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Garsūs žmonės kalba apie Druskininkus: 
mieliausi prisiminimai ir gražiausios vietos

Guoda Gedvilaitė, pianistė
Druskininkai – mano mėgs-

tamiausia vieta pasaulyje, to-
dėl vieną ypatingą kampelį čia 
išsirinkti yra neįmanoma. Grį-
žus namo tiesiog būtina apibėg-
ti aplink Druskonio ir Vijūnėlės 
ežerus, pravažiuoti dviračiu ro-
mantiškais panemunės takais ir 
užsukti į savo mieląją muzikos 
mokyklą, kurioje žengiau pirmuo-
sius muzikos žingsnius. Gamta ir 
mylintys savo miestą žmonės čia 
daro stebuklus.

Vaikščiodama miesto gatvėmis 
visada jaučiuosi kaip atvažiavu-
si į giminės susitikimą – visi pažįs-
ta, visi šypsosi, dažnas apkabina 
ar palinki sėkmės. Mieliausias pri-
siminimas – kai 1995 m. laimėjau 
tarptautinį M. K. Čiurlionio pianistų 
konkursą Vilniuje, o netrukus po to 
skambinau rečitalį Druskininkuo-
se. Atrodė, kad visi druskininkie-
čiai atėjo manęs pasveikinti ir visi 
atnešė savo meilę, šypsenas ir be-
galę gėlių. Tą kartą visos gėlės net 
netilpo mūsų bute Druskininkuose!

Marijonas Mikutavičius, daini-
ninkas, aktorius, laidų vedėjas

Ir aš, ir mano mylimoji užaugo-
me netoli Druskininkų – vaikystės 
vietos visada traukia sugrįžti.

Mūsų šeimai šiame kurorte la-

biausiai patinka parkai, ypač – K. 
Dineikos parkas. Jame būnant lai-
kas sulėtėja. Mėgstu pasivažinėti 
pušynuose besidriekiančiais dvi-
račių takais, pasivaikščioti Nemu-
no pakrante.

Benas Matkevičius, krepšinio 
komandos „Boston Celtics“ 
skautas

Daug keliauju po pasaulį, ta-
čiau kiekvieną vasarą stengiuosi 
aplankyti tėviškę, pailsėti, atgau-
ti jėgas ir pasidžiaugti ramybe. 
Nuostabiausias Druskininkų 
vaizdas – Vijūnėlės ir Druskonio 
ežerai. Patinka lankytis kavi-
nėse arba tiesiog pasivaikščio-
ti po miestą ar apylinkes. Tačiau 
mėgstamiausia vieta Druskinin-
kuose – tėvų namo terasa, kur 
galiu atsipūsti, pakvėpuoti grynu 

oru ir niekur neskubėti.
Geriausi mano vaikystės pri-

siminimai išlikę iš Druskinin-
kų. Kaskart atvykdamas žinoda-
vau, kad jeigu geras oras, savo 
draugus rasiu toje pačioje vieto-
je – krepšinio aikštelėje prie Ryto 
gimnazijos. Labai šilti prisimini-
mai apie žiemas, kai daug pri-
snigus su močiute eidavome pa-
sivaikščioti. Tuomet man atrodė, 
kad Druskininkuose sniegas tirp-
davo daug lėčiau.

Justinas Lapatinskas, daini-
ninkas

Esu kilęs iš Druskininkų, tad šia-
me mieste esu patyręs labai daug 
smagių akimirkų. Tačiau įsiminti-
niausios man – vaikystės vasa-
ros, kurios prabėgo su draugais 
žvejojant nuo Nemuno krantų ar 
lakstant Saulės taku.

Pirmieji mano muzikiniai žings- 5 psl.

niai taip pat prasidėjo Druskinin-
kuose. Paauglystėje su keliais 
bendraminčiais buvome subū-
rę muzikos grupę. Repetuodavo-
me atokiame draugo tėvų garaže 
maždaug už kilometro nuo namų. 
Pamenu, sėdim, grojam kažką, o 
lauke kad pila liūtis, kad žaibuo-
ja… Jautėmės tikrai kieti rokeriai 
– labai geras jausmas išlikęs.

Druskininkuose žodis „skubėti“ neegzistuoja. Čia vieni sugrįžta namo, o kiti atvažiuoja surasti didmiestyje pasi-
metusią tylą. Kuriuose Druskininkų kampeliuose garsūs žmonės patiria, kad gyvena, ką visada aplanko čia sugrį-
žę ir kokius šilčiausius prisiminimus nešiojasi apie šį pušynais kvepiantį kurortą?
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Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos baigiamajame metų renginyje  – 
padėkos druskininkiečiams

Sausio 19 dieną Lietuvos kai-
mo bendruomenių sąjunga Drus-
kininkuose organizavo baigiamą-
jį metų renginį, į kurį susirinko 
daugiau kaip 100 dalyvių iš visos 
Lietuvos. Susirinkusiuosius pa-
sveikino LR Seimo narė Guoda 
Burokienė, Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas, Drus-
kininkų vietos veiklos grupės pir-
mininkas  Linas Urmanavičius. 
„Džiaugiuosi, kad jau 17 metų 
Druskininkai yra ne tik miestas, 
bet ir kaimiškosios bendruome-
nės. Nuoširdžiai didžiuojamės 
mūsų krašto bendruomenių akty-
vumu, kūrybiškumu, glaudžiu tar-
pusavio bendradarbiavimu, jų in-
dėliu į turizmo srities vystymą, į 
žmonių įtraukimą, priimant svar-
bius sprendimus. Manau, šian-
dien renginyje ne tik apžvelgsite 
prabėgusius metus, bet ir prisi-
minsite vieną labai svarbų dalyką 
– kiekvienas geras darbas nelie-
ka nepastebėtas. Tad linkiu iš-
minties ir įkvėpimo, sveikatos ir 
naujų, jūsų bendruomenės žmo-
nėms svarbių darbų“, – sakė L. 
Urmanavičius.

Lietuvos kaimo bendruomenių 
sąjungos pirmininkė Jolanta Ma-
rija Malinauskaitė L. Urmanavi-
čiui už puikų Druskininkų vietos 

veiklos grupės darbą ir puikią ko-
munikaciją, skatinant kaimo ben-
druomenių aktyvumą ir kūrybiš-
kumą 2017 metais, įteikė stiklo 
meistrės iš Kauno rajono Valdos 
Vareikaitės skulptūrėlę „Lietuva“.

Apžvelgus svarbiausius metų 
darbus, buvo pasveikinti konkur-
so „2017 m. Kaimo bendruome-
nių, vietos veiklos grupių pasieki-
mai ir projektų idėjos“ 17 projektų 
autoriai ir vadovai. Apdovanoji-
mas įteiktas ir Bilso bendruome-
nės pirmininkei Gražinai Augu-
vienei, kaip geriausiai 2017 m. 
Druskininkų bendruomenės inici-
atyvai, – už Bilso mėgėjų teatro 
subūrimą ir kūrybiškumą.

Renginio dalyviai susipažino 
su Lietuvos vietos bendruome-
ninių organizacijų sąjungos foto 
konkurso „Vietos bendruomenių 
džiaugsmai, rūpesčiai ir pasie-
kimai“ kaimiškųjų bendruome-
nių geriausiomis nuotraukomis 
ir jų autoriais, kuriuos apdova-
nojo LVBOS pirmininkė Reda 
Kneizevičienė.

10 aktyviausių LKBOS narių at-
stovų apdovanoti už darbą ir pui-
kią komunikaciją 2017 metais. 
Skulptūrėlė „Lietuva“, kaip padėka 
už puikų renginio organizavimą, 
įteikta Druskininkų vietos veiklos 

Baigiamas 2018 metų Druskininkų savivaldybės 
biudžeto projekto svarstymas

Sausio 19 dieną Druskininkų 
savivaldybės vadovai ir Finan-
sų ir apskaitos skyriaus specia-
listai aptarė 2018 metų Druski-
ninkų savivaldybės biudžeto 
projektą. Minėtą projektą prista-
čiusi Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė pažymėjo, kad, 
balansuojant biudžetą, buvo iša-
nalizuoti Savivaldybės įstaigų po-
reikiai ir išlaidos, didelis dėmesys 
skirtas švietimui, infrastruktūros 
priežiūrai, miesto ir kaimiškųjų 
teritorijų gyvenamosios aplinkos 
gerinimui, socialinei paramai ir 
paslaugoms, išskirtiniams projek-
tams, turizmui. „Šių metų biudže-
tas yra kiek didesnis, nei pernai, 
tačiau prieškrizinio lygio dar ne-
pasiekėme. Kaip kasmet, išlaidas 
planavome labai atsakingai, atsi-
žvelgdami į gyventojų poreikius, 
turizmo vystymui svarbius projek-
tus. Taip pat didelį dėmesį skyrė-
me viešojo sektoriaus darbo už-
mokesčio analizei, siekiant nors 
kažkiek padidinti atlyginimus“, – 
sakė V. Jurgelevičienė.

Meras R. Malinauskas pažymė-

jo, kad biudžeto subalansavimas 
yra ypatingai atsakingas darbas 
ir tam, kad būtų užtikrintas tinka-
mas finansavimas visoms sritims, 
Administracijai tenka paplušėti iš 
peties: „Biudžetas nėra didelis – 
lėšų, be jokios abejonės, trūks-

ta, nes darbų ir planų turime labai 
daug. Druskininkams, kaip kuror-
tinei savivaldybei, labai svarbūs ir 
dviračių takai, ir susisiekimo geri-
nimas kaimiškosioms vietovėms. 
Norime dėmesį skirti ir daugiabu-
čių namų aikštelėms bei kitai vie-
šajai infrastruktūrai. Lėšų poreikis 
didelis, todėl peržiūrėjome prio-
ritetus, ieškome kitų finansavimo 
šaltinių, kad pavyktų nuveikti kuo 
daugiau darbų“, – sakė R. Mali-
nauskas.

Vadovaujantis LR Biudžeto san-
daros ir Vietos savivaldos įsta-
tymais, Druskininkų savivaldy-
bės tarybos reglamento nustatyta 
tvarka 2018 metų Druskininkų sa-
vivaldybės biudžeto projektas tei-
kiamas susipažinimui Druskinin-
kų visuomenei.

Išanalizavus  gautas gyvento-
jų pastabas ir pasiūlymus, 2018 
metų biudžeto projektas  vasario 
1 dieną bus pristatytas Savivaldy-
bės tarybos komitetams. Druski-
ninkų savivaldybės Tarybos po-
sėdis, kuriame numatytas 2018 
metų biudžeto projekto tvirtini-
mas, šaukiamas vasario 8 dieną. 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos Druskininkuose organizuotame baigiamajame metų renginyje, į kurį susirinko daugiau kaip 
100 dalyvių iš visos Lietuvos, įteiktos padėkos ir druskininkiečiams /Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

grupės Vietos plėtros strategijos 
administratorei, VšĮ „Sūrūs vėjai“ 
direktorei Agnei Jazepčikaitei-
Gaidienei. „Smagu, kad aktyviau-
si ir kūrybingiausi bendruomeni-
ninkai iš įvairių Lietuvos kampelių 
atvyko į Druskininkus. Buvo labai 
gera susitikti, dalintis patirtimi su 
bendraminčiais. Džiaugiuosi, kad 
buvo pastebėta ir įvertinta Drus-
kininkų vietos veiklos grupės, Bil-
so bendruomenės ir mano veikla. 

Tai skatina judėti į priekį, toliau 
kurti, įgyvendinti naujas iniciaty-
vas Druskininkų kaimiškojoje te-
ritorijoje kartu su aktyviais ben-
druomenių žmonėmis. Šį renginį 
Druskininkuose organizavo per 
30 aktyvių druskininkiečių, iš jų 
net 8 – kaimo bendruomenių na-
riai. Labai noriu padėkoti mūsų 
krašto žmonės, bendruomenėms, 
ūkininkams, gidams, kurie atvy-
kusiems svečiams gražiai pri-

statė mūsų kraštą, visus priėmė 
labai šiltai ir svetingai“, – po ren-
ginio sakė Agnė.

