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Kaip miestas bus 
tvarkomas žiemos 

metu?

Iš Druskininkų kilęs 
Karolis Mieliauskas 

į šalčiausią 
apgyvendintą 

žemės vietą keliaus  
motociklu

16 psl.
Informuojame, 

kad kitas 
leidinio „Mano 
Druskininkai“ 
numeris išeis 

2019 m. sausio 10 d.

Su Kalėdų šviesa – iš širdies į širdį

Parodoje 
Kaliningrade 

– 142 kūriniai, 
šiuolaikinių 

menininkų skirti 
Lietuvos sukakčiai

Druskininkų krašto parapijose tarnaujantys dvasininkai kun. Ž. Vabuolas, kun. K. Masevičius, kun. J. Cikana, kun. P. Marčiulionis pa-
sidalijo mintimis apie artėjančių didžiųjų metų švenčių prasmę, Adventą, šv. Kalėdų laukimą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkams pasipuo-
šus šventėms, gatvėse nušvi-
tus įvairiaspalvėms girlian-
doms, įžiebus didžiąją Kalėdų 
eglę ir kalėdinių eglučių par-
ką, šventinėmis dekoracijomis 
besipuošiant įvairiems kuror-
to objektams ir vis daugiau to-
kio šventinio, žėrinčio didžiųjų 
metų švenčių laukimo beatsi-
randant gyvenamųjų namų lan-
guose, tikriausiai daugelis su-
simąstome, kokie gi buvo 
mūsų metai ir kokių lūkesčių 
turime ateinančiaisiais? Ko lin-
kėtume savo brangiausiems, 
artimiausiems žmonėms Kūčių 
ir šv. Kalėdų vakarą bei pasitik-

dami Naujuosius?
Visų Druskininkų krašto parapi-

jose tarnaujančių kunigų papra-
šėme pasidalinti mintimis apie ar-
tėjančių didžiųjų metų švenčių 
prasmę, Adventą, Kalėdų laukimą.

Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės parapi-
jos klebonas, kun. Kęstutis Ma-
sevičius: „Noriu pirmiausia pasi-
džiaugti, kad jau aštunti metai esu 
Druskininkuose. Būsiu labai lai-
mingas, jeigu pavyks ir toliau pro-
duktyviai dirbti, bendrauti su pa-
rapijiečiais, būti bendruomenėje. 
Kasdienybėje, žinoma, kiekvie-
nas susiduriame su įvairiausiais 

sunkumais, bet aš manau, kad 
visus tuos sunkumus nubraukia 
džiaugsmas, jog esu čia: aš esu 
įsimylėjęs šią parapiją. Šv. Kalė-
dų išvakarėse norėčiau pakalbė-
ti apie žmogiškąją šviesą, kuriai 
turėtume atverti mūsų širdis. Štai 
Druskininkai, kaip ir daugelis kitų 
Lietuvos miestų, pasipuošė įvai-
riausiomis šventinėmis šviesomis 
ir švieselėmis, instaliacijomis – aš 
ir pats ant savo namų pasikabinau 
girliandų – ir tai nuteikia labai malo-
niai, džiugiai. Tačiau iš tokios gau-
sybės šventinių šviesių puošmenų 
matyti ir tai, kad žmogaus širdis 
nori šviesos: visos šios žėrinčios 
puošmenos kartu mums tarsi yra 

ir priminimas, kad žmogus linkęs į 
gėrį ir šviesą, kad jo širdis to ilgi-
si... Tad galima būtų pasakyti, kad 
šios miestą puošiančios šviese-
lės mums tarsi veda į šventę, nu-
teikia jos laukimui, Kristaus gimi-
mui. Kalėdos yra šeimos šventė, 
kiekvienam vaikui jos reikia. Tad 
ir palinkėčiau, kad kiekvienas gi-
męs vaikas augtų šeimoje, joje ge-
rai jaustųsi ir kad viskas būtų daro-
ma dėl jo ateities. Kaip toje Kalėdų 
giesmėje, lai „tylią naktį, šventą 
naktį kūdikis ilsisi, miega ramiai.“ 
Juolab, kad žinome, jog tarp šiais 
metais buvusių Lietuvos aktuali-
jų – probleminiai, skaudūs šeimų 
reikalai dėl vaikų; mokytojų rūpes-
čiai... Aš palinkėčiau, kad viskas, 
kas tik įmanoma, būtų daroma dėl 
vaiko gerovės, kad Kalėdų šviesa 
apšviestų mūsų visų rytojaus pa-
dangę. Negesinkime jos ir savo 
širdyse – lai mūsų širdies šviesa 
atsispindi išoriniame pasaulyje ge-
rais darbais.“

Ratnyčios Šv. apaštalo Bal-
tramiejaus parapijos klebonas, 
kun. Žydrūnas Vabuolas: „Jonas 
Krikštytojas evangelijoje apie at-
einantį Jėzų sako: „ateis už mane 
galingesnis, <...> Jo rankoje vėty-
klė; jis išvalys savo kluoną ir su-
rinks kviečius į klėtį, o pelus su-
degins neužgesinama ugnimi“ 
(Evangelija pagal Luką, 3 skyrius, 
16-17 eilutės). Suprantame turbūt, 
kad čia Jonas Krikštytojas kalba 
apie mus, žmones. Esam pakvies-
ti nebūti tuščiaviduriais pelais, bet 
būti pilnais grūdais. O kaip tapti pil-
nais, kaip tapti svariais? Žmogiš-
kai žiūrint, atrodo, kad reikia įgy-
ti kuo daugiau pinigų, turtų, įtakos. 
Juk tokie žmonės šiame pasauly-
je yra svarūs. Tačiau Dievo pasau-
lyje yra atvirkščiai. Gausūs turtai 
ir daug daiktų gali kaip tik reikšti 
tuščią širdį ir bergždžią gyvenimą. 
Popiežius Pranciškus savo encikli-
koje Laudato si sako: „Juo tuštes-
nė žmogaus širdis, juo labiau jam 
reikia pirkti, turėti ir vartoti daik-
tų.“ Tik daiktų gausa nepadaro 
mūsų svariais ir reikšmingais Die-
vo akyse. Priešingai, ji kartais reiš-
kia, kad esame tuščiaviduriai ir tą 
tuštumą mėginame užpildyti daik-
tais. Tačiau tai bergždžias darbas. 
Daiktai, turtai žmogaus širdies ne-
pripildo, laimės nesuteikia, sie-
los troškulio nenumalšina. Jų no-
risi vis daugiau ir daugiau, tačiau 
žmonės vis tiek jaučiasi vieniši.

O kas iš tiesų pripildo žmogaus 
širdį? Kas duoda jai tikro džiaugs-
mo? Ogi pats Dievas! Jis tikrai 
pradžiugina, jis pripildo širdį, jis 
suteikia gyvenimo pilnatvę. Kai 
turi jį, tada nebesilaikai įsikibęs 
daiktų ar pinigų. Tai nereiškia, 
kad tau jų visai nebereikia – vi-
siems reikia ir maisto, ir drabužio, 
ir kitų būtinų dalykų. Tačiau nebe-
si nuo jų priklausomas, nesivaikai 
jų be saiko. Gali jais pasidalinti su 
kitu, nes jie nėra tavo didžiausias 
lobis ir vie-
nintelė atra-
ma. 12 psl.

12 psl.

3 psl.

Šventinis 
renginys „Kalėdų 
kaleidoskopas“ 
nukels į Žiemos 

pasaką

16 psl.
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Druskininkų savivaldybės 
delegacija viešėjo Vokietijoje

Druskininkų savivaldybės dele-
gacija, sudaryta iš Vandens par-
ko valdybos narių ir vadovauja-
ma savivaldybės mero Ričardo 
Malinausko, gruodžio pradžio-
je lankėsi Vokietijoje, kur sėmėsi 
gerosios patirties miestų infras-
truktūros objektų tvarkymo klau-
simais, domėjosi vandens parkų 
techninėmis ir technologinėmis 
naujovėmis.

Mero R. Malinausko teigimu, 
kitų šalių sukaupta patirtis – pui-
ki galimybė mokytis ir pasisem-
ti idėjų, plečiant kurorte teikiamų 
paslaugų spektrą. „Aukščiau-
sios kokybės reikalavimus kelia-
me ir miesto aplinkai, ir paslaugų 
plėtrai bei įvairovei, ir pramo-
goms. Tad labai naudinga pasi-
semti patirties iš tų miestų, ku-
rių paslaugas ir infrastruktūrą 
vertina visas pasaulis. Tai įrodė 
ir mūsų kelionės semtis patirties 
į Vokietiją, kai buvo projektuoja-
mas Vandens parkas, kuris šian-
dien sėkmingai veikia ir yra mies-
to širdis. Džiugu, kad dalį to, ką 
pamatėme, esame įgyvendinę ir 
Druskininkuose – visus unikalius 
Druskininkų objektus, tokius kaip 
Vandens parkas, „Lynų kelias“, 
„Snow Arena“, statėme, remda-

miesi gerąją užsienio patirtimi. 
Tai padėjo išvengti klaidų, ir šian-
dien džiaugiamės rezultatais. Ir 
šį kartą parsivežėme daug nau-
jų idėjų, kurias stengsimės reali-
zuoti Druskininkuose“, – apie vi-
zitą kalbėjo R. Malinauskas.

Delegacija apsilankė Pietų Vo-
kietijos Bavarijos žemėje esan-
čiuose geriausiuose vandens pra-
mogas teikiančiuose objektuose, 
apžiūrėjo dirbtinio ledo areną. Ši 
komandiruotė organizuota šven-
tiniu laikotarpiu, kai Europa ruo-
šiasi Kalėdoms, todėl delegacija 
aplakė kalėdines muges su dau-
gybe šventinių instaliacijų ir pasa-
kiškų papuošimų. Ir aplankytame 
Niurnbergo mieste, ir, turimomis 
žiniomis, Leipcige, kaip ir Drus-
kininkuose, įrengtos europiečių 
mėgstamos ir giriamos prakartė-
lės su gyvais gyvūnais.

Druskininkuose prakartėlėje 
esančių gyvūnų priežiūrai ski-
riamas didelis dėmesys, gyvūnų 
gerove rūpinamasi kasdien: storu 
sluoksniu klojami ir keičiami šiau-
dai, įrengtos pakeltos grindys bei 
šildančios infraraudonųjų spin-
dulių lempos, Naujųjų metų nak-
tį, saugant nuo triukšmo, gyvūnai 
išvežami.

Vokietijoje domėtasi vandens parkų techninėmis ir technologinėmis naujovėmis/Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Ir aplankytame Niurnbergo mieste, ir, turimomis žiniomis, Leipcige, kaip ir Druskinin-
kuose, įrengtos europiečių mėgstamos ir giriamos prakartėlės su gyvais gyvūnais

Gruodžio 24 dieną:
Autobusas maršrutu Nr. 2:
iš Laisvės aikštės į Grūto parką 

išvyks 17.05 val.
Iš Grūto parko išvyks 17.45 val. 

Iš „Paparčio“ – 17.53 val. Ratny-
čioje bus 18.20 val.

Iš Ratnyčios išvyks 20.30 val.
Gruodžio 25 dieną:
Autobusas maršrutu Nr. 2:

iš Laisvės aikštės į Grūto parką 
išvyks 7.00 val.

iš Grūto parko išvyks 7.30 val., 
iš „Paparčio“ – 7.38 val., Ratny-
čioje bus 8.00 val.

Iš Ratnyčios išvyks 10.15 val. į 
Grūto parką.

2018 m. gruodžio 24-25-26 die-
nomis visi autobusai važiuos se-
kmadienio tvarkaraščių tvarka.

Keleivių dėmesiui – autobusų maršrutų pasikeitimai 
šventiniu laikotarpiu

Druskininkų jaunimo užimtumo centre – 
kūrybiškos ir „ne“ stresui sakančios veiklos

Artėjant didžiosioms metų 
šventėms, jaukiam šv. Kalėdų 
ramybės ir jaukumo laikotarpiui, 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centras dalinasi praėjusių rengi-
nių ir veiklų akimirkomis. 

Nuolatinės kaitos ir visuotinio 
skubėjimo įkarštyje šį kartą di-
delis dėmesys buvo skirtas at-
palaiduojančioms, stresą maži-
nančioms ir emocinę sveikatą 
gerinančioms veikloms – apy-
rankių pynimo dirbtuvėms, jo-
gos užsiėmimams su Luku, kva-
pų terapijai, tapybai ant vandens. 
Jaunimo užimtumo centre taip 
pat atsirado galimybė gauti psi-
chologo pagalbą ir konsultacijas. 

Pasibaigė 10-asis „Auksinio 
proto“ gyvų žaidimų sezonas ir 
pergalingą žygį jame nuėjo bei 
čempionais tapo komanda „Peri-
skopas“ – šio sezono debiutantai.

Intelektinio žaidimo vakarai an-
tradieniais susilaukia daug popu-
liarumo, juose dalyvauja ir jauni, ir 
vyresnio amžiaus žmonės. Nori-
me priminti, kad naujasis sezonas 
prasidės sausio 15 d., ir jau galite 
registruoti 2-9 žmonių komandą.

Šiemet Druskininkų JUC‘e or-
ganizuota, kaip niekada, daug 
tarptautinių projektų. Gruodžio 
1-10 dienomis jaunimo komanda 
dalyvavo Erasmus+ tarptautinia-
me jaunimo mainų projekte Ma-
kedonijoje, Kruševo mieste. 

Projekto tema – „Įvairovė. Tole-
rancija. Priėmimas“ (angl. „Diver-
sity. Tolerance. Acceptance“. Da-
lyviai iš Makedonijos, Kroatijos, 
Turkijos, Gruzijos diskutavo, dir-
bo grupėse, analizavo tarptautinį 
ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą, 
pagarbą ir toleranciją kitoms kultū-
roms, kultūrinius skirtumus. Daly-
viai turėjo galimybę ne tik pamatyti 
vaizdingą Makedonijos kraštovaiz-
dį, bet ir pažinti vienas kitą, išmokti 
naujų neformaliojo ugdymo meto-
dų, drąsiau kalbėti užsienio kalba, 
tobulinti savo asmenines, sociali-
nes kompetencijas.

Tradiciškai daug dėmesio Drus-
kininkų JUC skiria ir sportui bei 
aktyviam laisvalaikiui. Centre ga-
lima lankyti šokių, parkūro užsi-
ėmimus, mankštas, nuolat orga-
nizuojami stalo žaidimų vakarai 
ir turnyrai, o į stalo teniso turny-
rą susirinko 18 dalyvių. 

Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centro veiklos buvo finansuo-
tos iš Druskininkų savivaldybės, 
Jaunimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos lėšų. Centras dar 
kartą dėkoja visiems draugams, 
rėmėjams ir partneriams, be ku-
rių daugelis renginių ir veiklų 
būtų neįmanomi.

Linkime Jums gražių ir jaukių 
švenčių, iki susitikimo 2019 metais!

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija

Jaunimui organizuota diskoteka/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Mobilus darbas su jaunimu/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Stalo teniso turnyras/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Druskininkų jaunimo komanda -Tarptautiniuose jaunimo mainuose Makedonijoje/Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centro/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka
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2-3 psl. Druskininkų  savivaldybės informacija

Mieli Druskininkų krašto žmonės,
Lai šv. Kalėdos būna sklidinos sveikatos, vidinio džiaugsmo, tikėjimo, meilės, išminties ir gerumo.
Lai ateinantys 2019 metai atveria dar platesnes galimybes Jūsų siekiams ir tikslams įgyvendinti.
Branginkite kiekvieną gyvenimo akimirką, laiką drauge su mylimais žmonėmis. 
Saugokite savo prisiminimus, viltis, lūkesčius ir svajones, nes jos padeda gyventi.
Saugokite save ir būkite laimingi!

