra, tačiau vis
dėlto naujiena apie Druskininkų uždaras slidinėjimo trasas
jam tapo staigmena. Anksčiau
Druskininkuose niekada nebuvęs ministras sakė, kad savo
ateinančias atostogas praleis
būtent čia.
Stende taip pat lankėsi autobusų kompanijos „Polonus“ atstovas, kuris pasidalino planais paleisti naują maršrutą iš
Varšuvos į Vilnių su sustojimu
Druskininkuose.
Kaimyninė Lenkija išlieka viena iš perspektyviausių Lietuvos
turizmo rinkų. Valstybinio turizmo departamento duomenimis, turistai iš Lenkijos yra vieni
gausiausiai mūsų kraštą lankančių turistų. Druskininkuose
per 2016 m. apsilankė 23 tūkst.
turistų iš Lenkijos.
Druskininkų TVIC
informacija

Pirmąją parodos dieną Druskininkų kurorto stendą aplankė Lenkijos respublikos turizmo ir sporto ministras D. Lasek/TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkai pristatyti ir 20-ojoje turizmo, poilsio ir sporto parodoje „Jantur“ Kaliningrado mieste/ TVIC archyvo nuotrauka

Siūlome nuolatinį administratoriaus
(-ės) darbą viešbutyje „Violeta“
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Kontaktiniai duomenys: el. paštas:
viesbutis@draugyste.lt, telefonai:
+370 313 60600, +370 685 79897
Adresas: Kurorto g. 4, Druskininkai
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Susiėjo kaimynėliai
Druskininkų krašte gyvuoja tradicija – per Atvelykį bendruomenės Leipalingyje susirenka į sueituves „Susieikim,
kaimynėliai“. Šiemečio renginio tema buvo „Muzikinė kaukė“, o šventėje dalyvavo Bilso,
Viečiūnų, Jaskonių-Naujasodės, Jovaišių ir Leipalingio
bendruomenės.
Visus susirinkusiuosius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas Linas
Urmanavičius ir patarėjas Aivaras Kadziauskas. Seimo nario Zenono Streikaus patarėjas Modestas Vitkauskas įteikė
padėkas Leipalingio seniūnijos
ir Leipalingio laisvalaikio salės
darbuotojams, Leipalingio bendruomenei bei buvusiai Viečiūnų bendruomenės pirmininkei
Agnei Jazepčikaitei-Gaidienei.
„Muzikinės kaukės“ pasirodymus vertino solidi komisija. Komisijos pirmininkas buvo Vitalijus
Cololo, muzikines balso vingrybes vertino dainininkė, pedagogė Ronata Balkaitienė, teatrinius
sugebėjimus – Asta Žiurinskienė,
o choreografiją – šokių kolektyvo „Opus“ vadovė Jolita Kielienė.
„Muzikinę kaukę“, kurią vedė
„Džordana Butkutė“, pradėjo Viečiūnų miestelio bendruomenė su „Ambrozijos pasirodymu“. Labai nuotaikingai buvo
apdainuotos visos dalyvavusios bendruomenės. Gundančiu
įvaizdžiu, kol nemato ūkio šeimininkas, gundė „69“ Viečiūnų
merginos. Labai daug emocijų ir
šilto palaikymo sulaukė Sauliaus
Prūsaičio daina „X faktorius“.
Jovaišių kaimo bendruomenės
komanda nustebino parengtų
numerių gausa. Dainavo „Veronika Povilionienė“, jaunosios Jovaišių dainininkės atliko dainą
„Mamos suknelė“ ir parodijavo

Su bendruomenių atstovais bendravo ir renginyje dalyvavę Druskininkų savivaldybės vadovai/Antano Ruginio nuotrauka

Bendruomenių sueituvės visiems dalyviams dovanojo smagių akimirkų/Antano Ruginio nuotrauka

Konkurso „Tramtatulis 2017“
nacionaliniame ture – ir
druskininkietės

Irūną su M. Jampolskiu, atlikdami dainą „Prisėdai šalia“. Bilso
bendruomenės žaviosios damos
atliko „Mango“ dainą. Šmaikšiai į viską pasižiūrėjo Jaskonių-Naujasodės bendruomenė.
Charizma sužavėjo bendruomenės „Vitalija Katunskytė“, abejingų nepaliko balto gulbino, lydimo 4 juodų gulbių, šokis. Visą
bendruomenės pasirodymą vainikavo juodųjų gulbių „viliotinis“.
Leipalingio bendruomenės solistė „Irma Jurgelevičiūtė“ privertė visus pakilti iš savo vietų ir
kartu ne tik šokti, bet ir dainuoti dainą „Meilės lietus“. „Duokim
garo“ laida pakvietė „Serbentos“
kolektyvą. Visas bendruomenės
sveikino „Naujieji lietuviai“ su
daina „R1“.
Maloniai nustebintas buvo meras R. Malinauskas, kai susirinkusieji, jam užlipus į sceną,
gimtadienio proga sudainavo „Ilgiausių metų“. Druskininkų savivaldybės vadovas sakė buvęs
sujaudintas tokio nuoširdaus pasveikinimo.
Na, o komisija apdovanojo muzikaliausius, orginaliausius, stilingiausius, liaudiškiausius, masiškiausius,
jausmingiausius,
artistiškiausius, išradingiausius,
labiausiai atitinkančius atlikėją ir
žiūrovų simpatijas pelniusius pasirodymus.
„Nors gyvenimas – scena, kuo
rečiau „dėvėkite“ kaukes vietoje
savojo „aš“, – linkėjo Leipalingio
bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė.
Šventė tęsėsi ilgai – gerą nuotaiką visiems dovanojo Jaskonių-Naujasodės kolektyvas „Malūnėlis“, savo dainomis žavėjo
jaunosios atlikėjos leipalingietė
Akvilė ir viečiūniškė Simona.
„Mano Druskininkai“
informacija

„Medea“ SPA viešbučiui
šeštadieniais-sekmadieniais reikalinga (-as)
indų-plovėja (-jas).
Darbas nuo 9-13 val.
Teirautis nuo 9-17 val.,
tik darbo dienomis.

Tel. 8 620 15935

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
Gamybos įmonei UAB
„Druskininkų Rasa“
reikalingi operatoriai dirbti
gamyboje.
Teirautis telefonu:
8 615 14427
Balandžio 29-30 d. Kauno Kolpingo kolegijoje vyko vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2017“ nacionalinis turas. Konkursas yra skirtas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams paminėti. Jo tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis
savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus).
Nacionaliniame ture Druskininkų savivaldybei atstovavo puikiai vietiniame ir regioniniame turuose pasirodžiusios „Ryto“ gimnazijos
mokinė, folkloro ansamblio „Racilukai“ pasakotoja Živilė Malaškevičiūtė (vadovė Lina Dudulienė). Živilė papasakojo dzūkišką atsitikimą apie kytrą mergą ir pasekė liaudies pasaką „Paršukas“.
Druskininkų kultūros centro dainininkė Morta Elžbieta Bieliukaitė
(vadovė Lina Balčiūnienė) padainavo dvi dainas, išmoktas iš folkloro ansamblio „Stadalėlė“ pateikėjų, ir tapo šio konkurso laureate.
Druskininkų kultūros centro informacija ir nuotrauka