Druskininkų vietos veiklos gru-
pė ir VšĮ „Sūrūs vėjai“ komanda 
svečius iš visos Lietuvos pradžiu-
gino ekskursijomis Druskininkuo-
se ir kaimiškosiose bendruome-
nėse, išskirtinėmis Druskininkų 
krašto bendruomenių edukacinė-
mis programomis, vaišingumu ir 
gera nuotaika. 

V. Jurgelevičienė: „Kaip kasmet, išlaidas 
planavome labai atsakingai, atsižvelgda-
mi į gyventojų poreikius, turizmo vystymui 
svarbius projektus“.

Atsargiai – varvekliai!
Atėjusi žiema pastatų savinin-

kams siunčia dar vieną išban-
dymą – gausiai apsnigtus pas-
tatų stogus ir grėsmingai nuo 
jų nutįsusius varveklius. Esant 
staigesniam temperatūrų pasi-
keitimui ar tiesiog veikiant tie-
sioginiams saulės spinduliams, 
net ir šaltą dieną ant namų sto-
gų ir atbrailų susiformavę var-
vekliai ar sniego dangos ga-
balai gali staiga kristi žemyn ir 
sužaloti žmones arba sugadinti 
jų turtą. Ant stogų susidarius di-
deliam sniego sluoksniui, ypač 
prasidėjus lijundrai ar šlapdri-
bai, stogo konstrukcijos gali jo 
neatlaikyti, todėl patartina ieš-
koti galimybių juos pašalinti. Di-
desnį dėmesį turėtų atkreipti 
mažą nuolydį turinčių stogų sa-
vininkai, nes ant jų gausiai kau-
piasi sniegas, o atšilus –  ledas 
ir vanduo. Siekdami išvengti ne-
laimingų atsitikimų bei užtikrinti 
praeivių saugumą, gyvenamųjų 
namų ir kitų statinių savininkai 
ir prižiūrėtojai privalo laiku pa-
šalinti varveklius ir susikaupu-
sį sniegą, pavojingas vietas ap-
tverti ar kitais būdais užtikrinti 

praeivių saugumą. Gyvento-
jams patartina nevaikščioti arti 
aukštų pastatų, nestatyti prie 
jų  bei apsnigtų medžių auto-
mobilių. Daugiabučius namus 
administruojančios bendrijos 
ar pastatus administruojančius 
įmonės turėtų nedelsdamos 
pasirūpinti gyventojų ir jų turto 
saugumu, nudaužyti varveklius, 
nukasti sniegą nuo stogų, ku-
riose gali susidaryti pavojingos 
sniego nuošliaužos. 
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Apeliacinis teismas konstatavo, kad, atstatant erozijos pažeistą 
Ratnyčios upės krantą Latežeryje, vandens telkinio apsaugos juostos ir 

zonos nebuvo pažeistos
Po to, kai Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas prieš šešerius metus paveldėtoje Latežerio kaime esančioje 1960 metų sodybo-

je, rekonstruotoje 2006 metais, Ratnyčios upės tėkmės suardytą krantą sustiprino akmenimis, kai kurie galimai korumpuoti aplinkosaugininkai bandė 
kurstyti skandalą, tačiau, panašu, jų pastangos baigsis fiasko. Sausio 18 dieną apeliacinis Kauno apygardos teismas konstatavo, kad Specialiųjų že-
mės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimai Ričardui Malinauskui inkriminuoti nepagrįstai, kad apylinkės teismas neteisingai taikė įstatymo nuostatas. 
Teismas  panaikino iki šiol galiojusią Alytaus rajono apylinkės teismo nutartį ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūno nutari-
mą. Ar pirmos instancijos teismo sprendimui įtakos turėjo faktas, kad teisėjos brolis yra buvęs Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento dar-
buotojas, lieka atviras klausimas. 

Dar viena įdomi šios istorijos aplinkybė – apie tai, kad upės pakrantės tvarkymo darbus galima atlikti be aplinkos apsaugos specialistų leidimo ir kaip 
galima tai padaryti, merą susitikimo metu informavo ir net dokumentus, reglamentuojančius erozijos pažeisto kranto atstatymą, į rankas padavė pats 
Alytaus aplinkos apsaugos departamento direktorius Stasys Vanagas. Tačiau šiandien direktorius, pasak mero, šį faktą dedasi pamiršęs ir duoda savo 
pavaldiniams nurodymus rašyti protokolus ir skirti baudas. Apie teismo išaiškinimus ir aplinkosaugininkų veiksmus – interviu su meru R. Malinausku. 

– Mere, Latežeryje, Jaskony-
se ir Ratnyčioje tikrai rasime 
bent dešimtį sodybų, esančių 
ant paties upelio kranto. Jau 
nekalbant apie Jaskonių malū-
no terasą, kuri tikrąja to žodžio 
prasme yra įbridusi į upelį. Ta-
čiau aplinkosaugininkų – ypač 
S. Kvaraciejaus ir S. Vanago – 
akys krypsta tik į Jus. Kaip ver-
tinate tokį elgesį? 

– Vertinu kaip akivaizdų perse-
kiojimą, kaip galimą politinį užsa-
kymą. Netikiu, kad jie, kaip spe-
cialistai, nemato Ratnyčios upės 
kranto erozijos ir nesupranta si-
tuacijos. Juolab, pats S. Vanagas 
man patarė, kaip galima sutvarky-
ti, atstatyti erozijos pažeistą kran-
tą, nurodė teisės aktus, kurie tai 
reglamentuoja. Jis pats man į ran-
kas padavė dokumentus, kurie 
aiškiai reglamentuoja, jog erozi-
jos paveiktą krantą  būtina atsta-
tyti, o jei plotas – iki 400 kvadra-

tinių metrų, tai padaryti galima be 
jokių specialių derinimų ar leidi-
mų Jis pats viešai pripažino, kad 
davė man patarimų ir pasidžiau-
gė, kad žodžio niekur nepridėsi, 
neįrodysi. Ką tai sako apie jo są-
žiningumą?

Nepaisant to, kad, tvirtinant 
krantą, buvo laikytasi visų įsta-
tymų – iš galimų 400 kvadratinių 
metrų buvo atstatyti 34 kvadrati-
niai metrai erozijos pažeisto kran-
to, S. Vanago nurodymu, jam pa-
valdūs specialistai vieną po kito 
puolė rašyti protokolus, ieškoda-
mi pažeidimų. Manau, kad taip 
elgtis jiems buvo liepta, įtariu, kad 
jie net galėjo patirti spaudimą iš 
tam tikrų veikėjų. 

Negana to, vos tik pradėjus pa-
krantės tvarkymą, tą pačią dieną 
apie tai ėmė rašyti kai kurie, tikė-
tina, angažuoti veikėjai, net ne-
pasivarginę pasidomėti, ką šiuo 
klausimu reglamentuoja įstaty-
mai. Dar kartą buvo siekiama 
savo tikslų – šmeižtu formuoti vi-
suomenės nuomonę. 

– Kaip vertinate apeliacinio 
teismo išaiškinimus ir spren-
dimą? 

– Pagaliau priimtas sprendimas 
atitinka galiojančius teisės ak-
tus ir svarbiausia – tiesą. Teis-
mas atsižvelgė ir sąžiningai įverti-
no visas aplinkybes, visus faktus 
ir esminius dalykus, kuriuos įro-
dinėjau pirmosios instancijos 
teisme. Apeliacinis teismas vie-
nareikšmiškai pasakė, kad kaltini-
mai buvo pritempti, neatitinkantys 
teisės normų ir man inkriminuoja-
mi teisės pažeidimai panaikinti. 

– Išeitų, kad šioje situacijo-
je jokiems teisminiams pro-
cesams pagrindo nebuvo? Ar 

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

nepanašu, kad kai kurių insti-
tucijų pareigūnai ir specialistai 
patys savo elgesiu galėjo pa-
žeisti įstatymus? Gal imsitės 
kokių nors veiksmų? 

– Ar gali būti absurdiškesnė si-
tuacija, kai pats Alytaus aplinkos 
apsaugos departamento direkto-
rius tau pataria, kaip spręsti pro-

blemą, paduoda tai reglamentuo-
jančius dokumentus, tu pasitiki 
pareigūnu, viską darai, vadovau-
damasis to žmogaus patarimais 
ir galiausiai esi kaltinamas nebū-
tais pažeidimais? Ar tai nėra per-
sekiojimas, siaurų politinių intere-
sų tenkinimas, piktnaudžiavimas 
tarnybine padėtimi? Nė vienas 

nesame apsaugotas nuo tokio 
valstybės pareigūnų savivaliavi-
mo. Todėl svarstau imtis teisinių 
priemonių, nes manau, kad tol, 
kol už savo žodžius ir veiksmus 
niekas neatsakys, šis persekio-
jimas ir kai kurių pareigūnų pik-
tnaudžiavimas tarnybine padėti-
mi nesibaigs.

Paaiškėjo „Kalėdinių eglučių parko“ konkurso nugalėtojai
Muzikinio fontano erdvėse prieš didžiąsias metų šventes 

praėjusių metų gruodį nušvito Kalėdinių eglučių parkas, 
kuriame suspindo net 43 išradingai papuoštos eglutės ir 
unikalios kalėdinės kompozicijos. Įvairios Druskininkų įmo-
nės, įstaigos ir organizacijos parke pristatė originalias įvai-
rių formų, gyvas ir iš įvairių medžiagų sukurtas kalėdines 
eglutes, demonstruodamos savo išskirtinį kūrybiškumą 
bei išradingumą ir taip pristatydamos savo veiklą. 

Visos eglutės varžėsi dėl gražiausios ir originaliausios 
kalėdinės eglutės titulo. Už labiausiai patikusią eglutę 
balsavo „Mano Druskininkai“ „Facebook“ paskyros lan-
kytojai, savo simpatijas išreiškę, spausdami „Patinka“. 
Eglutes vertino ir profesionalių menininkų komisija, kaip 
ir pernai, sudaryta Druskininkų savivaldybės mero po-
tvarkiu. Jai vadovavo Lietuvos dailininkų sąjungos pir-
mininkė Edita Utarienė.

Komisijos sprendimu, nugalėtoja išrinkta Leipalingio 
miestelio bendruomenės eglutė, o daugiausia lankytojų 
balsų –790 – surinko „Eglės“ sanatorijos sukurta kompo-
zicija, pavadinta „Bučinių arka“. 

Šių eglučių kūrėjai bus pagerbti ir apdovanoti kasmeti-
nio Druskininkų savivaldybės organizuojamo Padėkos va-
karo metu. 

„Mano Druskininkai“ informacija

„Eglės“ sanatorijos sukurta kompozicija, 
pavadinta „Bučinių arka“ pelnė daugiausia 
simpatijų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Komisija nugalėtoja išrinko Leipalingio 
miestelio bendruomenės eglutę/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka
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R. Paksas. Žodžiai karyba ir kūryba skamba labai panašiai, 
bet turi skirtingas reikšmes

Europos Parlamento sesijo-
je daug kalbėta apie ambicingus 
tikslus, įvairias darbo grupes ir jų 
paregtus sprendimus. Ne ką ma-
žiau apie panašius dalykus kalba-
ma ir Lietuvoje. Tai pakalbama, 
kaip čia emigraciją pristabdžius, 

tai kas nors apribojama ar pasi-
džiaugiama dar viena nauja inici-
atyva prieš patyčias. 

Taip, yra svarbu, kiek ir kokios 
pažangos pasiekta derybose dėl 
„Brexit“. Ypač tiems lietuviams, 
kurie gyvena ir dirba Didžiojo-
je Britanijoje. Tačiau gerokai di-
desnė dalis mūsų šalies piliečių 
norėtų daugiau pažangos spren-
džiant jų kasdienio gyvenimo, 
darbo, tinkamo atlygio už jį, būs-
to įsigijimo problemas. Jiems la-
biau norėtųsi ne diskusijų ir su-
sitarimų dėl euro zonos plėtimo 
ar visos ES pavertimo euro zona, 
bet galimybių už tą eurą nupirk-
ti daugiau prekių ir gauti daugiau 
paslaugų.