Druskininkų savivaldybės vardu, 
meras Ričardas Malinauskas

Kaip miestas bus tvarkomas žiemos metu?
Aplinkos, kelių ir šaligatvių 

priežiūros darbai turi būti atlie-
kami labai operatyviai, laiku, 
nesudarant nepatogumų ben-
druomenei, – apie tai praėju-
sią savaitę buvo kalbama Drus-
kininkų savivaldybės vadovų, 
administracijos specialistų ir 
už tvarką atsakingų UAB „Drus-
kininkų komunalinis ūkis“ bei 
Paslaugų ūkio atstovų susitiki-
me. Už tvarką atsakingų įmonių 
atstovai suderino tarpusavio 
veiksmus, kad visą žiemą dar-
bai būtų atliekami sklandžiai, 
atkreiptas dėmesys, kad būti-
na peržiūrėti ir perskirstyti pa-
jėgumus pagal poreikį.

Pasitarimo metu akcentuota, 
kad Druskininkuose rūpinamasi 
aplinka, nepriklausomai nuo metų 
laikų. Žiemą, kai ilgai būna tam-
su, orai prasti, sniegas ir plikledis 
gali sukelti pavojų, todėl būtina 
operatyviai reaguoti į oro sąlygų 
pasikeitimus ir užtikrinti, kad ir gy-
venamieji rajonai, ir reprezentaci-
nės miesto teritorijos būtų nuolat 
tvarkomi. Kalbėta apie pėsčių-
jų perėjų, gatvių, pėsčiųjų ir dvi-
račių takų apšvietimą bei galimų 
gedimų operatyvų šalinimą.

Pasitarimo metu aptartos ki-
tos aktualijos, taip pat seniūnijų 
aplinkos tvarkymo tobulinimas.

Kviečiame verslininkus ir ben-
druomenę taip pat pasirūpinti 
jiems priklausančiomis teritorijo-
mis – nuvalyti sniegą, pabarsty-
ti takelius, kad Druskininkai tap-
tų ne tik gražesni, bet ir saugesni.

„Žiema Druskininkų tikrai neuž-
klupo netikėtai. Kaip ir kasmet, 
sezono pradžioje aptarėme būti-
nus darbus ir veiksmus. Džiugu, 
kad esame sukūrę visiems metų 
laikams pritaikytą infrastruktūrą, 
kad šventiškai pasipuošęs miestas 
spindi, tačiau tamsusis žiemos lai-
kotarpis reikalauja labai daug ati-
dumo, tvarkant viešąsias erdves. 
Praėjęs savaitgalis parodė, kad 
plikledis gali susidaryti labai grei-
tai, o tai kelia rimtą pavojų, todėl 
būtina reaguoti nedelsiant. Labai 
svarbūs daugiabučių namų kvar-
talai, nes žmonės kasryt važiuoja 
į darbą, veda vaikus į mokyklas – 
svarbu užtikrinti, kad valymo ir barstymo darbai būtų atlikti laiku, nesu-
darant papildomų kliūčių žmonėms prieš darbą. Be to, esame kurortas, 
sulaukiame daug svečių iš Lietuvos ir užsienio, todėl būtina pasirūpin-
ti jų laisvalaikio kokybe ir saugumu“, – pažymėjo Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.

Druskininkų savivaldybės vadovų, administracijos specialistų ir už tvarką atsakingų 
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ bei Paslaugų ūkio atstovų susitikime akcentuota, 
kad aplinkos, kelių ir šaligatvių priežiūros darbai turi būti atliekami labai operatyviai, lai-
ku, nesudarant nepatogumų bendruomenei/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Žemės ūkio rėmimo programos 
projektų vertinimo ir atrankos 

komisija paramą suteiks net 
38-iems ūkininkų projektams

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės žemės ūkio rėmimo 
programos projektų vertinimo ir at-
rankos komisija, išnagrinėjusi pa-
teiktas paraiškas, priėmė sprendi-
mą suteikti finansinę paramą net 
38 projektams. Dažniausi Drus-
kininkų krašto ūkininkų pateiktų 
projektų tikslai – investicijos į ūkių 
modernizavimą ir automatizavimą, 
prevencinės priemonės, apsisau-
gant nuo laukinių gyvūnų daromos 
žalos, priemonės, padedančios 
užtikrinti biologinės saugos rei-
kalavimus ūkiuose, ir kitos. Minė-
tas projektų sąrašas ir projektams 
skirtos lėšos šią savaitę patvirtin-
tos savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu. 

„Atsižvelgiant į mūsų krašto ūki-
ninkų poreikius, 2016-aisiais į 
biudžetą įtraukėme Žemės ūkio 
rėmimo programą, kuri tikrai pa-
siteisino. Siekiant šią programą 

padaryti dar tikslingesnę, šiais 
metais nustatėme aktualiausius 
paramos teikimo prioritetus. No-
rime, kad nors ir nedidelė, tačiau 
ūkininkams reikšminga parama 
apimtų kuo daugiau sričių“, – sakė 
komisijos pirmininkė, Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Kitais metais Druskininkų savi-
valdybės interneto tinklalapyje bus 
paskelbtas Žemės ūkio rėmimo 
programos projektų finansavimo 
tvarkos aprašas, paraiškos forma ir 
išsami informaciją apie programą.

Išsamesnės informacijos gali-
te teirautis Druskininkų savivaldy-
bės administracijos Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojo Alvydo Ven-
grausko tel.: (8 313) 52117, kon-
sultacijos žemės ūkio klausimais 
vyksta antradieniais ir ketvirta-
dieniais nuo 8 iki 12 val. (Vasario 
16-osios g. 7).

Druskininkų savivaldybės žemės ūkio rėmimo programos projektų vertinimo ir atrankos 
komisija, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas, priėmė sprendimą suteikti finansinę paramą 
net 38 projektams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Mieli druskininkiečiai, 
dar vieni metai eina į pabaigą, prasideda prieškalėdinis sujudimas, artėja gra-

žiausios metų šventės. Palydint senuosius 2018 metus, nuoširdžiai norėtume 
padėkoti visiems sporto bendruomenės nariams, rėmėjams, partneriams ir pa-
linkėti jaukių Kūčių, prasmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. Sportuoki-
te ir būkite sveiki!

Jūsų Druskininkų sporto centras
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R. Paksas. Paryžiaus gatvės rašo mirties nuosprendį šiandienei Europos Sąjungai

Mantas Butkus 

Europos Sąjunga išgyvena 
ne pačius geriausius laikus – 
tai pasakymas, kuris jau yra ta-
pęs kliše Lietuvos ir pasaulio 
žiniasklaidoje. Pabandykime 
ją pakeisti: ES išgyvena prastą 
laiką, kurį prisišaukė jos vado-
vai ir politikai. Apie tai EP sesi-
joje Strasbūre kalbėjo ir Euro-
pos Parlamento narys, frakcijos 
„Laisvės ir tiesioginės demo-
kratijos Europa“ vicepirminin-
kas, Prezidentas Rolandas Pak-
sas, drąsiai įvertinęs situaciją 
Prancūzijoje, kurioje keletą sa-
vaitgalių liepsnojo barikados. 

Lietuvoje situacija irgi yra pa-
kankamai įtempta, bet tokio ly-
gio dar nepasiekė. Tad ką iš-

gyvena Europos Sąjunga ir ar 
čia vėl kalta Rusija, kaip dažnai 
pastaruoju metu mėgstama pa-
teikti viešojoje erdvėje? 

Kalbėdamas Europos Parla-
mento sesijoje akcentavau, kad 
Paryžiaus gatvės rašo mirties 
nuosprendį šiandienei Europos 
Sąjungos politikai. Rašo visiems, 
kurie, tarnaudami kapitalui ir nie-
kindami visuomenę, griauna Eu-
ropos Sąjungą. 

Ne nacionalinių vertybių prio-
riteto joje siekiantys politikai, ne 
vadinamieji nacionalistai ar eu-
roskeptikai yra jos griovėjai. Tą 
daro patys ES lyderiai ir jiems be-
sąlygiškai pritariantys. 

Tokių politikų melas ir veidmai-
nystė perpildė visuomenės kan-
trybės taurę, kuri šiandien išsi-
lieja pykčiu ir protestais. „Brexit“, 
Jungtinių Tautų pasiūlytas paktas 
dėl laisvo migrantų judėjimo pa-
saulyje yra tokios ES politikos pa-
baigos pradžia.

Nors daugelis Europos valstybių 
vadovų, prieštaraudami visuome-
nės interesams, sutinka su tuo 
laisva valia. O patikėtiniai lengva 
ranka rašosi tą paktą kaip auka 
mirties nuosprendį sau. Nors iš 
tiesų aukomis, kaip parodė antra-
dienio šaudynės Strasbūre, tam-
pa niekuo dėti žmonės. Mano 
nuoširdi užuojauta nužudytųjų ar-
timiesiems. 

Rusijos Dūmos pirmininko 
Vladimiro Volodino kvietimu 

nesenai lankėtės Maskvoje. Ar 
sunku buvo apsispęsti priim-
ti tokį kvietimą, turint omeny-
je vyraujančias politines nuos-
tatas? Juolab, kad ir Europos 
Sąjunga tarsi yra nutraukusi 
visus diplomatinius santykius 
su Rusija?

Ne, sunku nebuvo. Kaip yra sa-
kęs istorinis politikas Winstonas 
Čerčilis, visuomet yra geriau ilgas 
pokalbis negu trumpas karas. Rei-
kia ne sienas statyti, bet kalbėti, 
ieškoti išeities iš konfliktinių situa-
cijų, o ne jas gilinti. Noriu pabrėžti, 
kad ES ir Rusijos santykių partne-
rystės ir bendradarbiavimo susita-
rimas nėra nutrauktas, tik atšaukti 
nuolatiniai dvišaliai aukščiausiojo 
lygio susitikimai ir sustabdytas di-
alogas vizų klausimu bei derybos 
dėl naujo dvišalio susitarimo.

Taip pat priminsiu, kad, nepai-
sant sankcijų politikos, šiandien 
ES tebėra svarbiausia Rusijos 
prekybos partnerė, o ši yra ketvir-
toji pagal apimtį ES prekybos par-
tnerė. Tad kažkaip keistai atrodo 
nuolat viešojoje erdvėje eskaluo-
jamas tvirtinimas, kad Rusija su-
interesuota sugriauti Europos 
Sąjungą. Nematau ir negirdžiu 
argumentų, kodėl ji turėtų būti su-
interesuota ardyti darinį, iš preky-
bos su kuriuo gauna didžiausią 
naudą? 

Lankantis Maskvoje, man teko 
susitikti ir su Rusijos Federacijos 
vadovu Vladimiru Putinu. Tiesa, 
mes daugiau kalbėjome ne apie 

Europos, bet apie Lietuvos rei-
kalus, nors šiame globaliame pa-
saulyje sunku pasakyti, kur prasi-
deda ir baigiasi vienos valstybės 
interesai. 

Aš išsakiau siūlymą, kad Kali-
ningrado sritis (buvęs Karaliau-
čius) ir Lietuva taptų demilitari-
zuota zona, į kurią galėtų ateiti 
Vakarų ir Rytų technologijos bei 
investicijos. Kad šis regionas 
jungtų, o ne skirtų. Išnaudokime 
tą žemės lopinėlį šalia Lietuvos 
ir pačią Lietuvą taikai, o ne karo 
tikslams – tokia yra mano idėja. 

Kaip ji buvo priimta? 
Ji buvo įvertinta palankiai. Kaip 

įdomi ir reikalaujanti tolesnių 
svarstymų. Manau, kad šiuo vizi-
tu buvo sugriautas mitas, kad su 
Rusija galima kalbėtis tik iš jėgos 
pozicijų. Dėl to kai kurie šiai do-
gmai tarnaujantys politikai ir Lie-
tuvoje, ir ES tokie nepatenkinti 
ir suka nosis. Kaip kačiukai, ku-
riems pabaksnota į jų ne vietoje 
pridarytą balutę.

Baigiasi 2018-ieji metai. Kokie 
jie, Jūsų vertinimu, buvo Lietu-
vai ir Europai? Kokie buvo as-
meniškai Jums? 

Manau, kad pakankamai geri. 
Lietuvai tai buvo valstybės atkū-
rimo šimtmečio metai. Šią progą 
šventėme ir minėjome kiekvienas 
pagal savo supratimą. Laimingi, 
kurie tą sugebėjo padaryti nuo-
širdžiai. Lietuva sulaukė Švento-

jo Tėvo vizito ir ne vienas jo žodis, 
sugebėjusiems jį išgirsti, tapo at-
gaiva ir įkvėpimu. 

Europos Sąjungai tai buvo me-
tai, kuomet pagaliau supras-
ta, kad sienų kontrolė yra viena 
veiksmingiausių priemonių prieš 
nelegalią migraciją. 

Man asmeniškai tai buvo geri 
metai, nes su bendražygiais akro-
batinio pilotažo grupėje ANBO 
atlikome ne vieną sudėtingą pa-
sirodymą, gražiais reginiais džiu-
gindami žmonių širdis. 

Tad visiems linkiu gražių besi-
baigiančių metų, šviesių ir jau-
kių Šv. Kalėdų, gražios pradžios 
naujais, 2019 metais. Tegu jie 
būna be kiaulysčių, nors pagal 
Rytų kalendorių bus vadinami 
Kiaulės metais. 

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Parengta bendradarbiaujant su Europos 
Parlamento frakcija „Laisvės ir tiesioginės 

demokratijos Europa“ 

Užsakymo Nr. MDR-186-01

Gimnazistai tęsia kalėdinę 
„Gerumo“ akciją

Praėjusį ketvirtadienį Druski-
ninkų savivaldybėje ir kitose įs-
taigose apsilankė „Ryto“ gimna-
zijos moksleiviai, nešini daugiau 
kaip 200 savo rankomis gamin-
tų saldžių dovanėlių. Moksleiviai 
kvietė įsigyti saldžių kepinių ir taip 
prisidėti prie kilnaus tikslo – pra-
skaidrinti šventes vienišiems se-
neliams. Prie meduolių kepimo ir 
dovanų pakavimo kasmet priside-
da gimnazijos bendruomenė. Visi 
surinkti pinigai bus skirti vieni-
šiems Druskininkų savivaldybės 
senoliams – juos moksleiviai ap-
lankys po Trijų Karalių šventės.

„Tikro, nuoširdaus gerumo nie-
kada nebus per daug. Džiaugiuo-
si, kad mokykla moko vaikus ti-
krųjų vertybių, kad jauni žmonės 
pastebi šalia esantį sunkiau gy-
venantį, silpnesnį žmogų ir nepra-
eina pro šalį. Būtent tokie darbai 
parodo, kad jaunoji karta auga at-
sakinga ir pilietiška. Ačiū visiems, 
kas prisideda prie šios akcijos“, 
– sakė Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoja Violeta Grigorienė.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Moksleiviai ir Savivaldybės vadovus pakvietė įsigyti saldžių kepinių ir taip prisidėti prie 
kilnaus tikslo – praskaidrinti šventes vienišiems seneliams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrau-
ka

Sakralinė muzika – slaugomiems senoliams

Zita Aleksonienė

„Kasmet gruodį išgyvena-
me ypatingai. Advento metas 
mus veda į nepaprasto įvy-
kio pradžią – Jėzaus Kristaus 
gimimo stebuklą. Jau uždeg-
tos dvi advento vainiko žva-
kės. Kasdien išgyvendami 
dvasinio susikaupimo metą, 
artėjame prie tą įvykį simbo-
lizuojančios dienos. Kad ne-
prailgtų Atpirkėjo laukimas, 
šiandien jus aplankė „Sau-
lės“ pagrindinės mokyklos ir 
„Ryto“ gimnazijos mokytojos 
ir atnešė kraitelę adventinių 
bei kalėdinių giesmių“, – taip 
gruodžio 12 dieną prasidėjo 
popietė Druskininkų medici-
ninės slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriuje. 

