
Druskininkuose antradienį 
duris atvėrė šiuolaikiškas, mo-
dernus Amatų centras „Menų 
kalvė“. Projektas, įskaitant visų 
dokumentų parengimą, projek-
tavimą, rangos darbus, įgyven-
dintas per nepilnus ketverius 
metus. Amatų centro „Menų 
kalvė“ atidarymas tapo dide-
le švente įvairiose srityse ku-
riantiems Druskininkų krašto 
menininkams, tarp jų – ir tauto-
dailininkams bei senųjų amatų 
meistrams.

Tikimasi, kad ilgainiui, įsibėgė-
jus „Menų kalvės“ veiklai, čia ne-
trūks menu besidominčių druski-
ninkiečių ir kurorto svečių. Juk, 
kaip atidarymo šventėje įvardi-
jo ir Druskininkų garbės pilietis 
Adelbertas Nedzelskis, tada, kai 
vietovėje atgyja menai ir amatai, 
dar daugiau gyvybingo šurmulio, 
spalvų ir energijos įgauna ir pati 
vietovė.

Atidarymo šventėje „Menų kal-
vės“ veiklos koordinatorė Ingrida 
Griniūtė pristatė Amatų centro er-
dves, supažindino su menininkų 
dirbtuvėmis, jų darbais, ekspozi-
cijomis. 

Amatų centre „Menų kalvė“ bus 

rengiamos pažintinės ekskursijos 
ir edukacijos, veiks atviros dirbtu-
vės, kurios leis visiems norintie-
siems iš arti pasižiūrėti į meninin-
kų ir tautodailininkų veiklą. 

Amatų centre taip pat įrengta 
galerija ekspozicijoms.

Kaip atidarymo šventėje sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas, „Menų 
kalvė“ neabejotinai praturtins ku-
rorto kultūrinį gyvenimą, be to, 
šis centras taip pat padės sukurti 
naujas darbo vietas, plėtoti smul-
kųjį ir vidutinį verslą, iki šiol na-
muose ar mažose dirbtuvėlėse 
darbavęsi menininkai turės jų kū-
rybai pritaikytas erdves. 

Amatų centras, kaip ir visi nau-
jai pastatyti ar renovuoti pastatai 
Druskininkuose, pritaikytas judė-
jimo negalią turintiems žmonėms. 
Universali kūrybinė erdvė įreng-
ta Druskininkų savivaldybei įgy-
vendinant projektą „Amatų centro 
„Menų kalvė“ Druskininkuose įkū-
rimas“ pagal 2014-2020 metų Eu-
ropos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos įgyvendinimo 
priemonę „Pereinamojo laikotar-
pio tikslinių teritorijų vystymas“. 
Vykdant šį projektą, rekonstruo-

tas senas buvusios viešosios pir-
ties pastatas ir pritaikytas kultū-
ros bei edukacinei veiklai. 

Projektas finansuotas Europos 
Sąjungos, valstybės ir savival-
dybės biudžeto lėšomis, bendra 
projekto vertė – beveik 840 tūkst. 
eurų.

Rekonstrukcijos metu įrengta 
parodų salė ir patalpos kūrybi-
nėms dirbtuvėms, kuriose vaiz-
duojamojo ir taikomojo meno 
kūrėjai bei amatininkai turės ga-
limybę dirbti ir rengti pažintines 
edukacines programas. „Menų 
kalvė“ – erdvė, kurioje po vienu 
stogu atvirose dirbtuvėse buriasi 
ir profesionalūs dailininkai, ir tau-
todailininkai. 

Visi norintieji iš arti galės pama-
tyti jų veiklą, bus rengiamos par-
odos, plenerai, kūrybinės stovy-
klos, meninės akcijos, taip pat čia 
bus galima įsigyti rankų darbo ga-
minių bei autorinių meno kūrinių. 

Tikimasi, kad druskininkiečiams 
ir miesto svečiams „Menų kalvė“ 
taps puikia kūrybiško laisvalaikio 
užimtumo erdve, kurioje kiekvie-
nas galės susipažinti su kuror-
te kuriančiais menininkais, pa-
žinti skirtingus vaizduojamojo ir 

taikomojo meno bei amatų raiš-
kos būdus, priemones, technikas 
ir technologijas, o taip pat išban-
dyti save kūryboje. 

„Menų kalvės“ atidarymo proga 
naujosiose erdvėse pristatyta ir 
nauja paroda. „Planuodami Ama-
tų centro atidarymo šventę, nu-
sprendėme, kad pati pirmoji par-
oda šioje naujoje parodų salėje 
simboliškai turi būti bendra drus-
kininkiečių menininkų kūrybos 
darbų paroda. 

Jos idėja – mus vienija kūryba. 
Parodoje dalyvauja 39 menininkai 
druskininkiečiai – ir profesionalūs 
kūrėjai, ir tautodailininkai. Paroda 
veiks iki balandžio 26 dienos“, – 
sakė „Menų kalvės“ veiklos koor-
dinatorė I. Griniūtė.

O atidaryme susirinkusiuosius 
pasveikino ir kūrybinės sėkmės 
palinkėjo ir mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, administra-
cijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė, jos pavaduotoja Violeta 
Grigorienė, LR Seimo narys Ze-
nonas Streikus, Druskininkų Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčios kle-
bonas Kęstu-
tis Masevičius. 

2019 m. vasario 28 d.                                      Savaitraščio Nr. 194                            Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

BŪK PILIETIŠKAS – ATEIK Į RINKIMUS!

13 psl.

Druskininkų savivaldybė kovo 3 d. kviečia visus Savivaldybės gyventojus, turinčius balsavimo teisę, ak-
tyviai dalyvauti Savivaldybių tarybų rinkimuose. Būkite pilietiškais ir neleiskite už save pasirinkti kitiems.
Atkreipiame dėmesį, kad balsuoti galima ir neturint rinkėjo kortelės – reikia atvykti į savo apylinkę su as-

mens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Išankstinis balsavimas vyks Druskininkų savivaldybės patalpose (Vilniaus al. 18, Druskininkai) vasario 27 

ir 28 dienomis (trečiadienį, ketvirtadienį) nuo 8 iki 20 val.
Druskininkų savivaldybės gyventojai, išvykę į kitus Lietuvos miestus, išankstinio balsavimo metu gali bal-

suoti bet kurioje savivaldybėje.