Reikalingas asmuo gerbūvio tvarkymui ir prižiūrėjimui. Tel. +370 658 52420
Sparčiai augančiai mūsų komandai
nuolatiniam darbui ieškome virėjos (-o),
valytojos ir kambarinės.
Dėl virėjos (-o) darbo skambinkite +370 614 01 121
Dėl valytojos, kambarinės darbo – +370 614 01 121

Taip pat galite siųsti savo CV el. paštu:
personalas@upa.lt
Adresas: Sveikatos g. 36, Druskininkai,
www.upa.lt.
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Druskininkiečiai ir miesto svečiai vis aktyviau dalyvauja VŽDRMC restoranų
sektoriaus praktinio mokymo centro organizuojamuose renginiuose

Sveikos gyvensenos specialistas Ž. Užkuraitis pateikė daug įdomios informacijos apie gydomąsias prieskonių savybes

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro restoranų
sektoriaus praktinis mokymo
centras džiaugiasi, kad jo aktyviai vykdoma veikla domisi vis daugiau bendruomenės
narių, įmonių atstovų iš Druskininkų, kitų Pietų Lietuvos
miestų. Centro veiklos profilis – labai platus. Siekiant
užtikrinti pakankamą kvalifikuotų viešbučių ir restoranų
darbuotojų skaičių kurorte,
jų profesinį tobulėjimą bei nepriekaištingą maisto ir aptarnavimo kokybę, centre organizuojami praktiniai mokymai
bei seminarai, kvalifikacijos
kėlimo kursai.
Balandžio mėnesį centre surengtas praktinis mokomasis
seminaras „Kokteilių ruošimo
ypatumai“ kurį vedė Barmenų
Akademijos prezidentas A. Zariankinas“, mokymai „Lėkštės
apipavidalinimas
dekoratyviai
pjaustytomis daržovėmis“, paskaita „Subalansuotos mitybos
reikšmė mūsų sveikatai“, kurią skaitė dietologų asociacijos
prezidentė R. Petereit. Džiaugiamės, kad visuose mūsų or-

Marginimo vašku subtilybes druskininkiečiams atskleidė liaudies meistrė A. Lampickienė

Barmenų akademijos profesionalai pasidalino savo patirtimi su seminaro dalyviais

ganizuojamuose
mokymuose
ypatingai aktyviai dalyvauja reabilitacijos centro „UPA“, komplekso „Grand SPA Lietuva“, sanatorijos „Dainava“, poilsio ir
sveikatingumo centro AQUA atstovai, taip pat Alytaus ir Marijampolės profesinių rengimo
centrų darbuotojai.
Balandžio mėnesį buvo organi-

zuojamos ir paskaitos bendruomenės nariams: edukacinė pamoka „Kiaušinių marginimas
vašku“ su tautodailininke, liaudies meistre A. Lampickiene ir
degustacinė paskaita „Ajurveda. Prieskonių savybės ir jų gydomosios galios“ su sveikos gyvensenos ir ajurvedinės mitybos
specialistu Ž. Užkuraičiu.

Restoranas-muzikinis
klubas
DRUSKININKŲ
KOLONADA

Sezoniniam ir nuolatiniam
darbui ieškome padavėjų.
Neturite patirties –
apmokysime!

Tel. +370 620 66228

Romos Pankevičienės
įmonėje
Motinos dienos proga
gegužės 5, 6, 7 dienomis
(penktadienį, šeštadienį,
sekmadienį) cukrainėje
visiems tortams taikoma
30 % nuolaida!

AKCIJA
Kurortinio sezono atidarymo proga
kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.
Kursų pradžia 2017 m. gegužės 30 d. 17 val.

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083

Atidaryta nauja vaikiškų prekių parduotuvė adresu Druskininku g. 3.
Prekiaujame firmos „Mayoral“ drabužėliais ir avalyne.
Dirbame pirmadienį-penktadienį nuo 10 iki 19 val.; šeštadienį – nuo
10 iki 17 val.; sekmadienį – nuo10 iki 15 val. Laukiame Jūsų!

Mokymų metu dalyviai išmoko įvairių daržovių pjaustymo technikų

Visi, norintieji susipažinti
su restoranų sektoriaus praktinio mokymo centru ir pasinaudoti teikiamomis galimybėmis bei dalyvauti jame
organizuojamuose renginiuose, gali kreiptis į VšĮ Vilniaus
Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialo administraciją adresu Vil-

niaus al. 30 arba tel.: 8 615
64115. Mūsų veiklą taip pat
galite stebėti internetiniame
puslapyje www.mcdruskininkufilialas.lt arba sekdami mus
socialiniame tinklo „Facebook“ paskyroje „Všį Vždrmc
Druskininkų Filialas“
Užsakymo Nr. MDR-102-01
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Paminėtas Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejaus įkūrimo ir veiklos 20-metis

Užuojautos
Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.
Nuoširdžiai užjaučiame Nacionalinės žemės tarnybos
Druskininkų skyriaus vyr. specialistę Jolitą Nevulienę,
mirus mylimai Mamai.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Druskininkų padalinio ūkininkai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)

Dėl sunkios ligos mirus Virgilijui Juodžiui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Rimą.
Gausus būrys druskininkiečių paminėjo Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus įkūrimo ir veiklos 20-metį/Ramunės Žilienės
nuotrauka

Balandžio 28-ąją „Dainavos“
mokymo centro konferencijų salėje gausus būrys druskininkiečių paminėjo Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejaus įkūrimo ir veiklos 20metį. Iki šiol muziejus dirbo visuomeniniais pagrindais, vadovaujant jo įkūrėjui, buvusiam
dukart tremtiniui Gintautui Kazlauskui, visuomeninės organizacijos „Atmintis“ pirmininkui.
Prieš mėnesį muziejus įgijo oficialų statusą – jo steigėju tapo
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras:
dabar Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus – šio
centro Genocido aukų muziejaus padalinys. Kol kas muziejaus veikla tęsiama Vilniaus al.
24 esančiose patalpose, kuriose ir iki šiol veikė muziejus.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, sveikindamas visus susirinkusiuosius
ir asmeniškai muziejaus įkūrėją G.
Kazlauską, sakė, jog ne kiekvienas žmogus skiria tiek daug savo
energijos, gyvenimo ir laiko tam,
kad būtų išsaugota tautos istorija:
„20 metų prabėgo, Jums dirbant
ir besirūpinant mūsų krašto istorija. Jūs rinkote istoriją po kruopelytę, negalvodami apie atlygį. Už tai
šiandien savo ir visos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju.“
Taip pat muziejaus kūrėjus ir
puoselėtojus pasveikino mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Savivaldybės tarybos narė Gražutė Kuneikienė, LR seimo narė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,
LR seimo narys Zenonas Streikus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
Genocido aukų muziejaus atstovai bei Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos pirmininkas
Gvidas Rutkauskas. G. Kazlauskui ir druskininkiečiams, savanoriška visuomenine pagalba prisidėjusiems prie muziejaus veiklos
puoselėjimo, įteikti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
apdovanojimai – žymenys. Pirmojo laipsnio žymuo „Už nuopelnus
Lietuvai“, įteiktas G. Kazlauskui.
Nušviesdamas muziejaus kūrimo istoriją, G. Kazlauskas prisiminė, kad muziejus buvo atidarytas
ir pašventintas 1996-ųjų gruodžio
29 dieną. Tuometinė muziejaus
ekspozicija buvo nedidelė, skirta tremčiai ir ginkluotai rezistencijai. Ekspozicijai užteko vieno, kiek
daugiau nei 23 kvadratinių metrų
ploto kambario... „Lenkiuosi ir širdingiausiai dėkoju visiems žmonėms, su kuriais per 20 metų nuėjome nelengvą, bet prasmingą