Moterų sakralinės muzikos an-
samblis, kuriam vadovauja „Sau-
lės“ pagrindinės mokyklos muzi-
kos mokytoja Irena Daniušienė, 

labai jaudinosi prieš šį koncer-
tą, nes pirmą kartą teko giedoti a 
cappella. Be to, tiek aplinka, tiek 
klausytojai buvo neįprasti. Juk 
jau dvidešimtus metus ansamblio 
giesmės dažniausiai skamba po 
bažnyčios skliautais, o šįkart teko 
stoti prieš garbingo amžiaus ir 
ligų kamuojamus klausytojus ne-
didelėje erdvėje. Tačiau be reika-
lo jaudintasi! Daugiau nei 20 slau-
gomų senolių, kuriuos į poilsio 
kampelį atlydėjo skyriaus vedėja 
Vida Kašėtienė ir slaugytojos, ati-
džiai klausėsi ir plojimais palydė-
jo kiekvieną giesmę bei šio meto 
dvasią atspindinčius Bernar-
do Brazdžionio posmus, kuriuos 
skaitė Zita Aleksonienė.

Ne tik giesmėmis „Saulės“ pa-
grindinės mokytojos Aušra Bal-
čiuvienė, Roma Viščinienė, Ire-
na Daniušienė, „Ryto“ gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja Elvyra 
Kavaliauskienė, mokytoja Laima 
Zdančiuvienė, senjorės Marijo-

na Kriščiūnaitė ir Izabelė Ūsienė 
pradžiugino slaugomus senolius 
ir personalą. Pačios iškepė pyra-
gų, parūpino vaisių. O „Ryto“ gim-
nazijos direktorė Egidija Vilkie-
nė, pasveikinusi su artėjančiomis 
šventėmis, kiekvienam įteikė po 
mokinių rankų darbelį – popierinį 
angeliuką. 

Iki ašarų susijaudino vedėja V. 
Kašėtienė, priimdama dar vieną 
dovaną – „Ryto“ gimnazijos mo-
kinės Akvilės Jaruševičiūtės nu-
pieštą paveikslą, kuris papuoš 
skyrių. Padėkos ir palinkėjimų 
žodį tarė ir slaugos skyriaus pa-
cientė buvusi pedagogė Romana 
Jonušienė.

Sunku apibūdinti, su kokiomis 
mintimis apie artėjančias šventes 
po renginio į savo palatas skirs-
tėsi senoliai, bet mokytojos, prie 
nebaigtų darbų nuskubėjusios į 
mokyklas, jautėsi pakiliai – juk 
taip malonu kam nors dovanoti 
įsimintinas  akimirkas!

Slaugomus senolius aplankė moterų sakralinės muzikos ansamblis/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Valstiečių ir žaliųjų sąjungos komanda šventes pasitinka puikiomis nuotaikomis
Pokyčiai Lietuvoje, kurių 

laukėme 30 metų, jau prasidė-
jo, tęskime juos ir savivaldo-
je. LVŽS Druskininkų skyriaus 
pirmininkas Donatas Mizaras 
ir savo mieste mato puikias 
galimybes stiprėti savival-
dai. Reikia judėti į priekį, rū-
pintis žmonių gerove ir teikti 
kokybiškesnes viešąsias pas-
laugas. Savivaldos užduotis 
– sudaryti sąlygas atskleis-
ti šį potencialą, suteikiant ga-
lią bendruomenėms, verslui ir 
nevyriausybinėms organiza-
cijoms. 

Donatas Mizaras gimė ir už-
augo Druskininkuose. Politikoje 
jis beveik 10 metų. 2011-2015 m. 
buvo Druskininkų savivaldybės 
tarybos narys, priklausė Ūkio ir 
kurorto plėtros komitetui. Nuo 
2016 m. – Seimo narės V. Vin-
grienės visuomeninis padėjėjas, 
nuo 2018 m. – Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos Druskininkų 
skyriaus pirmininkas. Jis – akty-
vus profesinių sąjungų veikėjas, 
Jaunimo profesinės sąjungos bei 
VU Santariškių klinikų vaikų li-
goninės vaikų reabilitacijos sky-
riaus Druskininkų „Saulutė“ pro-
fesinės sąjungos „Solidarumas“ 
pirmininkas. D. Mizaras – LVŽS 
kandidatas į Druskininkų savi-
valdybės merus džiaugiasi, ga-
lėdamas pristatyti ir energingai 
nusiteikusių kandidatų į Savival-
dybės tarybos narius sąrašo pir-
mąjį penketuką. 

Vytautas Vengrauskas – Drus-
kininkuose gimęs ir užaugęs gy-
dytojas ortopedas-traumatolo-
gas, visą savo gyvenimą susiejęs 
su medicina. Dirbdamas Druski-
ninkų ligoninėje, jis atlieka visas 
pirmines ir sudėtingiausias revizi-
nes klubo bei kelio sąnarių endo-
protezavimo operacijas. 

Alma Šikšnelytė – karjeros 
konsultantė, lektorė. Dirbdama 
įvairiuose projektuose, ji stengia-
si padėti žmonėms susiorientuo-
ti sudėtingame pasaulyje. Dide-
lį dėmesį Alma skiria jaunimui, 
moko, kaip realizuoti save dar-
be ir gyvenime, siekti karjeros. Ji 
įsitikinusi, kad jaunam specialis-
tui turi būti sudarytos sąlygos lik-
ti Lietuvoje ir panaudoti savo ži-
nias šalies ekonomikos didinimui. 
Didelį dėmesį Alma skiria ir gar-
baus amžiaus sulaukusiems žmo-
nėms, įtraukia į kompiuterinio raš-
tingumo mokymus, skatina toliau 
realizuoti save širdžiai mielose 
veiklose, aktyviai dalyvauti socia-
liniame gyvenime. 

Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungai prisiėmus atsako-

mybę už Lietuvos ateitį, vykdant 
itin svarbias reformas ir spren-
džiant daug metų neliestas pro-
blemas, labai svarbus tų refor-
mų įgyvendinimas savivaldoje. 
„LVŽS komandos žmonės vietos 
savivaldoje sieks, kad tų reformų 
vaisiai žmonių gyvenimo koky-
bę gerintų maksimaliai – sveika-
tos priežiūros, socialinės, švieti-
mo ir kitos viešosios paslaugos 
pasiektų didesnį kokybės stan-
dartą. Šalyje prasidėjusi antiko-
rupcinė banga turi tęstis ir savi-
valdoje. Čia ne vieta nepotizmui, 
neskaidriems viešiesiems pir-
kimams. Informacija, kuria dis-
ponuoja savivaldybės, turi būti 
maksimaliai atveriama visuome-
nei, o bendruomenės – skatina-

mos aktyviai dalyvauti sprendi-
mų priėmime“, – įsitikinęs LVŽS 

Druskininkų skyriaus pirmininkas 
D. Mizaras.

„Nors prie Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos Drus-
kininkų skyriaus vairo stojau 
vos prieš 10 mėnesių, tačiau 
vykdoma veikla ir intensyvus 
darbas nuteikia optimistiš-
kai. Labai džiaugiuosi subur-
ta komanda Druskininkuose, 
džiugina žmonių noras įsilieti 
į miesto politinį gyvenimą. Tu-
rime įvairių sričių specialistų, 
sukaupusių žinių ir patirties 
sveikatos apsaugos, sociali-
nių reikalų, švietimo, kultūros, 
sporto, verslo, ūkinių reikalų ir kitose srityse. Prie mūsų pastan-
gų ir noro veikti druskininkiečių labui prisideda ir „valstiečiai“ 
Seimo nariai Virginija Vingrienė bei Zenonas Streikus. Tvirtai ti-
kiu, kad mūsų keliami kandidatai į Savivaldybės tarybą gali dirb-
ti ir daug nuveikti Druskininkams, ir jau pavasarį papildys mūsų 
Savivaldybės tarybos gretas“, – sako D. Mizaras.

„Man svarbu tęsti pradė-
tus darbus, naudingus žmo-
nėms, sudaryti sąlygas kurti, 
planuoti ir visada žygiuoti tik 
pirmyn“, – sako Alma.

Vytautas Vengrauskas sako, 
kad žmogus jam yra pats svar-
biausias, nes tik dirbdamas pa-
lankioje aplinkoje, gali tinkamai 
atlikti savo darbą: „Laimingas 
darbuotojas – laimingas paci-
entas. Ligoninė neabejotinai 
turi tapti sanatorijų, sveikatini-
mo įstaigų žiedo ašimi, ji, kaip 
sveikatos centras, turi teik-
ti visas reikalingas paslaugas 
Druskininkų bendruomenei, 
sanatorijoms, sveikatinimo įs-
taigoms. Ir jokia biurokrati-
ja, asmeniškumai ar noras bet 
kokia kaina išlaikyti savo kėdę 
negali tapti tam kliūtimi.“

Jaukių švenčių Druskininkų krašto žmonėms linki LVŽS Druskininkų skyriaus nariai V. Vengrauskas, P. Kibildis, V. Naugolnikienė, 
D. Mizaras, J. Čebatorius/Asmeninio archyvo nuotrauka

Politinė reklama bus apmokėta iš 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

rinkiminės kampanijos sąskaitos. 
Užsakymo Nr. MDR-PR-186- 01

Metų sandūroje peržvelgiame nuveiktus darbus, pasakytus žodžius. Pabaigiame tai, kas dar ne-
padaryta, pasižadame sau, ką nuveiksime kitąmet. Linkėdami jaukių ir prasmingų švenčių Jums ir 
Jūsų artimiesiems, šilumos ir jaukumo Jūsų namams, mes dėkojame už galimybę pažinti Jus, būti 
kartu ir drauge siekti užsibrėžto tikslo.

Vytautui Dabrukui daug įvai-
rių darbų gyvenime teko nudirb-
ti: nuo paprasto statybininko iki 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojo. Žinoma, daugiau-
sia širdies šilumos jis atida-
vė Druskininkų amatų moky-
klai, kurią prieš 23 metus pats 
ir įsteigė. Nuo 1995 m. V. Da-
brukas buvo Druskininkų mies-
to ir Druskininkų savivaldybės 
tarybos narys, 1997-2000 m. 
– Druskininkų miesto mero pa-
vaduotojas. Jo ir bendramin-
čių iniciatyva Druskininkuose 
buvo įkurtas Turizmo informaci-
jos biuras, Lietuvos konsulatas 
Gardine. Išklausantis, sumanus 
vadovas, nuoširdus kolega, ge-
ras mokytojas, rūpestingas tė-
vas – taip trumpai V. Dabruką 
apibūdina jo žmona ir bendra-
darbiai.

Jonas Čebatorius – juvely-
ras, prakalbinantis ir metalą, ir 
akmenį. Jis nebijo sunkaus dar-
bo ir ne iš nuogirdų žino papras-
tų druskininkiečių problemas. 
Dešimtmetį Jonas buvo Jasko-
nių ir Naujasodės kaimų ben-
druomenės pirmininkas. Jis la-
bai didžiuojasi duris atvėrusiais 
Jaskonių ir Naujasodės ben-
druomenės namais. Būdamas 
Druskininkų vietos veiklos gru-
pės nariu, iš arti susidūrė ne tik 
su savo kaimo, bet ir kitų Druski-
ninkų savivaldybės kaimų žmo-
nių problemomis.

Žaneta Krivonienė

Gruodžio 15 dieną Leipalingio 
miestelio bendruomenė įžiebė 
miestelio eglutę ir 27 originalias 
kalėdines kompozicijas, kurias 
parengė įstaigos, organizacijos, 
būreliai, kolektyvai, šeimos. Šil-
ti žodžiai, nuoširdūs apkabinimai, 
mažųjų juokas, žaliaskarės žave-
sys ir kvapnūs pyragai ilgai ne-
leido išsiskirstyti. Šito šventinio 
spindesio pasilikite sau visus me-
tus, kad mažyčiai stebuklai apsi-
gyventų Jūsų namuose.

Kalėdinių eglučių parkas – ir Leipalingyje
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Mieli savaitraščio „Mano Druskininkai“ skaitytojai, 

laiko ratui apsisukus, žiemos šventės vėl kvies prie bendro stalo visus, kurių il-
gimės, kurie mums brangūs, mylimi. Nuostabus metas, kai tarpusavio artumas ir 
bendrystė kiekvienam padeda pasijusti stipresniu, laimingesniu. Todėl sustabdy-
kime, išgyvenkime kiekvieną šventinę akimirką, dalindamiesi nuoširdumu, ben-
dravimo šiluma. Argi tai ne pačios brangiausios dovanos, kurias galime įteikti vie-
ni kitiems?
Linkime, kad šv. Kalėdų šviesa ir šiluma pripildytų Jūsų namus ir širdis, gyveni-

mui suteiktų nuostabiausių spalvų. Tegu šventinė nuotaika įkvepia geriems poky-
čiams ir naujiems darbams.
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ kolektyvo vardu, 
redaktorė Laima Rekevičienė

Pačią ilgiausią, tamsią ir šaltą naktį suspindusi šv. Kalėdų 
šventė kviečia visas savo mintis ir jausmus, ypač klampo-
jančias po pažliugusį nevilties ir netikėjimo purvą, nukreip-
ti į svajingą žvaigždėtą dangų ir suvokti didžiųjų gyvenimo 
vertybių – meilės, darnos, dvasinės ramybės ir dėkingumo 
– stebuklą. 
Su šv. Kalėdomis Jus ir Jūsų artimuosius!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas Streikus

Mieli druskininkiečiai,
Džiaugiamės, kad visus šiuos metus buvote kartu 

su mumis! 
Tegu Naujieji, 2019-ieji metai, atneš į Jūsų namus 

ramybę ir meilę, šilumą ir džiaugsmą, 
o Jūsų veiklą lydi sėkmė, išmintis ir kūrybiškumas. 

Linksmų Švenčių! 

Pagarbiai, Mindaugas Kuneika

 Užsakymo Nr. MDR-PR-186-02
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Ir darbus lydi daina

Aušra Markevičiūtė

Praėjusį ketvirtadienį „Ryto“ 
gimnazijoje pavakaroti pirmo-
kus pakvietė tradicinis ren-
ginys „Ir darbus lydi daina“. 
Technologijų mokytojai Jo-
nas Dudulis ir Aušra Markevi-
čiūtė, norėdami jaunimui pri-
minti, kaip žiemos vakarus 
leido jų seneliai ir proseneliai, 
į gimnaziją pakvietė svečių: 
Viečiūnų progimnazijos tech-
nologijų mokytoją Aureliją Vi-
lūnienę, „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos technologijų moky-
toją Almantą Trainavičių, Vil-
niaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centro Druskinin-
kų filialo pedagogą Vidmantą 
Kygą ir gimnazijos tautos tra-

dicijų puoselėtojus folkloro 
ansamblį „Racilukai“. Ansam-
bio vadovei, lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojai Lina 
Dudulienei užvedus pirmą-
ją adventinę dainą „Sodai so-
dai leliumoj“, jaunimui atrodė, 
kad vakaras žada būti rimtas 
ir santūrus. Po kelių dainų, vi-
sus pakvietus į ratą, pirmokai 
nustebo, kad jų protėviai žai-
dė tokius smagius žaidimus, 
kaip, pavyzdžiui, „Totorys kal-
nais lėkė“. 

Netrukus visi pedagogai moki-
nius ir savo kolegas kvietė išban-
dyti senuosius amatus: V. Kyga 
mokinius mokė, kaip savo paties 
sukonstruotomis staklėmis išsi-
drožinėti medalį prabėgusiems 
jubiliejiniams metams atminti. J. 

Dudulis parodė, kaip savo ran-
komis nusivyti virves, A. Vilūnie-
nė pamokė prakalbinti molį ir susi-
kurti indus bei eglutės žaisliukus, 
A. Trainavičius pademonstravo, 
kaip susikurti mini stogastulpį, A. 
Markevičiūtė – kaip suverpti siū-
lą. Džiugu sulaukti mokinių susi-
domėjimo ir supratimo, kad kie-
kvienas amatas reikalauja ne tik 
rankų miklumo, bet ir įgudimo – 
viskas nėra taip paprasta. 

Vakarą vainikavo kelios an-
samblio „Racilukai“ pamokytos ir 
drauge visų sudainuotos tik dzū-
kams būdingos Advento dainos, 
padainuotos, visiems sustojus į 
bendrą ratą. Ir, regis, tuo metu visi 
tikrai pajuto tą nuostabų Advento 
metą – bendrystę, patirties ir tra-
dicijų perdavimimą ir perėmimą.

