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Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Maltos ordino savanorė A. Visockaitė-Juknevičienė: „Gera,
kai gali padėti tiems, kam labiausiai reikia pagalbos“

Druskininkų
savivaldybės
vadovams
pristatytas projektas
„Lyderių laikas 3“

2 psl.

Per pirmus devynis
šių metų mėnesius
Druskininkus jau
aplankė ketvirtadalis
milijono turistų

3 psl.

Vieniša senolė S. Vaitulionytė džiaugiasi, kai ją aplanko savanorė A.Visockaitė-Juknevičienė/Robrto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Jeigu pabandytumėme įsivaizduoti, kad esame vieniši, ligoti senoliai, kurie neturi iš kur
sulaukti pagalbos, bemat įvertintume žmones, kurie yra pasiryžę padėti likimo nuskriaustiesiems ne tik pinigais, bet ir
savo neatlygintu darbu.
O galbūt tuomet ir patys neliktumėme abejingi ir nuoširdžiau
prisidėtumėme prie savanoriškos veiklos arba dalyvautumėme labdaros akcijose.
Vos prieš pusmetį Druskininkuose veikiančios Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupės savanore tapusi Andželika
Visockaitė-Juknevičienė
sako,
kad ši veikla jai suteikia dvasinės pilnatvės. Imtis šios veiklos
jauna moteris planavo jau seniai,
o labiausiai tai padaryti paskatino prosenelės, su kuria siejo itin
stiprus ryšys, senelių netektys.
„Prosenelė mane daug ko išmokė. Kai jos nebeliko, norėjosi užpildyti atsivėrusią tuštumą. Žinau,
koks svarbus seniems žmonėms
yra bendravimas. Ypač tiems, kas
artimųjų iš viso neturi. Taigi supratau, kad imdamasi savanoriškos veiklos, galiu save įprasminti,
– pasakojo Andželika. – Paprastai,
įsisukę į įprastą rutiną – darbas –
namai – buitis – nė nepastebime
tų, kam labiausiai reikia pagalbos
ir paramos. Džiaugiuosi, galėdama dabar jiems padėti.“
Du kartus per savaitę Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT)
Druskininkų grupės įkūrėja Asta

Akromaitė, padedama jaunųjų
talkininkų, savanorės Lolita Babilienė ir Andželika VisokaitėJuknevičienė skuba pas miesto
senolius su karšta sriuba, vykdydamos maltiečių projektą „Maistas ant ratų“.
Taip pat nešama ir bandelių, kurias seneliams skiria prancūziškų
bandelių kepyklėle.
Kol kad Druskininkuose MOPT
turi galimybę lankyti 15 senolių.
Tų, kuriems pagalbos reikia, yra
daugiau, todėl daugiau reikėtų ir
savanorių. „Tikiuosi, kad atsiras
daugiau geros valios žmonių, kurie norėtų prisidėti prie veiklos ir
turėtų galimybę dukart per savaitę išvežioti seneliams šiltą sriubą“, – sako Andželika.
„Man svarbu žinoti, kad, negaudama jokio atlygio, galiu padėti ir
suteikti žmogui džiaugsmo. Tai
ir nauja patirtis, ir sunkiai apsakomas jausmas . Kartais tai, kas
tau atrodo maža smulkmena, kitam žmogui gali atrodyti dideliu
dalyku.
Kai matai, kad žmogui reikia realios pagalbos čia ir dabar – ir ne
kokių nors didelių dalykų, o tiesiog šiltos sriubos, o tu turi galimybę padėti, – imi ir darai.
Juk dėl to nereikia kalnų versti
– per savaitę skirti 3-4 valandas,
ir tu gali padaryti kuriam nors
žmogui galbūt gyvybiškai svarbų darbą.
Maisto produktų, kurie paprastai
išdalijami senukams prieš didžiąsias metų šventes, surenkama ir
akcijų „Maisto bankas“ metu.
„Už geros valios žmonių paau-

kotas lėšas įsigiję termosus ir
suradę nuoširdžias virėjas, ne
tik pamaitinti karštu maistu, bet
ir geru žodžiu, šypsena, apkabinimu sušildyti vargingai gyvenančius druskininkiečius, –
džiaugiasi MOPT iniciatyvinės
grupės vadovė Asta Akromaitė. – Seni žmonės dėkoja savanorėms su ašaromis akyse, linki
visiems maltiečiams sveikatos,
stiprybės ir energijos tolesniuose darbuose.”
Už paaukotas lėšas visus metus
finansuojamas ir kitas didelis maltiečių projektas seneliams – socialinė priežiūra jų pačių namuose.
Drauge su savanore Andželika,
tądien atnešusią karštos sriubos,
apsilankėme vienišos senolės
Stefanijos Vaitulionytės namuose.
81-uosius metus einanti Stefanija nuo jaunystės turi negalią, jai buvo operuota koja. Sako
kurį laiką jautėsi neblogai, o dabar sveikatos būklė tik prastėja.
„Mane pasikeisdamos lanko Lolita ir Andželika. Labai jų laukiu,
pasiilgstu. Gerai, kad yra tokia akcija „Maltiečių sriuba“. Be jos neįsivaizduoju savo gyvenimo. Juk
man sriubos pačiai išsivirti labai
sunku būtų. O atnešta sriuba visada būna labai skani.
Esu vieniša, neturiu artimųjų.
Viena vargstu jau dešimt metų,
artimieji prieš dešimtmetį iškeliavę Anapilin. Antradieniais ir ketvirtadieniais aplankančios Maltos ordino pagalbos tarnybos
savanorės man dabar yra kaip
šeima.“

Prisijunkite prie akcijos „Maltiečių sriuba“
Nesunku įsivaizduoti, kas nutiktų dažnam ilgas, liūdnas dienas leidžiančiam vienišam senukui, jei jis nesulauktų bene
vienintelės likusios gyvenime
paguodos – maltiečių apsilankymo ir dubenėlio karštos sriubos.
Švenčių jie nelaukia, bet bendruomenės narių gerumu šventai tiki.
Padėkime išlaikyti vargstančių, stokojančių, vienišų ir ligotų
žmonių tikėjimą, – lėkštės sriubos ir mūsų pagarbos jie tikrai
nusipelnė! Dalyvaudami labdaros akcijoje, ragaudami gardžią
sriubą, paaukokime, kas kiek
galime, juk niekas nežinome,
kada ir mums teks pasikliauti
kitų žmonių gerumu.
Gruodžio 2 d. 16 val. Pramogų aikštėje galėsite prisidėti
prie Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupės savanorių labdaros akcijos „Maltiečių
sriuba“, kuri rengiama Kalėdinės
eglutės įžiebimo šventės metu
Pramogų aikštėje.
Pagal galimybes prie maltiečių akcijos galite prisidėti, skambindami trumpaisiais numeriais:
1417 – 2 eurai, 1418 – 3 eurai.
Didesnė sumą galite paaukoti:
www.maltieciusriuba.lt
Druskininkų maltiečiai linki,
kad mūsų visų gerumas ir Maltos ordino pagalbos tarnybos
Druskininkų grupės savanorių
rūpestis padėtų išgyventi labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams!

Atraskite
įspūdingas
Kalėdas
Druskininkuose ir
laimėkite puikių
prizų!
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pasitikę Druskininkų
viltiečiai: „Mes jus
mylime!“
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Aptartas pasiruošimas
Švietimo ir mokslo ministrės
vizitui
Praėjusį penktadienį organizuotas Druskininkų savivaldybės vadovų ir Švietimo skyriaus darbuotojų susitikimas,
kuriame kalbėta apie pasiruošimą planuojamam Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministrės vizitui, aptarti kiti
svarbūs klausimai.
Ruošdamiesi
planuojamam
Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės vizitui, susirinkusieji kalbėjo apie kylančias problemas ir jų sprendimo
būdus. Didžiausią nerimą kelia tai, kad Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose trūksta
pagalbos specialistų – psichologo, spec. pedagogo bei logopedo, kurių bendras krūvis sudaro 4 etatus. Kalbėta ir apie
priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo apmokėjimo tvarką
po privalomojo ugdymo įvedimo
ir apie profesinį mokymą bei jo
kokybę. Šiuos bei kitus svarbius
klausimus planuojama aptarti su
Švietimo ir mokslo ministre J.
Petrauskiene jos vizito Druskininkuose metu. Druskininkų savivaldybės vadovai su Švietimo
skyriaus darbuotojais taip pat
aptarė aktualias problemas: mažus pedagogų atlyginimus, nuolat didėjantį mokytojų amžiaus
vidurkį, pedagogų rengimą ir kitus reikšmingus klausimus.

„Labai laukiame planuojamo Švietimo ir
mokslo ministrės vizito,
kad galėtumėme jai pristatyti bendrą Druskininkų savivaldybėje esančių
švietimo įstaigų būklę ir
aptarti kylančias problemas, kurių nebegalime
išspręsti be pagalbos,“
– kalbėjo savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
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Posėdžiavo Druskininkų vietos veiklos grupės
valdyba
Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje sušauktas Druskininkų vietos veiklos grupės (VVG)
valdybos posėdis, kurio metu
aptartas kvietimas teikti paraiškas projektų įgyvendinimas pagal Druskininkų vietos veiklos
grupės teritorijos vietos plėtros
2015-2020 m. strategiją.
Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis pristatė kvietimo
dokumentaciją pagal priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos
bendruomenės organizavimu ir
socialinės atskirties mažinimu“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonė skirta vaikų ir jaunimo užimtumo projektams, teminių stovyklų organizavimui, kai veiklos
siejamos su vietos plėtros poreikiais, patriotizmo, savarankiškumo, atsakomybės ugdymui,
taip pat vaikų ir jaunimo įtraukimui į socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenės lygiu, organizavimą, taip pat kitų bendrų
veiklų su kaimo bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis

Druskininkų VVG valdybos posėdyje metu aptartas kvietimas teikti paraiškas projektų įgyvendinimas pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 20152020 m. strategiją/Gintarės Varnelienės nuotrauka

NVO vykdymui. Aptartas kvietimo skelbimas, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas bei
kvietimo priedai: paraiškos forma, jungtinės veiklos sutarties
pavyzdinė forma, „Vienos įmonės“ deklaracija.
Druskininkų VVG valdybos
pirmininkas Linas Urmanavi-

čius džiaugėsi naujo kvietimo
teikiamomis galimybėmis ir ragino teikti paprastus vietos veiklos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos
„Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros
2015-2020 m. strategija“ priemonę.

Druskininkų savivaldybės vadovams
pristatytas projektas „Lyderių laikas 3“

Sveikatos tarybos posėdyje –
visuomenės sveikatos aktualijos

Susitikimo metu Druskininkų savivaldybės vadovams ir specialistams pristatytas nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“/Gintarės Varnelienės nuotrauka
P. Jagelavičius pristatė Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikatos stebėsenos rodiklius/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusią savaitę vyko Sveikatos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Druskininkų savivaldybės
bendruomenės
sveikatos
tarybos
nariai,
VšĮ „Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centras“ direktoriaus pavaduotoja medicinai Eglė Matienė
ir Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
stebėsenos specialistas Povilas Jagelavičius.
Sveikatos tarybos posėdžio
metu P. Jagelavičius pristatė
Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikatos stebėsenos
rodiklius (2016 m.). Kalbėta apie
esamą gyventojų sveikatą bei
jos gerinimo galimybes. Aptarti ir sveikatą lemiantys veiksniai,
jų situacija savivaldybėje. Diskutuota apie savivaldybės gydytojos Evelinos Raulušaitienės
pristatytus visuomenės sveikatinimo prioritetus kitiems metams
– prioritetinėmis sritimis galėtų

tapti sveikos gyvensenos skatinimas (alkoholio, tabako ir kitų
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, fizinio aktyvumo
skatinimas), visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas (streso valdymas, psichosocialinių
paslaugų plėtra), vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (laikysenos sutrikimų,
dantų būklės, patyčių ir traumų
prevencija).
Sveikatos tarybos posėdžio
metu taip pat aptarta E. Matienės
pristatyta informacija dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo gerinimo bei kiti svarbūs klausimai.
Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė Violeta Grigorienė kvietė šios tarybos narius dalyvauti planuojamame Tarybos
posėdyje, kuriame bus pristatoma visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita, skirta apžvelgti
Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikatos būklę.

Praėjusį pirmadienį Druskininkų savivaldybėje organizuotas savivaldybės vadovų ir
specialistų bei „Lyderių laikas
3“ projekto kūrybinės komandos, kurią sudaro švietimo įstaigų vadovai bei pedagogai,
mokinių tėvai ir aktyvūs socialiniai partneriai, susitikimas.
Susitikimo metu Druskininkų
savivaldybės vadovams ir specialistams pristatytas nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“. Kalbėta apie
pagrindinį savivaldybės kūrybinės grupės komandos inicijuotą ir įgyvendinamą švietimo
pokyčio procesą, darbo principus, vertybes, efektyvią komunikaciją. Aptartas mokytojų ir
tėvų vaidmuo mokymosi procese, jiems kylantys iššūkiai. Pagrindinėmis pokyčio kryptimis
pasirinktos dvi – mokytojų įgalinimas bei komunikacijos, bendradarbiavimo
efektyvinimas.
Projekto kūrybinės komandos
narė, Druskininkų „Saulės“ pa-

grindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra
Keturkienė sakė: „Atėjo laikas
atsigręžti į mokytoją.“ Sąvoka
„mokytojo įgalinimas“ suprantama kaip motyvacijos didinimas,
kvalifikacijos tobulinimas bei paties mokytojo atsakomybės už
darbo rezultatus prisiėmimas.
Susitikimo metu pristatytos ir
projekto „Lyderių laikas 3“ galimybės: formaliosios magistrantūros Švietimo vadybos studijos
ISM universitete, taip pat neformalioji švietimo vadybos programa, skirta mokyklų vadovams.
Kūrybinės komandos vadovė
Diana Brown džiaugėsi visos kūrybinės grupės nuoširdžiu bendradarbiavimu, geranoriškumu:
„Mes kalbame apie iššūkius, ieškome efektyvesnio bendradarbiavimo galimybių. Tai jau yra pokytis. Dalyvaudami mokymuose,
ir patys atnaujiname žinias, o tai
labai motyvuoja. Turime galimybių pasikalbėti, pasitarti, išgirsti,
kaip jaučiasi mokytojai, kartu ieš-

koti bendrų sprendimų, tai suteikia energijos ir pasitikėjimo, kad
einame tinkamu keliu. Mūsų tikslas – paskatinti visus norinčius
švietimo bendruomenės narius
aktyviau įsijungti į diskusijas bei
renginius mokyklose, dalyvauti mokymuose.“ Kūrybinė komanda teigė, projektas yra reikšminga
investicija į savivaldybės švietimo
bendruomenės tobulėjimą, išsakė savo lūkesčius dėl projekto.
Druskininkų savivaldybės meras
R. Malinauskas žadėjo ne tik prisidėti prie projekto, bet ir skatino projekto kūrybinę grupę daugiau bendrauti: „Išsigryninus savo norus ir
poreikius, bendromis pastangomis
ieškosime reikiamų sprendimų.
Nebijokite kalbėti, svajoti ir siekti.“
Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, projekto
partneriai – Mokyklų tobulinimo
centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos institutas. Projekto trukmė
– nuo 2017 m. birželio mėnesio iki
2019 m. kovo mėnesio.
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Gerbiama Elena Kvaraciejiene,
Ilgus metus mokiniams Jūs rodėte kelią į žinių pasaulį ir
drąsinote juo eiti. Įkvėpta pašaukimo, buvote ir esate ne tik
Mokytoja, padėjusi surasti žinių ir gyvenimo kelią, bet ir
pavyzdys, kaip reikia puoselėti savo krašto papročius ir tradicijas
bei mylėti kiekvieną sutiktą žmogų. Dėkojame Jums už kantrybę,
pasišventimą ir šilumą, kurią iki šiol dalinate visiems sutiktiems
žmonėms.