Kodėl, vis daugiau kalbėdami 
apie skaitmeninę ekonomiką, pa-
prastos ekonomikos priemonėmis 
vis mažiau sugebame užtikrinti 
bent jau minimalias pajamas la-
biausiai pažeidžiamų  socialinių 
grupių žmonėms?

Kodėl kiekviena Vyriausybė, 
kalbėdama apie naujus iššūkius, 
nebekreipia dėmesio į seniai eg-

zistuojančius – emigraciją, nedar-
bą, gimstamumo mažėjimą, mo-
nopolininkų siautėjimą ir daugelį 
kitų dalykų? 

Toks įspūdis, kad esminiams 
sprendimams nei Europos poli-
tikai, nei politikai Lietuvoje nėra 
subrendę. Kol kalbama apie glo-
balius dalykus, dalis visuomenės 
dėl paprastų, metų metais ne-
sprendžiamų problemų, vis labiau 
skursta. Žmonės praranda vis 
daugiau uždirbtų pajamų, atlygini-
mai nespėja su nuolat augančio-
mis prekių ir paslaugų kainomis.

Tai šen, tai ten išlenda naujos 
idėjos atgaivinti regionus. Valsty-
bė ketina sudaryti sąlygas gauti 
lengvatinius būsto kreditus ne di-
džiuosiuose šalies miestuose be-
sikuriančioms jaunoms šeimoms. 

Gal idėja ir nebloga, tačiau kas 
iš to lengvatinio kredito, jeigu ato-
kiame regione nebus galimybių 
gauti darbą pagal savo turimą 
profesiją ir išsilavinimą? Ar jauna 
šeima į tokį regioną tik dėl lengva-
tinio kredito važiuos? 

Pakartosiu, ką jau esu siūlęs: 

pastatykime 100 daugiabučių 
namų jaunoms šeimoms. Po vie-
ną kiekvienoje šalies savivaldy-
bėje ir keletą didesniuose mies-
tuose. Valstybės šimtmečiui jau 
nebespėsime, tai bent po jo – kad 
lengvatinėmis sąlygomis butą ga-
vęs žmogus galėtų jį per atitinka-
mą laiką išsipirkti. 

Lygia greta kurkime tuose regi-
onuose lengvesnes sąlygas vers-
lui. Galvokime apie infrastruktūrą, 
kuri būtų patogi gyventi ne tik ša-
lies sostinėje, bet ir visoje Lietu-
voje. 

Šiandien regionai atskirti nuo 
Vilniaus, visuomenė atskirta nuo 
politikų. Tad kas iš tos lengvatos 
kreditui, jeigu nebus pilnos infras-
truktūros?

Pastaruoju metu daugiau kalba-
ma apie pasirengimą karui, bet ne 
apie būdus ir priemones, kaip už-
tikrinti geresnį visuomenės gyve-
nimą taikos sąlygomis. Toks kal-
bėjimas veda į emigraciją, bet 
anaiptol ne į Lietuvos kaip valsty-
bės kūrybą. 

Taip, žodžiai karyba ir kūry-

ba skamba labai panašiai, bet jų 
reikšmės yra kardinaliai priešin-
gos. Turime apsispręsti – ar ir to-
liau sieksime griauti, ar bandysi-
me kurti valstybę. Aš sakau, kad 
tą reikia daryti. Bent jau vardan 
jos antro šimtmečio ir jame gyve-
nančių ir gyvensiančių žmonių. 

Parengta bendradarbiaujant 
su Europos Parlamento frakcija 

„Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa“

Užsakymo Nr.: MDR-139-001

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Sprendžiama dujų balionų daugiabučiuose 
problema

Praėjusią savaitę organizuotas 
Druskininkų savivaldybės vado-
vų bei specialistų susitikimas su 
ESO atstovais, kurio metu aptar-
tas suskystintų naftos dujų ba-
lionų naudojimo daugiabučiuo-
se namuose klausimas, kiti, šiais 
metais numatomi darbai ir planai.

Šiais metais ESO planuoja nu-
tiesti naują dujotiekį į Senamies-
čio bei Baltašiškės kvartalus, 
sudarant galimybę vartotojams 
namų šildymui bei buitinėms rei-
kmėms naudoti gamtines dujas. 
Įvertinus esamo dujotiekio bū-
klę, šiais metais bus rekonstruo-
jamas ir mažo slėgio dujotiekis 
Druskininkų mieste. Su ESO at-
stovais kalbėdami apie dujotiekio 
rekonstrukciją ir naujo dujotiekio 
tiesimą, Savivaldybės vadovai 
pabrėžė dangų atstatymo svar-
bą. Visi inžinerinių tinklų tiesimo 
darbai, susiję su dujomis ar bet 
kokia kita infrastruktūra, bus da-
romi „prastūmimo“ po dangomis 
būdu, kuo mažiau gadinant esa-
mą dangą.

Ypač didelis dėmesys susitiki-
mo metu buvo skirtas naftos dujų 
balionų daugiabučiuose namuo-
se problemai spręsti. Savivaldybė 
praėjusią vasarą atliko apklausą, 
ir, remiantis gautais duomenimis, 
Druskininkuose skaičiuojama 

apie 1000 balionus turinčių butų.
Pagal Dujų sistemų pastatuo-

se įrengimo taisykles dujų balio-
nų įrenginiai aukštesniuose kaip 
dviejų aukštų pastatuose drau-
džiami, tad susitikimo su ESO at-
stovais metu aptarta ši problema, 
ieškota galimybių sudaryti gyven-
tojams kuo palankesnes sąlygas 
jungtis prie gamtinių dujų siste-
mos, atsisakant nuo blokados lai-
kų užsilikusių, grėsmę keliančių 
naftos dujų balionų. Nežiūrint į tai, 
kad dujų tiekimo kontrolės klausi-
mai yra ne savivaldybės, o Vals-
tybinės energetikos inspekcijos 
kompetencija, Savivaldybės va-
dovai, rūpindamiesi druskininkie-
čiais, jų saugumu ir gerove, ieško 
šios problemos sprendimo būdų.

„Mums itin svarbus gyventojų 
saugumas, o dujų balionai dau-
giabučiuose kelia pavojų ne tik 
patiems tokio baliono turėtojams, 
bet ir jų kaimynams. Dujų balionų 
naudojimas daugiabučiuose yra 
įsisenėjusi problema, kurią būti-
na spręsti. Džiaugiuosi, kad pra-
ėjusiais metais papildomą vei-
klą dujofikavimo srityje pradėjęs 
ESO ieško galimybių palankiau-
siomis sąlygomis spręsti šią pro-
blemą“, – susitikimo metu kalbėjo 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, pabrėžda-

mas, kad bus ieškoma būdų pa-
dėti dujų balionų atsisakantiems 
daugiabučių butų gyventojams.

Savivaldybės darbuotojai anks-
tesnio susitikimo metu ESO atsto-
vams buvo pateikę Savivaldybei 
priklausančių socialinių būstų są-
rašą, kuriuos ESO atstovai jau yra 
apžiūrėję ir informavo, kad minė-
tuose butuose esančius balionus 
išimti ir prijungti prie esančio skirs-
tomojo tinklo nebus sudėtinga.

„Džiugina, kad iš gauto butų, ku-
rie priklauso Savivaldybei, sąrašo 
visuose butuose vidaus sistemos 
pakankamai tvarkingos. Visuo-
se butuose bus galima atlikti dujų 
paleidimą, o, tai atlikus, druskinin-
kiečiai, turėję dujų balionus, galės 
padėti naudotis pigesnėmis gam-
tinėmis dujomis“, – kalbėjo susi-
tikime dalyvavęs ESO paslaugų 
vystymo departamento vadovas 
Giedrius Kvedaravičius.

Sausio 25 d. 15 val. Savivaldy-
bėje vyks susitikimas, kuriame 
Savivaldybės vadovai, Valstybi-
nės energetikos inspekcijos, ESO 
atstovai, daugiabučių namų sa-
vininkų bendrijų pirmininkai bei 
daugiabučių namų bendrojo nau-
dojimo objektų administravimą at-
liekantis UAB „Druskininkų butų 
ūkis“ aptars suskystintų naftos 
dujų balionų keitimo eigą. 

Druskininkų savivaldybės vadovų bei specialistų susitikime su ESO atstovais aptartas suskystintų naftos dujų balionų naudojimo dau-
giabučiuose namuose klausimas, kiti šiais metais numatomi darbai ir planai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusią savaitę sušauktas pa-
sitarimas dėl vaikų maitinimo orga-
nizavimo Druskininkų savivaldybės 
švietimo įstaigose. Siekiant gerinti 
vaikų mitybą bei užtikrinti jos visa-
vertiškumą, jau daug metų Savival-
dybėje vykdoma vaikų, lankančių 
švietimo įstaigas, maitinimo kon-
trolės programa, kurios tikslas yra 
įvertinti maitinimo kokybę, ir suba-
lansuotumą, nustatant tikrąjį ir fak-
tinį patiekalų kaloringumą. Tikrasis 
kaloringumas nustatomas, labo-
ratorijoje apskaičiuojant baltymų, 
riebalų, angliavandenių kiekius bei 
faktinį kaloringumą. Skirtumas tarp 
faktinio ir teorinio kaloringumo pa-
rodo, kiek trūksta kalorijų davinyje 
ar maisto patiekale.

„Tai vienintelė priemonė, kuria ga-
lime kontroliuoti, kad mūsų vaikai 
gautų visavertį, subalansuotą mai-
tinimą, o maisto gamintojai ir tie-
kėjai laikytųsi teisės aktų reikalavi-
mų. Šiais metais bus vykdoma jau 
patobulinta programa, kuri leis dar 
griežčiau kontroliuoti“, – pabrėžė 
Druskininkų savivaldybės asmens 
ir visuomenės sveikatos skyriaus 
vedėja-savivaldybės gydytoja Eve-
lina Raulušaitienė.

Susitikime dalyvavo Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
vadovai, švietimo įstaigų vadovai, 
Druskininkų valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro, Varėnos rajono savi-
valdybės visuomenės sveikatos 
biuro atstovai.

„Labai svarbu kontroliuoti, kokį 
maistą gauna vaikai priešmokyk-
linio ugdymo ir švietimo įstaigose. 
Vaikams maistas turėtų būtų tiekia-
mas visavertis ir sveikas. Apie tai 
būtina kalbėti ir bendrauti tarpusa-
vyje, dalintis gerąja patirtimi. Džiu-
gu, kad savo gerąja patirtimi suti-
ko pasidalinti kolegos iš kaimyninio 
rajono“, – po pasitarimo kalbėjo 
Druskininkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius.

Pasitarimo metu Druskininkų 
Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos vyriausioji specia-
listė-maisto produktų inspektorė 
Inga Žilevičienė pristatė ikimoky-
klinio ugdymo įstaigų ir bendrojo 
ugdymo mokyklų maisto ruošimo 
skyriaus 2017 m. kontrolės rezul-
tatus, naujų teisės aktų reikala-
vimų įgyvendinimą ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdy-
mo mokyklų maisto ruošimo sky-
riuose. Vykdant programą „Vaikų, 
lankančių švietimo įstaigas, maiti-
nimo kontrolės programa Druski-
ninkų savivaldybėje 2017 metais“ 
buvo atrinkti 24 pietų davinio an-
trų patiekalų mėginiai energetinės 
vertės nustatymui ir 10 mėginių 
druskos nustatymui iš Druskinin-
kų savivaldybės teritorijoje esan-
čių ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų 
maisto ruošimo skyrių. Pietų davi-
nio patiekalų pavyzdžiai buvo ima-
mi netikėtai, maisto dalinimo metu. 
Tyrimui mėginiai buvo vežami į 
Nacionalinį maisto ir veterinarijos 
rizikos vertinimo institutą. Tyrimo 
metu buvo atliekamas pietų davi-
nio tikrojo (faktinio) kaloringumo 
nustatymas ir pietų davinio drus-
kos kiekio nustatymas. Teorinis 
patiekalo kaloringumas gamintojų 
nurodytas patiekalo technologijos 
kortelėje. Skirtumas tarp teorinio 
ir tikrojo kaloringumo parodo, kiek 
trūksta kalorijų patiekale. 