Druskininkų savivaldybės informacija

Naujoji „Menų kalvė“ jau atvira naujoms veikloms, 
patirtims, bendravimui, kūrybai

Druskininkuose duris atvėrė naujas traukos centras – kultūros židinys, šiuolaikiškas ir modernus amatų centras „Menų kalvė“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Atidarytas 
atnaujintas 
Druskininkų 

ligoninės Vaikų ligų 
skyrius

16 psl.

Druskininkai 
pristatyti 

tarptautinėje 
turizmo parodoje 
„Balttour 2019“

7 psl.

Integralią pagalbą į 
namus gaunantieji 
asmenys džiaugiasi 

kvalifikuota 
pagalba ir dėmesiu

10 psl.

„Atgimimo“ 
mokykloje – naujos 
išmaniosios klasės

12 psl.



2019 m. vasario 28 d.                                                         Savaitraščio Nr. 1942

Druskininkų  savivaldybės 
informacija

Kviečiu kovo 3 d. balsuoti už mane ir 
mano komandą –

visuomeninį rinkimų komitetą 
„Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ –

SĄRAŠĄ NR. 3

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. 
Užsakymo Nr. MDR-PR-194-02

Dėl Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo 
galimam neteisėtam poveikiui teisėsaugai Druskininkų 

rezonansinėse bylose ištirti
Informuojame, kad Druskininkų bendruomenės – Asociacijos Druskininkų klubas – iniciatyva renkami 

parašai dėl Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo galimam neteisėtam poveikiui teisė-
saugai Druskininkų rezonansinėse bylose ištirti. 

Kelinti metai besitęsiantys ir prieš kiekvienus rinkimus vis sustiprėjantys išpuoliai prieš Druskininkų savi-
valdybę, viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama informacija, kuria siekiama menkinti Druskininkų ir mero var-
dą, siekis teisminius ginčus naudoti kaip politinės kovos instrumentą žeidžia ir žemina Druskininkų ir jų gy-
ventojų orumą, kenkia verslo aplinkai.

Pasirašyti galima dviem būdais:  

 1.  Pasirašant elektroninę peticijos formą internete: Peticijos.lt
arba 

 2.  Pasirašant raštu seniūnijose, bendruomenių namuose, miesto įstaigose ir organizacijose. 

Asociacijos Druskininkų klubas informacija
Užsakymo Nr. MDR-194-01

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA
RATNYČIOS RINKIMŲ 

APYLINKĖ Nr. 7

IŠVYKSTA IŠ:

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA
GRŪTO RINKIMŲ 
APYLINKĖ Nr. 8

IŠVYKSTA IŠ:

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
LEIPALINGIO RINKIMŲ 

APYLINKĖ Nr. 12

IŠVYKSTA IŠ:

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
RICIELIŲ RINKIMŲ 

APYLINKĖ Nr. 14

IŠVYKSTA IŠ:

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
LIPLIŪNŲ RINKIMŲ 

APYLINKĖ Nr. 13

IŠVYKSTA IŠ:

RINKĖJŲ PAVĖŽĖJIMO BALSUOTI MARŠRUTAI 
IR GRAFIKAI 2019 m. kovo 3 d.

Mieli druskininkiečiai, 
Pastarųjų dienų įvykiai ne vienam iš Jūsų iškėlė nemažai klausimų.
Norime visus nuraminti – mūsų rinkiminėje kampanijoje niekas 

nesikeičia, mes visi dalyvaujame rinkimuose!
Visus kviečiame būtinai ateiti į rinkimus ir balsuoti už merą R. 

Malinauską ir jo vadovaujamo mūsų sąrašo Nr. 3 kandidatus, 
ypatingai palaikant mero patarėją Aivarą Kadziauską (Nr. 10). Jis 
tikrai dalyvauja rinkimuose! 

Jau turime karčios patirties, kai buvo mėginta išpūsti dirbtinį 
skandalą dėl centro AQUA direktoriaus, kuris buvo nepagrįstai 
apkaltintas. Tas skandalas subliuško, direktoriui visi kaltinimai 
panaikinti. 

Dabar, prieš pat rinkimus, vėl kartojasi panašus scenarijus – 
bandoma pakenkti mūsų sąrašo lyderiui. Net neabejojame, kad ir 
šitas skandalas subliukš, ir tiesa bus įrodyta.

Druskininkų bendruomenė jau renka parašus, kad Seime būtų 
sudaryta kompetentinga nepriklausomų ekspertų  komisija, kuri 
šioje istorijoje padėtų tašką. 

Visuomeninis rinkimų komitetas 
„Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus 
su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-194-01
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 Laikausi duoto žodžio – dirbsiu Druskininkams, kol turėsiu 
tvirtą druskininkiečių palaikymą.

Už Druskininkų ateitį!

Jūsų kandidatas į merus Ričardas Malinauskas
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-194-03

Visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU MALINAUSKU“ 
komanda verta Jūsų pasitikėjimo

Už Druskininkų ateitį!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-194-04

Sąrašo Nr.

Sandra 
MAKULAVIČIENĖ, 
Leipalingio progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui

Elena 
RAMANAUSKIENĖ, 
sanatorijos „Belorus“ 
rinkodaros skyriaus vedėja

Algimantas 
STONCELIS, 
Druskininkų ligoninės 
gydytojas

Kristina ŠANTUROVA, 
UAB „Dzūkas“ direktoriaus pa-
vaduotoja

Mindaugas KUNEIKA, 
UAB „Durisota“ direktorius

Edita REMEIKIENĖ, 
Druskininkų savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 
socialinė darbuotoja

Jūratė 
VAIČIULIONIENĖ, 
Viečiūnų progimnazijos
 ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus „Linelis“ auklėtoja

Laura 
GARDZIULEVIČIENĖ, 
Druskininkų šeimos paramos 
centro socialinė darbuotoja

Danutė NAUJALIENĖ, 
Užimtumo tarnybos 
Kauno klientų aptarnavimo 
departamento Druskininkų 
skyriaus vedėja

363534333231302928

Valė ŠMITIENĖ, 
„Atgimimo“ mokyklos 
mokytoja

Antanas ČESNULIS, 
tautodailininkas

Ronata BALKAITIENĖ,
„Ryto“ gimnazijos mokytoja

Juozas DAILYDĖ, 
„Ryto“ gimnazijos mokytojas

Zita Joana 
JANČIAUSKIENĖ, 
pensininkų sąjungos „Bočiai“ 
Druskininkų miesto bendrijos  
pirmininkė

Arūnas VEČKYS, 
Druskininkų švietimo centro 
direktoriaus pavaduotojas

Simonas 
KAZAKEVIČIUS, 
AB „Telia“ Druskininkų 
padalinio vadovas

Vytautas 
ANDRUŠKEVIČIUS, 
Druskininkų  M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas

Džema KISIEL, 
sanatorijos „Belorus“ 
vyr. gydytojo pavaduotoja 
medicinai

272625242322212019

Aivaras 
KADZIAUSKAS, 
Savivaldybės mero patarėjas

Violeta GRIGORIENĖ, 
Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja

Vidas STAŠINSKAS, 
UAB „Minolga“ direktorius

Vida KRISIUVIENĖ, 
Užimtumo tarnybos Kauno 
klientų aptarnavimo
departamento Druskininkų 
skyriaus vyr. specialistė

Inga ŠINKONIENĖ, 
Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA klientų 
aptarnavimo skyriaus vadovė

Algimantas 
ŠIAUČIULIS, 
nusipelnęs Lietuvos gydytojas

Jevgrafijus 
SAMUCHOVAS, 
aktyvus švietimo 
bendruomenės atstovas

Gražina AUGUVIENĖ, 
Bilso bendruomenės 
pirmininkė

Jolita MILIAUSKIENĖ, 
Viečiūnų filialo laisvalaikio 
salės vadovė

18171413 15 16121110

Ričardas 
MALINAUSKAS, 
Savivaldybės meras

Linas 
URMANAVIČIUS
Savivaldybės mero 
pavaduotojas

Vytautas KVEDARAS, 
Druskininkų ligoninės 
Chirurgijos skyriaus vedėjas

Vilma 
JURGELEVIČIENĖ, 
Savivaldybės administracijos 
direktorė

Benjaminas ČEPAS, 
Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
gydytojas

Artūras SKAUSMENIS,
UAB „ADtransport“ direktorius

Modestas 
VITKAUSKAS, 
Svečių namų SAKA 
direktorius

Algis BOLYS, 
„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas

Julius MATULEVIČIUS, 
Sportininkų rengimo centro 
Druskininkuose direktorius

987654321

3

Leonas 
RADŽIUKYNAS, 
aktyvus Leipalingio miestelio 
bendruomenės narys

Birutė 
JUODZEVIČIENĖ, 
„Ryto“ gimnazijos mokytoja

Elvyra 
KAVALIAUSKIENĖ, 
„Ryto“ gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Tadas ZAKARACKAS, 
Klonio seniūnaitijos 
seniūnaitis

Mykolas ŠVĖGŽDA, 
Druskininkų bendruomenės 
atstovas

Neringa GUŽELIENĖ, 
„Ryto“ gimnazija mokytoja

Mindaugas
JASKELEVIČIUS, 
UAB „Litesko“ filialo 
„Druskininkų šiluma“ šilumos 
tinklų grupės viršininkas

44

Liudas VAISIETA, 
bendrijos „Piligrimas“ vadovas

43424140393837

Sąrašo 
Nr.

3

MES VISI DALYVAUJAME RINKIMUOSE!
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Gerbiama Violeta Kaubriene,

dėkojame Jums už Druskininkų krašto 
kultūrai reikšmingą veiklą, kad nuolatos siekiate 
didelių tikslų, tobulėjate ir savo veikla visiems 
primenate, kokia svarbi kultūra. 

Sveikindami gimtadienio proga linkime 
sveikatos, naujų ir drąsių idėjų, kūrybinio impulso 
bei sėkmės jų išpildyme.

Druskininkų savivaldybės administracija ir taryba

Vasario 21 d. Druskininkuose 
organizuotame projekto „Lyde-
rių laikas 3“ regioniniame foru-
me „Bendradarbiavimas versus 
konkurencija švietime“ dalyva-
vo beveik 150 pedagogų iš 15 sa-
vivaldybių.

Regioninis forumas – tai erdvė 
susitikti Pietų Lietuvos kolegoms, 
kurie pastaraisiais mėnesiais savo 
savivaldybėse kūrė, planavo ir įgy-
vendino pokyčio projektus. Tai pro-
ga pasidžiaugti formaliųjų „Švie-
timo lyderystės“ studijų magistro 
tyrimais ir atradimais, išgirsti apie 
neformaliųjų švietimo lyderystės 

mokymų dalyvių darbus ar kitas 
projekto veiklas. Tai ir metas ap-
žvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ 
rezultatus Pietų Lietuvos regione ir 
galimybė aptarti ateities planus. 

Bendradarbiavimo ir konkuren-
cijos tema forumui pasirinkta dėl 
savo svarbos šiandieninėje moky-
kloje ir projekte „Lyderių laikas 3“ 
numatytos regioninių forumų pa-
skirties – telkti Lietuvos regionų 
bendruomenę diskutuoti rūpimais 
švietimo klausimais, dalintis ver-
tinga patirtimi ir drauge ieškoti ke-
lių ir būdų, kaip kurti gerą mokyklą. 
Regioniniai forumai organizuojami, 

baigiantis kiekvienam projekto „Ly-
derių laikas 3“ srautui (Pietų, Vaka-
rų ir Šiaurės Rytų Lietuvos).

Forumo dalyvius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės poky-
čio projekto kūrybinės komandos 
vadovė, Druskininkų savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Diana 
Brown. Pasidžiaugta gausiu švie-
timo bendruomenės būriu, kalbėta 
apie kartu nuveiktus darbus, atlik-
ta veiklų apžvalga, numatyti atei-
ties planai.

Sveikinimo žodžius tarė ir Švie-
timo, mokslo ir sporto ministeri-
jos Švietimo aprūpinimo centro 
direktoriaus pavaduotoja, projek-
to „Lyderių laikas 3“ vadovė Rasa 
Šnipienė bei „Lyderių laiko 3“ sa-
vivaldybių veiklos vadovė dr. Eglė 
Pranckūnienė. Pastaroji priminė 
projekto tikslus, svarbiausius jo 
raktinius žodžius – bendradarbiavi-
mas, partnerystė, ryšiai, santykiai, 
pasitikėjimas, vaiko sėkmė, įsiver-
tinimas, grįžtamasis ryšys, reflek-
sija, atsakomybė, savarankišku-
mas, savanorysė. Pateikta ir įdomi 
statistika, atspindinti Pietų Lietuvos 
savivaldybėse vykdytų veiklų re-
zultatus.

Praėjusį trečiadienį Jaunimo 
užimtumo centre organizuota 
popietė su Druskininkų savival-
dybės savanoriais. Susitikime 
dalyvavo Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Mali-
nauskas, jo pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, Administracijos 
direktorės pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė, įvairių įstaigų va-
dovai, švietimo bendruomenės 
atstovai, socialiniai darbuotojai 
bei svečiai iš Alytaus.