Ivanauskai, Ž. ir R. Vitkauskai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Liliją Meiznerienę, mirus vyrui.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Druskininkų padalinio ūkininkai

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus įkūrėjas G. Kazlauskas ir ilgametė šio
muziejaus savanorė E. Sidaravičiūtė/Ramunės Žilienės nuotrauka

kelią, nuveikėme daug gerų darbų, o svarbiausia – pasiekėme
tikslą: muziejus turi oficialų statusą. Belieka palinkėti būsimiems
etatiniams darbuotojams toliau
plėsti ir tobulinti mūsų pradėtą veiklą.“ Gausybės muziejaus projektų ir sumanymų iniciatorius, Druskininkų rezistencijos ir tremties
muziejaus įkūrėjas ir vadovas G.
Kazlauskas pasidžiaugė, kad jau
mėnuo kaip muziejus yra įgijęs oficialų statusą: „To mes siekėme beveik 10 metų. Pagaliau priimtos
atitinkamos įstatymo pataisos, leidžiančios LGGRT centrui į savo
sudėtį priimti tremtinių įkurtus muziejus. Manau, pelnytai Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus tapo pirmuoju, kurio steigėjas
yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Už tai, kad tai įvyko, esame dėkingi buvusiai europarlamentarei Radvilei MorkūnaiteiMikulėnienei, ir buvusiam prie Vyriausybės
sudarytos darbo grupės pirmininkui Liutaurui Kazlavickui. Išsikovoti oficialų statusą prireikė daugiau
laiko, negu sudėtingomis sąlygomis sukurti patį muziejų“, – kalbėjo
G. Kazlauskas.
Deja, ne visi aktyviausi muziejaus kūrėjai sulaukė dienos, kai
tapo išspręstas muziejaus statuso klausimas: iškeliavusieji Amžinybėn pagerbti tylos minute.
G. Kazlauskas paminėjo, kad
per 20 metų, kai veikė muziejus,
budėjimuose dalyvavo 69 žmonės, iš viso jiems prireikė budėti 2244 kartus. Taip buvo sudarytos sąlygos aplankyti muziejų

daugiau nei dešimčiai tūkstančių
lankytojų. Šimtai atsiliepimų svečių knygose byloja, kaip palankiai muziejaus veiklą ir ekspoziciją vertina ir Lietuvos žmonės, ir
užsieniečiai, ir pavieniai lankytojai, ir žinomų organizacijų bei delegacijų vadovai bei atstovai.
Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus veikla, neatskiriama nuo mokyklų gyvenimo, nes
būtent dėl jo jaunieji druskininkiečiai, o taip pat ir kitų Lietuvos mokyklų moksleiviai, turi galimybę
susipažinti su autentiškais eksponatais, išgirsti neišgalvotas istorijas apie skaudų Lietuvai laikotarpį. Todėl renginyje muziejų ir visus
prie jo veiklos ir iniciatyvų prisidėjusius ir prisidedančius druskininkiečius poetiniu žodžiu, daina, šokio kompozicijomis pasveikino ir
Druskininkų savivaldybės mokyklų vadovai ir mokinių kolektyvai.
Renginiui deramą nuotaiką sukūrė Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių choro (vad. Antanina
Laurenčikienė) atliekami kūriniai „Kritusiems Lietuvos partizanams“ ir „Į Tėvynę grįžtam mes“.
Po renginio dalyviai bendravo ir
dalijosi įspūdžiais, apžiūrėjo ekspozicijas, tarp jų ir dailininko-architekto Jono Lukšės parodą bei informacinę-vizualinę parodą apie
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos organizuotus, istoriniuspažintinius žygius partizanų takais,
į atminimo ženklais pažymėtas jų
kovų, kalinimo ir žūties vietas.
„Mano Druskininkai“
informacija

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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„Klaros Šuman salone“ pianistai virtuozai pakerėjo publiką
Šeštadienio vakarą pilnutėlėje Druskininkų „Eglės“ sanatorijos konferencijų salėje atgijo „Klaros Šuman salonas“,
kuriame grojo keturi žymūs
Lietuvos pianistai virtuozai:
Guoda Gedvilaitė, Rokas Zubovas, Jurgis Aleknavičius,
Lukas Gedvilas. Koncertas nepaliko abejingų, publika šūksniais bravo!, aplodismentais
bei gėlių puokštėmis padėkojo atlikėjams.
„Klaros Šuman salonas“ yra iš
Druskininkų kilusios pianistės G.
Gedvilaitės įkvėptas koncertų ciklas. Klausytojas ir žiūrovas šiame koncerte svarbia viso veiksmo
dalimi, o atlikėjai įsijaučia į pasirinktų personažų roles. Pasak G.
Gedvilaitės, atlikėjų tikslas – kuo
autentiškiau atkurti XIX a. saloną
ir jo istorinius personažus.

Pianistai įsijautė į pasirinktų personažų roles/Ramunės Žilienės nuotrauka

Koncertų ciklo „Klaros Šuman
salonas“ vakaras, pavadintas
„Kolegos – konkurentai. Pianistų varžybos“, nukėlė į XIX amžių. Druskininkiečių ir kurorto svečių publikai prisistatė to
meto žymiausi koncertuojantys
kompozitoriai-pianistai: G. Gedvilaitė įkūnijo vieną garsiausių XIX a. vokiečių pianisčių ir
kompozitorių Klarą Šuman, kartu su ja pasirodė Frederikas Šopenas (Rokas Zubovas), Ferencas Listas (Jurgis Aleknavičius)
ir Sigismundas Talbergas (Lukas Gedvilas), o princesę Kristiną Trivulzio di Belgiojoso, kuri
„konkurentų varžybose“ turėjo paskelbti nugalėtoją, vaidino Dovilė Navickienė. Žavų
laikmečio akcentą į koncertą
įnešė ir Druskininkų gidų grupės „Artelė“ damų, žymiojo pi-

anisto ir kompozitoriaus F. Listo
„gerbėjų“, pasirodymas.
Po koncerto princesė Belgiojoso
paskelbė nugalėtoją: „Talbergas –
geriausias, o Listas – vienintelis!“,
tačiau klausytojai išrinko savo favoritę – Guodą Gedvilaitę.
„Ačiū, mieli druskininkiečiai,
visi muzikos gerbėjai ir mylėtojai, kad atėjote. Visada laukiu
mūsų susitikimų savo gimtajame
mieste. Su didžiausiu džiaugsmu rengsime naujas programas
ir būtinai vėl susitiksime“, – po
koncerto sakė G. Gedvilaitė.
Koncertas „Kolegos-konkurentai. Pianistų varžybos“ balandžio 30 d. surengtos „Vaidilos“
teatro salėje Vilniuje, o birželio
16 d. vyks Klaipėdoje.
„Mano Druskininkai“
informacija