Savo patirtį maitinimo organi-
zavime pristatė ir Varėnos rajono 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro mitybos specialistė Da-
nuta Leščiukaitienė.  Specialistės 
teigimu, derindami vaikų ugdymo 
įstaigų valgiaraščius stengiamės, 
kad vaikai gautų kuo palankesnį 
sveikatai maistą. Gera maisto ko-
kybė ir jo įvairovė, maitinimo re-
žimas – pagrindiniai reikalavimai 
vaikų maitinimui. Šiuos reikalavi-
mus visai nesunku įvykdyti pasi-
telkus ne tik mokyklos bendruo-
menę, bet ir tėvus.

Stiprinami reikalavimai 
visavertei vaikų mitybai

 ir jos patikrai

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Irena Degutienė, Seimo narė
Mano vaikystė ir jaunystė prabėgo Druskininkų pušynuo-

se – čia išvaikščioti visi takai. Mėgstamiausia vieta – K. Di-
neikos parkas. Vaikai būdami lipdavome per tvorą ir eida-
vome Ratnyčėlę maudytis, mėgome ir tenisą čia pažaisti. 
Jau studentė būdama, grįžusi tėviškėn eidavau su draugais 
į vandens kaskadas ir į parke esančią pirtelę pasikaitinti.

Apie tėviškę mano gražiausi prisiminimai susiję su mo-
kyklos laikais, kai lankiau Pirmąją vidurinę. Mūsų kla-
sė buvo be galo draugiška, susigalvodavome daug vei-
klos mokykloje, kartu leisdavome laisvalaikį po pamokų, 
todėl išlikome artimi visą gyvenimą. Mokytojai taip pat 
buvo šilti ir malonūs, kažkokiu būdu įskiepijo mums 
norą mokytis.

Garsūs žmonės kalba apie 
Druskininkus: mieliausi prisiminimai ir 

gražiausios vietos

Rimas Tuminas, teatro režisierius ir pe-
dagogas

Druskininkai yra ypatingos gamtos vieta, 
stebuklinga ir tauri. Būdamas ten jaučiu švel-
numą ir šilumą. Mėgstamiausia mano vieta 
Druskininkuose – Raigardo slėnis, važiuojant 
į Gardino pusę. Ten mėgstu apsilankyti, kai 
tik randu progą. Ta vieta nenusakoma – ori 
ir šventa, joje būdamas jaučiuosi pakylėtas ir 
pagerbtas.

Pirmą kartą Druskininkuose apsilankiau gal 
prieš 35 metus – dar būdamas jaunas. Tuo-
met su broliu važiuodavome čia rinkti vove-
raičių. Miškas čia gražiausias Lietuvoje – er-
dvus, skaidrus ir permatomas.

Jurijus Smoriginas, choreografas, šokėjas, „Vilniaus 
baleto” meno vadovas

Mes, lietuviai, visi esame kaimiečiai. Aš – taip pat, ir to 
visai nesigėdiju. Kaimas ir gamta – mūsų šaknys, dėl to 
man labai patinka Druskininkų miškai, kurie, tiesą sakant, 
labiau primena parkus. Tai puikus pavyzdys, kaip darniai 
miestelis gali integruotis į gamtą. Druskininkai man – Čiur-
lionio miestas. Tie, kas susipažinę su Čiurlionio tapyba ir 
piešiniais, gali pastebėti, kad Druskininkų apylinkių miškai 
ir net debesys yra kitokie, jie – čiurlioniški.Anatolijus Oleinikas, dainininkas, pro-

jekto „Kelias į žvaigždes 3“ nugalėtojas
Druskininkai – mano tėviškė, kur vėl sugrį-

žau po kelių metų gyvenimo Vilniuje, pavar-
gęs nuo  beprasmiško skubėjimo. Labiausiai 
Druskininkuose man patinka miškas ir vis-
kas, kas susiję su juo – nuo Raigardo slėnio 
iki Nemuno pakrančių skardžių. Vaikystėje su 
dviračiais išvažinėjau visus takelius ir miške-
lius – tai buvo nuostabus laikas.

Įsimintiniausias nutikimas Druskininkuo-
se? Mano ir mano žmonos Ingos vestuvės. 
Prieš trejus metus mes sumainėme žiedus 
čionykštėje stačiatikių cerkvėje. Šventė buvo 
nepamirštama. Įgyvendinome savo svajonę ir 
tądien susikūrėme sau tikrą pasaką.

atkelta iš 1 psl.

Donatas Montvydas, daini-
ninkas

Druskininkai – mano mėgsta-
miausia vieta Lietuvoje, neskaitant 
Vilniaus, kuriame gimiau. Su šei-
ma dažnai atvykstame čia ilsėtis 
po įtemptų darbų ar gastrolių. My-
liu Druskininkus, jo pušynus, upę, 
ežerus, žmones, be to, turiu čia 
nemažai gerų draugų, todėl jaučiu 

stiprų socialinį ryšį su šiuo miestu. 
Prisipažinsiu – savo senatvę įsi-
vaizduoju būtent Druskininkuose.

Šiame kurorte gera visur, ta-
čiau labiausiai laiką leisti mėgs-
tu Druskininkų vandens parko 
pirtyse. Vaikystėje į pirtį mane 
vesdavosi senelis, tad nuo to 
laiko pirtys man – vienas ma-
loniausių būdų leisti laiką. Čia 

esančios pirčių programos yra 
lyg koks vaikystės svajonių iš-
sipildymas, su visomis savo le-
pinančiomis procedūromis – 
masažais, įtrynimais ir t.t. Man 
labai svarbus malonus bendra-
vimas, o čia dirbantys žmonės 
yra ne tik savo darbo profesio-
nalai, bet ir šilti bei nuoširdūs 
pašnekovai.

Kaimo bendruomenių dėmesiui
Skelbiamas kvietimas teikti para-

mos paraiškas pagal 2018 m. na-
cionalinės paramos kaimo ben-
druomenių veiklai teikimo taisykles, 
patvirtintas žemės ūkio ministro 
2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 
3D-20 „Dėl 2018 metų nacionalinės 
paramos kaimo bendruomenių vei-
klai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos paraiškos forma skel-
biama Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerijos (toliau - Ministerija) 
ir Nacionalinės mokėjimo agentūros 
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - 
Agentūra) (www.zum.lrv, www.nma.

lt) interneto svetainėse. Paramos pa-
raiškas priima Agentūra nuo 2018 m. 
sausio 22 iki vasario 23 d. darbo lai-
ku: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-
17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 
val.; pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali 
būti pateikta vienu iš būdų:

-spausdintine forma. Šiuo būdu 
teikiami dokumentai turi būti pateikti 
pareiškėjo asmeniškai arba per įga-
liotą asmenį, arba atsiųsti per kurje-
rį, arba paštu registruota pašto siun-
ta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 
08111 Vilnius);

-elektronine forma. Šiuo būdu 
teikiami dokumentai turi būti pasi-
rašyti kvalifikuotu elektroniniu pa-
rašu arba suformuoti elektroninė-
mis priemonėmis, kurios leidžia 
užtikrinti teksto vientisumą ir ne-
pakeičiamumą ir pateikti Agentūrai 
elektronini parašu dokumentai@
nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agen-
tūra bendruoju telefonu (8 5) 252 
6999 arba 1841, el. p.: info@nma.lt

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

A.J.I.E.R.I.V.E. parodoje – 
skvarbus autorių žvilgsnis į 

mažus kasdienybės stebuklus

A.J.I.E.R.I.V.E. – taip pavadin-
ta antradienį Druskininkų savi-
valdybės viešojoje biblioteko-
je atidaryta paroda, surengta 
Druskininkų šeimos paramos 
centro bei Sveikųjų ir neįga-
liųjų klubo iniciatyva. Parodos 
pavadinime – aštuonių paro-
dos autorių vardų inicialai. Au-
gusto Lankelio „Tušti namai“, 
Justino Glatkausko „Gilzės“, 
Ingos Varkalaitės „Žemiškai 
šventas“, Edgaro Maksimavi-
čiaus „Phalaenopsis“, Roberto 
Šimonio „Noumenas kurorte“, 
Irmanto Dailydės „Dangaus 
monologas“, Veslavo Aleksan-
drovič „Lambada“, Emilijos Mi-
liauskaitės „Medinis Marsas“... 
Tai tik keletas iš pusšimčio 
ekspozicijoje pristatomų dar-
bų. Tikriausiai ne vienam susi-
darys įspūdis, kad fotografijo-
se – skvarbus autorių žvilgsnis 
į mažus kasdienybės stebu-
klus, kurie, regis, ištinka mus 
kasdien, kalbantis, stebint 
aplinką, dirbant ar ilsintis. Tie-
siog – gyvenant. 

Šie saviti, įdėmūs įsižiūrėji-
mai skatina žiūrovus stabtelėti 
ir filosofiniuose apmąstymuo-
se – apie laiką, būtį, bendravi-
mo džiaugsmą. Dar daug apie 
ką... Fotografijos sukurtos, fo-
toaparatu ar mobiliojo telefono 
kamera fiksuojant gamtos, įvai-
rių erdvių, buities, interjero de-
tales. 

Parodos autoriai kūrė, padeda-
mi ir vadovaujami dailininko, mo-
kytojo Virginijaus Sutkaus. Moky-
tojas pristatė kiekvieną autorių ir 
pasidžiaugė, kad kiekvienas iš jų 

gali pagrįstai didžiuotis savo pa-
siekimais: „Nuo praėjusių metų 
birželio, kartą per savaitę rinkda-
vomės įvairiose miesto erdvėse, 
Kultūros centre, Jaunimo užimtu-
mo centre. 

Džiaugiuosi, kad bibliotekoje yra 
galimybė pristatyti šią parodą. 
Parodai darbus ėmėme atrinkinėti 
dar spalį, patys sudarėme ir savo 
komisiją, todėl parodos koncepci-
ja yra visų jos autorių indėlis.“

Parodos autorius pasveikino jų 
tėveliai, artimieji ir bičiuliai, taip 
pat įvairių organizacijų atstovai 
– Druskininkų šeimos paramos 
centro pirmininkė Lilija Sereikie-
nė, Kultūros centro direktorė Ri-
mutė Viniarskaitė, teatro „Niša“ 
režisierė Asta Žiurinskienė, Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
tarybos narė Augenija Sokolovs-
kaja, Druskininkų moterų klubo 
„Gabija“ vardu – klubo pirmininkė 
Lolita Babilienė. Už paramą paro-
dos organizatoriai dėkingi R. Pan-
kevičienės įmonei.

Druskininkų savivaldybės vie-
šosios bibliotekos direktorės Lai-
mos Žėkienės teigimu, paroda 
A.J.I.E.R.I.V.E. džiugina aplinki-
nių širdis. Kalbinti autoriai pati-
kino, kad fotografija yra tai, kam 
neįmanoma atsispirti, o laikas, 
praleistas su mokytoju Virginijumi 
juos paskatino gilintis į fotografi-
jos subtilybes, buvo įdomu atlikti 
užduotis – sukurti fotografiją pa-
gal užduotą temą ar įamžinti eks-
promtu kilusią idėją. 

Parodą galima apžiūrėti iki va-
sario 23 dienos.