Parašykime Kalėdinį
sveikinimą globos namuose
gyvenančiam senoliui

Sveikindami Jus garbingos sukakties proga, linkime šviesių
dienų, prasmingų minčių ir stiprios sveikatos.
Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija

Konkurso „Mano žalias kiemas“ dalyviai
lankėsi Pakruojo dvare

Prieškalėdiniu laikotarpiu žmonės raginami skirti laiko, dėmesio ir šilumos tiems,
kuriems labiausiai to trūksta/Druskininkų
savivaldybės archyvo nuotrauka

Artėjant Kalėdoms susimąstome, ką dovanosime patiems artimiausiems. Paskendę dovanų paieškose, retai pagalvojame,
kad svarbiausia Kalėdiniu metu
ne dovanos, o laikas, praleistas
kartu su artimaisiais, dėmesys ir
priminimas, kad esame vieni kitiems brangūs bei reikalingi.

Dažnai šventiniame šurmulyje
pamirštame vienišus ir apleistus.
Tuos, kurie didžiąsias šventes sutinka vieni.
Druskininkų savivaldybė, prisimindama po visą Lietuvą išsibarsčiusius druskininkiečius, kasmet organizuoja globos namuose
gyvenančiųjų lankymą ir kviečia
visus norinčius prisidėti prie šio
kilnaus tikslo. Prisidėti galima, kuriant Kalėdinius atvirukus ir rašant
sveikinimus, kurie nudžiugins globos namuose gyvenančius senolius. Vieni iš jų galbūt buvo Jūsų
draugai, kaimynai, o su kitais gal
net gatvėje neteko prasilenkti.
Sveikinimą reikia atnešti į Druskininkų savivaldybės Socialinės
paramos skyrių (Vasario 16-osios
7, Druskininkai, 108 kabinetas)
arba į seniūnijas iki gruodžio 15 d.
Socialinių darbuotojų dėka Jūsų
sveikinimas pasieks net atokiausiuose šalies kampeliuose gyvenančius senolius. Skirkite savo
laiko, dėmesio ir šilumos tiems,
kuriems labiausiai to trūksta.
Iš anksto sakome AČIŪ.

Druskininkai pripažinti draugiška
jaunimui savivaldybe
Visiems konkurso dalyviams Druskininkų savivaldybė dovanojo išskirtinį prizą – pažintinę edukacinę išvyką į Pakruojo dvarą/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija vasarą skelbė konkursą „Mano žalias kiemas“.
Konkurso komisija, vadovaujama Druskininkų savivaldybės
mero patarėjos Irenos Lynikienės, aplankę konkursui vietos
bendruomenės pasiūlytas sodybas, daugiabučių kiemus mieste ir Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijose, iš jų išrinko pačius
gražiausius. Visiems konkurso
dalyviams Druskininkų savivaldybė dovanojo išskirtinį prizą –
pažintinę edukacinę išvyką į Pakruojo dvarą, kuri organizuota
lapkričio 18 d.
Atvykusius į gyvąjį muziejų
gausų druskininkiečių būrį pa-

sitiko Baronas, Baronaitė ir Tijūnas, palydėję į ekskursiją po
Centrinius rūmus. Konkurso
dalyviai galėjo pasimėgauti viliojančiais kvapų pasaulio atradimais parfumerio Žako laboratorijoje ir susipažinti su bitelių
gyvenimu bei kleboniškų žvakių liejimu pamokėlėje pas dvaro bitininką. Būdami Gyvojo muziejaus dalyviais, lankytojai
pasijuto, lyg gyventų prieš šimtą metų: prieš akis iškilo dvaro ūkio darbai, kumečių ir dvaro
valdovų kasdienybė, stebino žirgų pasirodymas, nuotaiką kėlė
linksmas ir įtraukiantis aludario pasakojimas ir vaišės, stebino kalvio meistriškumas, o odą

šiurpino vaizdai baudžiavos laikų Bausmių muziejuje. Konkurso dalyvius kelionėje lydėjusi Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė
Agnė Baranauskaitė pasidžiaugė, kad kelionė visiems važiavusiems paliko gilų įspūdį. Kelionės metu buvo sprendžiami
kryžiažodžiai augalų tematika,
taip pat aptarti žmonėms aktualūs klausimai, išklausyti pasiūlymai dėl želdinių auginimo
ypatumų ir kitų metų konkurso
vertinimo kriterijų.
Konkurso „Mano žalias kiemas“ laimėtojai bus apdovanoti
tradicinio kasmetinio Druskininkų padėkos vakaro metu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje organizuotuose
apdovanojimuose Druskininkų
savivaldybė tapo laureate nominacijoje „Draugiška jaunimui
savivaldybė“.
„Ši nominacija yra visų žmonių,
dirbančių su jaunimu savivaldybėje, darbo įvertinimas. Smagu
žinoti, kad visų bendras nuoširdus darbas buvo pastebėtas, –
sako švietimo skyriaus vyr. specialistė Diana Brown. – Dažnai
tenka girdėti, kad jaunimas yra
ateitis. O mes Druskininkuose
sakome, kad jaunimas yra dabartis. Tai, ką jaunimas gauna
šiandien, kokios yra sudarytos
sąlygos jiems save realizuoti, ir
kokioje aplinkoje jauni žmonės
gyvena – visa tai lemia jų požiūrį
ir veiksmus, kuriant ateitį“. Anot
D. Brown, labai smagu koordinuoti jaunimo politikos įgyvendinimą, kai žinai, jog tai buvo ir
bus prioritetinė sritis: „Jaunimo

D. Brown: „Ši nominacija yra visų žmonių, dirbančių su jaunimu savivaldybėje, darbo įvertinimas.“/Gintarės Varnelienės nuotrauka

reikalai yra strateginiuose planavimo dokumentuose, ES investicijose, sveikatos ir socialinėje apsaugoje, net versle, bet
svarbiausia, kad jaunimo klausimai yra kasdieninėse savivaldybės vadovų darbotvarkėse.“

Per pirmus devynis šių metų mėnesius Druskininkus jau aplankė ketvirtadalis
milijono turistų
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pirmus devynis šių metų mėnesius Druskininkus jau aplankė
249 016 turistų. Lyginat su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, galima pasidžiaugti turistų srautų augimu ir iš Lietuvos,
ir iš užsienio. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius akcentuoja,
kad Druskininkai Lietuvos ir užsienio turistams patrauklūs dėl
daugelio faktorių: „Druskininkai siūlo daugiausia paslaugų,
ir jų kokybė yra labai aukšta.
Druskininkų verslininkai stengiasi sudominti, pritraukti svečius, pasiūlyti naujovių. Įtaką
turistų srautams daro ir unikalūs objektai, tokie kaip Lynų kelias ar „Snow Arena“, ir sutvarkyta infrastruktūra.“

Lyginant su praėjusiais metais,
per pirmus devynis šių metų
mėnesius Druskininkuose turistų padaugėjo 0,7 proc. Turistų
pasiskirstymas išliko toks kaip
ir pernai: 36 proc. visų turistų –
svečiai iš užsienio, 64 proc. – iš
Lietuvos. Per devynis šių metų
mėnesius 2,7 proc. išaugo bendras nakvynių skaičius.
Statistikos
departamentas
skelbia, kad šiais metais Druskininkai sulaukė 12 proc. daugiau turistų iš Rusijos, 10,6
proc. daugiau svečių iš Izraelio, 10,5 daugiau svečių iš Estijos. Taip pat augo Vokietijos ir
Lenkijos turistų skaičius. Turizmo ir verslo informacijos centro
direktorius Rimantas Palionis,
paklaustas, ar pavyks šiais mePer pirmus 9 mėnesius Druskininkuose šiemet sulaukta daugiau turistų, nei pernai per
tą patį laikotarpį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tais pasiekti 2016 metų rekordinį turistų srautą, sakė: „Džiugu,
kad statistikos rodikliai išlieka
geri. Druskininkų verslo siūlomas poilsio, pramogų, sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugios
yra labai kokybiškos. Kalbant
apie turistų srautus, tai dar laukia šventinis periodas, kuriam
vietos Druskininkuose užsakytos dar prieš pusmetį ar anksčiau. Šiais metais per šventes
bus daug laisvadienių ir, žinant
kokio populiarumo sulaukia
Druskininkai, jau dabar matome
tendencijas, kad šventiniu laikotarpiu turistų ženkliai padaugės. Tikimės, kad ir bendras turistų skaičius 2017 m., lyginat
su praėjusiais metais, taip pat
nesumažės.“

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Atraskite įspūdingas Kalėdas Druskininkuose
ir laimėkite puikių prizų!

„Pirmiausia noriu pasveikinti visus su artėjančiomis
gražiausiomis metų šventėmis ir pakviesti į Druskininkus pasidžiaugti šventiniu šurmuliu. Būtent švenčių
laukimas yra tas stebuklingas laikas, kuris kvepia mandarinais, leidžia iš naujo patikėti stebuklais bei įkvepia
naujiems darbams. Nėra nieko geriau už Kalėdas. Nebent tik Kalėdos Druskininkuose“, – sako Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Nusifotografavę šventiniuose Druskininkuose,
galite laimėti puikių prizų
Kokios šventės be dovanų?
Druskininkai kviečia dalyvauti nuotraukų konkurse „Mano
šventės Druskininkuose“ ir
laimėti puikius prizus.
Jums tereikia įsiamžinti patiems ar įamžinti savo šeimą
šventiškai papuoštame kurorte ir nuotrauką iki gruodžio 31
dienos atsiųsti el.paštu information@druskininkai.lt. Laiške nurodykite savo vardą, pavardę
ir miestą, iš kurio esate. Nuotraukas rasite Turizmo ir verslo informacijos centro Facebook
paskyroje „Druskininkai – sveikatos šaltinių kurortas“. Trijų
daugiausiai Jūsų balsų surinkusių nuotraukų autoriai bus apdo-

vanoti kvietimais į Vandens parką. Dar trys laimėtojai paaiškės
burtų keliu. Laimėtojai bus paskelbti sausio 15 dieną.
O fotografuotis šiais metais tikrai turėsite kur, nes Druskininkų erdvės visu kalėdiniu laikotarpiu spindės ypatingai.
Akį džiugins 20 metrų aukščio
didžioji Kalėdų eglė, originalių,
įmonių sukurtų kalėdinių eglučių parkas, prakartėlė su gyvomis avelėmis, žiemiški akcentai, puošiantys Muzikinį fontaną,
spindinčios instaliacijos, puošiančios pagrindinę M. K. Čiurlionio gatvę, Vilniaus alėją, o
miesto centre puikuosis specialiai žiemos šventėms sukurtas

išskirtinis kurorto simbolis – trys
karūnuotos pušys.
Ir tai dar ne viskas! Šalia M. K.
Čiurlionio meno muzikos mokyklos esantį muzikinį skverą papuoš trys kalėdinės instaliacijos
muzikos tema, o kurorto centre
esančio Druskonio ežero krantą
– trys šventinės pasakiškos fėjos, kursiančios kalėdinę nuotaiką.
Naujais šventiniais papuošimais spindės ir naujasis Parko tiltas, jungiantis senamiestį ir
Baltašiškės mikrorajoną.
Dalyvauti konkurse „Mano
šventės Druskininkuose“ galite
įsiamžinęs prie bet kurios pasirinktos šventinės instaliacijos.

tikėčiausių sprendimų!
Gruodžio 2 dieną, šeštadienį,
17.30 val. vyks didžiosios miesto eglės įžiebimo šventė. Šiais
metais druskininkiečius ir kurorto svečius nudžiugins daugiau
kaip 20 metrų aukščio didžioji Kalėdų eglė. Įspūdingos, karališka karūna papuoštos, auksu žaižaruojančios Kalėdų eglės
idėją pasiūlė profesionalūs dizaineriai, įvertinę Druskininkų simboliką. Šią eglę praėjusiais metais miestui padovanojo centras
AQUA savo sėkmingos veiklos
dešimtmečio proga. Šiais metais
eglė bus papildyta naujais, įspūdingais, žaižaruojančiais žaislais.
Gruodžio 3 dieną, sekmadienį, 13.30 val. bus atidaryta prakartėlė su gyvomis avelėmis.

Didžiausias ir išskirtinai šventiškai pasipuošęs Lietuvos kurortas – Druskininkai – kviečia
prasmingai išnaudoti laisvalaikį, atvykti pasidžiaugti kurorte sukurta šventine pasaka ir
įspūdingai sutikti Kalėdas bei
Naujuosius metus. O už puikiai
praleistą laiką dar žada ir prizų
lietų!
Šventinis maratonas startuos
pirmą gruodžio savaitgalį

Švenčių maratonas kurorte prasidės gruodžio 1 dieną, penktadienį. Tądien 17 val. Gydyklų
parke, šalia Muzikinio fontano,
bus įžiebtas įspūdingas originalių
Kalėdinių eglučių parkas, kurį sukurs įmonės, įstaigos ir organizacijos. Kiekvienais metais kūrėjai
pasižymi išmone ir stebina netikėtais sprendimais, todėl tai, kaip
atrodys parkas, yra staigmena iki
pat jo atidarymo. Tačiau jau dabar
aišku, kad galima tikėtis pačių ne-

Dar galite suspėti rezervuoti vietas!
Druskininkai šventiniu laikotarpiu
yra ypatingai populiarūs – didžiosioms metų šventėms vietos viešbučiuose ir SPA centruose dažnai rezervuojamos net pusmečiu
anksčiau, tačiau norintieji dar gali
paskubėti ir suspėti sutikti svarbiausias metų šventes gražiausiame
Lietuvos kurorte – pasimėgauti čia
teikiamomis sveikatinimo paslaugomis ir pramogomis, pajusti mieste sklindančią ypatingą šventinę
atmosferą, patirti Kalėdų džiaugsmą, sudalyvauti visai šeimai skirtuose šventiniuose renginiuose ir
savo akimis pamatyti šiais metais
ypatingai pasipuošusius Druskininkus bei įstabią Kalėdų eglę savo
dydžiu ir grožiu nenusileidžiančią
didžiųjų miestų eglėms.
Kviečiame atvykti į Kalėdomis kvepiančius Druskininkus jau dabar!