„Lietuvos mažųjų žaidynių“ aidai

Į II-jo etapo „Lietuvos Mažųjų žaidynes“ atvyko 6 Alytaus apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Eugenija Kardokienė,
RIUKKPA narė
Vaikai yra ne tik mūsų ateitis, jie – mūsų dabartis. Jaučiame didžiulę pareigą, rūpindamiesi jų visapusišku ugdymu.
Jau treti metai esame projekto „Olimpinė karta“ nariai ir
ikimokyklinio amžiaus vaikų
olimpinio ugdymo programą
integruojame į ikimokyklinio
ugdymo programą „Laimingos vaikystės link“. Olimpinio
ugdymo programa orientuota
į olimpinių vertybių ugdymą –
tikslo siekimą, garbingą elgesį,

abipusę pagarbą, džiaugsmą
dėl įdėtų pastangų ir visuotinių
etikos principų gerbimą.
Jau treti metai registruojame įstaigos komandą dalyvauti puikiame
sportiniame renginyje Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų Olimpiada“, kuris šiais
metais startuoja nauju pavadinimu
„Lietuvos mažųjų žaidynės“.
Kadangi jau du metai esame
„Mažųjų Olimpiados“ finalininkai ir įstaigos komanda turi kompetencijų olimpiadai organizuoti, Respublikinė ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija skyrė mūsų įstaigą

organizuoti I-jį ir II-jį žaidynių etapus. I-jo etapo metu Druskininkų
sporto centre varžėsi 4-rios savivaldybės ikimokyklinių įstaigų
komandos – Druskininkų lopšelio-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“ bei
ikimokyklinio ugdymo skyrių „Liepaitė“ ir „Linelis“ mažieji sportininkai. Sportinė sėkmė lydėjo Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“
ir Leipalingio pagrindinės mokyklos „Liepaitė“ komandas.
Į II-jo etapo „Lietuvos Mažųjų
žaidynes“ atvyko 6 Alytaus apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos: Alytaus lopšeliodarželio „Du gaideliai“, Varėnos

lopšelio-darželio „Pasaka“, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“, Veisiejų Sigitos Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ir mūsų savivaldybės
„Bitutės“ ir „Liepaitės“ komandos. Mažuosius sportininkus
Druskininkų sporto centre pasitiko ir Olimpinę ugnį įžiebė Kiškiukas Olimpiukas. Į patį gražiausią
ir sportiškiausią Dzūkijos miestą – Druskininkus atvyko pasveikinti ir pasidžiaugti mažųjų gebėjimais RIUKKPA prezidentė
Audronė Vizbarienė, kuri visiems
mažiesiems palinkėjo sportinės
sėkmės ir įteikė dovanėles. Spor-

tininkus taip pat pasveikino Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyresnioji
specialistė Diana Brown.
Į finalinį renginį Jonavoje pateko 2 komandos – Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ir Leipalingio pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
„Liepaitė“ komandos. Linkime
sportinės joms sėkmės.
Dėkojame Druskininkų sporto
centro direktoriui Vilmantui Matkevičiui ir darbuotojams už suteiktą galimybę organizuoti I-jį ir II-jį
žaidynių etapus sportinę dvasią
turinčioje aplinkoje.

Šiaurietiško ėjimo entuziastams – ekskursija į A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parką
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
šeštadienį organizavo šiaurietiško ėjimo žygį-ekskursiją
„Judėk sveikatos labui“. Renginio tikslas – skatinti žmonių fizinį aktyvumą bei aplankyti A. Česnulio skulptūrų ir
poilsio parką.
Šiaurietiškas ėjimas – puiki fizinio aktyvumo ir sveikatos saugojimo bei stiprinimo forma,
tinkanti bet kurio amžiaus žmonėms, bet kokiu oru ir bet kuriuo
metų laiku. Susirinkusieji buvo
apmokyti taisyklingos šiaurietiško ėjimo technikos bei supažindinti su jo teikiama nauda. Renginio žygeiviams, atėjusiems į
Skulptūrų ir poilsio parką, Antanas Česnulis pristatė visus savo
medžio drožinius bei kompozi-

cijas. Jo skulptūros, stogastulpiai, koplytstulpiai stovi įvairiose
Lietuvos vietose bei užsienyje.
Kūriniai eksponuoti Vokietijoje,
Vengrijoje, Armėnijoje, Indijoje,
Graikijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Ekskursijos metu renginio dalyviai buvo
vaišinami grikių koše su pievagrybiais bei natūraliu mineraliniu
vandeniu. Šiaurietiškojo ėjimo
žygio-ekskursijos dalyviai įveikė 9 kilometrų trasą. Džiaugiamės, kad vis daugiau Druskininkų miesto gyventojų prisijungia
prie Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro organizuojamų renginių.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuro informacija ir nuotrauka
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„Mamyte, Tu graži ir šviesi kaip saulė...“

Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ auklėtiniai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ auklėtiniai/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį, oficialiai – nuo 1928
metų. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės.
Motinas sveikina vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas
atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip
sau švenčiama pavasarį, juk
Motina tapatinama su žeme.
Kaip Motina išaugina vaikus,
taip ir žemė išaugina derlių... O
ko linki savo mamytėms patys
mažiausieji Druskininkų savivaldybės gyventojai?
Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Meškiukas“ auklėtiniai savo mamytėms linki:
„Mamyte, Tu graži kaip saulė,
kaip gėlė baltų žiedų. Aš Tave
labai myliu ir gerbiu.“ (Gustė, 6
m.); „Mama, aš Tave myliu, Tu
graži kaip rožė, o šviesi kaip
saulė.“ (Enrika, 6 m.); „Mamyte, Tu tokia švelni. Aš Tave labai
myliu, nes mane augini, ačiū.“
(Izabelė, 6 m.); „Aš linkiu Mamytei daug bučinių. Mamyte, aš
Tave myliu.“ (Danielius, 6 m.);
„Mamyte, Tu – mano meilė. Linkiu, kad Tau visada būtų linksma.“ (Domas, 6 m.).
Leipalingio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ vaikučiai iš „Drugelių“ „Kačiukų“,
„Boružėlių“, „Gėlyčių“ grupių
sveikina savo mamytes:
„Savo Mamytei linkiu sveikatos, stiprybės ir pinigėlių“ (Aurima, 5 m.); „Mamytei linkiu gero
skrydžio. Ji labai gera, juokinga, graži, draugiška ir man patinka, kai su minimi žaidžia ir padeda dėlioti dėliones.“(Vesta, 6
m.) „Mamyte, Tu man šviesi kaip
saulė, kaip laukų angelas, už
Tave pasauly gražesnės nėra.“
(Rūta, 6 m.); „Priskinsiu mamytei žibuoklių, parbėgsiu namo
takeliu, ir garsiai ištarsiu „Labai Tave myliu!“ (Donatas, 6 m.);
„Ačiū, Tau, mamyte, kad mane
užauginai. Nuskinsiu pačią gražiausią gėlę ir padovanosiu Tau
.“ (Egidija, 7 m.); „Ačiū Tau, mamyte, kad visam pasauly man
esi pati geriausia.“ (Gytis, 6 m.);
„Mamyte, Tu graži. Man patinka
su Tavimi važiuoti į kaimą. Nu-