Parengė Ramunė Žilienė

Autoriai su parodos A.J.I.E.R.I.V.E. vadovu V. Sutkumi/Ramunės Žilienės nuotrauka

Fotografijos parodos A.J.I.E.R.I.V.E. atidarymo akimirka/Ramunės Žilienės nuotrauka
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PARENGTAS 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. 
KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI 

VASARIO 1 DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS
Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos 

savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka, teikia susipažinimui Druskininkų visuomenei.
2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasario 8 dieną.
Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų vasario 1 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės 

administracijai, el. paštu: vyda.amsiejiene@druskininkai.lt, liudmila.s@druskininkai.lt arba paštu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.
2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir savivaldybės svetainėje: www.druskininkai.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. Išsamesnę informaciją suteiks 

Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė tel. (8 313) 51537 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskai-
tos skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Šalnienė tel. (8 313) 40026.

tęsinys
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„Tikrai noriu pasidžiaugti 
programos populiarumu, pa-
siektais rezultatais bei verslo 
ir jaunimo įsitraukimu. Žino-
ma, kad turim kur tobulėti, to-
dėl jau dabar galvojame apie 
2018 metus. Mes esam pa-
sirengę dirbti tam, kad jauni 
žmonės ieškotų, bandytų, at-
rastų ir tobulėtų, o verslinin-
kai įtrauktų, supažindintų bei 
susigrąžintų, tiek jaunimą į 
darbo rinką, tiek jauną speci-
alistą į miestą“, – sakė A. Ne-
dzinskienė. 

tęsinys

Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa bus tęsiama 
ir šiais metais

Praėjusiais metais Druski-
ninkų savivaldybės iniciatyva 
buvo pradėta nauja Jaunimo 
verslumo ugdymo ir integra-
cijos į darbo rinką programa, 
kuri ypatingai pasiteisino – į 
programos įgyvendinimą ak-
tyviai įsitraukė ir darbdaviai, 
ir jaunimas. Programą įgyven-
dino Jaunimo užimtumo cen-
tras (JUC). 

Šią savaitę Druskininkų savival-
dybės vadovai ir JUC direktorė 
Aušra Nedzinskienė aptarė praė-
jusių metų rezultatus ir šių metų 
planus. Susitikime apžvelgti pro-
gramos tikslai ir uždaviniai bei pa-
sidžiaugta, kad pavyko didinti jau-
nimo įsitraukimą, ugdyti verslumą 
ir mažinti nedarbą, efektyvinti tar-
pinstitucinį bendradarbiavimą ir 
užtikrinti su jaunimu dirbančių or-
ganizacijų veiklos kokybę. 

Druskininkų savivaldybės mero 

Ričardo Malinausko teigimu, įver-
tinus pirmųjų programos įgyven-
dinimo metų patirtį, šiais metais 
bus ieškoma būdų, kaip ją tobu-
linti: „Labai džiaugiuosi savivaldy-
bės ir verslo bendradarbiavimu ir 
dialogu – būtent tai lėmė progra-
mos pasisekimą. Neabejoju, kad 
bendromis pastangomis pavyks 
programą patobulinti. Turimais 
duomenimis, darbdaviai noriau 
renkasi pilnametystės sulauku-
sius jaunuolius. Tačiau 14-16 
metų amžiaus grupės jaunimas 
ypatingai nori dirbti, todėl ieškosi-
me būdų padėti jiems įsidarbinti, 
kad jie pajustų, kas yra atsakomy-
bė, punktualumas, tikroji pinigų 
vertė, kai pats turi juos užsidirbti 
savo pastangomis. Tai labai ver-
tinga patirtis jaunam žmogui“.

Praėjusiais metais programos 
įgyvendinime dalyvavo 36 darb-
daviai, kurie įdarbino 196 jaunuo-

„Labai džiaugiuosi savival-
dybės ir verslo bendradar-
biavimu ir dialogu - būtent tai 
lėmė programos pasisekimą. 
Neabejoju, kad bendromis pa-
stangomis pavyks programą 
patobulinti. Turimais duomeni-
mis, darbdaviai noriau renka-
si pilnametystės sulaukusius 
jaunuolius. Tačiau 14-16 metų 
amžiaus grupės jaunimas ypa-
tingai nori dirbti, todėl ieško-
sime būdų padėti jiems įsidar-
binti, jie patys pajustų, kas yra 
atsakomybė, punktualumas, ti-
kroji pinigų vertė, kai pats turi 
juos užsidirbti savo pastango-
mis. Tai labai vertinga patirtis 
jaunam žmogui“, – sakė R. Ma-
linauskas

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

lius. Daugiausia jaunuolių įdar-
binta apgyvendinimo, viešbučių, 
gamybos, prekybos, maitinimo, 
sveikatinimo ir reabilitacijos pas-
laugas teikiančiose įmonėse. Be-
veik lygiomis dalimis pasiskirs-
tė 16-18 ir 18-29 metų jaunuolių 
įdarbinimas, 14-16 metų jaunuo-
lių įdarbinta šiek tiek mažiau. Vi-
dutinė jaunuolio darbo trukmė – 2 
mėnesiai. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė pabrėžė, kad ba-
lansuojant šių metų biudžetą, į 
jį įtrauktos lėšos minėtai progra-
mai. „Praėjusiais metais progra-
ma buvo tokia populiari, kad ieš-
kojome papildomų lėšų. Iš viso 
per 2017 metus programai skirta 
109 tūkstančiai eurų. Savivaldybė 
finansavo minimalią algą, o vers-
lininkai prisidėjo sumokėdami pri-

valomas socialines įmokas. Labai 
džiaugiamės, matydami tokį vie-
tos verslininkų ir jaunimo susido-
mėjimą ir, be jokios abejonės, tę-
sime programą. Dažnas jaunuolis 
laisvalaikiu, ypač vasaros metu, 
ieško galimybių įsidarbinti, ir mes 
norime padėti įgyti taip reikalin-
gą pirmąją darbo patirtį, atrasti 
save“, –  sakė V. Jurgelevičienė. 

JUC vadovė A. Nedzinskienė 
pažymėjo, kad, atlikus darbdavių 
apklausą, paaiškėjo, jog progra-
mos metu kelti tikslai įgyvendinti. 
Pasak verslo atstovų, programos 
metu jauni žmonės įgijo konkrečiai 
profesijai reikalingų žinių bei įgū-
džių, išbandė juos praktinėje vei-
kloje, susipažino su verslo sek-
toriaus principais, buvo įdarbinti, 
vadovaujantis LR įstatymais ir ki-
tais teisės aktais, ir taip susipažino 
su darbo rinkos teisine baze. „Ti-

krai noriu pasidžiaugti programos 
populiarumu, pasiektais rezulta-
tais bei verslo ir jaunimo įsitrauki-
mu. Žinoma, kad turim kur tobulė-
ti, todėl jau dabar galvojame apie 
2018 metus. Mes esam pasirengę 
dirbti tam, kad jauni žmonės ieš-
kotų, bandytų, atrastų ir tobulėtų, 
o verslininkai įtrauktų, supažindin-
tų bei susigrąžintų, tiek jaunimą į 
darbo rinką, tiek jauną specialistą 
į miestą“, – sakė A. Nedzinskienė. 

Jaunimo užimtumo centras savo 
svetainėje: www.juc.lt vėl pa-
skelbs darbdavių sąrašą ir dar-
buotojų poreikį, o jaunimas galės 
spręsti, kokia darbo patirtis jį la-
biausiai domina. Jaunuolis, pasi-
rinkęs dominančią sritį, privalės 
nueiti į darbo pokalbį ir pristaty-
ti save darbdaviui. Pasirengti po-
kalbiui dėl darbo jaunimui padės 
JUC specialistai. 

Programos tikslas – ugdyti jaunimo verslumą, padėti jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, padėsiančių įsitvirtinti darbo rinkoje, 
ugdyti asmenines bei socialines kompetencijas spręsti mokinių užimtumo vasarą problemas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Užuojautos
Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis.
To sopulio niekam neišmatuoti.

Gyvybės kainą žino tik mamos širdis,
kuri nemoka imti, o tik duoti.

Liūdime dėl skaudžios netekties ir nuoširdžiai užjaučiame 
Verą Trainavičienę, mirus mylimai dukrai.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

Mirus Emilijai Pugačiauskienei, 
nuoširdžiai  užjaučiame artimuosius ir gimines.

Bendrijos „Pušis“ gyventojai

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

Renginiai
Sausio 25 d. 17 val. Susitiki-

mas su rašytoju H. Gudavičiumi, fo-
tomenininku A. Černiausku. Vyks 
R. Jarašausko dokumentinio filmo 
„Krokšlys“ („Du viename“) peržiūra 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 26 d. 15 val. Pasakų po-
pietė „Gyvenu su pasaka“ (Viešosios 
bibliotekos Viečiūnų padalinys, Ver-
pėjų g. 11)

Sausio 26 d. 15 val. Literatūri-
nis rytmetis „Vario vartelius pra-
vėrus“, skirtas Martyno Vainilaičio 
85-mečiui (Viešosios bibliotekos 
Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30)

Vasario 1 d. 17 val. Druskininkie-
tės Jolitos  Renevytės-Mikolaitienės 
knygos „Dovana beveik suaugusiai 
dukrai“ pristatymas (Druskininkų sa-
vivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Vasario 3 d. 15.30 val. humoristo 
Raimondo Bingelio ir solisto Gopa-
lo Michailovskio koncertas. Bilietai 
parduodami nuo sausio 22 d. 14.00 
val. iki 18.00 val. Viečiūnų bendruo-
menės centre, daugiau informaci-
jos tel. 8 623 4 31 66 (Viečiūnų ben-
druomenės centras, Verpėjų g. 17, 
Viečiūnai)

2018 m. vasario 3 d. Leipalingy-
je vyks Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui skirtas renginys. Minėsi-
me kovotojo už lietuvišką žodį, Lie-
tuvos  Respublikos Seimo nario bei 
tremtinio, prelato Juozapo Laukaičio 
145-iąsias gimimo metines. 

Renginio programoje: 
14.00 val. Šventosios Mišios Lei-

palingio Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukos kun. Paulius Marčiulionis. 

15.00 val. Leipalingio dvare vyks 
biografinių akcentų popietė „Nebaig-
ta malda“, parengta archyvuose ap-
tiktais ir iki šiol dar niekur neskelbtais 
prelato Juozapo Laukaičio spalvin-
gais gyvenimo faktais. Dalyvaus 
Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas 
Baranauskas. Renginys nemokamas. 

Vasario 10 d. Užgavėnių šventė 
Druskininkuose:

11 val. Kermošius (Vilniaus alėja)
14 val. Orientacinės varžybos „Di-

džiosios Moremonų paieškos 2018“, 
persirengėlių dūzgės, grupės „Že-
maitukai“ koncertas (Pramogų aikš-
tė)

Parodos
Gintarės Kuznecovaitės tekstilės 

paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Vei-
drodžio karalystėje“ (V. K. Jonyno 
galerija, Turistų g. 9)

Jubiliejinė Prano Gailiaus (1928-
2015) paroda „Lietuviška siuita“, 
skirta 90-osioms dailininko gimimo 
metinėms (M. K. Čiurlionio memoria-
linis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir 
puoselėtojai“. Adomo Varno (1879-
1979) kūryba Druskininkų mies-
to muziejaus rinkinyje (Druskinin-
kų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 59).

Druskininkų amatų mokyklos siu-
vinių gamintojo specialybės moky-
tojos A. Jereminienės mokinių darbų 
paroda „Tekstilės modelis – Topiary“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos projekto, skirto Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui bei 
Maironio 155-osioms gimimo meti-
nėms, iliustracijų pagal baladę „Jū-
ratė ir Kastytis“ paroda (Druskinin-
kų savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Druskininkų šeimos paramos cen-
tro bei sveikųjų ir neįgaliųjų klubo 
„Esame ryšio zonoje“ fotografijos 
paroda A.J.I.E.R.I.V.E (Druskinin-
kų savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Oną Burmonienę dėl Mamos mirties.

R. Matiukevič, A. Deršonas, 
E. Volungevičius, A. Pavasaris, 

E. Kostkevičiūtė, K. Žukauskas ir jų tėvai

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Pugačiauską, 
mylimai Mamytei mirus. 

Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.

M. K. Čiurlionio g. 83 namo gyventojai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems, palaikiu-
siems, padėjusiems, palydint į paskutinę kelionę Mamą Vio-
letą Jakimčienę.

Dukra Rasa Domarkienė su šeima

UAB „Ramunėlės vaistinė“, šiuo metu vienijanti 27 
vaistines, darbui Druskininkuose ieško pardavėjo 

konsultanto: 

Darbo pobūdis:

Darbas vaistinėje, kosmetikos skyriuje: 
-klientų konsultavimas;
-kosmetikos bei grožio prekių pristatymas ir pardavimas;
-produktų išstatymas, tvarkos užtikrinimas, užsakymų ruošimas.