Druskininkų savivaldybės informacija, www.prieezero.lt nuotraukos.
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Druskininkiečiai prisijungė prie
Spalvoto meduolio dienos
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Druskininkuose paminėta Suaugusiųjų švietimo
savaitė 2017 „Mokymosi galia ir žavesys“

Dienos centro savanoriai nuoširdžiai kvietė spalvota glazūra ir pabarstukais marginti meduolius ir prisidėti prie vaikų, augančių globos namuose, svajonių išpildymo/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Savaitgalį daugiau nei 40-yje
kepyklėlių, esančių 17-oje Lietuvos miestų, tarp jų – ir Druskininkuose, surengta socialinė
akcija „Spalvoto meduolio diena“. Muzikiniame klube-restorane „Kolonada“ druskininkiečius
ir kurorto svečius pasitiko VšĮ
„Gelbėkit vaikus“ Druskininkų
vaikų dienos centro ugdytiniai,
vadovaujami Nijolės Zdančiuvienės. Dienos centro savanoriai nuoširdžiai kvietė spalvota
glazūra ir pabarstukais marginti meduolius ir prisidėti prie vaikų, augančių globos namuose,
svajonių išpildymo. Marginti meduolių į Druskininkus atvyko ir
Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai. Akcijos dalyvius pasveikino ir saldžias dovanas
jiems įteikė Druskininkų savival-

dybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė.
Vaikai meduolius margino itin
atidžiai ir kruopščiai. O patys
mažiausieji suskubo jų ir paragauti. Dailiausiai papuošti meduoliai keliaus į „Gražiausio meduolio“ konkursą.
„Spalvoto meduolio akcijos”
misija – kurti bendruomenę vienijančią šventę, kurioje susirinkę vaikai ir suaugusieji kartu su
globotiniais iš vaikų dienos centrų, globos namų, šeimynų, margintų meduolius, kurtų gardžias
ir spalvingas dovanas, dovanotų vienas kitam džiaugsmą ir šilčiausias emocijas.
Spalvoto meduolio diena Druskininkuose surengta ir kepyklėlėje „Boulangerie“.

Padaryk gerą darbą – Tapk
savanoriu bent vienai dienai

Druskininkų švietimo centre organizuota diskusija, skirta neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų aptarimui/
Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų švietimo centre organizuota diskusija, skirta neformalaus suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymo programų aptarimui, kurioje dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
Švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis, Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės
Diana Brown ir Lina Gražulienė, Švietimo centro darbuotojai,
neformalaus švietimo programų
lektoriai bei dalyviai.
Sveikindamas
susirinkusiuosius, mero pavaduotojas L. Urmanavičius džiaugėsi įgyvendintomis neformalaus švietimo
programomis bei dalyvių gausa.
„Džiugu, kad taip gausiai naudojotės pasiūlytomis programomis.
Manau, kad ši kūrybinė veikla su-

teikė Jums ne tik galimybę daug
ko išmokti, bet ir daugiau pabendrauti tarpusavyje. Galime tik pasidžiaugti, kad Švietimo centras
vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Jas reikėtų tęsti kitais metais. Bendradarbiaudami, tikrai surasime lėšų
programoms, kurios atveria ir atvers naujas galimybes, skatina
naujas veiklas. Tikiuosi, kad kasmet tokiose programose dalyvaus
vis daugiau žmonių, juk mokomės
visą gyvenimą,“ – kalbėjo L. Urmanavičius.
Neformalaus suaugusių švietimui skirtos popietės metu buvo
pristatytos visos septynios vykusios ir tebevykstančios programos. Buvo mokoma kūrybinių įgūdžių, kurie padėjo išmokti tapyti
ant šilko bei kurti vitražus, apipavidalinti patiekalus. „Želdinių di-

zaino ir ekologinės žemdirbystės“
programos metu dalyviai mokėsi
tinkamai prižiūrėti ne tik savo sodus, bet ir sulaukė patarimų, kaip
augalais papuošti balkonus, kurti kalėdines puokštes. Buvo organizuojamos ir anglų kalbos bei
vaizdo ir garso redagavimo, montavimo įgūdžius tobulinančios
programos. Dviejų unikalių programų metu buvo dirbama su tėvais, siekiant gerinti bendravimo
su vaikais įgūdžius, organizuoti
gamtamoksliniai tyrimai pradinėse klasėse pasaulio pažinimo pamokose. Visi programų dalyviai,
apdovanoti padėkomis, didžiavosi savo mokiniais, nepabūgusiais
naujų iššūkių. Įvairiose programose dalyvavusieji džiaugėsi atsidavusiais mokytojais bei dėkojo
Savivaldybei, skyrusiai dalį lėšų
programų įgyvendinimui.

MIELI DRUSKININKIEČIAI,
Kviečiame jus dalyvauti anoniminėje apklausoje ir prisidėti, kuriant Druskininkų ateitį

Prisijungti prie visame pasaulyje vis labiau populiarėjančios savanoriškos veiklos ir dalyvauti akcijoje „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ kviečiami ir druskininkiečiai/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė jau antrus metus kviečia druskininkiečius ir kurorto svečius prisijungti
prie visame pasaulyje vis labiau
populiarėjančios
savanoriškos
veiklos ir dalyvauti akcijoje „Tapk
savanoriu bent vienai dienai“.
Likus dviem savaitėms iki gražiausių metų švenčių, net 9 įstaigos ir organizacijos atvers savo
duris visiems, norintiems išbandyti jėgas savanoriškoje veikloje.
„Praėjusiais metais ši akcija tapo paskatinimu tiems, kurie
seniai svajojo, bet vis nedrįsdavo išmėginti savanorystės. Kviečiu visus drąsiai prisijungti prie
šios akcijos. Juk nėra geresnės
dovanos už dėmesį ir žmogišką
bendravimą“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė.
Visi, norintieji prisijungti prie akcijos, turėtų pasirinkti organiza-

ciją, kurioje nori išbandyti savanoriškas veiklas, ir apie tai iki
gruodžio 7 dienos informuoti Socialinės paramos skyriaus vedėją
Ligitą Baranauskienę tel. (8 313)
55744 arba el. paštu: ligita.b@
druskininkai.lt
Savanoriška veikla bus vykdoma gruodžio 11-22 dienomis.
Priimančių savanorius organizacijų sąrašas: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras;
VšĮ Jaunimo užimtumo centras;
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras; Ratnyčios parapijos Carito vaikų dienos
centras „Džiugučiai“; Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų skyrius; Druskininkų Švč. M.
Marijos Škaplierinės parapija; Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Druskininkų Viltis“; Druskininkų savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuras; Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“.

Druskininkų savivaldybė atlieka gyventojų apklausą, kurios tikslas yra išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti savivaldybės administracijos, įvairių jos padalinių ir tarnybų darbu bei teikiamomis viešosiomis paslaugomis.
Anketa apima labai įvairius klausimus, lemiančius mūsų gyvenimo kokybę. Tai – kelių būklė, viešasis transportas, švara ir tvarka gatvėse, nedarbo įveikimas, geriamo vandens kokybė, sveikatos apsauga, gamtosauga, nusikalstamumo sutramdymas, švietimas, laisvalaikio organizavimas
ir kita.
Dalyvaudami apklausoje JŪS prisidėsite prie gyvenimo kokybės gerinimo mieste ir seniūnijose, dalyvausite svarbių sprendimų priėmimo procese. Labai svarbu, kad žmonės pareikštų savo nuomonę, teiktų siūlymus. Nepalikime visko spręsti vien valstybės tarnautojams. Gali būti, kad apie JŪSŲ rūpesčius ir problemas
atsakingi asmenys pakankamai nežino. Mums JŪSŲ nuomonė svarbi. Savivaldybės galios dažnai yra ribotos, tačiau turimų galimybių ribose į apklausos rezultatus bei gyventojų pateiktus siūlymus visada bandoma
atsižvelgti. Apie apklausos rezultatus, numatomas gyvenimo kokybės ir viešųjų paslaugų gerinimo priemones bus informuojama spaudoje ir savivaldybės tinklalapyje.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Apklausa yra ANONIMINĖ. Anketoje adreso, VARDO ir PAVARDĖS
nurodyti NEREIKIA.
Šioje apklausoje kviečiame dalyvauti Druskininkų miesto ir seniūnijų
gyventojus, kiekvieno iš Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Jei susikaupsite ir Jums netrukdys, anketos pildymas užtruks iki 30 min. laiko. Labai svarbu, kad anketa būtų užpildyta iki galo, nepaliekant neatsakytų
klausimų, kad daugelio žmonių darbas ir tyrimui skirtos savivaldybės
lėšos nenueitų perniek. Be to, iki galo užpildyta anketa leidžia išklausyti visapusišką JŪSŲ nuomonę.
Nuorodą į anketą galite rasti tinklalapyje: www.druskininkai.lt
Anketą rasite Druskininkų savivaldybės administracijoje, Viečiūnų ir
Leipalingio seniūnijose, Viešojoje bibliotekoje.
Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką.
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Namas – per vieną naktį

Nuomonė
Viešas kreipimasis į skulptorių – vandentiekio valdymo
pulto operatorių
„Prisimindami Sąjūdžio idealus, Baltijos kelio vienybę ir viltis turėti civilizuotos visuomenės
pamatines vertybes – demokratiją, žmogus teises ir laisves, nesitikėjome, jog po kovo 11-osios
laisva Lietuva, įveikusi esminius
sunkumus pirmaisiais gyvavimo
metais, vėliau susidurs su sunkiai
įveikiamais faktoriais. Ir tai ne tik
socialinė atskirtis, emigracija, neteisingumas...“ – čia iš vieno neseniai skelbto kreipimosi į aukščiausius Lietuvos vadovus.
Lapkričio viduryje Druskininkuose apsilankė Ministras Pirmininkas. Aplankė augančius kurorto objektus, aptarė svarbius
strateginius ir mažesnius, bet
ne mažiau svarbius druskininkiečiams reikalus. Labai svarbus įvykis miesto gyvenime.
Nedžiugina tokie vietinės opozicijos. Tuojau skubiai reikia apipilti miestą ir jo vadovus purvais. Ir
patys rašeivos pripažįsta – „pasirašiusiųjų šį laišką bus nedaug“.
Paskelbus „kreipimusi“ pavadintą raštą, socialiniuose tinkluose palaikančių nedaug – druskininkiečių keletas, o likusieji, ko
gero, vien giminės ir konservatoriai. Na, ką darysi, toks purvinas
jų darbas.
Kreipiuosi į buvusį Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atsakingąjį sekretorių, konservatorių Gintarą
Žilį. Jūs, kaip buvęs Druskininkų miesto vandentiekio valdymo pulto operatorius-dispečeris, Jūs, kaip „menininkas, kurį
patriotiškumas ir meilė tėvynei
paskatino žengti į politiką“, Jūs,
kaip aktyviai ir principingai atstovaujantis ne savo ir konservatorių, o viešajam visuomenės interesui, neabejotinai pritarsite, kad

Nuomonių
spektras

Milda Klybienė
Ilgametė rinkimų komisijos narė
Kai perskaitai, apima
neaiškus jausmas, nes
nežinai, kas parašė. Bet
norisi šį kūrinėlį pavadinti vienu žodžiu – RAUDA. Manau, kad apie
savo politinį neįgalumą
autoriai paskelbė ir pasirašė jau pirmose eilutėse. Kaip galima suprasti, kai parašo, kad nėra
galimybės situaciją pakeisti rinkimų keliu? Ar
tai reiškia, kad Lietuvoje
negalioja Rinkimų įstatymas, prastai dirba VRK
ar nėra Konstitucijos?

Aivaras Kadziauskas,
Druskininkų savivaldybės mero
patarėjas, nepartinio judėjimo
Druskininkus“ valdybos narys

„Už

reikia griauti „sunkiai įveikiamus
faktorius“ – pavyzdžiui, gobšumą! Pritarsite, kad, kovojant su
socialine atskirtimi, nesąžiningai
užvaldytą turtą reikia grąžinti visuomenei? TAIP?..
Tuomet pradedam.
1982 m. Gintaras Žilys įsidarbina Druskininkų miesto vandentiekyje valdymo pulto operatoriumidispečeriu. Dirbti reikėjo nedaug,
pamainomis – kas ketvirtą parą,
todėl kūrybai susidarė puikios sąlygos. „Buvo ten suteiktos patalpos kaip studija. Galėjau ten kurti – ir virinti skulptūras, ir piešti,“
– kažkada pasakojo spaudai menininkas. Sunku nebuvo. Dirbant
kartą per savaitę, galima ir papolitikuoti.
Lietuvoje prasidėjus Atgimimui,
G. Žilys paniro į Sąjūdžio veiklą,
Druskininkuose buvo šio judėjimo
atsakinguoju sekretoriumi.
„Mes tada steigėm įvairias rėmimo grupes, organizacijas. Miesto
reikalus drauge su kitais kolegomis sprendėm Miesto taryboje,“
– leidinio „Alytaus naujienos“
žurnalistei yra pasakojęs Druskininkų konservatorius. Jis buvo

pirmos ir trečios kadencijos Druskininkų tarybos nariu.
Būtent tada Druskininkai merdėjo, bedarbystė buvo didžiausia šalyje. Žmonės dar pamena
to laikmečio vaiduoklius. O miesto ūkiu besirūpinantis meniškos
sielos konservatorius suskubo
pasirūpinti... savo ūkiu. Studijos dirbtuvės vandentiekyje kūrybiškai nusiteikusiam politikui
neužteko. Todėl – PYKŠT – saulėtą 1992 m. balandžio 30 dieną Druskininkų miesto valdyba,
tuomet vadovaujama konservatoriaus Vytauto Vaišnoro, „įteisina ir patvirtina faktiškai naudojamus žemės sklypus“, tarp kurių ir
0,0755 ha ploto žemės sklypas
Gintaro Žilio kūrybinėms dirbtuvėms Gardino g. 6 a.
Gintaras Žilys, aišku, „sąžiningai ir labai skaidriai“ neprieštarauja. Bet palaukite – „faktiškai
naudojamus“? Čia kaip užgrobtus?.. Jau tuomet G. Žilys, beje,
kaip ir jo prietelius konservatorius
A. Balkė, ūkiškai „priglobė“ jaukų
žemės sklypelį? „Kas galėtų paneigti, kad...“ meniškai nusiteikęs
politikas jau tada nepamynė viešojo intereso?
1997 metais Alytaus apskrities
Viršininko administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Leidimų
vykdyti statybos darbus registracijos žurnale nurodoma, kad 1997
m. birželio 16 d. išduotas leidimas
G. Žilio „kūrybinės studijos“, Gardino 6a statybai galioja iki 1999
metų birželio 30 dienos.
2000 kovo 3 leidimas perregistruojamas, o 2000 kovo 7 d. išduodamas leidimas vykdyti statybos darbus iki 2002 m. birželio
16 d. Leidimas pratęstas jau „Gintaro Žilio gyvenamajam namui su
kūrybinėmis dirbtuvėmis ir garažu“! Dar ne viskas!.. Jau kitą dieną, 2000 m. kovo 8-ąją, Gintarui