Susitikime dalyvavo Lietuvos 
pensininkų sąjungos „Bočiai“, 
Druskininkų Švč. M. Marijos Ška-
plierinės parapijos, Viečiūnų kai-
mo bendruomenės „Versmė“, Lei-
palingio miestelio bendruomenės, 
Druskininkų šeimos paramos cen-
tro, Neravų kaimo bendruomenės, 
asociacijos Maltos ordino pagal-
bos tarnybos Druskininkų grupės, 
sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Druskininkų Viltis“, Šv. 
Apaštalo Baltramiejaus parapijos 
bendruomenės, Mokinių tarybų, 
Stračiūnų kaimo bendruomenės, 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro, Druskininkų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro atsto-
vai.

Susitikimo metu buvo padėko-
ta susirinkusiems savanoriams už 
jų savanorišką veiklą bei nuveiktus 
darbus, pasidžiaugta jų nuoširdžiu 
darbu, iniciatyvomis, geranoriška 
veikla bei populiarėjančia savano-
rystės iniciatyva.

Įstaigų vadovai, Druskininkų sa-
vivaldybės organizacijų, bendruo-
menių atstovai bei svečiai iš Aly-
taus renginio metu pristatė su 
savanoryste susijusias veiklas, da-
linosi gerąja patirtimi, įkvepiančio-
mis savanorystės ir gerų darbų is-
torijomis.

Visame pasaulyje populiarėjant 
savanoriškai veiklai, savanorystės 
iniciatyvos vis labiau sudomina ir 
druskininkiečių bendruomenę. 

Kviečiame druskininkiečius, no-
rinčius išbandyti savanorišką vei-
klą, kreiptis į Socialinės paramos 
skyrių. Čia dirbantys specialistai 
padės susisiekti su organizacijo-
mis, kurioms reikia Jūsų pagalbos. 
Dėl savanorystės galite kreiptis 
el. paštu: parama@druskininkai.lt 
arba tel. (8313) 52543.

Tarptautinės gido dienos pro-
ga buvo pasveikinti Druskininkų 
savivaldybės gidai, pasidžiaug-
ta šauniu jų darbu, atsidavimu 
savo sričiai, jiems palinkėta ne-
išsenkančios stiprybės, energi-
jos, įdomių bei smalsių turistų, 
nepakartojamų akimirkų ir pui-
kių įspūdžių. Vasario 21 d. orga-
nizuotame susitikime dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, Savivaldybės mero patarė-
ja Irena Lynikienė, Savivaldybės 
specialistai, Turizmo ir vers-
lo  informacijos centro atstovai, 
Druskininkų savivaldybės gidai. 

Posėdžio metu buvo aptarta ku-
rorto gidų situacija, veiklos gairės, 
kryptys, analizuota turistų srau-
tų augimo tendencija nuo 1997 m. 
iki 2018 m. Kaip rodo atlikta statis-
tika, 1997 m. fiksuota virš 51 tūkst. 
turistų, iki 2004 m. buvo stebimas 
pastebimas jų sumažėjimas. 2007 
m. sulaukta daugiau kaip 190 tūkst. 
kurorto lankytojų, o 2018 m. į Drus-
kininkus atvyko net 339 tūkst. lan-
kytojų. 

Tai turėjo įtakos ir didelėms inves-
ticijoms kurorte: 2018 m. duris at-
vėrė pažangios medicininės dia-
gnostinės rentgenografijos centras 
AFFIDEA, rekonstruota Druskinin-
kų gydykla, įkurtas „Grand SPA 
Lietuva“ šeimos pramogų parkas 
„O kas čia?“. Šią savaitę duris at-
vėrė amatų centras „Menų kalvė“, 5 

žvaigždučių viešbutis ir SPA „Am-
berton“. Planuose – kino teatro pro-
jektas, parduotuvė LIDL, ruošia-
mas įgyvendinti Kultūros centro 
projektas.

Kurortui sėkmę atnešė didžiau-
sias Baltijos šalyse vandens par-
kas, platų spektrą gydomųjų ir 
sveikatinimo procedūrų siūlanti 
Druskininkų gydykla, vienintelė ša-
lyje tokio tipo ekologiška transpor-
to priemonė – „Lynų kelias“, vie-
nintelis Baltijos šalyse visus metus 
veikiantis slidinėjimo kompleksas 
„Snow arena“, K. Dineikos Sveika-
tingumo, A. Česnulio skulptūrų ir 
poilsio bei Grūto parkai. Kartu su 
turtinga gydomųjų išteklių pasiūla 
– mineraliniu vandeniu, gydomuo-

ju purvu ir švariu oru – šie pramo-
gas ir sportines veiklas siūlantys 
objektai Druskininkams prieš ke-
lerius metus suteikė galimybę tapti 
pirmuoju Lietuvos kurortu, kuriam 
pavyko išspręsti sezoniškumo pro-
blemą, teikiant turizmo ir sveikatini-
mo paslaugas, kuriant harmoningo 
laisvalaikio pasiūlą.

Druskininkai – pirmas iš šalies 
kurortų beveik prieš 20 metų pra-
dėjo kokybinį plėtros etapą. Ir šian-
dien miestas daugelio vertinamas, 
kaip vienas iš pirmaujančių. Tą pa-
tvirtina ir statistika – 2017 m. duo-
menimis, Druskininkai yra pirmo-
je vietoje pagal turistų skaičių, taigi 
gali drąsiai vadintis populiariausiu 
Lietuvos kurortu.

Regioniniame forume kalbėta apie kartu nuveiktus 
darbus, apžvelgtos veiklos ir numatyti ateities planai

Jaunimo užimtumo centre 
– popietė su Druskininkų 
savivaldybės savanoriais

Tarptautinės gido dienos proga – savivaldybės atstovų 
ir krašto gidų susitikimas

Forume kalbėta apie kartu nuveiktus darbus, atlikta veiklų apžvalga, numatyti ateities 
planai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Tarptautinės gido dienos proga buvo pasveikinti Druskininkų savivaldybės gidai, pasi-
džiaugta šauniu jų darbu, atsidavimu savo sričiai, jiems palinkėta neišsenkančios stipry-
bės, energijos, įdomių bei smalsių turistų, nepakartojamų akimirkų ir puikių įspūdžių/Si-
monos Dailydaitės nuotrauka.