Reikalavimai
-Komunikabilumas, gebėjimas 

dirbti komandoje;
-Rusų kalba;
-Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Gyvenimo aprašymus siųskite: 
aidas@ramunelesvaistine.lt

Telefonas pasiteirauti: 8 626 75680

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Angelę Švedienę dėl Mamos mirties.

DNSB „Gojus“ gyventojai

Kviečiame apsilankyti atnaujintame odontologijos kabinete, 
adresu SPA Vilnius K. Dineikos g. 1, Druskininkuose, kuriame 
sumontuota naujausia japonų gamybos odontologinė įranga ir skai-
tmeninis dantų rentgeno aparatas. Gydome suaugusius ir vaikus. 
Pacientų apžiūra nemokama nuskausminimui naudojama paten-
tuota gintaro-audio-video analgezija. Kviečiame išbandyti naujau-
sią dantų balinimo technologiją su Philips Zoom sistema su 
10 % nuolaida. NAUJIENA! Gydytoja – odontologė iš Vilniaus Bal-
tijos-Amerikos klinikos atlieka dantų protezavimą.

Registracija te.: +370 313 53811, 59172, 53900.

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių parduotuvėje – 
platus dovanų ir suvenyrų pasirinkimas!

Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių smulkmenų už 
itin patrauklią kainą!

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
 Dėmesio!  Lietuvos 100-čio proga 

taikomos nuolaidos! 
Nauja grupė renkama kovo mėn.

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

Išnuomojamos 33,85 kv. m 
komercinės patalpos 
M. K. Čiurlionio g. 85. 

Kaina – 1 mėn./320 Eur. 
Tel. 8 650 16100
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Druskininkuose – naujos galimybės, 
besidomintiems sveika gyvensena ir 

Džong Juan Čigong
Besidominčius iš senųjų kinų 

tradicijų kilusia sveikatini-
mo sistema, norinčius sužino-
ti, kokie jos principai ir esmė, 
Džong Juan Čigong mokyklos 
1-sios pakopos instruktorius, 
druskininkietis Vytautas Vaikš-
noras kviečia į savo vedamą 
įžanginę paskaitą bei pirmo-
sios pakopos mokymus. Ren-
giniai vyks vasario 2-4 dieno-
mis. Po mokymų, 2 kartus per 
savaitę, planuojami grupiniai 
užsiėmimai. 

Kaip patikino V. Vaikšno-
ras, Džong Juan Čigong mo-
kyklos istorija yra labai sena, 
jos ištakos siekia mažiausiai 
5 tūkstančius metų. Todėl ne-
mokamoje įžanginėje paskai-
toje, vasario 2 dieną, penkta-
dienį, susirinkusieji išgirs ne 
tik apie čigong, bet ir apie se-
novės kinų kultūrą, jos ištakas, 
pasaulėžiūrą.

V. Vaikšnoras papasakojo, koks 
buvo jo paties kelias, paskatinęs 
gilintis į čigong, dar žinomo kaip 
cigun, sveikatinimo sistemą.

– Kodėl pradėjote domėtis 
Džong Juan Čigong?

– Jau ketvirtus metus užsiiminė-
ju Džong Juan Čigong – intensy-
viai šia kinų jogos rūšimi pradėjau 
domėtis 2015-ųjų pradžioje. Vie-
tos spaudoje perskaitytas straips-
nis apie buvusią druskininkietę, 
Džong Juan Čigong instrukto-
rę Aušrinę Vadeikienę, paskati-
no mane grįžti prie dalykų, kuriais 
domėjausi dar nuo paauglystės. 
Studentiškais metais užsiiminėjau 
joga. Vėliau kurį laiką domėjima-
sis sveikos gyvensenos praktika 
nebuvo toks intensyvus, nes tuo 
metu svarbesni buvo kiti, buitiniai 
reikalai. Dabar, kai jau ir vaikai pa-
augo, abu su žmona turime dau-
giau laisvalaikio, galime daugiau 
dėmesio skirti sau, savo sveikatai. 
Aš grįžau prie savo susidomėjimo 
sveika gyvensena, intensyviai to-
bulinu žinias šioje srityje.

Ir indiškosios jogos mokyklų, ir 
kinų čigong yra labai daug. Džong 
Juan Čigong mokykloje instrukto-
riumi galima tapti ne anksčiau nei 
po dvejų metų nuo tada, kai praei-
ni pirmąją mokinio pakopą. Prieš 
laikant instruktoriaus egzaminą, 
turi praeiti visas keturias mokinio 
pakopas. Instruktoriai turi tris pa-
kopas. Aš esu pirmosios pakopos 
instruktorius.

Ketvirtąją mokinio pakopą, po 
kurios jau gali laikyti instrukto-
riaus egzaminą, suteikia tik mo-
kyklos vyriausiasis meistras. Ke-
tvirtąją mokinio pakopą laikiau ir 
pirmą kartą su meistru Mingtang 
Siu susitikau Almatoje (Kazach-
stane), Tian Šanio kalnų papėdė-
je, 2017-ųjų rudenį.

– Džong Juan Čigong dauge-
lyje informacijos šaltinių api-
būdinama kaip nuo senųjų am-
žių naudojama sveikatinimo 
sistema, padedanti įveikti li-
gas, prailginti gyvenimą, atsta-
tyti fizinę bei dvasinę pusiaus-
vyrą, giliau pažvelgti į save 
ir kasdienybę, mus supančią 
aplinką.  Kuo dar ypatinga ši 
sveikatinimo sistema?

– Praktikuojant Džong Juan Či-
gong, atliekami pratimai natūraliai 
įsilieja į mūsų kasdieninį gyveni-
mą. Džong Juan Čigong išskirti-
numas yra ir tai, kad pratimus ga-
lima daryti, netrikdant aplinkinių. 
Net jei juos atliekate, pavyzdžiui, 
važiuodami viešuoju transportu, 
žiūrėdami televizorių ar net... mie-
godami. Čigong pratimams atlik-
ti nereikia specialaus fizinio pa-
sirengimo, dauguma iš jų tinkami 
įvairaus amžiaus žmonėms. Prak-
tikuojant čigong, nereikia daug er-
dvės, pakanka vieno-dviejų kva-
dratinių metrų.

Džong Juan Čigong, galima būtų 
pasakyti, yra mokslas apie gyveni-
mą, gyvensenos sistema, kuri pa-
deda žmogui tobulinti save, moko 

tikėti savimi. Kiekvienas gali pasi-
rinkti, kokiame lygmenyje tobulėti: 
fiziniame, energetiniame ar siek-
ti dvasinių aukštumų. Iš kinų kal-
bos Či – energija, Gong – darbas.

Džongjuan (dabartinė Henano 
provincija vidurio Kinijoje) – tai 
senovės kinų civilizacijos lopšys, 
vietovė, iš kur kilo čigong. Ten yra 
ir garsusis kinų Šaolino vienuoly-
nas. Dabartinio vyriausiojo Džong 
Juan Čigong mokyklos meistro 
Mingtang Siu protėvis, princas 
Kinmara buvo vienas iš Šaolino 
vienuolyno saugotojų. Ilgosios, 
mėnesio trukmės pratybos vasa-
rą rengiamos Šaolino vienuolyne.

Egzistuoja dar kelios Džong ir 
Juan reikšmės. Žodis Džong ver-
čiamas, kaip centras, vidurys. Sie-
jant su čigong, šis žodis reikštų: 
„vidurio kelias“, „laikytis viduriuko“. 
Todėl, praktikuojant čigong, ypa-
tinga reikšmė teikiama pusiausvy-
rai tarp žmogaus fizinio, dvasinio 
ir energetinio lygmenų. Visko turi 
būti saikingai, ne per daug, bet ir 
ne per mažai, o emocinę pusiaus-
vyrą turėtų lydėti ir fizinė sveikata, 
dvasinė ramybė, pilnatvė.

– Kokie Jūsų planai – ar keti-
nate plėtoti savo veiklą?

– Druskininkuose vesiu pirmosios 
pakopos mokymus, užsiėmimus 
grupėje 2 kartus per savaitę. O kar-
tą per mėnesį – vadinamuosius 
maratonus (aštuonios valandos ne-
pertraukiamų pratybų). Atkakliau-
siems entuziastams, tokiems, ku-
rie atlaikys visą Džun Juan Čigong 
pavasario sezoną Druskininkuose, 
vasarą planuoju surengti išvyką į 
pietų Prancūziją, Provansą. Grožė-
damiesi Provanso gamta, krašto-
vaizdžiu, praktikuosime čigong.

– Pastaruoju metu daugėja 
Rytų šalių išmintimi ir gyvense-
na paremtų sveikatinimo moky-
klų ir mokymų. Kaip pasirinkti?

– Širdimi. Kiekvienas gali pasi-
rinkti, kas jam naudingiausia svei-
katai, artima ir priimtina. Ir anks-
tesnė pažintis su indų joga, ir vedų 
kultūra, ir dabartinė kinų čigong 
patirtis bei prisilietimas prie seno-
sios kinų kultūros leido man geriau 
suprasti ir savo tikėjimą. Toks jau 
yra šių laikų pagrindinis bruožas – 
laisvė ir įvairovė, bet kartu svarbi ir 
kiekvieno asmeninė atsakomybė 
už savo pasirinkimą.

Parengė Ramunė Žilienė

Džong Juan Čigong mokyklos 1-osios 
pakopos instruktorius V. Vaikšnoras vasa-
rio 2-4 dienomis kviečia besidominčius šia 
sveikatinimo sistema į savo vedamą įžan-
ginę paskaitą ir mokymus/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Antrasis 2018 metų „Dainų 
dainelės“ atrankos etapas 
surengtas Druskininkuose

Sausio 11 d. Druskininkų Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio 
meno mokykloje organizuotame-
Lietuvos vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkurso „Dainų dainelė“ 
II-ajame atrankos etape dalyvavo 
Druskininkų, Alytaus miesto ir ra-
jono, Lazdijų ir Varėnos savivaldy-
bių solistai bei ansambliai. Pasiro-
dė keturių amžiaus grupių dalyviai, 
kurie vertinti pagal šiuos kriterijus: 
intonavimą, vokalinius duomenis, 
ansambliškumą, repertuaro pasi-
rinkimą ir interpretaciją, artistišku-

mą, sceninę kultūrą.
„Dainų dainelės“ dalyvių pasi-

rodymą vertino kompetentinga 
komisija. Ją sudarė respubliki-
nės vertinimo komisijos ir atran-
kos koncerte dalyvaujančių sa-
vivaldybių deleguoti nariai, tarp 
kurių buvo malonu išvysti ir muzi-
kos auditorijai gerai žinomą Lie-
tuvos operos ir baleto teatro diri-
gentą Martyną Staškų. Komisijos 
pirmininkas – Žilvinas Meškuo-
tis, Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos gabių menui 
vaikų centro vedėjas, mokytojas 
metodininkas.

Jaunuosius atlikėjus palaikė ir 
už juos jaudinosi bei jų pasiro-
dymais džiaugėsi vadovai ir žiū-
rovai. Linkime sėkmingų pasiro-
dymų televizijos etapo ir laureatų 
koncertuose!

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos informacija
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

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

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra 

ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių darbų 

vadovo paslaugos.      
Tel. 8 659 63450

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis). 

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Pelėsis – priešas Jūsų sveikatai! Pasirūpinkite savo 
artimaisiais, kreipkitės į profesionalus!

Pasinaudokite mūsų kompanijos paslaugomis, ir mes pasiūlysime 
Jums kompleksinį šios problemos sprendimą:

1. Atliksime patalpų ekspertizę; 
2. Išnaikinsime visų rūšių pelėsį; 
3. Pašalinsime jo atsiradimo ir tolesnio plėtimo fakrotius bei 

priežastis; 
4. Esant reikalui, atliksime remonto darbus; 
5. Surasime ekonomiškiausius ir naudingiausius sprendimus;
6. Užtikrinsime garantinį aptarnavimą ir kontrolę;
7. Už paslaugas atsiskaityti galima išsimokėtinai. 
Mes taikome tik ekologiškus metodus, kurie per dešimtmečius pa-

siteisino Švedijoje ir Suomijoje. Darbų atlikimo metodika sudary-
ta vadovaujant pirmaujančių mokslininkų – mikrobiologų ir ekologų 
ekspertų. 