pirkai man šuniuką, ir aš juo rūpinsiuos.“ (Nojus, 6 m.); „Ačiū
Tau, mamyte, kad viską man
perki. Aš Tave labai myliu, nes
Tu gera, pati geriausia.“ (Ignė,
6 m.). „Mano mamytė apkabina
mane ir nusišypso. Ji labai gera.
Kai turi laiko, su manimi žaidžia.“ (Rugilė, 5 m.); „Mano mamytė labai linksma, visada tvarkosi ir niekada nepyksta. Linkiu
jai, kad turėtų namuose katiną.“
(Emilijus, 4 m.); „Noriu, kad mamytė visada būtų tokia pati, o
ne kitokia, kad ji būtų linksma
ir žaistų su manimi. Kad nupirktų man grojantį žaislą ir dūdą“
(Adrijana, 4 m.); „Mamytei linkiu, kad būtų graži ir pati šauniausia.“ (Kamilė, 3 m.); „Mamytė graži, švelni, turi daug darbo
ir manęs labai pasiilgsta. Linkiu,
kad ji niekada nesirgtų, dovanoju didelę širdelę, kad būtų graži,
kaip gėlytė.“ (Ditė, 4 m.).
Lopšelio-darželio „Žibutė“
vaikai iš „Ežiuko“, „Boružėlės“, „Eglutės“, „Drugelio“
grupių apie savo mamytes:
„Aš labai myliu mamytę, kai aš
prie jos būnu, jaučiu jos šilumą.
Linkiu pačių mieliausių dovanų ir
gėlių.“ (Kristupas, 4 m.); „Mamytė labai mane visada myli. Perka
maistą... Ir aš labai myliu mamą,
net nežinau kaip myliu...“ (Matas, 5 m.); „Mama mane myli, jinai tokia graži, gražiai apsirengusi, miela, švelni, gerutė. Aš
jai linkiu nusipirkti didelę mašiną.“ (Lėja, 5 m.); „Kai mama paprašys, aš būsiu geras su broliu. Abu nupiešime gražų piešinį
ir daug šypsenų.“(Adomas, 5 m.);
„Linkiu, kad mama niekada nesirgtų, kad būtų graži. Laimės linkiu ir kad ją visi mylėtų.“ (Liepa, 5
m.); „Linkiu, kad mama būtų labai graži, niekada nesirgtų, būtų
nuostabi, auksinė mama. Aš ją
labai myliu ir jos labai pasiilgstu.“ (Ričardas, 6 m.); „Aš linkiu,
kad mama šypsotųsi, būtų gera.
Ir palinkėčiau, kad daugiau valgytų ir turėtų lėliuką.“ (Sandra, 5
m.); „Linkiu, kad mama būtų geros nuotaikos, kad nesirgtų, kad
nepyktų ant manęs ir man nupirktų ką nors.“ (Aironas, 6 m.);
„Linkiu būti gražiai, ir mamai, ir
vaikams, laukti tėčio ir paruošti valgyti.“ (Matt, 6 m.); „Aš padovanosiu mamai gėlę ir padėsiu
kepti tortą. Ir linkiu mamai sveikatos“ (Viltė, 6 m.); „Linkiu, kad

Lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtiniai Roberto Kisieliaus nuotrauka

Lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

mama labai graži būtų ir būtų
sveika. Džiaugsmo palinkėsiu.
Ir pažadu būti geras.“ (Jurgis, 5
m.); „Mano mamos vardas Vaida.
Ji labai skaniai verda. Stiprybės
Tau, mama!” (Austėja, 5 m.)
Lopšelio-darželio
„Bitutė“ auklėtiniai iš „Koriuko“,
„Kregždutės“, „Boružėlės“,
„Pelėdžiukų“ grupių paklausti, ko palinkėtų savo mamytėms, sakė:
„Dovanoju Mamytei pačias gražiausias gėlytes.“ (Rokas, 3 m.);
„Mamyte, Tu mano bitutė. Myliu
Tave.“ (Emilija, 3 m.); „Mamyte,
Tu mano geriausia ir gražiausia.“
(Danielius, 3 m.); „Mamytei dovanosiu gėlytę ir daug daug bučkių.“ (Rapolas, 3 m.); „Mano močiutė – tai mano mama... Linkiu,
kad močiutė būtų graži ir visada

sveika, kad nesirgtų.“ (Ervinas,
4 m.); „Mamytei padėsiu tvarkyti
namus. Noru, kad ji niekada nesirgtų ir būtų linksma.“ (Mantas,
4 m.); „Linkiu, kad mamytė mane
mylėtų, žaistų ir draugautų.“
(Emilija, 4 m.); „Linkiu, kad mama
klausytų ir žaistų su manimi. Aš
noriu padovanoti mamai gėlytę.
Noriu, kad mama būtų graži, gražiai apsirengusi ir laiminga.“ (Rokas, 4 m.); „Aš palinkėsiu gražių
dienų, kad visada būtų linksma
ir šypsotųsi.“ (Haroldas, 4 m.);
„Mamytei linkiu daug širdelių ir
kad mylėtų visą pasaulį. Labai
Tave myliu, mamyte.“ (Danas, 5
m.); „Myliu mamytę, ji mus augina...“ (Giedrė, 5 m.); „Myliu mamytę, nes ji visada mane myli.“
(Rokas, 5 m.); „Savo mamytei linkiu daug sveikatos, daug gėlių ir
kad mylėtų mano sesytę. Aš ją

labai stipriai myliu, nes ji mane
myli.“ (Patricija, 5 m.); „Savo mamytei palinkėsiu, kad visada viena kitai dovanotume gėlių, daug
širdelių ir viena kitą mylėtume.
Dar palinkėsiu, kad mylėtų tėtį.
Mamytė yra labai gera, ir ją labai stipriai myliu.“ (Melita, 6 m.);
„Linkiu, kad mamytė būtų stipri,
linksma ir turėtų daug pinigų.“
(Ignas, 6 m.); „Noriu, kad mama
būtų sveika, graži ir turėtų daug
draugių.“ (Ieva, 6 m.); „Mamytės akys – žvaigždelės... Linkiu,
kad mamytė būtų sveika ir visada
laiminga.“ (Eurika, 6 m.); „Mano
mama graži, mandagi, gera. Linkiu jai turėti daug laimės, draugų
ir šypsenų.“ (Liucija, 6 m.); „Mano
mama gera ir laiminga. Linkiu,
kad nesirgtų.“ (Benas, 6 m.).
Parengė Ramunė Žilienė
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Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas LietuvaČekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Kavinei reikalingi virėjai (-jos), barmenas (-ė),
padavėjai (-jos) ir padavėjai (-jos) savaitgaliams.

Tel. 8 612 60862

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020

PA R D U O DA M E :
skaldytas malkas,
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.