„Ryto“ gimnazijos pirmokai buvo pakviesti į tradicinį renginį „Ir darbus lydi daina“/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

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

PAVEŽĖJAI. Pigus 
važiavimas. Surinkus 
7 spaudus – 8 važia-
vimas nemokamas. 
Gerų švenčių, va-

žiuok pigiau! 

Tel.: 8 653 99907, 
8 623 99900

VšĮ „Kantri medija“ turi paramos gavėjo statusą. Nuo 2015 m. iš juridinių ir privačių 
asmenų įstaiga gauna paramą. 

2017 m. VšĮ „Kantri medija“ gavo 56 000 Eur paramą, skirtą, kaip numatoma Pa-
ramos sutartyse, išskirtinai leidybos ir platinimo išlaidoms padengti. Paramos davėjai 
– Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA 52 000 Eur, UAB „Saulės sonata“ 
3000 ir UAB „Druskininkų vandenys“ 1000 Eur. 

2018 m. gauta parama – 64 000 Eur: Paramos davėjai – UAB „Draugystės sanatori-
ja“ 2000 Eur, UAB „Harmony Holdingas“ 2000 Eur, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centras AQUA“ – 60 000 Eur.

Gauta parama yra skiriama išskirtinai leidybinėms išlaidoms ir savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ platinimui iš dalies padengti. Gauta parama jokios įtakos savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir www.manodruskininkai.lt skelbiamų publikacijų turiniui neturi.

Mieli Druskininkų krašto žmonės, turizmo srities 
darbuotojai ir kurorto svečiai,

baigiasi dar vieneri metai – lyg dar viena kelionė, susiejusi 
mus visus kasdieninių darbų ir pramogų, rūpesčių ir džiaugsmų 
verpete. Tai kelionė, kiekvieną iš mūsų praturtinusi gyvenimiš-
kąja patirtimi. Tad panaudokime šią patirtį taip, kad ir kitąmet 
galėtume puoselėti bendruomeniškumą, kūrybiškumą, entuzi-
azmą ir energiją – tai, kas šiemet mums padėjo būti drauge, 
ir ko taip reikia, įgyvendinant naujus, prasmingus sumanymus.

Nuoširdžiai sveikiname visus artėjančių gražiausių metų 
švenčių proga! Linkime, kad, siekdami užsibrėžtų tikslų, savo 
kelyje visada sutiktumėte žmonių, kurie Jus supras, pradžiu-
gins ir sustiprins. Lai ir Jūsų šeimose neblėsta jaukumas bei 
šiluma. Jaukių šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų metų!

Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centro kolektyvas



2018 m.  gruodžio 20 d.                                                       Savaitraščio  Nr. 1869

„Saulės“ mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte „Pažink valstybę“
Rita Zubienienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

mokytoja

„Saulės“ pagrindinės moky-
klos vyresniųjų klasių moki-
niai, paskatinti auklėtojų Jū-
ratės Burokienės ir Ritos 
Zubienienės, noriai įsitrau-
kė į Valstybės pažinimo cen-
tro ir Ugdymo plėtotės centro 
organizuoto projekto „Pažink 
valstybę“ įgyvendinimo vei-
klas. Projekto tikslas – stiprin-
ti mokinių politinį raštingumą 
per įvairių valstybės gyveni-
mo sričių pažinimą bei ska-
tinti jų pilietinį aktyvumą, da-
lyvaujant viešųjų valstybės 
gyvenimo reikalų svarstyme, 
aptariant aktualias regionines, 
nacionalines problemas ir jų 
sprendimo būdus. Į projektą, 
organizuotą spalio-gruodžio 
mėnesiais, įsijungė 100 akty-
vių Lietuvos mokyklų.

Pirmajame etape reikėjo pasi-
rinkti vieną iš valstybės valdymo 
sričių, suformuluoti temą ir supla-
nuoti veiklas jos nagrinėjimui bei 
rinkti informaciją. Mokiniai pasirin-
ko temą iš krašto gynybos srities, 
nusprendę, kad reikia labiau ugdy-
ti mokinių patriotinius jausmus bei 
stiprinti ryšį tarp visuomenės ir ka-
riuomenės. Ši tema pasirinkta to-
dėl, kad sudomino pati valstybės 
valdymo sritis ir galimybė pasido-
mėti kariuomenės atliekamomis 
funkcijomis, jos struktūra, iš ar-
čiau susipažinti su kariškių kasdie-
nybe, jų darbo problemomis. No-
rėjome atlikti ir švietėjišką veiklą, 
skatindami visuomenę palaiky-
ti kariuomenę. Manėme, kad mo-
kiniai turėtų daugiau žinoti, kodėl 
šaliai reikalingos karinės pajėgos 
ir kokios jos yra. Svarbu, kad kie-
kvienas mokinys suvoktų pareigą 
Tėvynei, ugdytųsi atsakomybės 
jausmą. Nusprendėme kiekvienas 
asmeniškai paieškoti informacijos 

apie krašto apsaugos sistemą Lie-
tuvoje ir sudarėme veiksmų planą.

Antrajame etape prasidėjo vei-
klų įgyvendinimas, gilinimasis į 
problemą ir bendradarbiavimas su 
vietinės valdžios institucijomis. Iš-
vykas pradėjome nuo apsilanky-
mo VSAT Varėnos rinktinės Drus-
kininkų pasienio užkardoje. Čia 
mus pasitiko užkardos vadas ma-
joras R. Birvinskas, majoras D. 
Čebatorius ir kiti pareigūnai. Mo-
kiniai supažindinti su VSAT atlie-
kamomis funkcijomis, parodytas 
filmukas apie pasieniečių darbo 
kasdienybę, jų naudojamą įrangą 
bei technines priemones. Pažiū-
rėję per stebėjimo kameras, kaip 
užfiksuojami valstybės sienos pa-
žeidimai, mokiniai turėjo galimy-
bę pamatyti ir palaikyti rankose 
visus ginklus, naudojamus tarny-
boje – pradedant senesnės kartos 
pistoletais ir baigiant moderniais 
amerikietiškais lygiavamzdžiais 
ar ginklais su holografiniu taikikliu. 
Buvo įdomu pamatyti ir privers-
tinio stabdymo priemonę – „ežį“, 
naktinio matymo prietaisus ir kitą 
pasieniečių amuniciją. Susitikime 
su mokiniais dalyvavo ir kinologai 
su tarnybiniais šunimis. Visiems 
labai patiko stebėti, kaip išmoky-
ti belgų aviganiai stebėtinai grei-
tai ir paklusniai atlieka visas ko-
mandas, ir taip gali padėti saugoti 
valstybinę sieną ar sulaikyti pažei-
dėjus, ieškoti draudžiamų daiktų, 
narkotikų ar sprogmenų. Ši išvy-
ka buvo puiki pilietiškumo pamo-
ka mokiniams, leidusi pamatyti, 
kaip atsakingai dirba pareigūnai, 
budintys prie visų Lietuvos sienų 
ir taip užtikrinantys krašto ramybę 
ir saugumą. 

Aktyviai dalyvavome tradici-
niuose Kariuomenės dienos ren-
giniuose mokykloje – susitikime 
su KASP Dainavos apygardos ka-
riais savanoriais, jų organizuotuo-
se praktiniuose užsiėmimuose, 
paskaitose apie kariuomenės is-

toriją, struktūrą, kario charakterio 
savybes. Taikliausio šaulio varžy-
bose buvo apdovanoti M. Aleš-
kevičius ir I. Janavičius. Piešinių 
konkurso „Lietuvos karys“, skirto 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
100-mečiui, tarp nugalėtojų pami-
nėti I. Kochanskaitė, A. Vikniūtė ir 
L. Jasionis.

Džiaugėmės ir puikia galimy-
be atlikti švietėjišką veiklą. Pradi-
nukams 10 klasės mokinys G. Ja-
nukevičius kartu su mokytoju A. 
Trainavičiumi, priklausantys šau-
lių organizacijai, pristatė šios ci-
vilinės sukarintos organizacijos 
veiklą. Mokinukai, susižavėję, ap-
žiūrinėjo šaulių uniformą, įdėmiai 
klausėsi pasakojimo apie tai, kiek 
yra šaulių Druskininkuose, ką jie 
veikia, kokiuose žygiuose ir mo-
kymuose dalyvauja. Galbūt ateity-
je kurie nors iš mūsų mažųjų ben-
druomenės narių taip pat panorės 
tapti savanoriais šalies gynėjais?

Tęsdami pažintines projekto vei-
klas, mokiniai turėjo unikalią gali-
mybę apsilankyti Karinių jūrų pa-
jėgų karo laivų flotilėje Klaipėdoje. 
Nepabūgusius ilgos kelionės ir 
ankstaus ryto vėsos, uoste pasiti-
ko įspūdingi karo laivai ir jų sve-
tinga įgula. Čia sužinojome, kiek 
ir kokių Lietuvoje yra karinių laivų, 
kam jie skirti, kaip vykdo užduotis, 
kur ir kokiose dalyvauja pratybo-
se ir kokias kitas atlieka funkcijas, 
kiek įgulos narių aptarnauja lai-
vus. Apžiūrėjome laivus „Skalvis“, 
„Sūduvis“ ir „Sėlis“. Karo jūreiviai 
apie kiekvieną iš jų išsamiai pa-
pasakojo ir aprodė kiekvieno denį, 
vairinę, turimus ginklus, pabūklus, 
robotus, kurie nuleisti į vandenį 
nugabena sprogmenis prie aptiktų 
minų ir taip jas, laivui atsitraukus į 
saugų atstumą, galima sunaikinti. 
Sužinojome, kad slenkančiu gra-
fiku, vienas iš karo laivų visada 
būna koviniame budėjime ir, rei-

kalui esant, bet kurią minutę yra 
pasirengęs išvykti į karo veiksmų 
zoną. Įdomu buvo ir tai, kad karo 
laivai ne tik saugo Lietuvos van-
denis, bet ir gelbėja žmones jū-
roje, žvejų laivus, gesina gaisrus 
laivuose. Pabuvoję čia, kur egzis-
tuoja griežta disciplina ir kiekvie-
nas karo jūrininkas puikiai žino 
savo pareigą Tėvynei, dar kar-
tą įsitikinome, kad ir kiekvienas iš 
mūsų turime gerai atlikti savo par-
eigas namie, mokykloje, o tuo pa-
čiu ir Lietuvai.

Gruodžio 4 d. vykome į Vilnių 
pristatyti savo projektinę veiklą. 
Spėjome apsilankyti ir moder-
niame Valstybės pažinimo cen-
tro muziejuje, susipažinome su 
ekspozicija, skirta Lietuvos 100- 
mečiui paminėti. 

Ugdymo plėtotės centro organi-
zuotame renginyje Vilniaus įgu-
los Karininkų ramovėje dalyvavo 
Krašto apsaugos ministerijos at-
stovai, o nagrinėjamų problemų 
rezultatus pristatinėjo mokiniai iš 
13-os šalies mokyklų: Vilniaus, 
Kauno, Visagino, Šilutės, Vilka-
viškio ir kitų. Smagu pasidžiaug-
ti, kad mūsų mokiniai K. Varnely-
tė, I. Janavičius ir L. Kamštaitis, 
kuriems pasiruošti padėjo ir P. Vi-
sockytė, šauniai ir drąsiai pristatė 
vykdyto projekto veiklas, vaizdžiai 
pademonstravo, ką sužinojo, kaip 
įgyvendino savo veiksmų planą ir 
kokias padarė išvadas.

Projektas buvo įdomus ir nau-
dingas tuo, kad mokiniai daug su-
žinojo apie krašto gynybą iš ar-
čiau, įgijo neįkainojamos patirties, 
suvokė, koks svarbus yra kiekvie-
no šalies piliečio indėlis, dalyvau-
jant viešųjų valstybės gyvenimo 
reikalų svarstyme. Mūsų dar lau-
kia baigiamasis projekto rengi-
nys, kurio metu bus padėkota pro-
jekte dalyvavusioms mokykloms, 
veiklas įgyvendinusiems moki-
niams, jų mokytojams ir projekto 
koordinatoriams. 

„Saulės“ mokyklos mokiniai K. Varnelytė, I. Janavičius ir L. Kamštaitis pristatė vykdyto 
projekto veiklas, vaizdžiai pademonstravo, ką sužinojo, kaip įgyvendino savo veiksmų pla-
ną ir kokias padarė išvadas/Jūratės Burokienės nuotrauka

Jaunųjų „Saulės“ futbolininkų triumfas
Lietuvos olimpinio festivalio 

mergaičių 5x5 futbolo varžybo-
se geriausiai pasirodė ir pirmą-
ją vietą iškovojo „Saulės“ mo-
kyklos futbolininkės (vadovas 
Vytautas Kapčius). Jos, įveiku-
sios Leipalingio (2:0) bei „At-
gimimo“ (6:5) komandas, iško-
vojo teisę dalyvauti Lietuvos 
olimpinio festivalio zoninėse 
varžybose. 

Alytuje surengtose zoninėse 
futbolo varžybose „Saulės“ pa-
grindinės mokyklos futbolininkės 
sutriuškino Alytaus „Šaltinių“ mo-
kyklos (4:0); Alytaus rajono (3:0) 
bei Varėnos „Ryto“ progimnazijos 
(4:1) komandas ir pateko į tarpzo-
nines geriausių 12 komandų var-
žybas. Daugiausia įvarčių (6) pel-
nė Viktorija Gylytė.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
sporto salėje organizuotose ber-
niukų Lietuvos olimpinio festivalio 
5x5 futbolo tarpmokyklinės varžy-
bose geriausiai sekėsi „Saulės“ pa-
grindinės mokyklos futbolininkams 
(vadovas V. Kapčius), kurie nuga-
lėjo „Atgimimo“ (14:2) bei Leipalin-
gio (10:4) komandas ir iškovojo tei-
sę dalyvauti zoninėse varžybose.

Šalčininkuose surengtose zoni-
nėse varžybose jaunieji „Saulės“ 
futbolininkai, nugalėję Šalčininkų 
mokyklos (3:1) bei Varėnos „Ryto“ 
progimnazijos (10:2) komandas, pa-
teko į Lietuvos olimpinio festivalio 
(16) komandų tarpzonines varžy-
bas. Daugiausiai įvarčių komandai 
(18) pelnė Gustas Tamoševičius.

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos informacija

Jaunieji „Saulės“ futbolininkai pateko į Lietuvos olimpinio festivalio komandų tarpzonines 
varžybas/Donato Savulionio nuotrauka

Alytuje organizuotose zoninėse futbolo varžybose „Saulės“ pagrindinės mokyklos futbo-
lininkės sutriuškino visas varžoves/Donato Savulionio nuotrauka

Atvirų durų diena

Artėjančių švenčių belaukiant, 
Druskininkų krašto gyventojai 
turėjo galimybę pasirūpinti savo 
sveikata. Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biu-
ras (VSB) kartu su diabeto klubu 
„Atgaja“ gruodžio 17 d. organi-
zavo Atvirų durų dieną. Atvyku-
sieji į Druskininkų savivaldybės 
VSB galėjo pasimatuoti arteri-
nį kraujo spaudimą, pasidaryti 
gliukozės ir cholesterolio kiekio 
kraujyje tyrimą. Taip pat visuo-
menės sveikatos specialistai vi-

siems norintiems atliko kūno 
masės analizę ir teikė rekomen-
dacijas sveikatos stiprinimo iš-
saugojimo klausimais. Druski-
ninkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras dėkoja renginio 
partneriams – Druskininkų pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
trui bei Druskininkų diabeto klu-
bui „Atgaja“.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Atvykusieji į Druskininkų savivaldybės VSB galėjo pasimatuoti arterinį kraujo spaudi-
mą, pasidaryti gliukozės ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimą/Druskininkų savivaldybės 
VSB archyvo nuotrauka
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Pasisemti patirties –  į Kauno Panemunės pradinę mokyklą
Virginija Žėkaitė,
„Atgimimo“ mokyklos direktorės 

pavaduotoja ugdymui

Norėdami tobulinti savo moky-
klą, ieškome naujovių ir įdomių 
patirčių, dalyvaudami įdomiame 
„Lyderių laikas 3“ projekte. Dar 
spalio pabaigoje mūsų savivaldy-
bės atstovai lankėsi Kauno ugdy-
mo įstaigose ir kiekvienoje atrado 
įdomių patirčių. Kai kuriuos ben-
druomenę vienijančius aspektus 
pritaikėme greitai. Mums labai 
patiko Kauno Panemunės moky-
klos Kalėdų karnavalai, suburian-
tys tėvelių bendruomenes klasė-
se. Ir jau šiais metais iniciatyvūs 
mūsų mokyklos pirmokų tėvai įsi-
jungė į klasių vaidinimus ir savo 
vaikus nudžiugino smagiais pasi-
rodymais scenoje bei užburiančia 
kalėdine nuotaika.