Žiliui išduodamas individualaus
statinio pripažinimo naudoti aktas – aišku, „gyvenamajam namui su kūrybine studija ir garažu“. Namelis per naktį!.. Su kovo
8-ąja Jus, druskininkiečiai, ačiū
Jums už meilę menui, grožiui ir
mano namui?..
„Ale tu žiūrėk, tas Žilio namas,
kaip ir kiti šalia pastatyti pastatai
– visi vienodomis plytomis išmūryti, tikriausiai ponų iš valdžios,
valdiški,“ – klausė praeiviai. Gal
todėl, kad tuomet „valdžios vyrai“ galėjo patyliukais „valdiškai“
ir dar pritaikant „menininko tarifą“
tuometės Statybos valdybos paslaugomis ir vandentiekio įmonės
technika pasinaudoti?
Ups! Tai kaip čia taip? „Sunku
nebuvo“?.. O gėda?.. Irgi ne?.. Tai
ar dėl to mes kovojom? Ar dėl to
Baltijos stovėjom kely? Sąjūdžio
atsakingasai sekretoriau, konservatoriau Gintarai Žily?
1998 metais G. Žilys su draugeliu įkūrė asociaciją „Žako Lipšico
skulptūrų parkas” ir tapo valdybos pirmininku. G. Žilio žodžiais,
užpildyti tuščias erdves skulptūromis Druskininkų savivaldybei
pasiūlė (dabar jau buvęs savivaldybės dailininkas) Antanas Balkė.
Asociacija kasmet savivaldybei
teikdavo paraiškas, prašydama
pinigėlių. Ne po daug – tik po 50
tūkstančių litų. „Argi tai pinigai,
palyginus su amžinybe“, – nepatenkinti „trenkdavo“ argumentą.
„Kai dirbi politiku, turi visą save
atiduoti žmonėms. Visa tai įvertinęs, turėjau pasirinkti arba kūrybą arba politiką – nusprendžiau
pasirinkti kūrybą,“ – 2012 metais,
pažymėdamas savo 70-metį, žurnalistams postringavo buvęs politikas.
O kodėl ne? Jau galima tepti
slides. Namukas jau stovi,niekas
neva nepastebėjo, belieka savo
privačioje studijoje tik parodas

rengti ir bilietukus pardavinėti?
Tik kur tau, tikriausiai namukas
pradėjo byrėti, jau po trejų metų,
2015-aisiais, žmogelis vėl persigalvoja. Jis vėl nutaria „visą save
atiduoti žmonėms“ – konservatorius dar kartą bando kandidatuoti vietos savivaldos rinkimuose.
Tik kad žmonės meniško politiko
jau „nebeėmė“. Pikta tikriausiai?
Dabar populiaru pykti. Kaltinti ką
nors – nesvarbu ką, Petrą Cvirką, Salomėją Nerį, Druskininkų merą ir jo tvorą. Tik ar ne pagal save ir savo sugedimo laipsnį
vertinate kitus, Lietuvos demokratiją ir demokratinius principus?
Benjaminas Franklinas, nugyvenęs 84 metus ir labai daug didžių
dalykų savo gyvenime nuveikęs,
kartą sumanė parašyti sau epitafiją. Ji prasidėjo žodžiais: „Čia
ilsisi spaustuvininko Benjamino
Franklino kūnas...“ Kai jis mirė,
epitafija buvo prisiminta. Antkapyje taip ir užrašyta – „Spaustuvininkas“.
O kas jis buvo – aistringas rašytojas, didis mokslininkas, įžymus
mokslininkas, puikus biznierius,
įdėmus gamtininkas, didis elektrikas, laikraštininkas, žurnalistas,
leidėjas, bibliotekininkas, išradėjas, kongreso narys, konsulas ar
Amerikos tėvas?
Oi, kiek daug reikėtų rašyti... Atskirai... Liko svarbiausia –
SPAUSTUVININKAS...
Vandentiekio valdymo pulto
operatoriau, Druskininkų konservatoriau Gintarai Žily, ne paminklai, ne skulptūros svarbiausia.
Svarbiausia – ką žmonės po tavęs, po tavo vardu ir pavarde parašys. O gal tikrai reikia „visą save
atiduoti žmonėms“ ir pačiam grąžinti visuomenei tai, ką iš jos pasiėmei?
Ateiname apžiūrėti parodos –
skulptoriau, ar turite ką parodyti?

Prieš kelias savaites viešoje erdvėje buvo išplatintas viešas esą Druskininkų Sąjūdžio
grupės narių, aktyvių rėmėjų, garbingų įvairių profesijų atstovų laiškas, kurį bandoma
pateikti kaip druskininkiečių kreipimąsi į šalies vadovus. Druskininkiečiai mano kitaip!
Druskininkiečiai
įprato, kad viešoje
erdvėje nuolat parodomi tarsi kokiais
begalviais, nes išsirinko ne tokią valdžią, kokios norėtųsi šios raudos
autoriams, ir kad tik
jie gali mus išgelbėti. Bet kad jau peržengtos ribos... Ar
daugumos rinkėjų
nuomonė nesvarbi?
Argumentų nėra, tik
aimanos – taip noriu valdžion, kad „daktare, padėk!“...
Aš rinkimų komisijose dirbu nuo pat Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo ir galiu pasakyti, kad
jeigu tikrai šitą raudą parašė „politikai“, tai ką jie
turėjo omenyje, rašydami, kad Druskininkuose
neliko politinės demokratijos alternatyvos? Kas,
jų manymu, yra alternatyva politinei demokratijai?
Mes gyvename demokratinėje valstybėje, kurioje galioja Konstitucija.
Kokios alternatyvos politinei demokratijai jie norėtų? Karinio perversmo?

Kazys Barniškis
Gydytojas chirurgas
Esu druskininkietis nuo 1976-ųjų,
kai atvykau dirbti į Druskininkų ligoninę po studijų ir chirurgijos internatūros. Keitėsi metai, augo šeima. Įaugau ir aš į Druskininkų bendruomenę.
Gydytojų darbas – labai specifinis, o
ypač chirurginio profilio kolektyvų. Tai
ir atsakomybė, ir kartais labai greitų ir
kolektyvinių sprendimų reikalaujantis
nuoseklus darbas. Darbas ir gyvenimo
būdas, kitaip negaliu pavadinti savo ir
kolegų veiklos.
Per tiek metų, daugelis esame pažįstami šiame mūsų miestelyje. Džiaugiuosi, kad pavyko ne kartą padėti
vietiniams ir atvykusiems Druskininkų svečiams. Tikiuosi, kad likimas

dar padės būti jums, druskininkiečiai,
naudingu. Bendraujant su druskininkiečiais, atėjome į Tautos atgimimą,
Lietuvos sąjūdį. Atkūrėme profesinius susivienijimus... Vieni daugiau,
kiti mažiau atsidėjome net tarptautiniam bendradarbiavimui, bet svarbiausi man visada yra druskininkiečiai, su kuriais esu susijęs „iki kaulų
smegenų“.
Ir labai vertinu buvusią ir tebesitęsiančią bičiulystę su Druskininkų menininkų, pedagogų, kultūros žmonių
bendruomenėmis, buvusiais tremtiniais. Žaviuosi „Bočių“, Trečiojo amžiaus universiteto veikla.
Pastebiu daugelį gyvenimo pasikeitimų, žinau, nemažai nusivylusių,
kad neina jaunyn, kad tikėjosi daugiau... Kad nerado paguodos sunkiais gyvenimo momentais, o vis tik
atsistojo, surado bendraminčių.
Neramu, kad pastebiu ryškėjantį, net ir aršų susipriešinimą. Pažįstu
žmones, kurie ten, kur visi mato gerus
darbus, sukurtą grožį, bendruomenės
darną, įžvelgia tik „juodas spalvas“,
„negerus kėslus“, „baimes“ ir valdomą
bendruomenės sąmonę.
Visą laiką tikėjau ir tikiu, kad GALIMA SUSITARTI pagarbiai, konstruktyviai, įsiklausant. Tik kažkaip
nespėju su visais, matomai, senstu. O gal galutinai įtraukė profesiniai įsipareigojimai ir iššūkiai, kurių
kasdien vis daugiau.

Glumina
eskaluojamas
savo
miesto – krašto pasiekimų neigimas. Susiskirstėm į „poziciją“ ir
„opoziciją“. Ir toje opozicijoje deklaruojame esą dvasingi, demokratiški, konstruktyvūs. Kviečiamės
prezidentinio valdymo mūsų savivaldybėje? Turiu omenyje „grupės
druskininkiečių pasirašytą viešą
laišką“, skelbtą lapkričio 17-ą socialiniuose tinkluose.
Ta grupė mūsų savivaldybės piliečių jaučia prarandantys TIKĖJIMĄ Į
DEMOKRATINIUS VISUOMENĖS
SVERTUS, esą „liūdniausia, kad nebelieka galimybės šią situaciją pakeisti rinkimų keliu“, nes esą užvaldyti...
Ar nepagalvojote, bičiuliai, kad atstovaujate bendruomenės mažumai,
štai kodėl ir laikas suprasti ir įsijungti
konstruktyviai, o ne ardant – kompromituojant tai, kas gražaus yra pasiekta. Iš karto tikitės nesėkmės, „autoritarinė valdymo sistema suveiks
galingu atsaku: bus parengtas smerkiantis mus tekstas“.
Niekas jūsų nesmerks, jeigu iš jūsų
tarpo ateis konstruktyvios mintys ir
noras būti tikrais bendruomenės nariais.
Ir prašau nevaržyti mano teisių,
laisvės ir orumo. Nes druskininkiečių dauguma – turi teisę į nuomonės laisvę ir pasirinkimą, kas jiems
atstovauja.
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Inga Šinkonienė
Druskininkų savivaldybės tarybos narė
Švelniai tariant, atsibodo tas
nuolatinis ieškojimas kaltų ir mėginimas parodyti, esą visų dažniausias Druskininkų „bėdų“ kal-

Rimtautas Ramanauskas
Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas
Perskaičiau tą laišką, ir nemalonios emocijos apėmė. Ar rašyta iš neturėjimo ką veikti, noro

Donatas Mizaras
Praėjusios kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos narys
Nemažai viešame laiške minimų dalykų skamba tiesiog
nekorektiškai ir hiperbolizuotai. Kai kalbama apie Druskininkų savivaldybės teritori-

tęsinys

tininkas – meras. Kiekvienas
Druskininkų bendruomenės gyventojas turi teisę į savo nuomonę, ir ta nuomonė buvo išreikšta
tiesioginiuose mero rinkimuose
– net 70 proc. rinkėjų balsavo už
R. Malinauską.
Gyventojų dauguma taip balsavo iš BAIMĖS? Esu įsitikinusi, kad ne!
Balsavome už stiprų lyderį, strategą, už įgyvendintų ir
įgyvendinamų projektų nuoseklumą, už tai, kad jis savo
darbais įrodė, kad viskas įmanoma. Jis, tik pradėjęs darbą
mero pareigose, pažadėjo, kad
Druskininkai vėl bus klestintis
kurortas. Ar ištesėjo? Atsakykime kiekvienas sau...
kam nors pakenkti? Manau, negalima šitaip vienareikšmiškai
rašyti.
Nelinkęs būti toks radikalus,
kaip čia rašantieji. Aš nedaryčiau
tokių viešų pareiškimų. Ir po tokiais pareiškimais nepasirašinėčiau. Kiekvienas dalykas turi būti
išanalizuotas, apsvarstytas, o ne
paremtas emocijomis.
Druskininkai, lyginant su kitais
Lietuvos miestais ir miesteliais
yra tikrai pažengę, ta pažanga
kasmet matoma. Čia žmonės
gyvena, dirba, pritraukiama turistų, tai yra įdirbis.
Aš nematau, kad šie žmonės,
kurie rašo, būtų patys nuveikę
dėl Druskininkų, kokie jų asmeniniai pasiekimai. Apie ką su jais
galima diskutuoti?..
ją, kaip apie kunigaikštystę,
joje veikiančią „R. Malinausko
Konstituciją“, autoritarinį užvaldymą, sunkiai įmanomą demokratinį valdymą rinkimų keliu, tiesą pasakius, tai jau kelia
šypseną. Kiekvienam žmogui
suteikta teisė reikšti savo įsitikinimus, supratimą, įsivaizdavimus, bet nereikia pamiršti ir
sveiko proto. Pastarojo kartais
kai kuriems ir pritrūksta. Šis
kartas ne išimtis.
Kada, kaip bendravimo būdą,
pasirenki sėdėti ir rašyti skundus, keiksnoti miesto valdžią ir
viską aplinkui piešti tik juodomis spalvomis, menkinti pasiektus Druskininkų rezultatus ir pripažinimą, negali iš kitos pusės
tikėtis konstruktyvaus ir glaudaus bendradarbiavimo, įsiklausymo, tarimosi ar įtakos, prii-

Artūras Skausmenis
Druskininkų savivaldybės tarybos narys
Man „viešame laiške“ minimi
teiginiai yra tiesiog protu nesuvokiami ir visiškai neatitinka realybės. Parašytas tekstas visiškai sumenkina bet kokius
Tarybos daugumos, administracijos ir savivaldybės vadovų ilgamečius darbus, pastangas,

Arūnas Lekavičius
Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas
Manyčiau, kad tokie rašymai – pigus triukas, siekiant atmant bendruomenei naudingus
sprendimus. Mano įsitikinimu,
toks visuomenės skaidymas ir
kiršinimas rinkėjų pasirinkimo
menkinimas neprisideda prie
demokratinių procesų, bendruomeniškumo stiprinimo, kenkia
miesto raidai ir įvaizdžiui. Kiekviena partija ir jos žmonės, ir
Druskininkuose, ir visoje Lietuvoje yra laisvi formuoti politiką, skleisti savo idėjas, dalyvauti rinkimuose, o, pelnius rinkėjų
pasitikėjimą, gauti valdžią į savo
rankas. Dar nemačiau kam tai
būtų sutrukdyta padaryti. Tačiau taip pat ne visiems lemta tą
žmonių pasitikėjimą gauti. Rinkėjų pagarbą ir pasitikėjimą reikia užsitarnauti ne tik žodžiais,
bet ir savo darbais.
Tačiau labai gaila, kada tie
darbai tik tokie ir panašūs...