Drabužių parduotuvė siūlo darbą pardavėjai (-ui).
Tel. 8 686 71181
Autoservisui reikalingas autošaltkalvis, dirbti su
lengvųjų automobilių važiuoklėmis. Tel. 8 613 91192

Įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų, važinėti
pastoviais maršrutais. Tel. 8 610 67393
Reikalingas stalius, dirbti laiptų gamybos įmonėje.
Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

Tel. 8 618 53770

Dujų balionų pildymas norimu kiekiu, nemokamas
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 16.30.
Šeštadieniais iki 12.00.

Svečių namams reikalinga kambarinė
Tel. 8 612 96558 arba el. paštu: info@dalijahotel.lt

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300
Pjaunu, kapoju malkas. Reikalingas trifazis įvadas.
Tel. 8 646 38079

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Be vizos į Baltarusiją.
Kaina – 9,90 Eur. Dokumentus
sutvarkome per 1 darbo dieną.
Tel. 8 673 88383,
el. paštas: info@drusva.lt

Plytelių klojimas ir kiti vidaus apdailos darbai.
Tel. 8 623 29226

Parduodame pušines malkas (neskaldytas).
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Atliekame visą buto, namo remontą. Galime dekoruoti lubas ir sienas pagal užsakovo pageidavimą. Atliekame elektros ir santechnikos darbus, įrengiame
lauko terasas – atviras ir įstiklintas. Tveriame tvoras
(medines, metalines). Betonuojame pamatus, dengiame stogus, tinkuojame, dažome, klijuojame plyteles.
Tel. 8 612 92239

Pigiai remontuojame kompiuterius, planšetes ir
telefonus. Tel. 8 623 63577

Brangiai perku senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

Techninė pagalba kelyje
ir krovinių pervežimas
Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

16 vietų mikroautobuso nuoma.
Tel. 8 680 48121
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 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, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33 kv. m. butas Alytuje,
geroje vietoje, 5 aukšte iš 5. Suremontuotas, pakeisti vamzdžiai. Kaina
– 12000 Eur. Tel. 8 671 03787
1 kambario 35,2 kv. m. renovuotas
butas Veisiejų g. su baldais. Kaina –
31000 Eur. Galima derėtis. Parduodu
arba keičiu į panašų butą Vilniuje.
Tel. 8 601 36770
1 kambario butas Vytauto g. 5 aukšte
iš 5, be tarpininkų. Kaina – 30000 Eur.
Tel. 8 685 48849
1 kambario 35 kv. m butas Ateities
g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 18,5 kv. m butas 3 aukšte iš 3 (plastikiniai langai, šarvuotos
durys, rūsys). Kaina – 4500 Eur.
Tel. 8 683 89437
1 kambario 35 kv. m butas Gardino g.,
2 aukšte iš 9 su virtuviniais baldais ir
elektrine virykle, įstiklintas balkonas,
pakeisti langai ir durys, geras išplanavimas, tamsus kambarys. Kaina –
24000 Eur. Tel. 8 605 96469
1 kambario 38 kv. m butas Gardino g. 5 aukšte iš 5 (ne bendrabutyje, be remonto). Kaina – 19800 Eur.
Tel. 8 606 04614
2 kambarių 51,99 kv. m butas Ateities
g., 6 aukšte iš 10. Kaina – 35000 Eur.
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino
g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, dalinė
apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. Kaina
– 27500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 44,74 kv. m butas bendrabučio tipo name 3 aukšte iš 5
Gardino g., namas renovuotas.
Tel. 8 622 92612
3 kambarių butas, su 3 balkonais, 1
aukšte iš 9, geroje, gražioje vietoje.
Reikalingas remontas. Kaina – 38500
Eur. Tel. 8 698 48621
3 kambarių butą 57 kv. m butas Šiltnamių g., 4 aukšte iš 5, renovuotame
name, renovacija išmokėta. Kaina –
48000 Eur. Tel. 8 620 63122
4 kambarių 82 kv. m suremontuotas
butas Ateities g. 4 aukšte iš 5. Kaina –
58000 Eur. Tel. 8 606 04614
12 a namų valdos žemės sklypas
Neravų kaime.
Atlikti geodeziniai matavimai. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 687 29055
2 kambarių butas Ateities g. 12, 9
aukšte su daliniu remontu. Kaina –
35000 Eur. Tel. 8 628 34979
7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje,
Latežerio g. 4. Sklypas kraštinis, prie
pušyno, atskiras privažiavimas, visos
komunikacijos. Tel. 8 650 83251
5,5 a sodo sklypas su mūriniu namu
Viečiūnuose, 10-oji g. 3. Kaina –
15500 Eur. Tel. 8 624 80598
Autoservisas ir sandėlys Gardino
g. 77, Druskininkuose. Viso plotas
– 703 kv. m. Kaina – 119000 Eur.
Tel. 8 647 27429
2,55 ha žemės sklypas Vilkininkų
kaime (iki ežero 130 metrų). Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 617 62483

6 ha žemės ūkio paskirties sklypas su
mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 614 67590
7,4 a sodas Viečiūnuose su mūriniu nameliu. Kaina – 15000 Eur.
Tel. 8 606 04614
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio,
yra komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
Garažas prie „Eglės“ san. Po visu
garažu rūsys, trifazis įvadas. Kaina –
3800 Eur. Tel. 8 612 31803
38 a žemės ūkio paskirties sklypas
Neravuose, asfaltuotas privažiavimas, visos miesto komunikacijos.
Kaina – 33000 Eur. Tel. 8 606 04614

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„MB 300“ 1991 m., TA iki 2018.10;
„Ford Galaxy“ 1999 m., TA iki 2018.05,
81 kW už 1550 Eur. Tel. 8 615 51632
„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81
kW dalimis. Tel. 8 652 69585
Naudotos
vasarinės
padangos
R14/195/60. Tel. 8 626 90550
Padangos „Vredestein“ (4 vnt)
R15/195/60 už 80 Eur; padangos
„Hankook“ (4 vnt) R15/195/65 už 80
Eur. Tel. 8 650 87433
„Audi A4“ 2009 m., karavanas, juodos spalvos, 2,6 L dyzelinas, 140 kW,
rida – 127000 km. Kaina – 10800 Eur.
Tel. 8 617 62483
„Toyota Avensis“ 2004 m., 2 L
dyzelinas. Kaina – 3450 Eur.
Tel. 8 686 41953
Vasarinės padangos
Tel. 8 612 60844

R15/185/60.