Susidomėję Kauno Panemunės 
pradinės mokyklos veikla, šios 
mokyklos mokytojų pranešimais 
seminaruose, įdomiai išspęsta pa-
talpų didinimo problema, pastatant 
trečiąjį mokyklos aukštą, lapkri-
čio 29 d. didelė grupė „Atgimimo“ 
mokyklos pradinių klasių mokyto-

jų ir specialistų važiavome į sve-
čius. Pedagoges iš Druskininkų 
šiltai sutikusi mokyklos direktorė 
Virginija Rupainienė supažindino 
su mokyklos veikla, išskirtinėmis 
naujomis erdvėmis, pasidalijo 
kompiuterinės klasės, bibliotekos 
ir kitų patalpų panaudojimo ugdy-
mo procese galimybėmis.

Kauno Panemunės mokykla iš-
siskiria ypatingu jaukumu, inova-

tyviu interjeru ir aprūpinimu, pri-
taikytu šiuolaikinio pradinuko 
sėkmingam ugdymui. Mūsų mo-
kyklos mokytojas ypač žavėjo di-
delis erdvus kiemas su sporto 
aikštynais, lauko klasėmis ir net 
savu daržu, atskiros sporto ir kon-
ferencijų-šokio salės, muzikos 
ugdymui skirtos erdvės ir šiuolai-
kiška įranga, kompiuterinė klasė, 
unikali dailės studija.

Labai patiko pradinukų klasės: 
didelės erdvės, integruoti poilsio 
ir žaidimų kampeliai, asmeninės 
mokinių spintelės ir kiekvienam  
vaikui skirtas atskiras „atsisėdu-
kas“, išmaniosios mokytojų darbo 
vietos. Ypatinga ir savita bibliote-
ka, suskirstyta į atskirus skaitymo 
kampelius, žaidimų vietas, į ku-
rias pertraukų metu ateina vaikai, 
norintys paskaityti ar pabendrau-

ti, pabūti ramiai. Mokiniai patys 
siūlo veiklas, kurias galima būtų 
rengti bibliotekoje. Bibliotekininkė 
sistemingai dalyvauja mažųjų ug-
dymo procese: parenka medžia-
gą pamokoms, pagal suderintą 
programą moko pirmokus skaity-
ti, kartu su vaikais kuria integruo-
tus skaitymo renginius, netradici-
nes priemones. 

Susipažinę su mokyklos erdvė-
mis, mokytojos stebėjo pamokas: 
IT kabinete lietuvių kalbos pamo-
ką ketvirtokams ir integruoto ug-
dymo veiklas pagal pradinio ug-
dymo „Vaivorykštės“ programą 
pirmoje klasėje. 

Metodinės dienos pabaigoje su-
rengtame veiklų aptarime abie-
jų mokyklų pedagogės pasidalijo 
patirtimi, kalbėjo apie mokinių ug-
dymosi ir vertinimo sistemą, tėvų 
įtraukimą į bendruomenės gyve-
nimą. Nauja patirtis, puikūs įspū-
džiai, pokalbiai su kito miesto pe-
dagogais įžiebė diskusijas apie 
pokyčių galimybes savoje moky-
kloje, apie kūrybišką erdvių pa-
naudojimą kitaip, apie mokinių 
ugdymo būdus siekiant vieno tiks-
lo – kokybiško rezultato.

Kauno Panemunės pradinėje mokykloje apsilankę „Atgimimo“ mokyklos mokytojos pasisėmė įdomių patirčių/„Atgimimo“ mokyklos ar-
chyvo nuotrauka

Projekte dalyvavę antrokai išmoko plaukti
Druskininkų sporto centras 

šiemet vykdė projektą „Moko-
mės plaukti ir saugiai elgtis 
vandenyje“. Rugsėjo-gruodžio 
mėnesiais užsiėmimai organi-
zuoti Druskininkų sveikatinimo 
ir poilsio centre AQUA. Projekto 
įgyvendinimui Kūno kultūros 
ir sporto rėmimo fondas šiais 
metais skyrė 7000 Eur. Prie šio 
projekto vykdymo prisidėjo ir 
Druskininkų savivaldybė, ap-
mokėdama pedagogams dalį 
darbo užmokesčio, Leipalingio 
mokinių vežiojimo į plaukimo 
užsiėmimus, projekto viešinimą. 
Projektas tęstinis – vykdytas 
jau trečius metus. Jį numatoma 
vykdyti ir ateinančiais metais.

Projekte dalyvavo 190 Druski-
ninkų savivaldybės antrų klasių 
mokinių, kurie buvo suskirstyti į 17 
grupių, jiems buvo skirtos 374 va-
landos plaukimo pamokų. Projekte 
taip pat dalyvavo Druskininkų savi-
valdybės bendrojo ugdymo moky-
klų kūno kultūros mokytojai Jonas 
Jazepčikas, Povilas Žarnauskas, 
Aivaras Rudzinskas, Aleksandras 
Draginas, Aurimas Gudaitis, kurie 
mokė vaikus plaukti.

Visi projekte dalyvavę vaikai 22 
valandų trukmės programoje įgijo 
plaukimo įgūdžių.

Projekto tikslas kuo daugiau 
savivaldybės mokinių išmokyti 
plaukti, saugiai elgtis vandenyje 
ir prie vandens, o taip pat skatinti 
savivaldybės vaikų fizinį aktyvumą, 
stiprinant sveikatą ir gerinant jų fi-
zinį pasiruošimą. Baseinas – vieta, 
kurioje mokiniai mokomi plaukti, 
susipažįsta su saugaus elgesio 
vandenyje taisyklėmis, mokosi 
įvertinti savo fizines galimybes 
konkrečiose situacijose. Vanduo 
yra gera terpė vaikams sveikai 
augti: čia jie grūdinasi, formuoja 
higienos įpročius, lavina kūną ir 
protą. Projektas padės išsiug-
dyti gyvybiškai svarbius plaukimo 

įgūdžius, suteiks saugaus elgesio 
vandenyje ir prie vandens žinių, 
sudarys sąlygas mokytis plaukti 
įvairių socialinių sluoksnių ir spor-
tinių gabumų vaikams.

Projektą „Mokomės plaukti ir 
saugiai elgtis vandenyje“ pa-
lankiai įvertino ir plaukti išmo-
kusių „Atgimimo“ mokyklos 
antrokų tėveliai: 

Agnė Gaidamavičienė, 2c kla-
sės mokinio Martyno mama: 
„Plaukimo programa išties reika-
linga ir naudinga, mano sūnus turėjo 
vandens baimę, nerimavo, kaip jam 
seksis, kai nebus šalia tėvų. Tačiau, 
trenerių padedamas, vaikas ne tik 
susidraugavo su vandeniu, bet iš-
moko nardyti ir plaukti. Labai svar-
bus palaikymas, padrąsinimas ir 
pagyrimas, kad viskas pasiseks, jog 
nereikia bijoti, ir plaukti tikrai išmoks. 
Tokia galimybę pasinaudojo dau-
guma klasės mokinių, tėveliai patys 
kiekvieną kartą organizavosi vaikų 
pavėžėjimą į baseiną, atsakingai 
žiūrėjo į tai, kad mokiniai dalyvautų 
visose plaukimo pamokose.“

Asta Dyburienė, 2a klasės mo-
kinės Barboros mama: „Mano, 
kaip mamos, nuomone, suteikta 
galimybė mokytis plaukioti Drus-
kininkų vandens parke kūno kul-
tūros pamokų metu vaikams buvo 
itin naudinga ne tik fiziškai, bet ir 
psichologiškai. Vaikučiai vandens 
parke atrodė labai laimingi, atsi-
palaidavę, žaismingi. Manau, šios 
pamokos leido vaikams jaustis 
visiškai kitaip, nei mokyklos pa-
talpose. Tai puiki priemonė lavinti 
vaiko atsakomybę ne tik už save, 
bet ir už kitus. Mano dukra bijo-
davo net susirgti, kad tik nepra-
leistų baseino!“

Elena Milickienė, 2b klasės 
mokinės Gretos mama: „Labai 
norėčiau padėkoti už nuostabias 

plaukimo pamokėles. Labai gaila, 
kad jos taip greitai prabėgo. Būtų 
labai smagu, kad tokių veiklų būtu 
kuo daugiau, nes iš tiesų vaikams 
labai patiko, džiaugdavosi kie-
kviena akimirka. Grįžę i namus, 
visada pasakodavo, jog išmoko 
plaukti ar pačiuožinėti nuo kalnelių. 
Esu labai dėkinga.“

Aušra Bagdonavičienė, 2b 
klasės mokinio Mariaus mama: 
„Mūsų klasės mokiniai ir jų tėve-
liai ypatingai džiaugiasi suteikta 
galimybe lankyti nemokamas 
plaukimo pamokas. Beveik pusę 
mokslo metų kartą per savaitę tru-
kusios treniruotės suteikė puikią 
progą išmokti plaukti to dar ne-
mokantiems, o labiau patyrusiems 
plaukikams – patobulinti savo 
įgūdžius, išmokti naujų technikų. 
Džiaugiamės, jog Druskininkų 
kurorto infrastruktūra (treniruotės 
vyko Druskininkų vandens parko 
erdvėse) išnaudojama tikslingai 
– jaunųjų bendruomenės narių fi-
ziniam ugdymui. Dėkojame patyru-
siems ir kantriems treneriams, mo-
kyklos pedagogams, lydėjusiems 
mokinius į treniruotes. Tikimės, jog 
tokios programos bus vykdomos ir 
toliau bei suteiks galimybę tobulėti 
jauniesiems druskininkiečiams.“

Sandra Zajančkauskaitė-Gu-
daitienė 2d klasės mokinės 
Smiltės mama: „Džiaugiamės, 
turėję tokią galimybę mokytis 
plaukti. Dukra išmoko plaukti, tapo 
drąsesnė. Esame labai dėkingi 
mokytojams, kurie vaikams dė-
mesingi ir supratingi. Pačiai teko 
stebėti kelias plaukimo pamokas 
– esu tik geriausios nuomonės ir 
apie mokytojus, ir apie programą. 
Manau, ji pasiteisino ir labai reika-
linga ateinančioms kartoms.“

Druskininkų sporto centro 
informacija

Druskininkų vandens parko baseine mokiniai buvo mokomi plaukti, susipažino su sau-
gaus elgesio vandenyje taisyklėmis, mokėsi įvertinti savo fizines galimybes konkrečiose 
situacijose/Algimanto Baranausko nuotraukos
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Užuojautos
Kodėl nelaimės niekad nesibeldžia,

kiek sielvarto išvengtume tada.
Paėmusios tai, ką turi brangiausia,

išeina, o mums lieka tuštuma.

Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Kiaulevičių, 
netekus mylimo brolio. 

Druskininkų Trečiojo amžiaus 
universiteto klausytojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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
Gruodžio 21d. 16 val. 

Literatūrinė popietė vaikams „Po 
sniegu, po sniegu miega pasaka 
vaikų“, skirta Knygų Kalėdoms 

(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 22 d. 16 val. Kakavos 
popietė. Sniego senio programa 

„Paslaptingosios durys“, VšĮ 
„Gamtos ateitis“ programa 
vaikams „Kaip vėjas mišką 

nuo šiukšlių gelbėjo“, Kalėdų 
senelio paštas ir susitikimas su 

Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, 
Vilniaus al. 24)

Gruodžio 26 d. 16 val. 
Šventinis koncertas „Meilės 

burtai Paryžiuje“. Bilieto kaina 
10 Eur. Daugiau informacijos: 

www.druskininkukulturoscentras.
lt („Grand SPA Lietuva“ 

konferencijų salė „Nemunas“)

Gruodžio 28 d. 15.30 val. 
Tradicinės druskininkiečių 

menininkų kūrybos parodos 
„1“ pristatymas (Druskininkų 

savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 28 d.19 val. 
Šventinis vakaras „Švęskime 

drauge“. Jūsų laukia 
nuotaikinga muzika su DJ 
Povilas VA, pramogos ir 

žaidimai. Ateikite pabūti drauge 
ir nuotaikingai švęsti 100-

ečio Kalėdas! Renginys – prie 
staliukų, vaišės – suneštinės. 
Informacija ir registracija tel. 
8 620 25161. Organizatoriai 

– Leipalingio bendruomenė ir 
Laisvalaikio salė (Leipalingio 

laisvalaikio salėje, Alėjos g. 3) 

Gruodžio 30 d. 19 val. Senųjų 
metų palydų koncertas su 

Valstybiniu Vilniaus kvartetu. 
Programos svečiai: Guoda 
Gedvilaitė (fortepijonas), 

Arnoldas Gurinavičius 
(kontrabosas) (Mokymo centras 

„Dainava“, Maironio g. 22)

Gruodžio 31 d. 23.45 val. 
Naujųjų metų sutiktuvės prie 

miesto eglės
00.15 val. Šventinis fejerverkas 

(Pramogų aikštėje, Vilniaus al. 24)

Parodos
Druskininkų „Atgimimo“ 

mokyklos mokytoja J. Kygienės 
7- 8 klasių mokinių darbų paroda 
„Nuotaikų labirintai“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, 

V. Kudirkos g. 13)

VIII-oji Lietuvių tekstilės meno 
bienalės paroda „(At)Kurti“ (V. K. 

Jonyno galerija,Turistų g. 9) 

Japonijos pluoštinio meno paroda 
„Pynimas“ (M. K. Čiurlionio 

memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Alfonso Šuliausko kūrybos 
darbų paroda (Druskininkų 

savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Įmonė, plečianti veiklą 
Druskininkuose, ieško 
naujų komandos narių:
 barmenų (-ių)-padavė-

jų, virėjų. 
Tel. 8 670 22226

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai 
užjaučiame Juliją Vasiliauskienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Gediminui Stonkui dėl Mamytės mirties.

Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.

UAB „Druskininkų vandenys“ 
kolektyvas

Skaudžios netekties valandą, mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Zitą Kaušauskienę.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos...

Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Markevičienę 
dėl mylimos mamytės mirties.

Bendradarbiai

Mirus Liudmilai Burčenko, 
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius. 

Liškiavos g. 19 namo gyventojai

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu (Pramonės g.5 
Druskininkai), pristatymas ir prijungimas prie prietaiso 

Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano 
dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš 

karto. Tel. 8 605 44445

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, išsiplėtu-

sios kraujagyslės, šalinamos karpos
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra

Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspedito-
riams. Tel. 8 687 93693
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Aptartos švietimo sistemos aktualijos ir naujienos
Į posėdį susirinkę Savivaldybės 

meras Ričardas Malinauskas, 
Administracijos vadovai, Švieti-
mo skyriaus vedėja Diana Brown 
aptarė Savivaldybės švietimo sis-
temos aktualijas. Posėdžio metu 
pristatytos naujienos ir nuveik-
ti darbai, savivaldybės mokyklų 
bei lopšelių-darželių veiklos ana-
lizė, patirtys ir projektai. Posėdžio 
pradžioje Savivaldybės meras ir 
administracijos vadovai pasveiki-
no naująją Švietimo skyriaus ve-
dėją Diana Brown, palinkėjo jai 
sėkmės, einant naujas pareigas.