Planuojama atnaujinti stačiatikių bendruomenės
koplyčią senosiose Druskininkų kapinėse
Į redakciją paskambinusi
savaitraščio „Mano Druskininkai“ skaitytoja Elena S. išreiškė susirūpinimą dėl apleistos stačiatikių koplyčios
Druskininkuose, Senosiose
miesto kapinėse. „Gal griūvančią koplytėlę galima atstatyti? Daug ir užsienio svečių lanko Senąsias kapines,
ieškodami savo giminės šaknų“, – sakė moteris.
Druskininkų Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas“
parapija yra viena iš Vilniaus apskrities stačiatikių dekanato parapijų mieste. Parapijai priklauso
Druskininkų Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas“ cerkvė.
Susirūpinimą kelianti koplyčia

yra Senųjų miesto kapinių stačiatikių pusėje, ant kalvos. Kaip
„Mano Druskininkams“ paaiškino
Druskininkų stačiatikių bendruomenės šventikas Vladimiras Sinycinas, Šventojo kūdikėlio Gavriilo titulo koplyčia yra Druskininkų
stačiatikių Dievo Motinos ikonos
„Visų liūdinčiųjų džiaugsmas“ parapijos nuosavybė, galutinai perduota parapijos žinion prieš keletą metų.
Tėvas Vladimiras patikino, kad
prieš keletą savaičių jis kreipėsi
į Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių pasitarti dėl koplyčios rekonstrukcijos. Paaiškėjo,
kad reikia parengti statinio atnaujinimo projektą, atlikti geodezinę nuotrauką: „Viliuosi, kad per

artimiausius keletą metų, manau,
tai galėtų būti iki 2018-ųjų pabaigos, koplytėlę atnaujinsime. Ši
prakilnų darbą dera atlikti pagarbiai, norime, kad viskas atrodytų gražiai, koks yra ir visas mūsų
miestas.“
Kaip redakcijai sakė Druskininkų savivaldybės administracijos
Dokumentų ir informacijos skyriaus viešųjų ryšių specialistė Diana Sinkevičiūtė, Druskininkų
stačiatikių bendruomenės šventikas apie gyventojų prašymus
sutvarkyti koplytėlę informuotas,
tikimasi, kad parapijos bendruomenė ras galimybių bei lėšų sutvarkyti statinį.
„Mano Druskininkai“
informacija

kad Druskininkai būtų tokie, kokie yra šiandien. Minima baimės
atmosfera, priklausomybė nuo
mero „malonės“ turbūt aprašyta
žmogaus, kurio nepilnavertiškumo jausmas yra pasiekęs maksimalią ribą – atsakingai pareiškiu, kad nesu priklausomas nuo
niekieno „malonės“ ir juo labiau
nebijau R. Malinausko. Priešingai – gerbiu kaip žmogų, turintį
neeilines lyderio savybes. Kaip
sakoma „nuogas liksi – visiems
neįtiksi“, taip ir šiuo atveju. Gali
patikti/nepatikti R. Malinausko
asmeninės savybės, kažkam jis
gali būti gražus ar ne, bet bandyti paneigti jo, administracijos
ir Tarybos pasiektus rezultatus,
manau, yra neprotinga. Kiekvienas mąstantis druskininkietis,
esu tikras, suvokia ir mato padarytus darbus ir tai, kuo skiriasi
Druskininkai nuo kitų miestelių
Lietuvoje, kurių taip pat neap-

lenkė ES parama. Tik bėda ta,
kad „ES milijonai“ savaime nekuria darbų, kuriais žavimasi ne
tik Lietuvoje – tą padaro žmonės. Nepaprastai didžiuojuosi,
kad esu toje komandoje, kuriai
ne vis vien, kokie bus Druskininkai, kuri kuria, o ne griauna.
Tik silpnas žmogus gali spekuliuoti žmonių jausmais dėl darbo užmokesčio dydžio, socialinių problemų ar bendros
valstybės situacijos vardan siekio sumenkinti Druskininkus ir
visus tuos, kurie, pasinaudodami savo konstitucine teise, nieko neverčiami, absoliučia dauguma išsirinko miesto lyderį ir
jo komandą. Mielieji laiško autoriai,– nevarkite, jums nepavyks, nes to, kas akivaizdu, nepaneigsi nei atvirais laiškais, nei
kitais „purvinais“ būdais. Pradėkite gerbti kitus ir galbūt pagarbos susilauksite ir jūs.

kreipti į save dėmesį ir dar kartą apjuodinti Druskininkus.
Man atrodo, kad žmonės turėtų į save dėmesį atkreipti darbais. Tada sulauks pripažinimo. O ne rašydami tokius
laiškus. Man atrodo, kad protingas žmogus nerašys ir nepasirašys tokios rašliavos...
Mes turime savo politinę valią išreikšti per rinkimus, demokratinėje valstybėje gyvename.
Man skaudu, kai juodinamas
mūsų miestas. Koks investuotojas norės investuoti į Druskininkus po tokių rašliavų? Kai imta
kalbėto apie tiesioginį valdymą
ir panašiai...

Žmonės, kurie garsiai kalba
apie demokratiją, patys tarsi
ignoruoja demokratinį Druskininkų krašto žmonių pasirinkimą – juk net 70 proc. žmonių
laisva
valia
tiesioginiuose
mero rinkimuose balsavo už R.
Malinauską.
Kaip profsąjungų sąjungos
„Solidarumas“ vadovai, nuolat
bendraujame su druskininkiečiais, tikrai niekas nesiskundė, kad yra užguitas ar persekiojamas. Manau, jei taip būtų,
tikrai žinotumėme.
O dėl algų dydžio juk ne meras sprendžia. Verslininkams
niekas nedraudžia didinti atlyginimus.

Vytautas Gintutis
Druskininkų švietimo centro
direktorius
Dar V. Čerčilis yra pasakęs:
„Demokratija yra blogiausia iš
visų valdymo formų, tačiau nieko geresnio dar nesugalvota.“

Atrodo, ir šiandien kai kam demokratinė santvarka nepatinka? Kas trukdo ar trukdė tiems,
kurie dabar nepatenkinti Druskininkuose išreikšta druskininkiečių valia, pasinaudoti savo
teise pareikšti savo valią per
rinkimus?
Tokie kreipimaisi menkina ir
žemina Lietuvos demokratinę
sistemą. Mane, ne tik kaip istoriką, bet ir kaip pilietį, labiausiai glumina, kai Lietuvos savivalda, Lietuvos demokratija yra
lyginama su Baltarusijos valdymo sistema. Kita vertus, jeigu
jau taip norima Druskininkus
su kažkuo „palyginti“, tai gal lyginkime, pavyzdžiui, kad ir su
kaimynine Savivaldybe? Ten
tik partijos kitos, tačiau opozicija irgi kaltina valdžią panašiomis nuodėmėmis.

Renginiai
Gruodžio 3 d. 13.30 val. R.Šilanskas ir grupė „Husarai“. Bilieto kaina 5 Eur, daugiau
informacijos tel. 8 623 43166 (Viečiūnų bendruomenės centras, Verpėjų g. 17, Viečiūnai)
Gruodžio 4 d. 14 val. Literatūrinė popietė „Gerumo ministerija“ (Viešosios bibliotekos
Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Gruodžio 6 d. 17 val. Rasos Sagės knygos „Laimingi žmonės keliauja dviračiais“ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Parodos
Gruodžio 2 d. 14 val. jubiliejinės Prano Gailiaus (1928-2015) parodos „Lietuviška siuita“ atidarymas, skirtas 90-osios dailininko gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus,M. K. Čiurlionio g. 35)
Gruodžio 4 d. 17 val. parodos „Pažink savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“
atidarymas (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Gruodžio 5 d. 16 val. Parodos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį atidarymas. Parodą pristatys sesuo Evelina Lavrinovičiūtė MVS. Paroda veiks iki gruodžio 9 d. (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)
Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda ,,Piliakalnių sakmės“ (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa. Kviečiame Druskininkų savivaldybės moksleivius parodą „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai. Adomo Varno (18791979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“ aplankyti nemokamai. Paroda
veiks iki gruodžio 31 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės mokinių piešimo darbų
,,Portretas“ ,,Autoportretas“ paroda (mokytoja G. Baublytė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Edukaciniai užsiėmimai
Gruodžio 5, 7, 12, 14, 19, 21 dienomis 15 val. edukaciniai užsiėmimai „Pasigamink
Kalėdinį žaisliuką ir atviruką Muziejuje“ . Daugiau informacijos tel. (8 313) 51024 (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
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25-ąjį gimtadienį pasitikę Druskininkų viltiečiai: „Mes jus mylime!“

L. Sadauskienė (dešinėje) džiaugiasi, kad įspūdingą
šventinę dekoraciją padėjo sukurti vilčiukus mylintys
Kaip atrasti džiaugsmą, kai širdis liūdna?
Kaip paguosti sielą, kai vilties nėra?
Kaip žinoti širdžiai, kur yra tiesa?
Kaip įtikint sielą, kad viltis yra?
Viltiečiai svečiams negailėjo šypsenų ir širdies šilumos/Ramunės Žilienės nuotrauka

Nevyriausybinė organizacija, asociacija Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Druskininkų viltis“ praėjusį
penktadienį paminėjo veiklos
25-etį. Jaunimo užimtumo
centro salėje surengtoje šventinėje popietėje viltiečių pasveikinti atvyko gausus būrys svečių. Visi pasijuto tarsi
vienos didelės šeimos nariai,
sušildyti viltiečių širdžių šilumos, betarpiško bendravimo,
dosniai dalinamų šypsenų.
Tad ir patys negailėjo širdingų
sveikinimo žodžių bei nuoširdžių plojimų viltiečiams, džiuginusiems susirinkusiuosius
šokiu, eilėraštukų posmais.
Koks gi gimtadienis be dovanų? Gėlių puokštės, saldumynai, vaisiai, mieli rankdarbiai, suvenyrai – šios dovanos su meile
įteiktos bendrijai „Druskininkų viltis“. Viltiečius pradžiugino mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus
įteikta dovana nuo Druskininkų
savivaldybės – televizorius. Organizacijos vadovė Loreta Sadauskienė pasidžiaugė, kad viltiečiai
dabar turės galimybę Dienos užimtumo centre žiūrėti multiplikacinius filmukus, kitas įvairias laidas,
jas visi drauge aptarinėti. Sveikindamas viltiečius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
palinkėjo jiems išlikti draugiškais
ir bendruomeniškais, o organizacijos vadovei bei jai padedantiems savanoriams padėkojo už
kantrybę, geranoriškas pastangas ir iniciatyvumą.
Viltiečius pasveikinęs klebonas
Žydrius Kuzinas sakė, kad vilčiukai, jų nuoširdumas ir atvirumas
mus visus moko gerumo, padeda kiekvienam pajusti, kaip svarbu bendrauti tarpusavyje taip, kad
skleistume kuo daugiau meilės, tikėjimo, vilties.
Popietėje prisimintų amžinojo
poilsio išėjusiųjų bendrijos narių
ir jų artimųjų atminimas pagerbtas tylos minute.
Bendrijos pirmininkės L. Sadauskienės žodžiais, „Druskininkų viltis“ – tarsi saulės branduolys, kuris buria daugybę mažų,
nuoširdžių, geranoriškų, mielų, greitai pamirštančių skriaudas ir mokančių atleisti širdelių.

Ji pati tai patyrė per pastaruosius 8-erius metus, kai vadovauja organizacijai: „Per tą laikotarpį
buvo visokių, ir džiaugsmo, ir liūdnų akimirkų. Kai tampa sunku
atliepti vilčiukų lūkesčius, juk nepasiguosi, kad teturi dvi rankas ir
vieną širdį... Tačiau vilčiukų prieraišumas, mano pačios šeimos
ir Savivaldybės vadovų palaikymas mūsų veikloje man kaskart
suteikia jėgų vėl žengti pirmyn.
O mes su viltiečiais – vis pirmyn.
Nors neturime tokių pajėgų, kad
galėtume sukurti kapelą ar solidų šokių kolektyvą, tačiau galime pasigirti, kad Druskininkuose išdrįsome išbandyti slidinėjimo
malonumus, organizavome monetų parodą. Pažiūrėkite, kokia
nuostabi mūsų šventinė dekoracija! Kiek daug žmonių mums padėjo – ir kaimynai, ir mamos, ir tėveliai, ir mūsų savanoriai. Linkiu
ir toliau savo viltiečiams būti tokiems aktyviems, kūrybingiems
ir draugiškiems. Viltiečiai nori
būti kartu, dalintis džiaugsmais
ir rūpesčiais, pasiguosti, užjausti, draugauti, pažinti pasaulį... Kiekviena negalia žmogui yra našta.
Klausos negalia trukdo trukdo girdėti skambius garsus, regos matyti nuostabius vaizdus, judėjimo – pasiekti norimus objektus,
o sutrikusios intelekto žmonės
pasaulį supranta savaip, tačiau
jūsų niekas taip nesutiks kaip vilčiukai. Kur bebūtumėte – ar ateisite į svečius, į prekybos centrą,
ar į bažnyčią – visur būsite šiltai
jų apkabinti, prakalbinti. Mes jus
mylime!“
„Druskininkų viltį“ pasveikino
įvairių Druskininkuose veikiančių
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Dauguma šių organizacijų yra vilčiukų kaimynės, įsikūrusios ir veiklą vykdančios po vienu
stogu Veisiejų g. 17: tai Jaunimo
užimtumo centras, Socialinių paslaugų centras, „Bočiai“, Lietuvos
specialiosios kūrybos draugija
„Guboja“, debeto klubas „Atgaja“,
Druskininkų savivaldybės profesinė sąjunga „Solidarumas“, Druskininkų neįgaliųjų draugija, Visuomenės sveikatos biuras. Viltiečius
pasveikino Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė, Druskininkų kredito unijos atstovės bei

buvusi Neįgaliųjų bendrijos pirmininkė Bronė Kurlavičienė. Su gražia veikos sukaktimi „Druskininkų vilčiai“ sveikinimą ir dovanas
atsiuntė Lietuvos Socialdemokratų partijos Druskininkų skyriaus pirmininkė Kristina Miškinienė ir ilgametis Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Viltis“
tarybos narys Vytautas Stacevičius. „Druskininkų vilties“ veikla visų tėvelių vardu pasidžiaugė, daug bendrų gražių akimirkų
palinkėjo Laura Gardziulevičienė.
Muzikinį sveikinimą viltiečiams
skyrė Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės kapela, „Malūnėlis“, Dovydas Kalėda paskambino gitara, o dainuojant
Kristinai Daunaravičiūtei-Uteševai drąsiausi viltiečiai prisijungė
šokiu. Smagiai nuteikė „Atgimimo“ mokyklos vaikų ir jaunių tautinių šokių kolektyvų, vadovaujamų mokytojos Valės Šmitienės,
pasirodymai. Tačiau skambiausių svečių ir žiūrovų aplodismentų sulaukė pačių šventės kaltininkų – viltiečių atliekamos muzikos
ir šokio kompozicijos: „Kepurinė“
bei šokis, išmoktas pagal pačių
vilčiukų pasirinktą, jiems patikusią dainą. Renginį vedė humoro
jausmo nestokojantis savanoris
Mantas Micevičius.
Renginyje pasveikintos ir buvusios „Druskininkų viltis“ darbuotojos: Diana Lukošiūnaitė, Onutė
Gedminienė bei Stanislava Mezenceva.
Dėmesiu, sveikinimais nudžiuginti ir vilčiukai, kurie šiemet
švenčia jubiliejines sukaktis: Alius
Leibenka, Raminta Valentaitė, Artūras Sidaravičius, Aistė Rinkevičiūtė, Irma Nanartonytė, Edita
Novikovaitė, taip pat ir jaunatviškus gimtadienius lapkritį atšventusios Arūna Barkauskaitė, Jolanta Navickaitė.
Šventėje padėkota visiems savanoriams, prisidedantiems prie
„Druskininkų vilties“ veiklos: Juozui Sadauskui, M. Micevičiui, Dovydui Kalėdai, Onutei Novikovienei, Ona Korchovienei, Linai
Grigienei, Elvyrai Laučiuvienei ir
kitiems.
Druskininkų savivaldybės
informacija