Savanoriams padėkota už nuveiktus darbus, pasidžiaugta jų iniciatyvomis, geranoriš-
ka veikla bei populiarėjančia savanorystės iniciatyva/Druskininkų savivaldybės archyvo 
nuotrauka
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Mieli Druskininkų savivaldybės gyventojai,

LVŽS Druskininkų skyriaus kandidatai į Savivaldybės tarybą pasirinko 
korektišką rinkimų kovą, sąžiningu būdu siekti pripažinimo, mūsų paža-
dai pamatuoti ir realūs. Tenka apgailestauti, kad Druskininkai įkalinti teis-
mų karuselėje ir tinkamai dirbti Druskininkų savivaldybės gyventojų labui 
tampa neįmanoma. 
Mes pasiruošę nuimti neigiamą politinę Druskininkų aureolę, ateiname pozityviai ir darbingai nu-
siteikę. Atsakingai pareiškiame, kad mes ateiname dirbti ir tarnauti Jums – Druskininkų krašto 
žmonėms! Mes turime absoliutų aukščiausios Lietuvos valdžios palaikymą, į Druskininkus pri-
trauksime reikalingą finansavimą ir investicijas. Į mūsų savivaldą atnešime geras permainas, ku-
rios vyksta šalyje – permainas, kurių taip laukia visi žmonės.
Norime matyti augančius ir klestinčius Druskininkus. Mes norime, kad savivaldybę valdytų tie 
specialistai, kuriems vienintelis prioritetas – Druskininkų žmonių interesai. Mes turime stiprų stu-
burą, turime tvirtai apgalvotą ir pasvertą rinkimų programą, kurią įgyvendinsime su jūsų tvirtu pa-
laikymu. Mes užtikrinsime visų savivaldybės grandžių darbo tęstinumą, mes nesiruošiame keisti 
savais gerai dirbančių savivaldybės biudžetinių įstaigų ar valdomų įmonių darbuotojų. 
Mes pasižadame tęsti numatytus darbus, pagerinsiančius Druskininkų kurorto padėtį ir sieksime, kad 
visi savivaldybės gyventojai pajaustų klestinčio miesto naudą, pasijaustų labiau oriais žmonėmis.
Laikas patikėti, kad ir kiti žmonės gali atsakingai ir kryptingai dirbti mūsų miestui. Kviečiu nelikti 
abejingais, ateiti į rinkimus ir balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, sąrašo Nr. 2.

LVŽS kandidatų į Druskininkų savivaldybės tarybą vardu,
Jūsų kandidatas į Druskininkų savivaldybės merus Donatas Mizaras 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-194-05

LVŽS kandidatas į Druskininkų savivaldybės merus

Druskininkų savivaldybė kvie-
čia žemdirbius, pageidaujan-
čius 2019 m. gauti finansinę pa-
ramą pagal Savivaldybės žemės 
ūkio rėmimo programą (toliau – 
Programa), teikti paraiškas Sa-
vivaldybės administracijai.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorius 2019 m. va-
sario 25 d. įsakymu Nr. V35-139 
patvirtino Savivaldybės žemės 

ūkio rėmimo programos 2019-
2021 metams projektų finansa-
vimo tvarkos aprašą, paraiškos 
žemės ūkio rėmimo programos 
projektui finansuoti formą ir Druski-
ninkų savivaldybės Žemės ūkio rė-
mimo programos 2019-2021 me-
tams projektų vertinimo ir atrankos 
komisiją.

Programos tikslas – pilnai ar iš 
dalies remti ir teikti finansinę pa-
ramą žemės ūkio veiklos subjektų 

įgyvendintiems ir vykdomiems Pro-
gramos projektams (toliau – Pro-
jektai) Druskininkų savivaldybėje. 

Paraiškos teikiamos Druskininkų 
savivaldybės administracijai adre-
su, Vilniaus al. 18, 66119 Druski-
ninkai. Paraiška gali būti pateik-
ta paštu registruotu laišku, įteikta 
pašto kurjerio arba įteikta asme-
niškai.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos darbo laikas: pirmadie-

nį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 
17.00 val., penktadienį nuo 8.00 
val. iki 15.00 val.

Išsamesnės informacijos teirautis 
Druskininkų savivaldybės adminis-
tracijos Ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojo Alvydo Vengrausko (Vasa-
rio 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 
8 614 25 826, el. paštas: 
alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Šylant orams, ledas vandens 
telkiniuose ima tirpti itin spar-
čiai. Esant pliusinei dienos tem-
peratūrai, ledo storis greitai ma-
žėja, ir šiuo metu ant jo lipti yra 
pavojinga. Prašome gyventojų 
įvertinti pavojų, lipant ant užša-
lusių, bet jau netvirtų tvenkinių 

bei upių, ir elgtis saugiai. Drus-
kininkų savivaldybės saugaus 
elgesio vandenyje ir ant ledo tai-
syklės numato, kad ant vandens 
telkinių draudžiama lipti, vaikš-
čioti ir čiuožinėti, kai ledo sto-
ris mažesnis nei 7 cm, taip pat, 
kai ledas turi sniego priemaišų, 

nėra skaidrus, atlydžio metu. 
Žmonių grupei ant ledo drau-
džiama eiti, kai ledo storis ma-
žesnis nei 12 cm. Druskininkuo-
se žvejai ypač pamėgo žvejoti 
Nemuno ir Ratnyčėlės upių san-
takoje, tačiau čia įžvelgiami pir-
mieji ledo tirpimo požymiai, be 
to, sinoptikai prognozuoja oro 
atšilimą, ir ledas darosi labai pa-
vojingas.

Kaip informuoja Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentas, tvirtas ledas visada turi 
mėlyną arba žalią atspalvį, o ma-
tinės baltos spalvos arba geltono 
atspalvio ledas yra netvirtas. Tra-
pus, plonas ledas būna tose vieto-
se, kuriose jame įšąla medžių ša-
kos, lentos ir kiti daiktai, o taip pat 
arti krūmų, medžių, nendrių. Ne-
tvirtas ledas susidaro ir tose vie-
tose, kur įteka upeliukai, vanduo iš 
gamyklų, yra šaltinių.

Prieš eidami ant ledo, apsidairyki-
te, ar arti nėra praminto takelio, pa-
liktų pėdų. Jeigu yra, eikite jomis, 
nes tai jau išbandytas kelias. Ypač 
atsargiems reikia būti prie kran-
to, nes čia ledas silpnesnis, ir jame 
gali būti įtrūkimų. Ledas labai pavo-

jingas ir atodrėkių metu. Ant ledo 
ypač mėgsta žaisti vaikai, nepaliki-
te jų be priežiūros.