Traktorius „T-25“ 1981 m., geros būklės. Kaina – 2500 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 615 19183
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L,
TA, draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506
„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 DTI, universalas, TA iki 2018.11 (iš Olandijos).
Kaina – 2450 Eur. (arba keičiu į kitą
automobilį). Tel. 8 623 53377
„Audi 100“ 1993 m., 2,5 TDI, TA
iki 2019.04. Kaina – 620 Eur.
Tel. 8 614 18440
Vasarinės padangos su lietais ratlankiais R15/195/65/914, 5 skylių, mažai
naudotos, tinka „Audi 100c4“. Kaina –
200 Eur. Tel. 8 675 79420
„Mitsubishi Pajero“ 2000 m., dyzelinas, tvarkingas. Kaina – 4100 Eur.
Tel. 8 616 93931

Parduoda mišką ir medieną
1 ha miško ir viengubo pjovimo lentos
(5 kub. m). Tel. 8 624 95589
Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035
Dvipusio pjovimo pušinės lentos
(2,5x10x600 cm). Tel. 8 611 32800

52 a komercinės paskirties sklypas
su pastatais (300 kv. m gamybinės
patalpos): sandėliavimo, garažai (70
kW elektra, vandentiekis, kanalizacija), dalinai kietu pagrindu aikštelė.
Sklypas gražioje vietoje, prie miško,
Sodžiaus g. 49. Kaina – 110000 Eur.
Galima derėtis. Tel. 8 680 58789

Lentos (storis – 5 cm, plotis 2342 cm). Kaina – 1 m/1,3 Eur.
Tel. 8 616 48116

6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys,
elektros įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590

Romanovo veislės avys ir avinai (įvairaus amžiaus). Kaina: gyvo svorio –
1 kg/1,8 Eur, mėsa – 1 kg/4,80 Eur.
Tel. 8 622 83325

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

Sėklinės bulvės. Tel. 8 699 43921
Treniruoklis. Tel. 8 612 68944
Nauji dvigulė sofa-lova ir fotelis.
Tel. 8 678 80644

Moteris išsinuomotų 1-2 kambarių
butą Viečiūnuose. Tel. 8 601 15173
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių bute
(be šeimininkų). Tel. 8 629 31618

Triušiai, triušiena, 2-3 mėn. triušiukai.
Tel. 8 611 45735

Pigiai 2 viengulės lovos su patalynės
dėžėmis, sofa-lova. Tel. 8 614 62198

Ožka,
ožkytės
Tel. 8 611 19982

Supama lovytė su stalčium už 45 Eur;
muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur; 3
dalių vežimėlis „Chicco“ už 75 Eur;
sportinis vežimėlis „Pero grosso“ už
40 Eur. Tel. 8 645 75151

24 m. vaikinas ieško darbo vasaros
sezono metu. Tel. 8 655 25755

Elektrinė baltos spalvos viryklė
„Haka“ su keramikiniu paviršium. Kaina – 100 Eur. Tel. 8 622 82556

Vaikinas ieško vairuotojo darbo. Turi
B, C vairavimo kategorijas, 95 kodą
ir vairuotojo kortelę. Tel. 8 621 78131

Vandens hidroforas. Tel. 8 616 48116

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

ir

ožiukai.

Parduodami įvairūs daiktai
„Atgimimo“
mokyklos
sarafanas
mergaitei (134 cm) už 10 Eur; 2
suknelės tinkančios
pirmai Komunijai (130-150 cm) po 30 Eur.
Tel.: 8 616 92043, 8 615 77137
Vestuvinė suknelė, 3 dalių, puikios būklės, vežimėlis „Venezia“.
Tel. 8 611 33769
Komoda, kavos staliukas, kėdės,
spintelė, odinis baldų komplektas,
prieškambario suoliukas, sekcija, foteliai, sofa. Tel. 8 612 09648
Svetainės komplektas, svetainės
staliukas, lauko baldai, mikrobangų
krosnelė, ovalus pietų stalas, indauja.
Tel. 8 606 28422
Dviejų durų spinta už 85 Eur; 2 kėdės;
didelis kelioninis lagaminas, vilnonis
kilimas 1,5 m x 2,4 m; užuolaidos,
senovinės austos lovatiesės, vilnoniai
pledai. Tel. 8 600 38695
Rusiški (3 korpusų) plūgai, sunkios
akėčios, šieno vartytuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178
Šaldytuvas „Beko“. Kaina – 130 Eur.
Tel. 8 611 32291
Vaikiškas dviratis (3-6 m. vaikui). Kaina – 75 Eur. Tel. 8 612 60844
Šėmųjų
veislės
Tel. 8 647 33090

veršelis.

Spinta su slenkamomis durimis
už 140 Eur; naudotas gartraukis.
Tel. 8 675 18337
Mėšlas. Tel. 8 635 55971
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m,
pamatiniai perdengimo blokai ir perdengimo plokštės), paauksuoti sportiniai medaliai, rankų darbo plytos ir
kokliai krosniai, pamatų perdengimo
plokštės, švediška žoliapjovė, štanga,
suoliukas. Tel. 8 682 98506
Naudota
dujinė
Tel. 8 626 90550

viryklė.

Naudotas gartraukis. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 616 37589

Perka

Ieško darbo

Moteris ieško darbo, gali prižiūrėti seneliu. Tel. 8 644 84291

Vyras be žalingų įpročių, turintis B,
C ir E vairavimo kategorijas, ieško
vairuotojo darbo Druskininkuose.
Tel. 8 623 53377

Vejos pjovimo traktoriuką.
Tel. 8 621 03032
Nepjaustytą 3,2 m stalviršį.
Tel. 8 623 53377
Beržines malkas. Tel. 8 680 33854

Nuoma
Išnuomoju 3 kambarių butą Veisiejų
g. Kaina – 1 mėn./230 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 623 23482
Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą,
pageidautina
Kalviškių
rajone.
Tel. 8 609 41364

Kiti
Pasimetė siamo veislės katinėlis. Gal
kas matė ar priglaudė.
Tel. 8 699 67359
Reikalingas žmogus, galintis savo
įskiepais įsikepinti obelų, kriaušių,
slyvų, vyšnių. Tel. 8 618 67244
Gal kas padovanotų spintą. .
Tel. 8 601 15173
Dovanoju juodos ir rusvos spalvos (4
sav.) katinėlius. Tel. 8 655 14923
Rasti akiniai (M. K. Čiurlionio g.).
Tel. 8 617 98273

Jauna šeima išsinuomotų 1-2 kambarių butą ilgam laikui Druskininkuose.
Tel. 8 647 97433
Tvarkingas, dirbantis, be žalingų
įpročių vyras, išsinuomotų 1-2 kambarių butą Leipalingyje ilgam laikui.
Tel. 8 657 64581
Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio 1 d.) centre. Tel. 8 616 48116

Šarvuotos lauko durys
namams.
Šarvuotos buto durys.
Metalinės durys.
UAB „Mirandus“
M. K. Čiurlionio g. 111-202
Tel.: 8 686 84915, 8 686
53654

Reikalingi darbininkai:

1. Sandėlininkas-krovikas
Privalumas: turėti autokrautuvo teises, arba darbo patirtis su juo.
Darbo patirtis su statybinėm medžiagomis

Naudoti sodo baldai, stalas su skėčiu.
Kaina – 40 Eur. Tel. 8 686 08504

2. Vadybininkas (-ė)
Privalumas: darbo patirtis statybinių prekių parduotuvėje
ir darbas su TSM kompiuterine programa.

Vineta veislės bulvės. Kaina – 50
kg./5 Eur. Tel. 8 688 14578

Tel. 8 617 62483

Naudoti kokliai. Tel. 8 616 21378

Malkų išpardavimas (skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179

Bulvės. Tel. 8 629 00250
Vyriškas dviratis „Giant“ už 90 Eur;
moteriškas elektrinis dviratis už 260
Eur; odiniai baldai iš Vokietijos (3+1)
už 110 Eur. Tel. 8 623 53377
2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės, servizai, pigiai vilnonis kilimas, 2 moteriški
kailiniai (dydis 48-50, kaina nuo 30 Eur)
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
80 bosų akordeonas. Kaina – 30 Eur.
Tel. 8 610 74499
Mobilusis telefonas
Tel. 8 625 55009

„IPhone

5S“.