Už paramą, organizuojant Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų Viltis“ 25-ojo jubiliejaus šventę, viltiečiai nuoširdžiai dėkoja: sanatorijai „Draugystė“,
„Eglė“, SPA „Vilnius“, Druskininkų vandens parkui, kavinėms „Goda“, „Alka“, „Senasis Nemunas“, R. Pankevičienės IĮ ir Zitai Bakanauskienei. Dėkojame, kad mus suprantate, kad mumis tikite ir suteikiate mums vilties!
Druskininkų viltiečių vardu – bendrijos
pirmininkė Loreta Sadauskienė

Gruodžio 6 d. 17 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje vyks pirmosios R. Sagės knygos „Laimingi žmonės keliauja dviračiais“. Tai romanas apie laimės paieškas
emigracijoje, dviračių šalyje Olandijoje. Autorė veda skaitytoją vingiuotu ir kalnuotu keliu, kuris, atrodo, veda į niekur,
tačiau galiausiai nuveda tiksliai ten, kur laukia Laimė. Renginyje vyks loterija ir visi dalyviai turės galimybę laimėti šią
knygą. Taigi tikrai verta užsukti. Jeigu dar iki šiol nevažinėjate dviračiu, ateikite pėsčiomis. Labai visų laukiame!
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„Saulės“ pagrindinėje mokykloje
paminėta Lietuvos kariuomenės diena

„Saulės“ mokykloje, minint Lietuvos Kariuomenės dieną, surengtas patriotinės dainos konkursas „Tėvynė šaukia“/„Saulės“ mokyklos
archyvo nuotrauka

Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos mokytoja

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams
(reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Visi žinome, kokia svarbi ir
reikšminga yra kario profesija. Jam, ko gero, tenka pats
atsakingiausias tautos laisvės gynėjo, mūsų gyvenimo
sergėtojo, taikos skelbėjo ir
kūrėjo vaidmuo. Jis – tarsi didis ąžuolas, privalo būti pasirengęs įveikti visas kliūtis:
lietų, vėją, darganas, išsklaidyti pikčiausius debesis, kad
mūsų padangė būtų amžinai
giedra ir taiki.
Direktoriaus pavaduotojo Algio Bolio iniciatyva „Saulės“
mokykloje jau trečius metus iš
eilės paminėta Lietuvos Kariuomenės diena. Ir šįmet jai skirtas
patriotinės dainos konkursas
„Tėvynė šaukia“, kuriam mokiniai kartu su klasių vadovais bei
muzikos mokytoja I. Daniušiene parengė koncertinius pasirodymus, pasirinkdami vieną iš
jiems labiausiai patinkančių patriotinių dainų. Šventės dalyvius
vertino komisija, atkreipdama
dėmesį į mokinių pasirodymo
profesionalumą, kūrybingumą,
dainos atlikimo kokybę, įdomią
scenografiją.
Šventinių iškilmių pradžia buvo
labai netikėta – po keturių pamokų į mokyklos vidinį kiemą plūdo džiugiai nusiteikusi mokyklos
bendruomenė. Šalia Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos vėliavų turėjo suplazdenti ir
mūsų mokyklos – mėlynos spalvos fone tvirtai ir ištikimai draugystei susikibusios rankos, apjuostos jaukios saulės šviesos!
Mokyklos vėliavos autorė – buvusi mūsų mokyklos aštuntokė
D. Liaukevičiūtė. Skambant mokyklos dainai, vėliava buvo pakelta ir nuo šiol kasryt pasitiks
kiekvieną, žengiantį į mokyklos
šventovę.
Renginį mokyklos aktų salėje
pradėjome iškilmingomis eilėmis
apie kario gyvenimą, jo pasiau-

kojimą. Skaitovės Austėja ir Leticija visiems priminė, koks sunkus karių ,,ėjimas į priekį – į mirtį,
į laisvę, į skausmą, į džiaugsmą,
ėjimas tam, kad sugrįžtų, kad sugrįžę šeimas apkabintų...“ Kiek
vėliau į salę buvo įnešta valstybinė Lietuvos vėliava, ją sergėjo
jaunųjų šaulių vadovas mokytojas
A. Trainavičius ir mokiniai: auliai
Gytis bei Eimantė. Visi šventės
dalyviai pakiliai ir iškilmingai sugiedojo tautos himną. Mokyklos
direktorė R. Siliūnienė pasveikino renginyje viešėjusius kariškius: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos I
rinktinės 9 kuopos vadą kapitoną
K.Valentą, kuris yra dažnas mokykloje organizuojamų renginių
dalyvis, kuopos vado pavaduotoją leitenantą R. Birvinską ir skyriaus vadą vyresnįjį seržantą G.
Šoliūną, pakvietė mokyklos bendruomenę permąstyti ne tik kariškio profesijos ypatingumą, svarbumą, bet ir pilietines vertybes,
kuriomis grindžiame savo gyvenimą laisvoje Lietuvoje. Džiugu,
kad į renginio dalyvius, svečius
kreipėsi ir būsimasis istorijos mokytojas, VU magistrantas, druskininkietis Almantas, mūsų mokykloje atliekantis pedagoginę
praktiką. Jo kalba atskleidė svarbius šalies kariuomenės kūrimosi etapus, jis pasidžiaugė, kad kitąmet minėsime reikšmingiausią
Lietuvos kariuomenės sukaktį –
jos šimtmetį.
Pilietinių dainų konkursą pradėjo 8a klasės moksleiviai, savo
pasirodyme atskleisdami pačius
svarbiausius Lietuvos istorijos
momentus, pėdsakus, minėdami žymiausias tautos asmenybes
– repo stiliumi atliko kūrinį „Lietuvos istorijos repas“. Pasirodymo autentiškumą garantavo reperis Aleksejus, nepabūgęs tapti
solistu, o scenografiją pagyvino
įdomus, pačių mokinių parengtas
istorinis plakatas, kuriame mokiniai suklijavo ryškiausias Lietuvos
kultūros, valstybingumo asmeny-

bes, įvardijo ir dainoje skambančias datas – atliekamas kūrinys
tapo puikia galimybe salėje sėdintiems pasitikrinti istorijos išmanymą, žinias! Devintos klasės
mokinė Aistė tapo patriotinės dainos „Laisvė“ atlikėja – ji nepabūgo dainuoti scenoje viena, nugalėjo jaudulį, baimę ir skambiai
įprasmino niekuomet nemirsiančio kūrinio įtaigumą, laisvės prasmę. O dešimtos klasės mokinės
įrodė, kad dainuoti trise daug drąsiau – jos pasirinko kūrinį „Tėvyne dainų ir artojų“, pianinu joms
akomponavo muzikos mokytoja.
Tądien skambėjo daug žinomų,
pilietiškumą žadinančių dainų:
„Už žalių miškelių“, „Mano kraštas“, „Tai gražiai mane augino“,
„Kokia nuostabi, Lietuva esi“ ir kitos. Mokiniai savo pasirodymus
paįvairino originaliomis idėjomis:
tautinių spalvų pynėmis pasidabino kaklus, žiūrovams mojo tautinių spalvų balionų puokštėmis, iš
raidžių sudėliojo žodį „Lietuva“,
šeštokai Marija ir Giedrius lyrinę
dainą „Rudens naktis sustojo“ papuošė valso šokiu, o septintokai
atliktos dainos nuotaiką apgaubė šiltomis žvakelių liepsnomis...
6c klasės mokiniai, apsirengę kareiviškais drabužiais, atliko ritmingą Kęstučio bataliono antros kuopos himną.
Nelengva buvo kimisijai išrinkti nugalėtojus, kurie pavasarį bus
„apdovanoti“ tikromis karinėmis
pratybomis netikrame mūšio lauke su Birutės bataliono kareiviais.
Po ilgų debatų buvo suskaičiuoti taškai ir nugalėtojais paskelbta
5b klasė, atlikusi kūrinį „Nupiešiu
Lietuvą“.
Žiūrovus šis renginys maloniai
nudžiugino – žvelgdamas į augančią nepriklausomos Lietuvos
kartą, iš širdies traukiančią patriotines dainas, supranti, kad einame teisingu keliu. Juk darnoje,
bendrume, vienybėje, atkakliame
darbe geriausiai ugdosi žmogus,
tik tuomet sužaliuoja gėrio, atsakomybės daigai.
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Lopšelyje-darželyje „Bitutė“
– pirmosios edukacinės
interaktyvios grindys

Romos Pankevičienės
įmonėje
Romos Pankevičienės įmonės
„Cukrainėje“ priimami užsakymai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų,
šakočių, šimtalapių, pyragų,
sausainių ir kitų gaminių už itin
patrauklią kainą!
Naudojant edukacines interaktyvias grindis, galima tobulinti vaiko judesius, laikyseną,
reakciją bei loginį mąstymą, didinti ištvermingumą, gerinti vaiko emocinę savijautą/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Rūta Marcinonienė,
meninio ugdymo pedagogė
Druskininkų lopšelis-darželis
„Bitutė” ugdymo procesą nuolat atnaujina pažangiomis programomis ir priemonėmis. Dar
mokslo metų pradžioje įstaigos teritorijoje įrengtas naujas
sporto aikštynas, o, nepraėjus
ir keliems mėnesiams, įstaigos salėje sumontuotos edukacinės interaktyvios grindys
„Funtronik”. Naudojantis šia
inovatyvia priemone, galima
tobulinti vaiko judesius, laikyseną, reakciją bei loginį mąstymą, didinti ištvermingumą,
gerinti vaiko emocinę savijautą. Tai puiki pagalba, lavinant
vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, plėtojant žodyną, saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes.
Edukacinės interaktyvios grin-

dys padės lavinti ir matematinius
gebėjimus – mokymąsi skaičiuoti
ir matuoti, skatins mąstymo nuoseklumą, tikslumą ir lankstumą,
skatins pažinti ryšių ir santykių
tarp daiktų bei reiškinių dėsningumą.
Nustumdant virtualius lapus nuo
kelio ar vienu kojos judesiu sprogdinant balionus, žaidžiant futbolą,
spaudžiant muzikinių instrumentų klavišus, bus stengiamasi ugdymo procesą padaryti patrauklesnį, įdomesnį, vaizdingesnį,
žaismingesnį ir, be abejo, modernesnį.
Lopšelio-darželio bendruomenė
džiaugiasi, kad pažangi edukacinių interaktyvių grindų technologija leidžia vaikams, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, kontroliuoti
aplinką ir bendrauti su judančiais
vaizdais, tyrinėti savo kūrybingumą ir vaizduotę o svarbiausia –
motyvuoti mokymuisi.

R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai
kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).
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Užuojautos
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Lažauskienę
dėl mylimos Mamytės mirties.
Druskininkų moterų klubas „Gabija“
Tu daug išvaikščiojai kelių,
o mes palydime trumpiausiuoju iš jų...
Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Žygienę,
mirus mylimam broliui.
Buvusios bendradarbės

Druskininkiečiams
gamtines dujas tieks
„Lietuvos dujų tiekimas“
eso.lt bei trumpuoju telefonu
1802.

Bendra kvietimo teikti vietos
projektus suma 48 447,00 Eur iš
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo
sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.dvvg.lt,
taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai.
Kvietimas teikti vietos projektus
galioja nuo 2017 m. lapkričio 28
d. 9 val. iki 2018 m. sausio 8 d.
16 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos
projekto paraišką tiesiogiai teikia
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo
VPS vykdytojai jos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai. Vietos projektų paraiškos,
pateiktos kitu būdu (pvz. paštu,
per kurjerį, el. paštu), yra nepriimamos. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos
projekto paraišką turi pasirašyti ir
ją pateikti vietos projekto paraiš-

ką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas
laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir
ant jo uždėtas to juridinio asmens
antspaudas, jeigu jis antspaudą
privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos
projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz.
paštu, per kurjerį, el. paštu), yra
nepriimamos.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laiko-

tarpį vietos projekto paraiškos
teikėjas gali pateikti vieną vietos
projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų
administravimo taisyklių 72 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti
vietos projektus ir vietos projektų
įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.):
•
Telefonu: +370 687
49038 (Alvydas Varanis), +370
615 84052 (Agnė JazepčikaitėGaidienė), +370 607 69632 (Laima Krancevičienė).
•
Elektroniniu paštu vvg@
druskininkai.lt.
•
VPS vykdytojos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai.

Druskininkų miesto gyventojams nuo gruodžio dujas tieks
„Lietuvos dujų tiekimas“. Mieste
atsiradus naujam tiekėjui, elektros ir dujų skirstymo bendrovė
„Energijos skirstymo operatorius“
(ESO) nuo kitų metų nebetęs garantinio dujų tiekimo. Sudaryti sutartis su nauju dujų tiekėju klientai
gali visą gruodžio mėnesį.
Gyventojams, kurie naudojasi garantiniu dujų tiekimu, reikia
deklaruoti skaitiklių rodmenis
ESO. Tai galima padaryti internetu
www.eso.lt/druskininkai,
„Perlo“ terminaluose bei „Maxima“ kasose, nurodžius kliento kodą, taip pat el. paštu info@

Prie Lietuvos perdavimo sistemos neprijungtiems Druskininkams dujos bus tiekiamos per
ESO eksploatuojamą suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) stotelę.
ESO ir toliau rūpinsis gamtinių
dujų skirstymo veikla Druskininkuose – infrastruktūra, dujų apskaitos prietaisais, naujų dujų klientų prijungimu.
Dujų skirstymo tinklo priežiūrą
ESO perėmė pernai. ESO eksploatuoja didžiausią dujų skirstymo tinklą Lietuvoje, jis veikia
41 savivaldybėje. Bendrovė gyventojams siūlo įsivesti dujas ir
taip apsirūpinti patogia ir efektyvia šildymo alternatyva. ESO
šiuo metu Druskininkuose jau
formuoja du gyvenamųjų namų
dujofikavimo kvartalus. Paraišką
dėl dujų įvedimo galima pateikti
internetu www.dujuivedimas.lt.

Spa centrui „East Island“ reikalinga (-as) spa
administratorė (-ius).

Reikalavimai: darbas kompiuteriu ir atsakingumas.
Privalumai: darbo patirtis ir užsienio kalbos.
Kontaktai: rasa@eastisland.lt , tel. 8 677 84384

Konferencija pažymėtas gimtadienis
Teresė Pavlova
Lapkričio 14-oji – Pasaulinė
diabeto diena, minima per kanadiečio Frederiko Bantingo
gimtadienį. Šiemet sukanka
90 metų nuo Nobelio premijos
įteikimo už vieną svarbiausių
medicinos atradimų – insuliną. Prieš 19 metų lapkričio 13ąją druskininkiečiai susibūrė
į klubą „Atgaja“, todėl tądien
mes, Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ nariai, ir miesto
bendruomenė rinkomės į Socialinių paslaugų centro salę,
kurioje šiai dvigubai progai
pažymėti surengta konferencija „Faktoriai, nulemiantys
diabetą“.
Pranešėją, Kauno klinikinės ligoninės gydytoją endokrinologę
Rasą Koreivienę, pristatė klubo
„Atgaja“ vadovė Jelena Šimonienė. Gydytoja suprantamai ir vaizdžiai pademonstravo I ir II tipo
diabeto priežastis, skirtumus.