Švietimo skyriaus vedėja D. 
Brown susirinkusiems prista-
tė nacionalinio švietimo projekto 
„Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo 
patirtį savivaldybėje. Pasidžiaug-
ta, kad projekto metu įgyvendin-
ta daug veiklų, kurios mokyklų 
vadovams ir pedagogams sutei-
kė galimybę patobulinti profesi-
nes kompetencijas. Tai projektas, 

kurio metu investuojama į profesi-
nį žmonių, dirbančių švietimo sri-
tyje, tobulėjimą: švietimo skyriaus 
specialistai, mokyklų direktoriai ir 
pavaduotojai dalyvavo neforma-

liose studijose „Švietimo lyderys-
tė“, kūrybinės komandos nariai 
vyko į stažuotes Lietuvoje (Klai-
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžy-
je,  Kaune) ir užsienyje (Lenkijoje, 

Čekijoje, Vokietijoje, Suomijoje, 
Estijoje). Organizuoti 6 mokyklų 
lyderystės iniciatyvų renginiai, 
kuriuose jau dalyvavo 560 žmo-
nių. Labiausiai dalyviams įsiminė 
susitikimai su verslo konsultantu 
S. Jovaišu, emocinio intelekto la-
vinimo trenere N. Maraziene, lek-
tore L. Laurinčiukiene.

Tačiau pagrindinis projekto ir 
savivaldybės kūrybinės koman-
dos darbas – švietimo pokyčio vi-
zijos 2019 m. kūrimas. Po dau-
gelio diskusijų, pokalbių mokyklų 
bendruomenėse, buvo pasirinkta 
aktuali tema – pasitikėjimu grįs-
tas bendradarbiavimas, motyvuo-
jantis mokytojus gerinti vaikų pa-
siekimus ir savijautą mokykloje. 
Suplanuota ir mokyklose jau da-
bar įgyvendinama 10 naujų inici-
atyvų: įvairios pedagogų savitar-
pio pagalbos grupės, pedagogų 
praktinių dirbtuvių organizavimas, 
savaitiniai pasitarimai su darbuo-

tojais, valanda su direktore, kura-
toriaus diena įstaigoje, tėvų įtrau-
kimo programos, švietimo įstaigų 
vadovų pietūs, neformalaus ben-
dravimo skatinimas, idėjų bankas 
ir kitos. Tikimasi, kad tai skatins 
pasidalytąją lyderystę mokyklo-
se – mokytojus, mokinius bei jų 
tėvus labiau įtrauks ir į sprendi-
mų priėmimo, ir į įgyvendinimo 
procesus, kurs draugišką aplin-
ką. O svarbiausia tai, kad visos 
šios priemonės leis pagerinti mo-
kinių pasiekimus ir savijautą mo-
kykloje.

Pasitarimo metu savivaldybės 
vadovai aptarė ir kitas švietimo 
aktualijas – ikimokyklinio ugdymo 
paslaugų plėtrą, specialiųjų po-
reikių mokinių ugdymą, pedago-
gų darbo sąlygų gerinimą, ugdy-
mo priemonių poreikį.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Švietimo skyriaus vedėja D. Brown su Savivaldybės vadovais aptarė švietimo sistemos 
aktualijas/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Tavo didžiausias lobis yra Die-
vas. Broliai seserys, mes laukia-
me Kristaus – Dievo Sūnaus – gi-
mimo šventės. Ji ateina pas mus, 
kad pripildytų mūsų gyvenimą, 
kad mus pradžiugintų, kad mus 
padarytų laimingus. Jeigu jį pri-
imsime, jeigu būsime jo pilni, ti-
krai būsime svarūs ir mūsų nenu-
pūs gyvenimo vėjai, ir mums bus 
nebaisi laikų pabaigos vėtyklė. 
Mes nebūsime nublokšti šalin tar-
si pelai vėjyje, bet galėsime gul-
tis į Dievo karalystės aruodą tar-
si kviečiai, davę šimteriopą derlių. 
Tad palaimintos visiems Kristaus 
gimimo šventės! Tegu gimęs Die-
vo Sūnus pripildo jūsų širdį!“

Gerdašių Švč. M. Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo parapi-
jos klebonas, Liškiavos Švč. 
Trejybės parapijos klebonas, 
kun. Jonas Cikana: „Šventes 
švęski! Randame tokį seną ra-
ginimą. Kodėl gi žmogui reikia 
šventes švęsti? Ir kas tos šven-
tės, kam jos žmogui reikalingos? 
Pati šventės sąvoka slepia štai to-
kią reikšmę: tai iškilmių diena ku-
rio nors žymaus įvykio atminimui 
ir kartu – tai ne darbo, poilsio die-

na. Šventės mus ragina išgyven-
ti džiaugsmą, kurį mums atneša 
tas primenamas įvykis. Kalėdos: 
kas tai per šventė? Pati sąvoka 
šventės įvykio esmės nenusako, 
nes tai nėra lietuviškos kilmės žo-
dis. Ši šventė yra susieta su lai-
ko tėkme, kurią išgyvena žemė 
santykyje su saule, bet juk tai tik 
senos pagonių šventės išgyve-
namas džiaugsmas, kai žmonės 
prasidėjus rudens ir žiemos tam-
siajam periodui pasiilgsta saulės 
ir šviesos. Ir šiąja prasme mūsų 
laikų žmonės, sakyčiau, perne-
lyg dievobaimingi, kaip randami 
Atėnų gyventojai, prieš pora tūks-
tantmečių, juos aplankius apašta-
lui Pauliui. Kodėl taip sakau? To-
dėl, kad šios šventės šventimas 
išsitęsiąs į viso mėnesio šventi-
nį laikotarpį ar net daugiau. Bet 
mes Lietuvoje ir visame pasauly-
je jau seniai ne pagonys, nors ir 
paskutinieji Europoje priėmėme 
Krikštą. Kalėdų šventimas šian-
dien toks ankstyvas ir taip ištemp-
tas ne dėl mūsų religinių jausmų 
saulei ar Jėzui Kristui, kurio gi-
mimą kartu švenčiame. Jis skir-
tas visai kitam „dievui“, ir tai la-
bai taikliai nusako Vikipedija: 

„Šiuolaikiniame pasaulyje Kalė-
dos tapo ekonomiškai itin svar-
bia švente, susieta su dovanų pir-
kimu ir dovanojimu.“ Tai pinigų 
dievo ilgoji šventė. Ir man labai 
skauda dūšią, kad iš mano vai-
kystės prisiminimų pavogė šven-
tinį eglutės puošimą Kūčių vaka-
rą ir ją ištrėmė net į priešadventinį 
laiką, kartu ir jį norėdami išplėšti 
iš žmogaus širdies. O juk Adven-
tas turėtų mums padėti pasiruoš-
ti, papuošti visų pirma širdis, po to 
eglutės Kristaus gimimo šventei, 
o jei jau labai norite ir saulės grį-
žimo šventei, nes Kristus jos vie-
tą teisėtai užėmė, jis yra Pasau-
lio Šviesa.

Kodėl turėtume džiaugtis Jė-
zaus gimimu ir visi jį minėti, ir net 
tam paminėjimui ruoštis? Nori-
me tai pripažinti ar ne, bet bū-
dami žmonės ir suprasdami, kad 
nesame savos egzistencijos pa-
grindas, pripažįstame kažką, kas 
lėmė mūsų atsiradimą, ir tai yra 
religijos apibrėžimas. O čia ne-
begrįžkim į tamsybės laikus, pa-
gonijos praktikas, būkime moder-
nūs, remkimės patikrinta praktika, 
tūkstančių tūkstančiais liudytojų, 
kurie šiai tiesai paliudyti yra nepa-

gailėję atiduoti net pačią didžiau-
sią dovaną, savo gyvybę, o šioji 
tiesa dar yra ir apreikšta. Jėzaus, 
Dievo sūnaus ir žmogaus sūnaus 
paliktas gyvenimo pavyzdys, už-
tvirtintas drauge su juo gyvenu-
sių patirtimi ir liudijimais, palietė 
ir mano gyvenimą, pakeisdamas 
požiūrį į jį, taip turi paliesti ir jūsų 
gyvenimus. 

Jėzus Kristus šiandien mus 
kviečia per religinę patirtį sutikti Jį 
ir kartu su švęsti Jo gimimo die-
nos minėjimą. Nešvęskime Kalė-
dų vieni, jis yra pažadėjęs: „Kur 
du ar trys susirinks mano vardu, 
ten ir aš esu su jumis.“ Tad sau 
ir kitam padovanokime nuostabią 
Kalėdų dovaną: prie Kūčių stalo ir 
Kristaus gimimo šventę švęskime 
kartu su Juo.“

Leipalingio Švč. M. Marijos 
Ėmimo į dangų parapijos kle-
bonas, kun.  Paulius Marčiulio-
nis: 

„Nueinantieji metai buvo išskirti-
niai tuo, kad mūsų tėvynę, Lietu-
vą aplankė Popiežius Pranciškus. 
Man tai iš tiesų buvo svarbiausias 
metų akcentas. Džiaugiuosi, kad 
su parapijos žmonėmis kartu ga-

lėjome nuvykti ir išgirsti jo žodį, 
pamokymus. Neabejoju, kad Lie-
tuvos žmonių širdyse Popiežiaus 
Pranciškaus žodžiai įsiminė il-
gam, įnešė viltį, dvasiškai susti-
prino. Jis nedaug šalių, tautų yra 
aplankęs, ir tikiu, kad aplankyti 
Lietuvą jis norėjo iš visos širdies, 
be jokios išskirtinės progos. Tuo 
pradžiugino tikinčiųjų bendruo-
menę, daugybę Lietuvos žmonių. 

O mes ar neturėtume daugiau 
laiko skirti savo artimiesiems, 
branginamiems žmonėms ir vi-
siems, kurie gal stokoja dėmesio, 
žmogiškosios šilumos? Šventi-
niu laikotarpiu linkiu, kad vieni ki-
tiems skirtume daugiau laiko, ap-
lankytume tuos, kurių galbūt ilgai 
nelankėme: dovanokime savo 
laiką dalindami save, tai suteikia 
dvasinės stiprybės ir tikrosios 
laimės. Artėjančių švenčių pro-
ga linkiu ir kitąmet visiems eiti vis 
tobulesniu, gražesniu savo keliu. 
Lai Dievo meilė, išmintis, darnus 
tarpusavio buvimas ir supratimas 
visus suartina, o ateinantieji me-
tai tebūnie kūrybingi, prasmingi ir 
dvasingi.“

Parengė Ramunė Žilienė

Su Kalėdų šviesa – iš širdies į širdįatkelta iš 1 psl.

Parodoje Kaliningrade – 142 kūriniai, šiuolaikinių menininkų skirti Lietuvos sukakčiai
Kaliningrado apskrities vaiz-

duojamojo meno muziejuje ati-
daryta paroda „LDS 100-mečio 
kolekcija 2018“, kurioje savo 
darbus eksponuoja įvairių kar-
tų šiuolaikiniai Lietuvos dai-
lininkai, tapytojai, grafikai, 
skulptoriai. Parodoje Kalinin-
grade – 142 kūriniai, šiuolaiki-
nių menininkų skirti Lietuvos 
sukakčiai. Tarp beveik pusšim-
čio kūrėjų, kurie gruodžio 6 
dieną pristatė savo darbus Lie-
tuvos vaizduojamąjį meną re-
prezentuojančioje parodoje – ir 
trys druskininkiečio Vidmanto 
Vėlyvio tapybos darbai.

– Kodėl savo gyvenimą susie-
jote su menu?

– Tapyba yra pati tikriausia 
mano esybės išraiška. Beje, ma-
nyje ilgai kovojo jėgos: kur pa-
sukti savo gyvenimą? Buvau ais-
tringas gamtininkas, zoologas, 
prof. Tado Ivanausko gerbėjas, 
bet kartu labai traukė dailė, mu-
zika, žodžiu, menas. Nugalė-
jo meno mūzos. Nors vaikystėje 
savo šviesios atminties seneliui – 
šeimoje jį vadindavome Diedeliui 

– vis sakydavau, kad „būsiu kos-
monautas“, piešti, tapyti irgi pra-
dėjau labai anksti, nuo mažumės. 
Iki šių dienų išsaugojau savo tuo-
mečių „menų“ pavyzdžių: kele-
tą namų bibliotekos knygų, kurias 
vaikystėje „išmarginau“ tankais ir 
patrankomis, laivais ir lėktuvais. 
Gaudavau už tai pylos. Vaikystė-

je tapydavau visur, net ir ant sta-
tybvietėje suverstų akmeninių 
plokščių, kurios man atstodavo 
molbertą. Teptukai – nukniaukti iš 
tėvo garažiuko, o dažai – žvirblių 
ekskrementai ant tų blokų... Man 
tebuvo šešeri metai. Daug vėliau, 
besimokydamas, pažinau meno 
istorijos abėcėlę, sužinojau, kas 

yra Van Gogas ir kuo jo kūryba 
skiriasi, pavyzdžiui, nuo Gogeno 
arba Gojos... Didelį įspūdį darė 
impresionistai, modernistai, ir M. 
K. Čiurlionis. Žavėjausi A. Sa-
muolio, L. Gutausko, A. Švėgž-
dos, A. Kuro, J. Švažo tapyba. 
1975-aisiais įstojau į tuometį vals-
tybinį Dailės institutą, restaura-
cijos specialybę. Baigęs grįžau į 
Kauną, dirbau restauratoriumi. 

– Kokius pokyčius Jūsų gyve-
nime lėmė Druskininkai?

– Į Druskininkus atvykau 
1983-aisiais. Pradėjau intensyviai 
judėti link savo kūrybinių aspiraci-
jų, kurias tuo metu buvau kiek ap-
leidęs dėl įvairių buitinių rūpesčių. 
Druskininkuose įsiliejau į vietos 
kūrėjų, menininkų judėjimą, nuo-
širdžiai stengiausi realizuoti save. 
Daug dirbau aliejinės tapybos ir 
akvarelės srityse. Surengiau ne 
vieną personalinę parodą, daly-
vavau daugybėje grupinių paro-
dų Vilniuje, Kaune, Druskininkuo-
se, Alytuje, Klaipėdoje, Gardine, 
Varšuvoje, Elbinge, Karlskrunoje 
ir kitur. 1992-ųjų pabaigoje Drus-
kininkuose man buvo įteikta Metų 

premijai už kūrybinius pasieki-
mus. Buvo labai malonu. Atsta-
čius Lietuvos nepriklausomybę, 
atsivėrus laisvo pasaulio vartams, 
pasinėriau į privatų verslą: Drus-
kininkuose įkūriau pirmąjį privatų 
knygyną ir daug metų sėkmingai 
dirbau. 1999-aisiais įstojau į Dai-
lininkų sąjungą, kūrybiškai reiš-
kiausi vis plačiau. Su vienminčiais 
1996-aisiais sukūrėme dailininkų 
grupę „Kopėčios“. Manau, tai tapo 
dideliu postūmiu naujiems poky-
čiams kiekvieno iš grupės narių 
kūrybiniam gyvenimui, Druskinin-
kų kultūrinei aplinkai.

– Ar kūrybinis įkvėpimas – 
dažnas Jūsų svečias?

– Įkvėpimas iš tiesų dažniau-
siai siejamas su kūryba, menu. 
Bet, man regis, kad jį įvairiose 
gyvenimiškose situacijose gali 
jausti visi dori žmonės. Tai toks 
džiaugsmingas pakylėjimas, pri-
menantis laisvą paukštės skry-
dį, nešantis laimės pojūtį, palen-
gvėjimą, džiaugsmą. Nuostabi 
būsena!

Parengė Ramunė Žilienė

Tarp beveik pusšimčio kūrėjų, Kaliningrade pristačiusių savo darbus Lietuvos vaizduo-
jamąjį meną reprezentuojančioje parodoje – ir druskininkietis Vidmantas Vėlyvis\Asme-
ninio archyvo nuotrauka
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Trečiadienis

2018.12.27 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Patys mieliausi gyvūnai (k.).
07:30 Šeima Kalėdoms (k.).
09:00 Geležinis Hansas.
10:25 Bjaurusis Aš 2.
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kau-

no Prisikėlimo bazilikos. Tiesioginė 
transliacija.