Kreipkitės į mūsų kompaniją ir mes mielai padėsime išsaugoti Jūsų 
namų sveikatą ir švarą! Į mus kreiptis galima 7 dienas per savaitę! 
Specialisto atvykimas, apžiūra ir konsultacija – nemokamai!

Tel. +370 670 53336; el. paštas: uabpolitesna@gmail.com

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis 
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495

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

Atliekame visus vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 675 83453

REIKALINGI DARBININKAI:
(Darbas pirmadienį-penktadienį).

 1. SANDĖLININKAS-KROVĖJAS
Privalumas turėti autokrautuvo teises, arba darbo patirtis su juo.
Darbo patirtis su statybinėm medžiagomis.
Atlyginimas nuo 500 EUR (atskaičius mokesčius).

 2. VADYBININKAS (-Ė)
Privalumas darbo patirtis statybinių prekių parduotuvėje.
Atlyginimas nuo 600 EUR (atskaičius mokesčius).
Tel. 8 617 62483

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

Išnuomojame 20-30 kv. 
m ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75 

Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306

el. p. :
 jonasgra@yahoo.com

Nemokamai valome apleis-
tus sklypus nuo savaime pri-

žėlusių medžių bei krūmų. 
Už didesnius kiekius primo-

kame. Tel. 8 695 45790

Reikalinga pardavėja. 
Tel. 8 620 53447

Parduodame pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497
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Asmeniniai skelbimai
13 a namų valdos sklypas Nau-
jasodės kaime, Druskininkų sav., 
šalia asfaltuotas kelias, atves-
ta elektra. Kaina – 11000 Eur.  
Tel. 8 650 41379

75 a sklypas su namu Didžiasaly-
je. Tel. 8 601 48912

Įrengtas garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 614 76626

6 a sodas sodų bendrijoje „Rai-
gardas“. Kaina – 20000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

6 a sodas Viečiūnuose su 80 kv. 
m mūriniu namu pritaikytu gy-
venti žiemą ir visais patogumais.  
Tel.: 8 685 86947, 8 610 10748

Sodo sklypas „Paparčio“ sodų 
b-joje. Kaina – 8000 Eur (galima 
derėtis). Tel. 8 687 03701

Garažas Ratnyčioje, b-joje „Si-
gnalas“. Yra duobė, trifazė elek-
tra. Tel. 8 609 50584

Garažas prie Eglės sanatorijos. 
Tel. 8 674 20705

63 kv. m patalpos po remonto, tin-
ka automobilių remontui, ardymui 
ir 300 kv. m patalpos 2 aukšte. 
Tel. 8 612 12197

100 kv. m patalpos Viečiūnuo-
se (patalpos aukštis – 4 m.), 
tinka automobilių remontui.  
Tel. 8 612 12197

25 a namų valdos sklypas su 
rąstiniu namuku ir pamatais Ne-
ravų g. Kraštinis sklypas. Kaina – 
69000 Eur. Tel. 8 606 04614

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario 35 kv. m butas Atei-
ties g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 24 
000 Eur. Tel. 8 685 30532

1 kambario 32 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 2 aukšte iš 2. Kaina – 
43000. Tel. 8 606 04614

1 kambario 35,79 kv. m butas 
Gardino g. 36, 5 aukšte iš5. 
Reikia remonto, bendrabuti-
nio tipo namas, veikia savinin-
kų bendrija. Kaina – 11900 Eur.  
Tel. 8 687 37575

2 kambarių 54 kv. m butas Vytau-
to g. 9 aukšte iš 9. Kaina – 49000 
Eur. Tel.  8 606 04614

2 kambarių 54 kv. m butas 1 aukš-
te iš 3, tvarkingas, 2 balkonai, rū-
sys, Neravų g. (ne bendrabutis). 
Tel. 8 674 20255

2 kambarių, 39 kv. m butas Bara-
vykų g. be remonto, 2 aukšte. Kai-
na – 19000 Eur. Tel. 8 686 42499

2 kambarių 63 kv. m butas M. 
K. Čiurlionio g. 1 aukšte su 
atskiru įėjimu ir autonominiu 
šildymu. Kaina – 77000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

3 kambarių butas Alytuje. Namas 
renovuotas, geoterminis šildy-
mas, saulės baterijos. Žiburio g., 
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia 
uždara, išpirkta automobilio sto-
vėjimo vieta. Tel. 8 614 15518

3 kambarių 63 kv. m butas Vy-
tauto g., 1 aukšte iš 4, renovuo-
tame name. Kaina – 73000 Eur.  
Tel. 8 698 87599

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gar-
dino g. 56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

15 a sklypas su pastatais ša-
lia Druskininkų, Neravų k. 
Yra geodeziniai matavimai.  
Tel. 8 659 45939

20 a namų valdos sklypas Bal-
tašiškėje. Kaina – 65000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

Mūrinis namas Leipalingyje.  
17 a namų valdos sklypas, visos 
miesto komunikacijos. Kaina – 
37500 Tel. 8 606 04614

25 a namų valdos sklypas Nera-
vuose, Sodžiaus g., visos miesto 
komunikacijos. Kaina – 45000 
Eur. Tel. 8 606 04614

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Opel Zafira B“ 2005 m., 1,9 L 
dyzelinas, 110 kW. Kaina – 3450 
Eur. Tel. 8 646 98182

„Opel Zafira“ 2005 m., 1,8 L ben-
zinas. Tel. 8 614 89590

„VW Sharan“ 1999.10 mėn., 1,9 
TDI, 81 kW (110AG), mėlynos 
spalvos, TA iki 2019.10, 7 sėdy-
nės (1 vaikiška), parkavimo sis-
tema, automatinės šviesos, lieti 
ratlankiai R15. Tel. 8 619 14351

„Opel Meriva“ 2004 m., 1,7 L 
dyzelinas, šildomos sėdynės, 
vokiška TA iki 2019 m., sidabrinė 
spalva. Kaina – 1800 Eur.  
Tel. 8 653 89474

„Toyota Corola“, TA, draudimas, 
automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 682 98506

„Opel Vectra“ 1999 m., 1,6 L ben-
zinas. Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 671 01141

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

„VW Passat“ 1996 m., 1,9 L 
dyzelinas, 85 kW. Kaina – 1300 
Eur. Tel. 8 647 33090

Žieminės padangos M+S 
R14/185/65. Tel. 8 647 33090

„VW Passat“ 1999 m., 1,9 L, 66 
kW, 2 signalizacijos, originalūs 
lieti ratlankiai, sidabrinės spalvos. 
Kaina – 1350 Eur.  
Tel. 8 602 11565

Miškas, mediena, malkos

Paruoštos kūrenimui beržo, juo-
dalksnio arba skroblo malkos, 
vežame ir savaitgaliais.  
Tel. 8 650 10869

Gyvuliai, mėsa

Veršinga karvė. Tel. 8 662 88167

Parduodami įvairūs daiktai

2 krosninio kuro talpos (cister-
nos). Kaina – 280 Eur.  
Tel. 8 620 23623

Sofa, komoda, pietų stalas, kė-
dės, indauja, fotelis, virtuvinis 
stalas. Tel. 8 612 09648

Kampinė indauja, kavos staliu-
kas, gelių staliukas, komodėlė, 
svetainės komplektas.  
Tel. 8 606 28422

2 moteriški kailiniai, pigiai vilnonis 
kilimas, veidrodis-knyga su stal-
čiais, atvirukai, vilnonės pirštinės. 
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Nebrangiai šiuolaikiška sekcija, 
valgomojo stalas, miegamojo 
baldai, batų spinta.  
Tel. 8 694 22085

DĖMESIO! NUO SAUSIO 15 D. KEIČIASI ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildo-

mą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); 
„Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 
kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Medžiotojo žieminiai batai už 35 
Eur; LCD LED TV laikiklis už 15 
Eur; kineskopinis televizorius nuo 
20 Eur. Tel. 8 686 43600

Universalus minkštas kampas 
(240x140 cm) su 2 patalynės dė-
žėm už 510 Eur; proginis kostiumas 
berniukui (80 dydis) už 50 Eur; nauji 
balti batukai berniukui (22 dydis) už 
15 Eur. Tel. 8 657 78754

Klevo spalvos (1x0,62 m) staliu-
kas už 60 Eur; televizoriaus sta-
liukas (0,8x0,45 m) su spintele už 
80 Eur; didelis nedygus daugiaka-
mienis kaktusas už 50 Eur; nau-
jas užuolaidų, kilimų, drabužių ga-
rinis lygintuvas už 35 Eur; mažai 
naudotas nedidelis ovalo formos 
kilimas už 43 Eur. Tel. 8 651 11713

Knygų spinta (2x0,5 m) už 15 Eur; 
fotelis už 23 Eur. Tel. 8 688 37637

Obliavimo, pjovimo, frezavimo 
staklės ir benzopjūklas „STIHL 
MS440“. Tel. 8 688 34938

Naujos medinės (klevo ir uosio) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Siuvimo mašina „Čaika“, skalbimo 
mašina „Whirlpool“, šildytuvas-
ventiliatorius, drožtas Kristaus 
paveikslas, televizorius „Sharp“, 
sportinis dviratis, plaušo plokštės. 
Tel. 8 630 36440

Masažo stalas, kėdės,  spinta, la-
gaminas, senovinės austos lova-
tiesės. Tel. 8 600 38695

Pirmos Komunijos suknelė (10 
m. mergaitei), striukės ir batukai.  
Tel. 8 602 61735

Perka

Automobilius „Audi 80 Cupe“ 
(iki 1984 m.) ir „Zaporožie-
tį“, mini traktorių „TZK4-14“.  
Tel. 8 675 80375

Sodybą Švendubrėje be tarpinin-
kų. Tel. 8 616 11610

Nuoma

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas senamiestyje. Kaina – 1 
mėn./200 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 686 46169

Išsinuomočiau garažą (prie buvu-
sios katilinės). Tel. 8 615 49585

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika Vei-
siejų g. Tel. 8 611 48844

Išnuomojamas garažas Ligo-
ninės g. (prie JUC) su duobe ir 
rūsiu. Tel. 8 616 37525 

Išnuomojamas 3 kambarių butas 
Kalviškių mikrorajone.  
Tel. 8 620 48386

Ieško darbo

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

Vidutinio amžiaus moteris ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, 
padėti jiems buityje.  
Tel. 8 671 50790

48 m. moteris ieško darbo.  
Tel. 8 623 96423

Nevartojantis alkoholio vyras (iš 
Varėnos) ieško pagalbinio dar-
buotojo, trimeristo ar panašaus 
darbo. Tel. 8 607 74522

Vyras ieško darbo apdailos, elek-
tros tvarkymo srityse.  
Tel. 8 670 87679

29 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus. 
Tel. 8 602 61735

Kiti

Dovanoju knygas.  
Tel. 8 630 87652

Pamesta moteriška plati raudo-
no-balto aukso apyrankė su dide-
liu apvaliu užsegimu. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 602 88077

Pamestas juodos spalvos telefo-
nas „Iphone 6S“ Ateities g. Radu-
siam atsilyginsiu.  
Tel. 8 687 83780  

Atiduodu šešiakampį , rudos 
spalvos stalą iš MDP.  
Tel. 8 604 87277

Dovanoju 6 mėn. šuniuką.  
Tel. 8 674 03638

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

TIBETO DAINUOJANČIŲ 
DUBENŲ TERAPIJA

Puiki relaksacija po darbo dienos.
Sausio 25 d. 18 val.
Vasario 1 d. 18 val.

Užsiėmimai vyks: Vilniaus al. 
30, II aukšte, 1 auditorijoje.
Registracija ir informacija 

tel. 8 621 65908.
Turėti kilimėlį ir užklotą.