Klubas „Atgaja“ paminėjo Pasaulinę diabeto dieną/Asmeninio archyvo nuotrauka

Daktarė aiškino, kad tai liga, kai
žmogaus organizmas nesugeba
įsisavinti maiste esančių angliavandenių. Jeigu prieš 90 metų diabetas buvo mirties nuosprendis,
tai, atradus insuliną, liga buvo suvaldyta.
Kuo skiriasi I tipo diabetas nuo
II tipo? Virškinimo metu maiste

esantys angliavandeniai skaidosi iki smulkiausių sudėtinių dalių –
gliukozės, kuri pro žarnų sieneles
patenka į kraują ir dalyvauja medžiagų bei energijos apykaitoje.
Gliukozės kiekį (glikemiją) reguliuoja kasos „uodegos“ salelių gaminamas hormonas insulinas (lot.
insula – sala). Susirgus imuniniu

salelių uždegimu, ardomos insuliną gaminančios salelės ir insulino
pradeda trūkti. Dėl to kraujyje didėja gliukozės koncentracija. Toks
insulino trūkumas yra būdingas I
tipo diabetui. II tipo diabeto priežastys kitos. Insulino gamyba nenutrūksta, tačiau jis neatlieka savo
funkcijos. Dažniausiai trūksta ląstelėse insuliną atpažįstančių receptorių.
Visa tai daktarė pateikė vaizdžiai demonstruodama, suprantamai aiškindama. Ji paaiškino, kokie faktoriai nulemia I bei II tipo
diabeto susirgimą. Jeigu I tipo diabetą išprovokuoja kasos uždegimas, genetinis faktorius, tai II tipo
– nutukimas, netinkamas gyvenimo būdas.
Gydytoja pabrėžė, jog kokio tipo
diabetu besirgtum, labai svarbi mityba, fizinis aktyvumas, kontrolė,
nuolatinis gliukozės svyravimų sekimas.
R. Koreivienė išsamiai atsakė į
pateiktus klausimus, pažadėjo kitą

susitikimą, kurio nekantriai lauksime, nes pajutome, jog tai kompetentingas, profesionalus ir neabejingas savo pašaukimui žmogus.
Visiems konferencijos dalyviams, kurie pageidavo, buvo
pamatuotas gliukozės kiekis
kraujyje.
Po pranešimo apžiūrėjome gliukozės matuoklių kolekciją: nuo pačių pirmųjų primityvių, naudotų
prieš 40 metų, iki šiuolaikiškų, tikslių, greitų ir neskausmingų.
Žavėjomės fotografijos paroda
„Žvilgsnis į diabetą“. Tai klubo „Atgaja“ vadovės J. Šimonienės vaikų
ir jaunimo mokymo vasaros stovyklos akimirkos. Kiek iš ten spinduliuoja optimizmo, geros nuotaikos,
draugiškumo!
Išsiskirstėme, pagilinę ir atnaujinę žinias, pasikrovėme bendrystės nuotaika. Dėkojame Jelenai už
pastangas, organizuojant konferenciją, už kantrybę, buriant mus
draugėn, už optimizmą ir nuolatinį
rūpestį mumis, klubo nariais.
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2017.12.01 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Gyvulių ūkis.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“. Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“.
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paramos projekto „Išsipildymo akcija“ koncertas“. 2017. Tiesioginė transliacija.
22:30 „Mūsų gyvenimas“.
00:15 „Nuostabi dabartis“.
02:05 „Užburtas ratas“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Ekvalaizeris.
23:45 Amerikos psichopatė 2.
01:25 Angelai ir Demonai (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
08.20 Gyvenimo būdas.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Spąstai Pelenei“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.50 „Pražūtingi smaragdai“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.

05.45 „Slaptas augalų gyvenimas.
Kelionės“.
06.35 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
22:00 Požemių ugnis.
00:10 Vienintelis šūvis (k).
02:15 „Begėdis“.
03:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:55 Požemių ugnis (k).

2017.12.02 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas baltauodegio elnio gyvenimas.
12:45 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai. Kartu poroje.
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. Protero byla.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Kalėdų eglės įžiebimo šventė
Kaune 2017. Tiesioginė transliacija iš
Kauno Rotušės aikštės.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą.
23:20 Premjera. Lopas Adamsas.
01:20 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas baltauodegio elnio gyvenimas (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai. Kartu poroje (k.).
03:05 Dviračio žinios (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Legenda apie Korą“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kur giria žaliuoja“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Raudonkepuraitė prieš blogį“.
12:05 PREMJERA „Kitame kūne“.
13:55 „Pasaka apie pagrobtą nimfą“.
15:05 „Jaunėlis“.
17:20 „Ekstrasensai detektyvai“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Mes nusipirkome
zoologijos sodą“.
22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Viešpatavimas“.
00:25 „Įkalinta pragare“.
02:15 „Mūsų gyvenimas“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Makaka
Markas.

11:50 Padangių gimnazija.
13:55 Nepaprasta komanda.
15:45 Policijos akademija 7. Misija
Maskvoje.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kaip prisijaukinti slibiną.
21:25 Paskutinis uošvių išbandymas.
23:50 Maži apartamentai.
01:40 Ekvalaizeris (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Žemė iš paukščio
skrydžio“.
08.30 „4 kampai“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Moterų balsas. Dabar.
11.00 „Detektyvas Morsas.
13.00 „Vera. Pasakų sekimas“.
15.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 „4 kampai“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.40 „Vera. Pasakų sekimas“.
04.10 „Detektyvas Morsas“.
05.40 Muzikiniai sveikinimai.
06.20 Mainai gamtoje.
06:00 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Žemė - dykumų planeta“.
12:40 „Reali mistika“.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:40 „Kas žudikas?“.
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas
– Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Užkratas.
00:15 AŠTRUS KINAS Šikšnosparniai. Sunaikinimo operacija.
01:55 „Begėdis“ (k).
03:50 Muzikinė kaukė (k).

2017.12.03 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Žvaigždžių taleriai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Brazilijos gamtos stebuklai.
Užtvindytas miškas.
12:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Europos tyrai. Dykynės.
13:45 Puaro. Sėkmės krantas.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina.
21:55 Premjera. (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės.
23:30 Gyvulių ūkis (k.).
01:00 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. Užtvindytas
miškas (k.).
01:50 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. Dykynės (k.).
02:50 Savaitė (k.).
03:45 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Legenda apie Korą“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Rodencija ir dantukų fėja „.
13:15 „Daktaras Dolitlis 3“.
15:05 „Sugalvok norą“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Ji - šnipė“.
00:35 „Mirties klika“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Narsusis riteris Justinas.
12:05 Galaktikos gelbėtojai.
14:15 Mirtinas ginklas 3.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:30 Žaibiškas kerštas.
00:30 Goblinas.
02:15 Paskutinis uošvių išbandymas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Žemė iš paukščio
skrydžio“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Geriausios nardymo vietos“.
10.35 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
12.45 „Tarp meilės ir neapykantos“.
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas.
Sandrauga“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.25 „Geriausios nardymo vietos“.
18.55 „Baudėjas“.
20.00 Žinios.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“ (4). Kovų
narvuose turnyras. 2017 m.
00.00 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
02.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
05.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
05.50 „24/7“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Rumunija (k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Kiurasao. 2017 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Žemė - dykumų planeta“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Pieno žvaigždės – Žalgiris. Tiesioginė
transliacija
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Sostų karai“.
00:15 Užkratas (k).
02:10 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2017.12.04 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai.
Jūros vartai.
23:20 Modernus serialas. Medičiai,
Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Legendinės legendos“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Legendinės legendos“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Kobra 11“.
23:35 „Gaudynės“.
00:35 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:30
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:30 Bus visko (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Piktas
vairuotojas.
00:35 „Sekso magistrai“.
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.
02:25 Žaibiškas kerštas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Muzikiniai sveikinimai.
07.50 „24/7“.
08.50 „4 kampai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Spąstai Pelenei“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo būdas.
00.45 „Šiandien kimba“.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
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06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai.
21:00 Didvyrių būrys.
23:05 Šikšnosparniai. Sunaikinimo
operacija (k).
00:55 „Sostų karai“ (k).
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:00 Farai (k).
03:25 „Žemė - dykumų planeta“ (k).
04:15 „Reali mistika“ (k).

2017.12.05 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos perimetrai. Jūros
vartai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Penktoji valdžia“.
01:05 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:55
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:30 Nuo... Iki... (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.

20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Skolos
kaina.
00:35 „Sekso magistrai“.
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.
02:25 Piktas vairuotojas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Vantos lapas“.
07.20 „Muzikinės kovos“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Spąstai Pelenei“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 PREMJERA. „Juodosios katės“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai.
21:00 Žudikai.
23:45 Didvyrių būrys (k).
01:35 „Begėdis“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:20 Farai (k).
03:45 „Juodasis sąrašas“ (k).
04:30 „Žemė - dykumų planeta“ (k).

2017.12.06 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Rezistentai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (kart.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Pasmerkti 2“.

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Širdžių ėdikas“.
00:35 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:30
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:30 Anapus nežinomybės.
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Moterys prieš vyrus.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Ledo kariai.
00:25 „Sekso magistrai“.
01:30 „Vampyro dienoraščiai“.
02:15 Skolos kaina (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Spąstai Pelenei“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“ .
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 PREMJERA. „Juodosios katės“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos“ (4). Kovų
narvuose turnyras. 2017 m.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai.
21:00 Prakeikta upė.
23:05 Žudikai (k).
01:35 „Begėdis“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:20 Farai (k).
03:45 „Pragaro katytė“ (k).

2017.12.07 d.
Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Legendinis Brukas.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 2“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Bruto ir Neto“ (k.).
12:30 „Moterys meluoja geriau“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Pasienio miestas“.
00:50 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
01:40
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:30 KK2 (k).
13:25 „Rožių karas“.

14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Keršto
valanda.
00:05 „Sekso magistrai“.
01:10 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Alchemija. Švietimo amžius.
02:30 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Kaimo akademija“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 PREMJERA. „Juodosios katės“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Albanas“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:32 Inovacijos mano
mieste (k).
07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:27 Inovacijos mano mieste.
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Asmens sargybinis“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
22:45 Prakeikta upė (k).
00:45 „Begėdis“.
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:30 Savaitės kriminalai (k).
02:55 „Pragaro katytė“ (k).
03:50 Riteriai. Vyrai geležiniais drabužiais.

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

„5 Aveniu“

(„Parko vila“) –
gauta nauja
moteriškų ir vyriškų
drabužių siunta.

Tel. 8 654 17888

Dujų balionų pildymas norimu
kiekiu ir greitas pristatymas.
Prekiaujame angliarūgšte,
deguonimi, acetilenu
ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki
16.30. Šeštadieniais iki 12.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 686 55692

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Renkama nauja grupė gruodžio 6 d.
17 val.

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti
arba su defektais. Tel. 8 662 32490
Daugiabučio Namo Savininkų Bendrija „Bitė“, esanti
Ateities g.18, Druskininkai vykdo apklausą dėl trijų laiptinių remonto atlikimo bendrijos name. Kreiptis į pirmininką Juozą Narkevičių, tel. 8 686 56925, el. paštas: juozas.
narkevicius@gmail.com

Parduodame pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497

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

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys. Automobilių
utilizavimas (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkiais.
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355

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

Įvairių daiktų pervežimas iki 600 kg Druskininkų
mieste nuo 10 Eur. Užmiestyje papildomai 1 km/0,27
Eur. Tel. 8 685 41190

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

Liejame gręžtinius
pamatus.
Tel. 8 682 00300
BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4
MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna
medieną profesionaliu gateriu.
- Galime pjauti ir Jums reikiamoje vietoje.
- Statome rąstinius namus.
- Obliuojame, frezuojame rąstus iš
savo ir užsakovo medienos.
- Prekiaujame statybine mediena.
Tel. 8 659 32055

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
Auto elektriko paslaugos, starterių ir generatorių remontas,
automobilių elektrinės dalies diagnostika ir remontas. Tel. 8 620 79438

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines malkas.
Tel. 8 612 49137

Vidaus apdailos darbai. Tel. 8 621 01166
Parduodame supjautas malkas.
Tel. 8 622 94035
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
Atliekame visus vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 675 83453

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Priekabų ir tralų
nuoma Druskininkuose.

Tel. 8 618 53770
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
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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

„Audi A4“ 1997 m., 1,9 TDI. Kaina – 800 Eur. Tel. 8 683 04164

1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina
– 30000 Eur.
Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431

„Opel Zafira“ 2005.12.30, 1,9 dyzelinas, 110 kW, sidabrinės spalvos, Lietuvoje neeksploatuota.
Tel. 8 648 72254

1 kambario 20 kv. m butas Viečiūnuose, bendrabutyje su baldais ir buitine technika (su atskiru
dušu, tualetu ir virtuve).
Tel. 8 686 53999

„Audi A6“ 2000 m., TD, TA iki
2019 m., draudimas, pavarų dėžės defektas. Kaina – 850 Eur.
Tel. 8 627 13618

1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 24
000 Eur. Tel. 8 640 60381

Geros būklės universalios padangos M+S (4 vnt.) R17/215/45, 50
Eur; lieti ratlankiai R15 (5 taškų).
Tel. 8 654 35497

Jaukus 1 kambario butas Druskininkų centre M. K. Čiurlionio g.,
4 aukšte su rūsiu. Butas sutvarkytas, parduodamas su baldais.
Tel. 8 617 41982

Lengvojo automobilio priekaba
su tentu, TA. Tel. 8 626 60208

2 kambarių 36 kv. m butas Gardino g., 4 aukšte, įrengtas su
baldais ir buitine technika.
Tel. 8 625 45456

„Seat Leon“ 2006 m., 2 L dyzelinas. Tel. 8 698 70586

3 kambarių 68,07 Kv. m butas
3 aukšte iš 5, Gardino g., reikalingas remontas. Kaina – 34800
Eur. Tel. 8 687 37575
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5
aukšte iš 4 Ateities g.
Tel. 8 698 25691
4 kambarių 81 kv. m butas, 4 a. iš
5 a., Ateities g. 10, namas renovuotas 2015 m. Kaina –54000 Eur.
Tel.: 8 675 26415, 8 686 88637
Garažas Baltašiškėje, garažų bjoje „Šilas“. Tel. 8 618 53916
Kampinis sklypas Jaskonyse,
sodų b-joje „Migla“.
Tel. 8 601 48912
15 a sklypas su pastatais šalia
Druskininkų, Neravų k. Yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 659 45939
250 kv. m įrengtas namas Jaskonyse, statytas 2006 m., miške,
60 a namų valda ir 3 ha miško,
dideli ūkiniai pastatai. Teritorijoje
senovinė kaimo turizmo sodyba.
Tel. 8 615 89454
3 ha žemės Mikalinos kaime.
Kaina – 5000 Eur.
Tel. 8 698 75845