13:15 Tarptautinis sportinių šokių 
festivalis „Lithuanian Open 2018“.

14:40 Kalėdų daina (k.).
16:05 Gražiausi metai – geriausios 

dainos. Vytauto Šiškausko jubiliejinis
koncertas.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Kalėdos su „Dviračio žinio-

mis“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksiniai duetai. 
22:40 Robinas Hudas.
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 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kalėdos su „Dviračio žinio-

mis“ (k.).
05:00 Vakaras su Edita (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Premjera. Greiti ir įsiutę 6.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 3 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:00 ŠVENTINĖ PRO-

GRAMA „Simpsonai“.
08:30 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Nykštukas Nosis“ (k.).
10:10 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas 2“.
11:55 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Normas, lokys iš Šiaurės“.
13:40 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Kalėdų karštligė 2“.
15:20 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Mikė Pūkuotukas“.
16:25 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Sniego šunys“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Ledo šalis“.
21:20 ŠVENTINĖ PROGRAMA „Le-

dinis karštis“.
21:30 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Olafo nuotykiai ledo šalyje“.
21:55 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Piršlybos“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 TĘSINYS „Piršlybos“.
00:05 „Žvaigždžių karai. Galia nu-

bunda“ (k.).
02:35 „Karo kiaulės“ (k.).
04:05 „Normas, lokys iš Šiaurės“ (k.).
05:35 „Simpsonai“ (k.).

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Tavo supergalia“. 
07:00 „Ledo šalis“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.

10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 Sniego karalienė (k).
07:55 PREMJERA Princesė 

06:15 Dienos programa. 
06:20 Sniego karalienė 3 (k).
07:55 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“. 
08:20 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
09:40 Jau atvažiavom? 
11:30 Haris Poteris ir ugnies taurė.
14:25 Spaidervikų kronikos.
16:15 Marlis ir aš.
18:30 Žinios. 
19:30 Transformeriai. Išnykimo amžius.
22:40 Tėtukas namie.
00:35 Aš Žvaigždė.
02:15 Kūčių naktis (k).
03:50 Alchemija. VDU karta. 
04:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.15 Nuoga tiesa. 
08.45 „Tamsioji sielos pusė“.
10.55 „Kelionė Žeme“. 
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Čempionai.
06.55 Patriotai. 

08.05 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 
08.45 „Tamsioji sielos pusė“.
10.55 „Cukrus prieš riebalus“. 
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.
16.00 Žinios.
16.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“.
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 Ant bangos. 
22.00 Žinios.
22.30 „Bachūras“. 
00.10 „Gluchariovas“.
01.15 „Albanas“.
02.15 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Mentalistas“.
04.45 „Albanas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Vantos lapas. 
06.55 Ant bangos. 

08.05 „Šerlokas Holmsas ir dakta-
ras Vatsonas. Pažintis“.

09.35 „Šerlokas Holmsas ir dakta-
ras Vatsonas. Kruvinas užrašas“.

10.55 „Albanas“.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.
16.00 Reporteris. 
16.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro 

Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 Ant bangos. 
22.00 Reporteris. 
22.30 „Kovotojas“. 
00.00 „Gluchariovas“.
01.15 „Albanas“.
02.15 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Svetimų troškimų sūkurys“.
04.45 „Albanas“.
05.35 Kaimo akademija.

07:30 „Vaikai šėlsta“. 
08:20 Metų laikai.
10:05 37-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas. 
14:05 Tas beprotiškas, beprotiškas, 

beprotiškas pasaulis.
17:10 Kaip išgyventi Kalėdas.
19:00 K.Kerbedžio koncertas 

„Mano balsas“. 2017 m. 
21:00 Stalingradas.
23:30 Rizikinga erzinti diedukus 2 (k).
01:35 „Sostų karai“.

07:25 „Vaikai šėlsta“. 
08:40 40-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko festivalis. 
13:35 „PREMJERA Geriau-

sias žmogaus draugas“.
15:45 Riterio žvaigždė.
18:25 „Rondo“ gyvai. Aleksandro 

Ivanausko-Faros jubiliejinis turas per 
Lietuvą

21:00 Saulėlydis. Brėkštantis vėjas.
22:40 Stalingradas (k).
01:10 „Velniški Stivo Ostino išbandy-

mai“ (k). 
07:10 „Vaikai šėlsta“. 
07:35 „Stoties policija“ (k).
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:35 „Įteisintas faras“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Reali mistika“. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Žudikai.
23:25 Saulėlydis. Brėkštantis vėjas (k).
01:00 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k).

2018.12.25 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Beatos virtuvė (k.).

07:30 Eglutė ant stogo (k.).
09:00 Sniego karalienė.
10:30 Bjaurusis Aš.
12:05 Patys mieliausi gyvūnai.
12:55 Urbi et Orbi. Tiesioginė trans-

liacija iš Vatikano.
13:30 Premjera. Prancūzijos 2017 

m. magijos čempionatas (.
15:05 Šeima Kalėdoms.
16:30 Prie pasakų miesto. Tomo 

Leiburo autorinis vakaras.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:55 Premjera. Stebuklas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Kalėdinis interviu su  Vilniaus 

arkivyskupu Gintaru Grušu.
21:15 Juozo Erlicko kūrybos vaka-

ras „Įrašysiu į knygą Raudonąją“. I, 
II dalys. 

00:20 Nuostabios Kalėdos (k.).
01:45 Kalėdų daina.
03:10 Kaip Grinčas Kalėdas vogė (k.).
04:55 Popiežiaus Pranciškaus tikė-

jimo pamokos (k.). 

06:25 „Televitrina“. 
06:40 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
07:10 ŠVENTINĖ PRO-

GRAMA „Simpsonai“.
07:40 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Trys riešutėliai Pelenei“ (k.).
09:15 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Šuo, kuris išgelbėjo kalėdines atos-
togas“.

11:00 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Kalėdos Kaslberių pilyje“.

12:45 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Trys Kalėdų uodegėlės“.

14:25 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Palikti sniegynuose“.

16:50 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Nykštukas Nosis“.

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Kastyčio Kerbedžio jubiliejinis kon-
certas „Amžinai“. 

21:30 PREMJERA ŠVENTINĖ 
PROGRAMA „Žvaigždžių karai. Ga-
lia nubunda“.

00:10 „Kalėdinis firmos vakarėlis“ (k.).
02:05 „Graži moteris“ (k.).
04:15 „Palikti sniegynuose“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 Tomas ir Džeris. Pa-

saka apie Spragtuką (k).
07:00 Sniego karalienė.

08:30 Denis - grėsmė visuomenei. 
Kalėdos.

10:15 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys.

13:25 Transformeriai. Nugalėtųjų 
kerštas.

16:25 PREMJERA Roko karalienė.
18:30 Žinios. 
19:30 Nuo... Iki... Kalėdos. 
21:00 Trys milijonai eurų.
22:50 PREMJERA Čapis.
01:10 O, ne! O, taip!
03:00 Blogasis Santa 2 (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gimę tą pačią die-
ną (k.).

07:00 Gyvenimas (k.).
07:55 Beatos virtuvė (k.).
08:55 Nuostabios Kalėdos.
10:20 Kaip Grinčas Kalėdas vogė.
12:05 Benediktas XVI. Pagarba tie-

sai.
13:00 Popiežiaus Pranciškaus tikėji-

mo pamokos.
13:50 Seserų Fontanų siuvykla.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios.
18:00 Gražiausios poetų dainos.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Bernelių šv. Mišios iš Vilniaus 

arkikatedros. Tiesioginė transliacija.
22:30 Kalėdų nakties šv. Mišios iš 

Vatikano. Tiesioginė transliacija.
00:25 Kalėdinis atsisveikinimas.
01:50 Eglutė ant stogo.
03:20 Kalėdų norai.
04:50 Benediktas XVI. Pagarba tie-

sai (k.).

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:00 „Simpsonai“.

08:00 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Vienas namuose 3“.

10:00 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas“.

11:45 ŠVENTINĖ PROGRAMA „Ka-
rališkos Kalėdos“.

13:25 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Mažasis Kalėdų senelio padėjėjas“.

15:15 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Sniego karalienė 2“.

16:45 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Kalėdų karštinė“.

18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 ŠVENTINĖ PROGRAMA 

„Lino Adomaičio šventinis koncertas 
„Vandenynai“. 

21:00 PREMJERA ŠVENTINĖ 
PROGRAMA „Trys riešutėliai Pele-
nei“.

22:40 ŠVENTINĖ PROGRAMA 
„Graži moteris“.

01:00 „Ties riba“.
02:45 „Princas ir aš“ (k.).
04:40 „Lino Adomaičio šventinis 

koncertas „Vandenynai“  (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 Kalėdų senelio slap-

toji tarnyba (k).
07:40 Tomas ir Džeris. Pa-

saka apie Spragtuką.
08:35 Drakono užkeikimas.
10:10 Haris Poteris ir Išminties 

akmuo.
13:15 Transformeriai.
16:05 Monstrai prieš ateivius.
17:55 Ponas Bynas. Kalėdos.
18:30 Žinios. 
19:30 Valanda su Rūta. Kūčios. 
21:00 Kaip pavogti žmoną.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Kaip pavogti žmoną tęsinys.  
22:50 PREMJERA Kalifornijos 

svajos.
01:15 Krikštatėvis. 

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 „TV Europa pristato. 

Mažoji Lietuva“.
07.35 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. 
08.15 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 

maistas“. 
08.50 Adomo obuolys. 
09.50 „24 valandos Žemėje“.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.
16.00 Žinios.
16.30 „Didysis baletas“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Didysis baletas“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Žinios.
22.30 „XX amžiaus piratai“. 
00.10 „Gluchariovas“.
01.15 „Albanas“.
02.15 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Vantos lapas. 

07:20 „Geriau vėliau, negu 
niekada“ (k).

08:10 „Vaikai šėlsta“. 
09:00 Uraganas. Vėjo odisėja.
10:40 35-asis Pasaulinis rytojaus 

cirkas.
14:25 „Karaliaus Saliamono kasy-

klos“.
18:05 Adamsų šeimynėlės verty-

bės.
20:00 Merūno koncertas „Muzika 

Lietuvai“. 
21:00 Rizikinga erzinti diedukus 2.
23:15 Ponas ir ponia gangsteriai (k).
01:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
01:55 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.12.24 d.
  Pirmadienis

16.00 Žinios.
16.30 „Šerlokas Holmsas ir dakta-

ras Vatsonas. Pažintis“.
18.00 Žinios.
18.30 „Šerlokas Holmsas ir dakta-

ras Vatsonas. Kruvinas užrašas“.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 Patriotai. 
22.00 Žinios.
22.30 „Vikingas“. 
01.15 „Albanas“.
02.15 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Mentalistas“.
04.45 „Albanas“.
05.35 Čempionai.

gulbė. Princesė rytoj, piratė - šiandien.
09:20 Sniego karalienė 3.
11:05 Haris Poteris ir Azkabano ka-

linys.
13:50 Transformeriai. Tamsioji Mė-

nulio pusė.
16:45 Ketverios Kalėdos.
18:30 Žinios. 
19:30 PREMJERA Tarzanas. Džiun-

glių legenda.
21:45 Klasės susitikimas. Berniukai 

sugrįžta!
23:50 PREMJERA Kūčių naktis.
01:40 Čapis (k). 

21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Tobuli aferistai“.
23:45 „Kalėdų karštinė“ (k.).
01:20 „Viktoras Frankenšteinas“.
03:15 „Sniego šunys“ (k.).
05:00 „Svotai“ (k.).
05:45 „Simpsonai“ (k.).
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Parapsichologo 
konsultacijos, būrimai. 

Tel. 8 608 33221

Sausų ir žalių malkų 
išpardavimas (skaldytos 

arba kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179
Siūlome darbą 

transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). 
Tel. 8 687 93693
Perkame miškus visoje 

Lietuvoje 
(duodame rankpinigius). 
Tel. 8 613 56708

Vienas geriausių Lietuvoje Druskininkų restoranas „Velvetti“ sukū-
rė specialiai akcijai #UžGalimybęSveiktiLinksmiau skirtą „Džiaugs-
mo“ picą, už kurią surinkti pinigai bus skirti Druskininkų ligoninės vai-
kų ligų skyriaus atnaujinimui. 

Kviečiame paragauti picą ir taip prisidėti prie jaukesnės ir patoges-
nės aplinkos kūrimo mūsų mažiesiems ligoniukams.
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Asmeniniai skelbimai
lį. Tel. 8 620 51920

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„VW Passat“ 2004 m., 1,9 l dy-
zelinas, TA iki 2020.11.22, rida – 
198000 km, pakeistos visos stab-
džių kaladėlės ir tepalai, pridėsiu 
vasarinių padangų komplektą su 
lietais diskais. Tel. 8 616 59898

Galingas keturratis „Honda“ (iš An-
glijos, Lietuvoje neeksploatuotas. 
Kaina – 2300 Eur. Tel. 8 614 22592

„Audi D3“ 1994 m., 1,9 l dyzeli-
nas. Tel. 8 614 66672

„Mercedes-Benz“ 1994 m., 1,8 l 
benzinas, TA iki 2020.10, auto-
matinė pavarų dėžė. Kaina – 600 
Eur. Tel. 8 652 32798

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Kulbėmis, kapotos pušinės mal-
kos. Tel. 8 682 58164

Parduodama žemės ūkio pro-
dukcija

Antys. Tel. 8 683 32507

Mėsinės vokiečių juodgalvės 
avys. Skerdienos kaina – 1 kg./4 
Eur. Tel. 8 699 43921

Maistinės bulvės „Vineta“ (Drus-
kininkai, Sodų g. 37). Kaina – 1 
kg./0,2 Eur. Tel. 8 699 43921

Parduodami įvairūs daiktai

Naujas  nešiojamas kompiuteris 
„Hp probook 430 g5“. Yra visi do-
kumentai, dėžė, priedai, 2 metų 
garantija. Kaina – 550 Eur. Kaina 
derinama proto ribose.  
Tel. 8 615 71066

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm įstrižainė) po 12 
Eur; SCART laidai, pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

Telefonas „LG K8“, gera būklė. 
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 640 55799

Svetainės minkštas kampas su 
foteliu (išskleidžiamas, patalynės 
dėžė). Kaina – 185 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Stacionarus kompiuteris (proce-
sorius E6750, 2,66 GHz, 2 GB 
RAM. Kaina – 55 Eur.  
Tel. 8 688 27880

Pigiai naudota 4 skylių dujinė 
viryklė. Tel. 8 652 85118

Naudotas kieto kuro katilas (25 
kW) „Atmos“. Kaina – 180 Eur. 
Tel. 8 659 71488

Naudoti veliūriniai minkšti baldai 
(3+2+1+1). Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 659 71488

Naudotas kombinuotas boileris 
(150 l). Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 672 18760

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 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“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Veisiejų g. 16. 
Tel. 8 698 38153

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

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina 
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduoda arba išnuomoja 3 kam-
barių 65 kv. m butą  Merkinės g., 
prie miškelio, 5 aukšte iš 5.  
Tel. 8 620 48386

12 a namų valdos sklypas Nera-
vų g. 35I (miesto komunikacijos, 
elektra, prie pat miesto ribos). 
Kaina – 22000 Eur.  
Tel. 8 672 27300

30 a sklypas su sodyba Mizarų 
kaime su Nemuno pakrante, šalia 
Snow Arenos, yra du pastatai, 
tinka gyventi žiemą. Kaina – 
115000 Eur. Tel. 8 672 27300

Gyvenamas namas (su baldais) 
su ūkiniais pastatais 17 a sklype 
Leipalingyje, Seirijų g. Namo 
priestate įrengta pirtis. Kaina – 
36500 Eur. Tel. 8 694 52629

21 a namų valdos sklypas su pa-
matais prie Juodojo Bilso ežero. 
Yra geodeziniai matavimai, asfal-
tuotas kelias. Tel:. 8 694 24955, 
8 680 23134