Jei vis tik įlūžote, nepasiduoki-
te panikai ir nepraraskite savitvar-
dos. Ropškitės ant ledo į tą pusę, 
iš kurios atėjote, o ne plaukite pir-
myn. Nesikapanokite vandenyje ir 
visu kūno svoriu neužgulkite ledo 
krašto. Ant ledo užšliaužti reikia, 
plačiai ištiesus rankas, kad padi-
dėtų atramos plotas. Pasistenkite 
kaip galima daugiau krūtine užgul-
ti ledą, paskui atsargiai ant jo iškel-
ti vieną koją, po to – kitą. Užšliau-
žus ant ledo, negalima tuojau pat 
stotis. Reikia nusiridenti nuo eke-
tės kuo toliau į tą pusę, iš kurios at-
ėjote, nes ten ledas tvirtesnis. Tik 
išlipus ant kranto, reikia bėgti, kad 
sušiltumėte ir kuo greičiau pasiek-
ti šiltą vietą.

Jeigu pamatėte skęstantį žmo-
gų, tuoj pat šaukite jam, kad skuba-
te į pagalbą. Gelbėjant, reikia veikti 
greitai ir ryžtingai, nes žiemą van-
denyje žmogus greitai sušąla, o 
permirkę rūbai neleidžia jam ilgai 
išsilaikyti vandens paviršiuje. Artin-
tis prie eketės reikia labai atsargiai, 
geriausia – šliaužte, plačiai ištiesus 

rankas. Jei yra galimybė, po savimi 
patieskite slides ar lentą ir šliaužki-
te ant jos. Prišliaužti prie pat eke-
tės krašto negalima, nes ledas įlūš, 
jeigu jūs mėginsite skęstančiajam 
paduoti ranką ir jį ištraukti. Ledas 
išlaiko žmogų tik už 3-4 m nuo eke-
tės krašto, todėl skęstančiajam rei-
kia ištiesti slidę, slidžių lazdą, lentą 
ar numesti virvę. Gelbėjimui galima 
panaudoti ir tvirtai surištus šalikus. 
Jeigu nelaimės vietoje yra keli gel-
bėtojai, jie gali paimti vienas kitą už 
kojų ir, atsigulę ant ledo, sudaryti 
grandinę iki eketės.

Ištraukus žmogų ant ledo, reikia 
su juo kuo toliau šliaužti nuo pa-
vojingos vietos ir kaip galima grei-
čiau skendusįjį pristatyti į šiltą vie-
tą. Čia nukentėjusį ištrinti, pagirdyti 
karšta arbata, perrengti sausais rū-
bais, suteikti pirmąją medicinos pa-
galbą.

Bet kuriuo atveju apie įvykį infor-
muokite Bendrąjį pagalbos centrą 
telefonu 112 ir klausykitės tolimes-
nių nurodymų.

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio 
rėmimo programą 2019-2021 metams

Dėmesio! Šylant orams – ledas pavojingas

Druskininkuose žvejų ypač pamėgtoje Nemuno ir Ratnyčėlės upių santakoje ledas da-
rosi labai pavojingas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Politinė reklama. Bus apmokėta Darbo partijos rinkimų sąskaitos. Užsakymo. Nr. MDR-PR-194-06

DRUSKININKUOSE BUS:
1. Saugu. Švaru. Patrauklu jaunimui. Prieinamas medicininis aptarnavimas.
2. Išplėsta infrastruktūra papildomam mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.
3. Sukurta infrastruktūra ikimokyklinio amžiaus vaikams.
4. Estetiškai sutvarkyta ir saugi kiemų aplinka.
5. Prevencinė saugumo priežiūra.
6. Kokybiškos ir savalaikės komunalinės paslaugos.
7. Elektromobilių ir kitų ekologiškų lengvųjų transporto priemonių, skirtų naudotis trumpuoju ats-

tumu, įsigijimo ir naudojimo skatinimas.
8. Visų savivaldybei priklausančių įmonių valdymo optimizavimas.
9. Glaudesnis ryšys su visuomene, jos įtraukimas į miesto valdymą. 

10. Sukurta patraukli investicinė aplinka. 
11. Socialiai atsakingo verslo skatinimas.
12. Absoliuti pagarba visiems be išimties.

Druskininkuose, nepriklausomai nuo politinių, religinių, socialinių ir tautinių priklausomybių, visi turi 
jaustis saugūs, reikalingi ir pilnavertiški mūsų miesto gyventojai. Ir mes, Darbo partijos komanda, už-
tikrinsim tai!

Ši programa be jokios pompastikos ir lengvai įgyvendinama. Todėl esame visiškai tikri, kad Darbo 
partijos kandidatai į Savivaldybės tarybos narius Druskininkuose yra pajėgūs tai padaryti.

KVIEČIAME BALSUOTI UŽ  SĄRAŠĄ Nr. 12 !

MES ATSAKOME UŽ SAVO ŽODŽIUS!

Snieguolė Stravinskienė, 
Druskininkų švietimo centro pa-

dalinio, susijusio su mokymu, ve-
dėja

Dr. Laima Galkutė yra pasa-
kiusi, kad noras ir gebėjimas 
prisidėti prie tobulesnio pa-
saulio kūrimo ugdomi veiklo-
je. Taigi Druskininkų švietimo 
centro naujai suremontuotoje 
erdvėje eksponuojama jau an-
troji jaunųjų Druskininkų me-
nininkų paroda. Nuo vasario 11 
d. iki balandžio 15 d. čia galima 
apžiūrėti Deivido Sinkevičiaus 
grafikos darbų ekspoziciją. 

D. Sinkevičiaus grafikos parodo-
je – Druskininkai menininko aki-
mis: peizažai, architektūra, sim-
boliai. Ir būtinai sportiniai bateliai 
bei katinas – be jų niekaip! Kati-

nas, turintis daugybę vardų ir pra-
vardžių, kurio atsiradimo ir bu-
vimo istorija mielai dalijosi D. 
Sinkevičius, – tai tarsi meninin-
ko talismanas. Paklaustas, kuri 
dailės technika jam arčiausiai 
širdies, darbų autorius prisipa-
žino išbandęs jų daugybę. O ko-
dėl grafika? „Grafika – tai tapy-
mas (raižymas) ant metalo arba 
stiklo, nuo kurio daromas vienin-
telis atspaudas ant drobės arba 
popieriaus. Ši technika mane ža-
vėjo, buvo įdomi, jai reikėjo ne tik 
kūrybingumo, bet ir žinių, ir prie-
monių šiam sumanymui realizuo-
ti. Tai buvo iššūkis sau pačiam“, – 
pasakojo Deividas. 