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„MB 300d“ 1999 m., sedanas,
TA iki 2019.08; padangos R17
235/65 M+S. Tel. 8 647 33100
„Opel Astra“ 2006 m., 1,9 L dyzelinas, universalas, 88 kW, TA iki
2019.08. Tel. 8 647 33100
„VW Passat“ 1995 m., 1,9 TDI.
Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 683 04164

„Opel Astra“ 2006 m., 1,9 L dyzelinas. Tel. 8 698 70586

„Mercedes-benz B200“, 2 L dyzelinas. Tel. 8 698 70586
Automobilinė priekaba „Zubrionka“ su tentu, TA iki 2019.03, draudimas iki 2018.04.
Tel. 8 652 33055
„Mazda Xedos 6“ 1995 m., 1,6 L
benzinas, 79 kW, lieti ratlankiai,
išregistruota. Kaina – 250 Eur.
Tel. 8 657 78754

Medinis masažo stalas, 3 kėdės,
dviejų durų spinta (aukštis 214
cm), medinis staliukas gėlėms,
namų darbo lininis siūlas (560
gr./15 Eur), senovinės austos
lovatiesės (2 vnt.), naktinės užuolaidos. Tel. 8 600 38695
Svetainės komplektas, odinė
sofa, virtuvinis stalas, kėdės,
foteliai, išskleidžiamas didelis
stalas. Tel. 8 612 09648
Telefonas „Caterpillar CAT B25
DUAL SIM LT“, naujas su dėžute,
dokumentais, garantiniu už 35
Eur; televizorius „Samsung“ su
priedeliu už 20 Eur; pramoninis
overlokas už 80 Eur.
Tel. 8 614 30926
Lengva fanerinė valtis, dujinė
viryklė „Hansa“, miegamojo lova
(1,50x1,90 m). Tel. 8 626 60208
Odinis svetainės kampas, pakabinamos spintelės, komoda,
kavos staliukas, kėdės, sekcijaindauja. Tel. 8 606 28422
Dulkių siurblys, įmontuojama
elektrinė kaitlentė (2 vietų), šviestuvas. Tel. 8 604 87277
Proginis kostiumas berniukui (80
dydis, 1-2 m.) už 35 Eur; balti
batukai (22 dydis) už 15 Eur.
Tel. 8 657 78754
Rugiai ir avižos. Tel. 8 650 25245

„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L
benzinas. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 654 46644

Mažai naudotas vežimėlis „Tutis“
su priedais už 50 Eur; televizorius LG (51 cm įstrižainė) už 10
Eur. Tel. 8 603 04562

Mažai naudotos žieminės padangos R14 185/70 su metaliniais
ratlankiais (4 skylių). Tinka „Renault Laguna“, VW. Kaina – 100
Eur. Tel.8 612 31803

2 moteriški kailiniai, pigiai vilnonis kilimas, veidrodis-knyga
su stalčiais, kiliminiai takai,
įvairios knygos.
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Romanovo veislės ėringos avys
avinai. Mėsos kaina – 1 kg/4 Eur.
Tel. 8 622 83325
4 žąsys. Tel. 8 313 43602

Parduoda mišką ir medieną
Sausa statybinė mediena: balkiai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,32
cm storio, 6 ir 8 m ilgio; 6 cm
storio, 6 m ilgio grindinės lagės;
beržinės ir drebulinės viengubos
pjovimo 2,5 m ilgio, 0,20 cm storio lentelės; pusapvalės 6 m ilgio
lotos tvoroms; 5 cm, 2,2 m ilgio
dilės. Tel. 8 610 70955

Parduodami įvairūs daiktai
Džiovinti baravykai. Kaina – 1
kg/40 Eur. Tel. 8 671 23879

Televizorius „Samsung“ (51 cm
įstrižainė) už 22 Eur; pakabinamas pusiau apvalus vonios
veidrodis 90x42 cm už 12 Eur;
TV priedėlis „Etellbox“ už 22 Eur;
naudoti medžio drožlių skydai
ir DVP plokštės; kineskopinis
televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) už 20 Eur; durų varsčios;
automatinė skalbimo mašina
„Beko“ (A klasė, 6 kg,) už 125
Eur; televizoriaus pulteliai po 5
Eur. Tel. 8 686 43600
Senovinė skrynia. Kaina – 35
Eur. Tel. 8 623 20014
Klevo spalvos (1x0,62 m) staliukas už 60 Eur; televizoriaus
staliukas (0,8x0,45 m) su spintele
už 80 Eur; didelis nedygus daugiakamienis kaktusas už 50 Eur.
Tel. 8 651 11713
Ąžuolinis darbo stalas už 36 Eur;
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur;
išskleidžiamas stalas su 6 kėdėmis už 46 Eur; elektrinis radiatorius už 10 Eur; naujas metalinis
praustuvas už 8 Eur.
Tel. 8 616 22124
Dviračiai: sudedama „Best“ už
75 Eur; 2 kalnų (salotinis ir oranžinis) „Bitwin“, 26 colių stori ratai
po 170 Eur; vyriškas „Giant, (XL
dydis) už 180 Eur; mobilusis telefonas „Samsung Giorgio Armani“
už 45 Eur. Tel. 8 602 34212
Elipsinis treniruoklis, blokai ir panelės, kokliai krosniai, ąžuolinis
parketas. Tel. 8 682 98506

Sauskelnės suaugusiems.
Tel. 8 601 52590

Išnuomoju 1 kambario butą Mizarų g. Tel. 8 619 54683

Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337

Išnuomojamas 2 kambarių butas
senamiestyje. Tel. 8 686 46169

Belaidis skaitmeninis telefonas
„Philips SE 150“ už 15 Eur; elektrinė pirties krosnelė „Harvia“
VEGA BC 60 (6 kW) už 175 Eur;
garso kolonėlės „NGS Beat“ už
13 Eur; laisvų rankų įranga už
15 Eur; kineskopinis televizorius
„Philips“ (37 cm įstrižainė) su
DVD už 23 Eur; SKART laidai;
mobilusis telefonas „Nokia E52“
už 37 Eur. Tel. 8 654 87148
Kineskopinis plokščiaekranis
televizorius „Samsung SLIM“
(51 cm įstrižainė) už 30 Eur; radio tiuneris „Technic“ už 16 Eur;
kraujo spaudimo matavimo aparatas „Omron“ už 27 Eur; sieninis
TV laikiklis už 7 Eur; televizorius
„Philips Ledi 32“ (82 cm įstrižainė) už 160 Eur. Tel. 8 626 20523
Bulvės. Tel. 8 620 37469
2 dujų balionai po 17 Eur; 2 bakai
metaliniai (200 L) po 7 Eur; 2
plastikinės talpos (200 L) po 17
Eur; labai geras lauko tualetas už
150 Eur. Tel. 8 616 57845
Pianinas. Tel. 8 626 47725
Smulkios bulvės. Kaina – 50 kg/3
Eur. Tel. 8 657 87140
Ketaus pečius „Solid Meksas“
(20 kW), šuns būda, lauko
baldai, lauko tualetas, malkinėsandėliukas, pačius „Žvakė“,
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys, „Via Sat“ antena su 1 galvute, lauko supynės.
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881
4 peilių akselinė su 2 ratais (galima pritaisyti elektrinį variklį), 2
plūgai. Tel. 8 626 79757
Mažai dėvėti kalnų batai „Safety
Jogger“ (40 dydis) už 40 Eur;
nauja vyriška tamsiai mėlyna
striukė „Decathlon“ (XXXL dydis)
už 35 Eur. Tel. 8 640 37727
96 bosų akordeonas „Honer“ už
300 Eur; nauja armonika „Weltmeister“ (f-dur tonacija) už 350
Eur; žurnalinis staliukas su plytelėmis. Tel. 8 686 14305
Žiurkėnas, 20 L akvariumas už
10 Eur. Tel. 8 675 57873

Pigiai išnuomojamas tvarkingas
1 kambario butas su baldais ir
buitine technika Gardino.
Tel. 8 698 19363
Kalviškių mikrorajone išnuomojamas 3 kambarių butas su baldais
ilgam laikui, nedideli komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 620 48386
Išnuomojamas naujos statybos
name 3 kambarių 73,42 kv. m butas Neravų g., ilgam laikui. Kaina
– 1 mėn./300 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 687 37575
Išnuomoju 2 kambarių, 30 kv. m
butą po remonto Veisiejų g. ilgam
laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 686 675989
Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 602 34212
Moteris išsinuomotų 1-2 kambarių butą Viečiūnuose.
Tel. 8 601 15173
Išnuomojamas 2 kambarių butas Gardino g. Tel. 8 605 45603
(skambinti nuo 18 val.)

Perka
Naudotą mikrobangų krosnelę.
Tel. 8 607 74645
Garažą Merkinės g.
Tel. 8 676 16156
Automobilį „Lada“.
Tel. 8 623 08761
Vejos pjovimo traktoriuką. Gali
būti su defektu. Tel. 8 675 80375

Ieško darbo
Mergina ieško namų tvarkytojos
arba auklės darbo. Tel. 8 647 97721
Vyras be žalingų įpročių, turintis
B, C, E vairavimo kategorijas (iki
7,5 t), ieško darbo.
Tel. 8 602 34212
50 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 673 86602

Kiti
Nuoma
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute miesto centre, Taikos g. iki
birželio 1 d. Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 1 kambario butą su
baldais ir buitine technika renovuotame name, renovacija išmokėta. Kaina – 1 mėn./160 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 677 40764

Dovanoju 2 mielus rusvus kačiukus. Tel. 8 676 16133
Dovanoju geros kokybės miegamojo
lovą (1,50x1,90 m), pasiimti iki pirmadienio vakaro. Tel. 8 692 50292
Dovanoju airių kviečiaspalvės terjerės šuniukus. Tel. 8 659 22637
Dovanoju žuvytes, sraiges ir augalus. Tel. 8 675 57873
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Po apylinkes su Druskininkų miesto muziejumi

Švendubrės, Neravų, Jaskonių ir Naujasodės bendruomenių atstovai apsilankė Muziejuje, kuriame praplėtė ir pagilino savo žinias/Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotraukos

2017 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais Druskininkų miesto
muziejus vykdė projektą „Pažink savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“, kurį
dalinai finansavo – Druskininkų savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Projekto metu buvo ieškoma
Švendubrės, Neravų, Jaskonių ir
Naujasodės bendruomenių kasdienybės istorijos detalių. Domėtasi nuotraukomis, laiškais,
atsiminimais ir pasakojimais. Iš
surinktos vertingos medžiagos
paruoštos parodos, atspindinčios bendruomenių tapatybę.
Jau antrus metus Druskininkų
savivaldybėje vykdytas projektas „Pažink savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“. Per-

nai aplankytos Jovaišių, Ricielių,
Viečiūnų, Leipalingio ir Ratnyčios
bendruomenes, kurioms buvo padovanoti Druskininkų miesto muziejaus specialistų sukurti ir pagaminti parodų stendai. Stenduose
bendruomenės rado savo pačių
surinktą ir projekto vykdytojui pateiktą istorinę medžiagą, kuri gyvai
ir įdomiai pasakoja apie bendruomenės gyvenimą.
Šie metai skirti kitoms trims Druskininkų savivaldybės bendruomenėms: Švendubrės, Neravų ir
Jaskonių-Naujasodės. Be kaimo
bendruomenių socialinio vystymo
ir ekonominio stiprėjimo būtina atkreipti dėmesį ir į pilietiškumo skatinimą, kuris neatsiejamas nuo savo
apylinkių istorijos pažinimo. Projekto metu buvo siekiama mažinti „kultūros paribių“ atskirtį ir prisidėti prie

dabartinės kaimo bendruomenės
darnaus vystymosi. Projekto dalyviai ne tik gilino gimtųjų apylinkių
pažinimą, bet ir aktyviai rinko krašto istorijos duomenis.
Pirmosios renginių ciklo dalies
metu projekto vykdytojas muziejininkas Nerijus Gudaitis aplankė numatytų vietovių bendruomenes. Apsilankius, buvo siekiama susipažinti
su bendruomenės gyvenimu ir pristatyti projekto veiklas. Siekiant
įtraukti klausytojus į savo krašto pažinimą, ieškota ir vietinės bendruomenės kasdienybės istorijos apraiškų (nuotraukų, laiškų, dokumentų),
pasakojamųjų istorijų. Vėliau iš surinktos vertingos medžiagos pradėtos formuoti parodos, atspindinčios
bendruomenių tapatybę. Antrosios
projekto vykdymo dalies metu bendruomenių nariai kartu su gidu ap-

silankė Muziejuje. Ekskursijos dalyviai praplėtė ir pagilino savo žinias, o
kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas Muziejuje po 2013 m. baigtos renovacijos.
Vykdant projektą, aktyviai talkino vietinės valdžios atstovai – bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai
ir kiti specialistai. Projekto vykdytojas nuoširdžią padėką reiškia Jaskonių-Naujasodės
bendruomenės pirmininkui Juozui Sadauskui,
Švendubrės bendruomenės pirmininkei Ramunei Konstantinavičienei ir Neravų bendruomenės pirmininkui Benjaminui Čepui. Atskiros
padėkos, vykdant projekto veiklas,
nusipelnė Neravų bendruomenės
atstovė Rima Bocisienė.
Nuoširdžios projekto vykdytojo

padėkos nusipelnė ir didelis būrys
aktyvių žmonių: Jaskonyse ir Naujasodėje – Vytautas Tertelis ir Rima
Tertelienė, Kęstutis Valenta; Neravuose – Ona Vaišnorienė, Angelė Paulėkaitė, Saulius Sasnauskas, Marytė Čiurlionytė-Bocisienė;
Švendubrėje – Anelė Smaliukaitė,
Anelė Suraučiūtė, Algirdas Terten.
Bendradarbiaujant su bendruomenių nariais, surinkta papildomų žinių
apie vietovės praeitį, taip pat kitų dokumentų ir nuotraukų, atspindinčių
praeities įvykius. Susitikimai organizuoti bendruomenių namuose, kurie
šiandien yra sutvarkyti ir suremontuoti. Šios, projekto vykdymui pasirinktos erdvės, buvo panaudotos
aktyvaus kaimo bendruomenės gyvenimo skatinimui.
Kviečiame į parodos „Pažink
savo kraštą su druskininkų
miesto muziejumi“ atidarymus:
Gruodžio 4 d., pirmadienį, 17
val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59 (Dalyvaus
Druskininkų kultūros centro folkloro
ansamblis „Stadalėlė“, vadovaujamas Linos Balčiūnienės)
Gruodžio 19 d., antradienį,
17.30 val. Švendubrės bendruomenės namuose, Švendubrės g. 5
Gruodžio 20 d., trečiadienį,
17.30 val. Neravų bendruomenės
namuose, Gojaus g. 7
Gruodžio 21 d., ketvirtadienį,
17.30 val. Jaskonių bendruomenės
namuose, Jaskonių g. 21
Druskininkų miesto
muziejaus informacija

Akių ligų kabinete optika „Pelėda“ š. m.
gruodžio 12-13 dienomis konsultuoja ligonius, gydytoja-oftalmologė iš Vilniaus.
Akinių rėmeliams – 30 proc. nuolaida.
Registracija telefonu: 8-313-51203
Druskininkai Čiurlionio g. 38