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia 
miško, atlikti geodeziniai matavi-
mai, miesto komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

2 aukštų gyvenamas namas su 
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2 
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina 
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802

Garažas Baltašiškėje. Kaina – 
3100 Eur. Tel. 8 618 00405

Namų valdos sklypai Neravuose, 
Panemunės g. Tel. 8 618 30282

20 kv. m garažas (prie senosios ka-
tilinės) su duobe. Tel. 8 647 09318

Kioskas-paviljonas Vytauto g. 
Parduodu arba keičiu į automobi-

Ilgaauliai, žemakulniai, žieminiai 
moteriški batai (42-43 dydis).  
Tel. 8 602 10802

Trifazės medžio apdirbimo sta-
klės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881, 8 
686 68736

Televizorius su priedėliu „Gold 
star“, moteriški kailiniai.  
Tel. 8 630 87652

Mediniai viengubi langai, „Viasat“ 
antena, lauko tualetas, lauko bal-
dai, malkinės sandėliukas.  
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736

Perka

Rusišką automobilį arba motoci-
klą. Gali būti su defektais.  
Tel. 8 675 86875

Senovinius eglutės žaisliukus ir 
naujametines atvirutes.  
Tel. 8 675 86875

7 pavarų dviratis su amortizato-
riais priekyje. Tel.: 8 604 57914, 8 
313 54697

Ieško darbo

Vyras ieško darbo. Gali tvarkyti 
namus, butus. Tel. 8 672 64744

45 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 627 13618

58 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177

45 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo, turi B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 698 35691

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Vilniuje, Žirmūnų g. ilgam laikui. 
Kaina – 1 mėn./250 Eur + komuna-
liniai mokesčiai. Tel. 8 671 81099

Išnuomojamas naujos statybos 
3 kambarių butas Merkinės g. 
(individualus šilumos skaitiklis, 
buitinė technika, internetas, ka-
belinė). Kaina – 1 mėn./280 Eur. 
Tel. 8 618 49469

Išnuomojamas 1 kambarys name 
Baltašiškėje (be patogumų).  
Tel. 8 (313) 56576

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
centre su baldais ir buitine technika. 
Kaina – 1 mėn./250 Eur + komuna-
liniai mokesčiai. Tel. 8 617 41584

Išnuomojamas garažas Merkinės 
g. Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Gardino g. Kaina – 200 Eur + komu-
naliniai mokesčiai. Tel. 8 650 27321

Išnuomojamos 82 kv. m patalpos 
Liepų g. 2 a, 1 aukšte, geras ma-
tomumas, įrengtos, vitrininiai lan-
gai, tinka paslaugų sferai, admi-
nistracijai. Kaina – 1 mėn./700 
Eur. Tel. 8 672 27300

išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute Gardino g. Kaina 
– 1 mėn./100 Eur + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 686 18801

Kiti

Dovanoju akvariumines žuvytes, 
sraiges ir žoles. Tel. 8 675 57873

Dovanoju kačiukus  
Tel. 8 617 95412

Dovanoju rainą kačiuką.  
Tel. 8 699 37867

Dovanoju kailinius.  
Tel. 8 630 87652

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
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Iš Druskininkų kilęs Karolis Mieliauskas į šalčiausią 

apgyvendintą žemės vietą keliaus  motociklu

Laima Rekevičienė

Ar ryžtumėtės vasario mė-
nesį, spaudžiant didžiausiems 
šalčiams, išsiruošti į kelionę 
motociklu? Ir ne bet kur, o į 
šalčiausią apgyvendintą žemės 
vietą – Rusijos šiaurėje, dar 
už šalčiausiu pasaulio miestu 
pripažinto Jakutsko esantį Oi-
miakono kaimą. Būtent į tokią 
kelionę sausio pabaigoje moto-
ciklu „Yamaha XT660Z Tenerre“ 
iškeliaus iš Druskininkų kilęs ir 
dabar Vilniuje gyvenantis Ka-
rolis Mieliauskas su keturiais 
bendražygiais. 

– Kodėl sumanėte keliauti į 
tokį šaltą kraštą, kodėl pas sau 
iškėlėte būtent tokį iššūkį?

– Per „motociklinę“ prizmę žiū-
rint, šiltajam sezonui pasibai-
gus, reikia nustoti važiuoti. O aš 
dažniausiai į išskirtines keliones 
važiuoju – ar tai būtų vasarą, ar 
žiemą. Prieš gerus metus savaitę 
važiavau giliausio pasaulyje Bai-
kalo ežero ledu. Ir šią važiuosiu 
ten, kur šalta, Sibire. Mane do-
mina važiuoti žiemą, ir tie kraštai 
man yra labai patrauklūs. Važiuo-
sime iki Oimiakono kaimo, kuris 
pripažintas šalčiausia apgyven-
dinta vieta žemėje.

Nelabai yra informacijos, ar kas 
nors ten važiavo motociklu, todėl 
dar įdomiau pačiam viską patyri-
nėti. Man patinka gilintis į save, ty-
rinėti savo proto būsenas, užsiimi-
nėti savižvalga. Ir būtent kokiose 
nors ekstremaliose situacijose. 
Šiuo atveju mane, kokios ir kiek 
skirtingos bus mano proto reak-
cijos į nežmonišką šaltį. Mėgstu 
užsibrėžti sunkiai įgyvendinamus 
tikslus ir jų siekti net tada, kai sme-
genys, protas, savisaugos instink-
tai siūlo apsigręžti ir judėti atgal“

– Kas buvo sunkiausia per-
nykštėje kelionėje? Ir kokią pa-
tirtį galėtumėte pritaikyti šiųme-
tėje kelionėje? 

– Iš esmės svarbiausia yra psi-
chologinis faktorius. Vienas daly-
kas, kai žinai, kad labai šalta. O 

kiek yra realiai šalta ir kiek termo-
metras rodo – tai yra du skirtingi 
dalykai: kai protas teigia, kada jau 
labai labai šalta, o kada iš tikrųjų 
atšalinėji. Ir aš tuo „žaidžiu“. Kitas 
faktorius, konkrečiai kalbant apie 
praėjusių metų kelionę, važia-
vimas Baikalo ledu, kai yra ledo 
properšų – atviras vanduo ir gylis 
toje vietoje pusantro kilometro. 
Tada iškyla įvairūs psichologiniai 
barjerai, kuriuos reikia įveikti, kad 
galėtumei tęsti kelionę. Iš dalies 
šios situacijos turi panašumų ir 
siejasi su būsimu patyrimu toje 
aplinkoje, vietovėje, į kurią aš 
važiuosiu dabar. Gal nebus tiek 
daug ledo ir vandens, bet psi-
chologonių iššūkių tikrai nebus 
mažiau.

– Kaip į tokias pavojingas ke-
liones reaguoja artimieji?

– Aišku, jie jaudinasi. Tačiau la-
bai palaiko mane. Be artimųjų pa-
laikymo kažin ar iš viso būtų įma-
nomos tokios mano kelionės. 

– Kiek planuojate užtrukti bū-
simoje kelionėje?

– Išskrendame iš Vilniaus sau-
sio 31 dieną. Kelionę pradėsime 
Rusijos šiaurėje, Jakutske, šal-
čiausiame pasaulio mieste. Įveikę 
1000 kilometrų, minint Vasario 16-
ąją, parskrisime į Vilnių. Keliaus 
vieninga, laiko ir kelionių patikrinta 
komanda. Paskui mano motociklą 
iš paskos lydinčiame automobilyje 
važiuos komandos technikas, fo-
tografas ir operatorius, kurie įam-
žins kelionę.

– Tačiau tokioje kelionėje ne 
mažiau svarbu, kad nepavestų 
ir technika: ar motociklas jau 
šalčių „užgrūdintas“?

– Tai bus tas pats motociklas, 
kuriuo keliavau ir anksčiau, tik jis 
bus dar papildomai paruoštas. 
Antradienį jį kaip tik testavome 
Druskininkuose, „Snow Arenoje“. 
Pačią kelionę praėjusią savaitę 
jau pristatėme Vilniuje. 

Didžioji dalis darbų yra pada-
ryta. Tiesa, tam tikrus niuansus 

tobuliname. Dar turėsime keletą 
dienų pasiruošti pačiam startui, 
atskridę į Jakutską. 

– O kas labiausiai baugina – 
juk vykstate į tokią vietą, kuri 
nėra civilizacijos paliesta...

– Baugina? Niekas nebaugina. 
Bet iš tikrųjų iššūkių gali būti tokių, 
kurių nesame numatę, pavyzdžiui, 
dėl technikos gedimų. 

Galime tik prielaidas daryti, kas 
gali nutikti su technika tokiame 
šaltyje. Nė vienas gamintojas ne-
gali patvirtinti, kas bus, kai spaus 
50 laipsnių šaltis... Kitas dalykas 
– fizinis lygmuo. Aš asmeniškai 
nemažai įdėjau pastangų ir į kūno 
ruošybą, stiprinau imunitetą, o taip 
pat ir investuota į pačią aprangą. 
Kelionė labai vilioja. Ir, jei norite, 
gal kiek baugina nežinomybė, bet 
mes drąsiai žengiame į ją.

– Koks didžiausias šios kelio-
nės tikslas?

– Tikslas  – nuvažiuoti iki Oimia-
kono kaimo. Juk tai yra šalčiausia 
apgyvendinta vieta Žemėje.

– Ko gero tai bus pats didžiau-
sias iššūkis pačiam sau iki šiol 
per gyvenimą?

– Aš to nevadinu iššūkiu, bet 
kelionės prasme – taip. Tokio ly-
gmens kelionė bus pirmoji.

 – Taigi tokia kelione ir savo 
šalį, ir Druskininkus garsinsite? 

– Ir Druskininkai prisidėjo prie 
mūsų kelionės. Mus parėmė 
Druskininkų savivaldybė, centras 
AQUA, „Draugų namai“, „Grand 
SPA Lietuva“, todėl kelionėje, ži-
noma, garsinsime ir šio miesto 
vardą. Apie tai, kaip mums sekasi, 
skelbsime socialiniuose tinkluose, 
komunikuosime su žiniasklaida. 
Papasakosime ir apie Čiurap-
čia gyvenvietę, kurią žadame 
aplankyti, iš kurios, panašu, yra 
vėliausiai išsikrausčiusi lietuvių 
bendruomenė. 

Gal ten dar yra lietuviškų šaknų? 
Į Lietuvą simboliškai grįšime Va-
sario 16-ąją.

K. Mieliauskas motociklą prieš ekstremalią kelionę testavo ir Druskininkuose, „Snow Arenoje“/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Šventinis renginys „Kalėdų 
kaleidoskopas“ Druskininkuose 

nukels į Žiemos pasaką

Gruodžio 20 d.-sausio 6 dieno-
mis skirtingose Druskininkų ga-
tvėse, aikštėse, Muzikinio fontano 
erdvėse bus organizuoti įvairūs 
šventiniai renginiai. Skamban-
čios kalėdinės melodijos ir įman-
trūs papuošimai sukels nostalgiją 
magiškoms žiemos šventėms. Vi-
sos penkios savaitės bus pripildy-
tos ypatingų susitikimų, šventiškų 
kvapų, spalvingų prekystalių, ori-
ginalių dovanų idėjų ir tradicinių 
skonių. Tai pasiūlyti gali jaukus ir 
šventinis kurortas – Druskininkai.

Miesto centre – didinga karališka 
Kalėdų eglė, šalia – prakartėlė su 
gyvomis avelėmis, kurioje esan-
čių gyvūnų priežiūrai skiriamas di-
delis dėmesys. Gyvūnų gerove rū-
pinamasi kasdien: storu sluoksniu 
klojami ir keičiami šiaudai, įreng-
tos pakeltos grindys bei šildančios 
infraraudonųjų spindulių lempos, 
saugant nuo triukšmo, Naujųjų 
metų naktį gyvūnai išvežami.

Prie Muzikinio fontano, Gydyklų 
parke veikia kalėdinių eglučių par-
kas. Savivaldybės įmonių, organi-
zacijų ir įstaigų išpuoštos origina-
lios žaliaskarės stebina išskirtiniu 
grožiu, modernia koncepcija.

Žėrinčiomis instaliacijomis pa-
puošta pagrindinė kurorto ga-
tvė, centrinė pėsčiųjų alėja, par-
kai, Druskonio ežero pakrantė, 
visą miestą papuošusios kalėdi-
nės šviesos instaliacijos kuria pa-
sakos įvaizdį.

Kalėdiniu laikotarpiu kurorte vei-
kia Kalėdų senelio paštas, orga-
nizuojamos „Kakavos popietės“ 
vaikams, susitikimai su Kalėdų 
seneliu, teatro aktorių ir daini-
ninkų pasirodymai mažiesiems. 
Galima pasivažinėti ir kalėdiniu 
traukinuku – sudarytas kalėdinis 
apžvalginis maršrutas po Druski-
ninkų senamiestį. Išvykimo vieta 
– prie Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA. 

Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centras AQUA, gruodžio 26 
d. nuo 14 iki 19 val. savo terasoje 
taip pat kvies paskanauti meduo-
lių, karštų gėrimų ir šaltalankių ar-
batos. Restoranas-picerija AQUA 
antrąją Kalėdų dieną savo tera-
soje atidarys Kalėdų Senelio re-
zidenciją, kurioje ne tik susitiksite 
Kalėdų Senelį su dovanomis, bet 

ir galėsite sušilti, nusipirkę šal-
talankių arbatos arba specialiai 
konditerių iškeptų meduolių bei 
kitų gardumynų.

Pramogų aikštėje veiks spurginė 
ir mažuosius džiuginanti karuselė.

Vilniaus alėjoje nusidriekusi įvai-
rių prekyviečių eilė viso kalėdi-
nio laikotarpio metu siūlys įsigyti 
meistrų darbų: rankų darbo dirbi-
nių, papuošalų, šildančių drabu-
žių, išskirtinių aksesuarų artimam 
giminaičiui, bičiuliui, geram drau-
gui ar kolegai. Bus galima pasi-
vaišinti kvapnia, kalėdine kava: 
su cinamonu, čili pipirais, apelsi-
no žievelėmis ar karštu šokoladu, 
kvapnia arbata, paskanauti įvai-
riausių saldumynų, meduolių.

Antrąją šv. Kalėdų dieną ir Nau-
jųjų Metų išvakarėse kurorte šven-
tinius koncertus organizuos Drus-
kininkų kultūros centras. Gruodžio 
26 rengiamas šventinis koncer-
tas-spektaklis „Meilės burtai Par-
yžiuje“, kuriame džiugins jaunie-
ji Lietuvos operos solistai: Dovilė 
Kazonaitė, Elzita Girčytė, Petra Za-
humenska, Edgaras Davidovičius 
ir akordeonistas Tadas Motiečius. 
Gruodžio 30-ąją visi kviečiami į Se-
nųjų metų palydų koncertą su Vals-
tybiniu Vilniaus kvartetu. Pastara-
sis koncertas tęsia 45-erius metus 
gyvuojančią koncerto tradiciją.

Naujuosius metus pasitikite Pra-
mogų aikštėje, kurioje griaudės 
įspūdingas šventinis fejerverkas 
ir vyks diskoteka. Šventinis fejer-
verkas dangų nušvies 00.15 val., 
kad jį spėti išvysti kuo daugiau 
žmonių – druskininkiečių ir sve-
čių, sutinkančių Naujametę naktį 
vienoje iš kurorte esančių įstaigų. 

Visu šventiniu laikotarpiu ypatin-
gų pasiūlymų ir pramogų pateiks 
viešbučiai ir SPA centrai, į šven-
tines pirčių programas kvies po-
ilsio centro AQUA pirtininkai, or-
ganizuojami kino filmų seansai, 
edukaciniai užsiėmimai.

Įvairias naujametes programas 
siūlo kurorte veikiantys SPA ir po-
ilsio centrai, viešbučiai, restora-
nai ir kavinės.

Kviečiame į šv. Kalėdų dvasia 
alsuojančius Druskininkus!

Druskininkų savivaldybės 
informacija