2 rūšių lubinai, žirniai, miežiai, avižos.
Tel. 8 698 50782
Treniruoklis (dviratis)
Tel. 8 676 19346

reabilitacijai.

Naudoti ketaus radiatoriai, naudoti
geros kokybės keturkampiai ketaus
vamzdžiai. Tel. 8 621 34226
Mažai naudotas oro kondicionierius
„Fuji Electric“ (šildo-šaldo). Kaina –
700 Eur. Tel. 8 640 17827
Nauja medžiaginė sudedama žaidimų
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis kilimas (135x192 cm) už 28 Eur.
Tel. 8 651 11713
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Augintinių sveikata Druskininkuose
rūpinsis Kurorto veterinarijos klinika

Kurorto veterinarijos kliniką atidarė druskininkiečiams žinoma specialistė, iki šiol Varėnoje Dariaus Tamulevičiaus veterinarijos gydykloje dirbusi veterinarijos gydytoja Jovita Jokubauskienė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Džiugi žinia druskininkiečiams ir kurorto svečiams –
mylimų augintinių sveikata nuo
šiol profesionaliai rūpinsis gegužės pradžioje duris atvėrusi Kurorto veterinarijos klinika,
įsikūrusi Gardino g. 72.
Vasario mėnesį Druskininkų
savivaldybės Taryba pritarė
sprendimo projektui dėl savivaldybei priklausančių negyvenamų patalpų nuomos,
įrengiant jose modernią veterinarijos kliniką.
Patalpas išsinuomojo ir Kurorto veterinarijos kliniką atidarė druskininkiečiams žinoma specialistė, iki šiol
Varėnoje Dariaus Tamulevičiaus veterinarijos gydykloje
dirbusi veterinarijos gydytoja
Jovita Jokubauskienė. „Noriu, kad druskininkiečių ir kurorto svečių augintiniai gautų profesionalią pagalbą čia,
pačiame kurorte. Pažadu, kad
Kurorto klinikoje bus jauku ir
šeimininkams, ir jų augintiniams. Kviečiu visus ateiti susipažinti – atidarymo ir veterinarijos dienos proga visą
gegužės mėnesį konsultacija
ir registracija bus nemokama,
taip pat bus taikomos nuolaidos pašarams“, – šypsosi darbą Druskininkuose pradedanti Jovita ir pasidžiaugia
bendradarbiavimu su Druskininkų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
Simboliška, kad apie nuo
vaikystės puoselėjamą meilę
gyvūnams ir naująją Kurorto
veterinarijos kliniką su Jovita kalbėjomės balandžio 30ąją – Tarptautinę veterinarijos dieną.
Patirties sėmėsi ir Lietuvoje, ir užsienyje
Sakoma, kad jeigu žmonės
prisimintų, kuo svajojo būti vaikystėje ir tą svajonę įgyvendintų, būtų daug daugiau laimingų

žmonių. Kad užaugusi taps veterinarijos gydytoja, iš Vilniaus
kilusi Jovita svajojo nuo vaikystės. Baigusi vidurinę mokyklą,
mergina savo svajonę įgyvendino: įstojo mokytis į Lietuvos
sveikatos mokslų universitetą,
tobulinosi Estijoje esančiame
Gyvybės mokslų universitete,
atliko praktiką ir dirbo veterinarijos klinikose Tartu (Estija),
Vilniuje, galiausiai įsidarbino
Varėnoje esančioje D. Tamulevičiaus veterinarijos gydykloje. Pasiteiravus, kaip kilo idėja
įkurti savo veterinarijos kliniką
Druskininkuose, Jovita atviravo, kad jai visada patiko kurortas, o jame yra daug gyvūnams
neabejingų žmonių, tad norėjosi jiems teikti kokybiškas paslaugas arčiau namų. „Kolega
Darius Tamulevičius palaikė
mano idėją, taip ir gimė Kurorto veterinarijos klinika. Žinote,
sunkiausia buvo palikti mylimą
darbą Varėnoje, tas tikriausiai užtruko ilgiausiai. Tačiau
dabar labai džiaugiuosi nauju gyvenimo etapu. Organizaciniai darbai trunka kiek ilgiau,
nei planavau, tačiau kiek tenka
bendrauti su valstybinių įstaigų,
savivaldybės darbuotojais – visi
labai profesionalūs ir geranoriški, sulaukiu labai daug palaikymo ir pagalbos“, – apie Kurorto veterinarijos klinikos įkūrimo
pradžią pasakoja Jovita.
Gyvūnams – ir įprastas, ir
homeopatinis gydymas
Jovitos, kaip veterinarijos gydytojos, profesionalumą įrodo
ne tik įgyti diplomai ir patirtis,
bet ir profesinė veikla – moteris aktyvi yra tarptautinės veterinarijos gydytojų homeopatų
asociacijos (IAVH) narė, Baltijos veterinarų homeopatų asociacijos (BaltVetHom) narė.
Žmonių trape vis daugiau dėmesio sulaukiantis homeopatinis gydymas, pasirodo, gali būti

taikomas ir augintiniams. Nemažai tyrimų, teigiančių, kad naminius gyvūnus gydant homeopatiniais metodais pasiekiama
labai gerų rezultatų. „Gilinau
žinias stažuodamasiPrancūzijoje, Estijoje, Anglijoje ir Latvijoje, kur susipažinau su skirtingais gydymo metodais, darbo
organizavimu. Ieškodama alternatyvų savo pacientams, baigiau Britų organizuotas klasikinės homeopatijos studijas,
išsilaikiau veterinarinės homeopatijos licenziją, tad šalia pažangaus medicininio gydymo
visada galiu pasiūlyti alternatyvų. Žinoma, kiekvienas atvejis
yra individualus. Visiems, atėjusiems į Kurorto veterinarijos kliniką, apie homeopatiją papasakosiu išsamiau“, – sako Jovita.
Kurorto veterinarijos klinikoje – paslaugų įvairovė
Kurorto veterinarijos klinikoje gyvūnų mylėtojai visada sulauks profesionalios pagalbos
ir konsultacijų visais gyvūnų
auginimo ir šėrimo klausimais.
Naminiams gyvūnams čia teikiamos visos svarbiausios paslaugos: profilaktinė vakcinacija, ligų diagnostika ir gydymas,
laboratoriniai tyrimai, chirurginės operacijos, stomatologija,
gyvūnų ženklinimas.
Kurorto veterinarijos klinika
(Gardino g. 72, Druskininkai)
gyvūnų mylėtojų laukia darbo dienomis 9-18val, šeštadienį 9-14 val. Susisiekti galite telefonu +370 676 64 525
arba el. paštu: kurortovet@
gmail.com
O visas aktualiausias naujienas sužinosite socialinio tinklo
„Facebook“ paskyroje „Kurorto
veterinarijos klinika“
Parengė Druskininkų
savivaldybės viešųjų
ryšių specialistė
Diana Sinkevičiūtė