Ši paroda alsuoja kurorto dva-
sia, joje jaučiamas detalės pa-
jautimas, išbaigtumas, tikrumas, 
gyvybingumas. Lankytojas atpa-

žins ir tai, kas plika akimi nemato-
ma, suvoks, kad nepakanka reiš-
kinius vertinti tiesiogiai, skaityti 
ir suprasti paraidžiui – gyvenime 
teks mąstyti labai įvairiai: ir kon-
krečiai, tiesiogiai, ir abstrakčiai, ir 
kritiškai. 

Parodos autorius D. Sinkevi-
čius nėra mėgėjas daug kalbėti: 
„Gal todėl ir pradėjau kurti, pieš-
ti, raižyti, kad esu nekalbus, o taip 
save realizuoti, išreikšti save man 
paprasčiau, lengviau pasaky-
ti, kaip suvokiu mane supantį pa-
saulį.“

Kviečiame druskininkiečius ir 
kurorto svečius aplankyti Švieti-
mo centre eksponuojamą D. Sin-
kevičiaus grafikos darbų parodą, 
pamatyti jo puikias įžvalgas, sub-
tilumą, minčių, vaizduotės prover-
žį. 

Grafikos parodoje – Druskininkų miestas menininko 
Deivido Sinkevičiaus akimis

Švietimo centro erdvėse galima apžiūrėti Deivido Sinkevičiaus grafikos darbų ekspozi-
ciją/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto „Druskininkų dešinieji“ sąskaitos. Užsakymo 
Nr. MDR-PR-194-07

Sąrašas Nr. 9 „Druskininkų dešinieji”

Sąraše Nr. 9 – sėkmingi ir išmintingi žmonės. 
Sąraše Nr. 9 – krikščioniškas ir tautines vertybes puoselėjantys druskinininkečiai.
Sąraše Nr. 9 – atsakingi, asmeninę atsakomybę prisiimantys piliečiai.
Sąrašas Nr. 9 – nepriklausomas nuo politinių partijų.
Sąrašas Nr.9 atspindi veržlumą ir patirtį.

Lietuvių tautosakoje skaičius devyni laikomas sėkmės ir išminties simboliu. Kokiais rezultatais 
bepasibaigtų rinkimai, sąrašo Nr. 9 kandidatai linki visiems sėkmės, išminties ir gerovės!

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Jurgita Gudaitienė, Emilija Mikučionienė, Algina Markauskienė, Galina Pūtienė, 
Jūratė Žūkienė, Aurelija Banevičiūtė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Saulius Cimakauskas, Vytautas Andriuškevi-
čius, Algimantas Maknys, Saulius Lukošiūnas, Saulius Valentukonis, Antanas Vailionis, Dainius Dailydė.

Širdies ir kraujagyslių pre-
vencijos programa – sveikatos 
patikrinimo programa, pacientus 
ligoninėje konsultuoja Vilniaus 
Universiteto ligoninės „Santa-
ros klinikos“ kardiologijos priėmi-
mo-skubiosios pagalbos poskyrio 
vyresnysis ordinatorius gydyto-
jas kardiologas Vytautas Jukne-
vičius.

Paslauga teikiama vyrams nuo 
40 iki 55 metų, moterims nuo 50 
iki 65 metų.

Programoje dalyvaujantys paci-
entai turi turėti šeimos gydytojo 
siuntimą (forma 027/a).

Prostatos vėžio ankstyvo-
sios diagnostikos prevencinė 
programa – pacientus ligoninė-
je konsultuoja gydytojas urolo-
gas Marius Astrauskas. Progra-
ma skirta vyrams nuo 50 iki 69 
metų (imtinai), o tuo atveju, jeigu 
šia liga sirgo jų tėvai ar broliai, – 
nuo 45 metų. Jei vyras nėra pro-
gramoje numatyto amžiaus, bet 
turi nusiskundimų dėl savo svei-
katos, jam taip pat reikėtų kreiptis 

į šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs 
sveikatos būklę, skirs tyrimus ar, 
prireikus, išrašys siuntimą konsul-
tuotis pas gydytoją specialistą.

Pas gydytojus galite regis-
truotis tel. (8 313) 59 144, 8 645 
10431 arba: www.sergu.lt

Gyventojai gali pasinaudoti ne-
mokamomis prevencinėmis pro-
gramomis, skirtomis kovai ne tik 
su prostatos vėžiu, gimdos ka-
klelio, krūties vėžiu, bet ir storo-
sios žarnos vėžiu bei širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Visų progra-
mų tikslas – aptikti ligas anksty-
voje stadijoje, nes kuo anksčiau 
jos diagnozuojamos, tuo dau-
giau yra galimybių jas išgydy-
ti. Norint išsitirti pagal prevenci-
nes programas, reikėtų kreiptis į 
savo šeimos gydytoją, kuris išsa-
miai supažindins su programomis 
ir paskirs reikiamus tyrimus.

VšĮ Druskininkų ligoninė 
informacija

Vasario 12-13 d. Druskinin-
kų turizmo ir verslo informa-
cijos centro atstovai prista-
tė kurorto paslaugas Tel Avive 
(Izraelio valstybė) organizuo-
toje Viduržemio jūros regiono 
turizmo parodoje IMTM 2019. 
Valstybinio turizmo departa-
mento stende kartu su Lietu-
vos kurortais ir didžiaisiais ša-
lies miestais buvo pristatomos 
šalies naujovės bei kurortų ir 
miestų teikiamų paslaugų įvai-
rovė.

Druskininkai sulaukė didelio tu-
rizmo agentūrų ir spaudos atsto-
vų bei pavienių parodos lankytojų 
susidomėjimo. Dauguma jų ste-
bėjosi turizmo paslaugų gausa ir 
patraukliomis jų kainomis. Prista-
tant naujus traukos objektus, to-
kius kaip netrukus atsidarysiantį 
viešbutį „Amberton“, „Menų kal-
vę“ bei vis augančią įvairių šalių 
virtuvių restoranų pasiūlą, pašne-
kovai vis labiau žavėjosi mūsų ku-
rortu. 

„Kiek daug visko turite! Per vie-
ną savaitgalį tikrai neįmanoma 
viską išbandyti ir pamatyti, todėl 
tektų atvykti mažiausiai savaitei“, 
– besišypsodama ir neslėpda-

ma nuostabos Druskininkų kuror-
to paslaugų pasiūla žavėjosi tu-
rizmo agentūros „Yonatan Tours“ 
atstovė Alla.