Galima ateiti ir su vaikais nuo 
7 m. 

„Gyvenimo meno“ kursai kviečia suaugusiuosius vasario 2 d. 18 val.
Išmoksite paprastų jogos ir kvėpavimo pratimų, kurie suteikia papildomos energijos, 

padeda atsikratyti įtampos, nerimo, valo organizmą, pagerina tarpusavio santykius su 
aplinkiniais žmonėmis, grąžina vidinę ramybę bei gyvenimo džiaugsmą.

Užsiėmimai vyks: Vilniaus al. 30, II aukšte, 1 auditorijoje.
Registracija tel. 8 621 65908

Grožio salonui „Goda“ 
reikalinga (-as) kirpėja 

(-as)  dirbti su verslo liu-
dijimu. Tel. 8 699 42351
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Druskininkų jaunimo užim-
tumo centro (JUC), siunčian-
čiosios organizacijos, savano-
rė Darija Švanba, dalyvaujanti 
projekte „Start your adventure 
in MCT“ pasidalino įspūdžiais 
apie savanorystę Trbovlje 
mieste, Slovėnijoje. Ten de-
vyniolikmetė Darija, kurią ir 
anksčiau įvairiose Druskinin-
kų organizacijose buvo galima 
sutikti kaip savanorę, savano-
riškoje veikloje dalyvauja nuo 
praėjusių metų spalio, į Lietuvą 
planuoja grįžti rugpjūtį: „Esu 
daug kur savanoriavusi Lietu-
voje, norėjau pagaliau išvykti ir 
į užsienį. Praėjusių metų rugsė-
jo pradžioje JUC „Facebook‘o“ 
puslapyje pamačiusi pasidalin-
tą informaciją apie projektą sa-
vanoriauti Slovėnijoje, užpil-
džiau anketą. Reikėjo parašyti 
ir motyvacinį laišką, kodėl no-
rėčiau dalyvauti šiame pro-
jekte. Man tai buvo ganėtinai 
sunku, nes prieš tai to dar ne-
buvau dariusi. Reikėjo nusiųs-
ti ir savo gyvenimo aprašymą, 
bet ne lietuviškai, o angliškai. 
Labai džiaugiuosi, jog JUC‘o 
darbuotojai man padėjo, taip 
pat ir pasirašant savanorystės 
sutartį. Labai daug vilčių nedė-
jau, jog pateksiu į šį projektą, 
nes maniau, kad atras geres-
nių savanorių nei aš... Vis dėl-
to nekantriai laukiau skambu-
čio. Maždaug po mėnesio man 
paskambino iš organizacijos, 
kurioje dabar ir dirbu. Pokal-
bio metu manęs daug klausi-
nėjo apie tai, kodėl aš noriu sa-
vanoriauti ten, koks būtų mano 
veiklos indėlis į šį projektą. 
Po savaitės vėl paskambino ir 
pranešė, jog patekau į projek-
tą. Laimės buvo begalė! Rei-
kėjo pasirašyti daug įvairiau-
sių dokumentų, šiuos dalykus 
padėjo tvarkyti JUC‘o darbuo-
tojai“, – pasakojo D. Švanba. Ji 
Trbovlje savanoriauja neigalių-
jų centre, padeda jiems dirb-
tuvėse gaminti įvairius gami-

nius. Šlepetės, stalai, nugaros 
įtvarai, dėžutės gėlėms – šie ir 
kiti įvairūs gaminiai vėliau par-
duodami juos užsisakiusioms 
kompanijoms, o už įgytus pi-
nigus neįgalieji turi galimybę 
pakeliauti ar nusipirkti kasdie-
niniam gyvenimui praverčian-
čių dalykų. Padėti dirbtuvėse 
– ne vienintelė Darijos pareiga. 
Ji padeda centro gyventojams 
atlikti kasdienius darbus, nes 
daugeliui iš jų reikia pagalbos 
valgant, prausiantis. Mergina 
kartu su jais leidžia laisvalai-
kį – žaidžia žaidimus, eina pa-
sivaikščioti ar tiesiog kalbasi.

– Kada pirmą kartą sužinojote 
ir kodėl susidomėjote Europos 
savanorių tarnybos programa? 

– Apie šią programą sužinojau 
gal dar dešimtoje klasėje, iš karto 

norėjau užpildyti paraišką ir išvyk-
ti, bet, deja, man dar nebuvo ga-
lima: neturėjau 18-os metų. Apie 
internete paskelbtą informaciją 
sužinojau iš pažįstamų, kurie jau 
buvo išvykę savanoriauti pagal šią 
programą į įvairias šalis. Ji mane 
sudomino todėl, kad ten buvo įvai-
riausios projektinės veiklos: moky-
ti vaikus anglų kalbos, padėti skur-
džioms šeimoms, dirbti neįgaliųjų 
centre. Renkantis projektą, labai 
padėjo ir mano šeima.

– Ką Jums reiškia savano-
rystė? 

– Ko gero, galėčiau parašyti il-
goką rašinį apie tai... Trumpai, pa-
sakyčiau taip: savanoriaudama 
aš randu sau atsakymą į klausi-
mą: „Ką aš veiksiu ateityje?“. Sa-
vanorystė – geriausias dalykas, 
man nutikęs gyvenime.

– Kokių būdo savybių reikia 
savanoriui?

– Esu užsispyrusi ir nusiteiku-
si veiklai. Visada norėjau išvykti į 
užsienį ne savaitei ar dviems, o il-
gesniam laikui. Pagaliau dėl savo 
užsispyrimo ir, žinoma, sulaukusi 
kitų pagalbos, aš tai padariau. Šia-
me gyvenimo etape man svarbiau-
sia yra pagalba kitiems žmonėms. 
Manau, visiems savanoriams pa-
našiai yra, bet visi projektai skirtin-
gi. Mano manymu, labiausiai reikia 
noro, užsispyrimo, geros nuotai-
kos, nusiteikimo darbui ir, svar-
biausia, ištvermės. Darbas yra ga-
nėtinai sunkus, kartais varginantis. 
Neįgaliųjų centre reikia daug dirb-
ti, nes ten jie neateina tiesiog pa-
sėdėti ir pažaisti žaidimus – ateina 
dirbti. Neįgalūs žmonės, kurie lan-
kosi šiame neįgaliųjų centre, dirba 
įvairiausius darbus, tačiau centre 

yra ir daug žmonių, kurie nega-
li vaikščioti, judinti rankų, kalbėti, 
atsistoti. Todėl darbus už juos at-
lieka kiti žmonės, kurie ten dirba. 
Kasdien išmokstu vis naujų daly-
kų, sužinau vis ką nors nauja apie 
slovėnų kultūrą, apie neįgaliųjų 
žmonių gyvenimą. Ir, žinoma, taip 
pat išmokstu atlikti vienokį ar kito-
kį darbą. Man tai labai patinka, to-
dėl kiekvieną dieną ten žygiuoju 
su gera nuotaika ir nusiteikimu iš-
mokti dar ką nors naujo.

– Ką galėtumėte patarti ki-
tiems savanoriams?

– Nebijokite išbandyti savęs! 
Dabar kiekvienoje šalyje yra la-
bai daug jaunų žmonių, kurie, bai-
gę mokyklą, nenori pradėti iš kar-
to studijuoti, nes negali apsispręsti, 
kas jiems būtų įdomiausia. Puiki 
proga pažinti save – padėti savano-
riauti, galbūt tai padės apsispręsti 
dėl to, ką galėtumėte veikti ateity-
je. O kartu tai ir puiki proga susiras-
ti naujų draugų iš įvairiausių šalių. 
Savanoriaujant, yra visos galimy-
bės įtvirtinti anglų kalbos įgūdžius. 
Nebijokite klysti, nes atvykstate sa-
vanoriauti – o tai reiškia, išbandy-
ti, pažinti save. Darykite gerus da-
lykus kitiems, ir pamatysite, kokie 
žmonės bus laimingi. Darydami 
gera kitiems, darote gera ir sau. 
Ieškokite projektų, tik turite būti pil-
nametis. Savanoriauti gali tik žmo-
nės nuo 18 iki 30 metų. Šioje inter-
netinio puslapio nuorodoje https://
europa.eu/youth/volunteering_
en rasite įvairiausių projektų.

– Kokie ateities planai?
– Norėčiau dar kur nors pake-

liauti, ieškosiu savanorystės pro-
jektų kitose šalyse, toliau nuo 
namų. Norėčiau aplankyti Tailan-
dą arba Ameriką. Vėliau planuoju 
veiklą, susijusią su jaunimo reika-
lais: galbūt rašyti projektus jauni-
mo mainų programoms; taip pat 
norėčiau dirbti kokį nors sociali-
nį darbą, noriu padėti žmonėms.

Parengė Ramunė Žilienė

„Savanorystės pagrindas yra ir savęs pažinimas bei išbandymas“, – 
Darijos Švanba įspūdžiai iš Slovėnijos

Darija Švanba (centre): „Atostogų akimirka Budapešte (Vengrija), kurį aplankiau kartu su kitais savanoriais, savo naujaisiais draugais; 
Slovėnijoje dirbame skirtingose organizacijose, bet dažnai susitinkame.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Ryto“ gimnazijoje – šiek tiek apie Hamletą

Milda Janeikaitė,
„Ryto“ gimnazijos moksleivė

Sausio 16-ąją į „Ryto“ gimna-
zijos aktų salę pasižiūrėti tradi-
cinės viešos dvyliktokų teatro 
grupės įskaitos susirinko mo-
kyklos administracija, moky-

tojai bei mokiniai. Šį kartą pa-
sirinkta vaidinti pjesę „...šiek 
tiek apie Hamletą...“ pagal Mil-
dos Janeikaitės scenarijų. 

Dvyliktokai, vadovaujami lietu-
vių kalbos ir literatūros bei tea-
tro mokytojos Laimos Zdančiu-
vienės, Hamleto istoriją perkėlė 

į modernius laikus. Pagrindinis 
herojus Hamletas (Mykolas) su-
grįžta į Elsinoro vidurinę moky-
klą, kurioje, pasak Horacijaus 
(Dovydo J.), vyrauja anarchija, 
mokytojos (Greta ir Aušra) ne-
sirūpina mokinių ugdymu, mo-
kyklos vadovas Klaudijus (Sau-

Dvyliktokai, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros bei teatro mokytojos L. Zdančiuvienės, Hamleto istoriją perkėlė į modernius lai-
kus/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

lius) užsiima „nedirektoriška“ 
veikla, na, o psichologė Ger-
trūda (Milda) neapsisprendžia, 
kieno pusėje likti – sūnaus ar 
Klaudijaus, todėl klausia drau-
gės Polonijos (Gerdos) nuomo-
nės. Hamletas siekia apsaugo-
ti Ofeliją (Odetą) ir išsiunčia ją 
į užsienio mokyklą, tokiu poel-
giu užsitraukia Laerto (Dovydo 
Č.) pyktį. Nusivylęs, pagrindinis 
herojus nusprendžia paklausy-
ti liežuvautojų draugių (Livijos ir 
Livetos) patarimo – išeiti lyg nu-
galėtojas. 

Scenoje žiūrovai išvydo kaip 
kitoniškai galima „kovoti“ su ki-

lusiais sunkumais – tiesiog pa-
sitraukti iš intrigų lizdo. Taigi pro-
blemos išlieka tokios pačios, 
tačiau skiriasi jų (ne)sprendimo 
būdai. Ši vieša įskaita sulaukė 
ypatingo susidomėjimo ir gausių 
aplodismentų. Gimnazijos direk-
torės Egidijos Vilkienės ir žiūrovų 
sprendimas – „įskaityta“. 

Po spektaklio teatro grupės na-
riai padėkojo mokytojai, švietimo 
ir muzikos operatoriui Mariui, dai-
lės mokytojui Virginijui Sutkui bei 
vieni kitiems už bendradarbiavi-
mą, o, svarbiausia, išsiskirstė, ku-
pini malonių įspūdžių ir pamažu 
išsisklaidančio jaudulio.  