Siekiant kurorto populiarini-
mo Izraelyje, turizmo parodos 
IMTM2019 metu buvo aptartas 
bendradarbiavimas su spaudos 
atstovais iš tinklaraščio „Travel 
buzz“, viešinimo galimybės su Iz-
raelio PR agentūromis. Taip pat 
jau yra planuojama organizuoti 3 
pažintinius turus Izraelio turizmo 
agentūrų atstovams.

Sparčiai populiarėjant sociali-
niams tinklams ir mobiliųjų pro-
gramėlių paklausai, buvo pri-
statytos galimybės viešinti 
Druskininkus mobiliosiose aplika-
cijose „WishTrip“ bei „Knowers“, 
kurių pagrindinis tikslas yra grei-
tai ir patogiai suteikti informaci-
ją turistams, naudojant išmanų-
jį įrenginį.

Lietuvos stendą tarptautinėje tu-
rizmo parodoje IMTM 2019 aplan-
kė ir Lietuvos Respublikos am-
basadorius Edminas Bagdonas 
bei Izraelio turizmo ministras Uzi 
Landau.

Druskininkų TVIC informacija

VšĮ Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro 
(TVIC) atstovai vasario 1-3 die-
nomis dalyvavo 26-ojoje tarp-
tautinėje turizmo parodoje 
„Balttour 2019“, surengtoje La-
tvijos sostinėje Rygoje. 

Tai yra populiariausia turizmo 
paroda Baltijos regione, siūlanti 
išsamią informaciją apie naujau-
sius sezono pasiūlymus keliau-
tojams, įvairias pramogas lan-
kytojams bei ypatingą dėmesį 
– profesionaliai auditorijai. Paro-
dos organizatorių duomenimis, iš 
viso parodoje dalyvavo apie 860 
turizmo arba su turizmu susiju-
sių įmonių iš įvairių pasaulio ša-
lių (Lietuvai atstovavo 15 stendų 
ir daugiau kaip 50 objektų), o par-

odoje apsilankė daugiau kaip 30 
tūkts. lankytojų.

Druskininkų kurortas buvo pri-
statytas VšĮ Druskininkų turizmo 
ir verslo informacijos centro įreng-
tame LED ekranų informaciniame 
stende. Jame dirbo ir savo pas-
laugas pristatė Druskininkų svei-
katinimo ir poilsio centro AQUA, 
„Grand SPA Lietuva“, viešbu-
čių „Regina“ ir „Delita“, sodybos 
„Ignė“, „Grūto parko“ ir pirmo-
je miego SPA šiaurės Europoje 
„Amberton Green SPA Druskinin-
kai“ atstovai. 

Lankytojai aktyviai domėjo-
si Druskininkų kurorte teikiamo-
mis paslaugomis: apgyvendini-
mo galimybėmis, sveikatinimo 
bei SPA procedūromis, pramogo-

mis šeimoms su vaikais, ką gali-
ma pamatyti, kaip smagiai bei tu-
riningai praleisti laiką, renginiais 
bei naujovėmis kurorte, grožėjo-
si LED ekranuose rodomais vaiz-
dais iš Druskininkų. Vasario 1 d. 
parodoje dalyvaujančius Drus-
kininkų atstovus aplankė Lietu-
vos ambasados patarėjas Tomas 
Grabauskas.  

Latvija pagal turistų skaičių Lie-
tuvoje  užima penktą vietą. Per 
2018 metų 9 mėnesius latvių tu-
ristų skaičius Lietuvoje išaugo 7,1 
proc., lyginant su tuo pačiu laiko-
tarpiu 2017 metais. Per tą patį lai-
kotarpį Druskininkuose apsilan-
kė beveik 13 tūkstančių turistų iš 
šios šalies. 

Druskininkų TVIC informacija

VšĮ Druskininkų ligoninė 
gyventojus kviečia aktyviai 

dalyvauti nemokamose 
prevencinėse programose!

Neblėsta Izraelio turistų 
susidomėjimas Druskininkais

Druskininkai pristatyti tarptautinėje 
turizmo parodoje „Balttour 2019“

Parodos lankytojams pristatytos kurorto naujovės ir paslaugos/Druskininkų TVIC ar-
chyvo nuotrauka

Druskininkų atstovai Latvijos sostinėje Rygoje surengtoje 26-ojoje tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2019“ pristatė Druskinin-
kuose teikiamas paslaugas/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka
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Kompiuterinės tomografijos, 
rentgeno, magnetinio rezonan-
so tomografijos (MRT) tyrimai 
– tai priemonės, kurių dažniau-
siai imasi medikai, diagnozuo-
dami į juos besikreipiančiųjų 
traumas ar negalavimus. Deja, 
pacientai ne visada yra supa-
žindinami su šių tyrimų nau-
da bei būtinybe. Respublikinės 
Vilniaus universitetinės ligoni-
nės gydytojas neurochirurgas 
dr. Gunaras Terbetas įsitikinęs 
– šiandien MRT tyrimai daž-
nai yra pranašesni už rentge-
ną ar kompiuterinę tomografiją 
ir gali padėti išvengti netiks-
lių diagnozių, komplikuojančių 
gydymo procesą. Taip pat la-
bai svarbu, kad pacientai būtų 
tinkamai supažindinami su šia 
jiems priklausančia paslauga.

Leidžia nustatyti tikslią dia-
gnozę

Ūminiai susirgimai – viena iš la-
biausiai paplitusių priežasčių kli-
nikinėje praktikoje, kodėl žmonės 
kreipiasi pagalbos į gydymo įstai-
gas. Tokiais atvejais reikalinga 
kuo operatyvesnė pagalba, todėl 
dažniausiai atliekami kompiuteri-
nės tomografijos tyrimai, prieina-
mi bet kuriuo paros metu. Tačiau, 
pasak neurochirurgo dr. G. Terbe-
to, MRT dėl savo diagnostinio po-
tencialo yra daug informatyvesnis 
tyrimo metodas, leidžiantis nusta-
tyti paciento būklę ir pasirinkti gy-
dymo taktiką.

„MRT būtina gydant visus onko-
loginius galvos smegenų susirgi-

mus, smegenų uždegimą ar pū-
linį. Šis tyrimas padeda nustatyti 
smegenų auglio vietą, jo išpliti-
mą, galimą piktybiškumo laipsnį. 
Visa tai – itin svarbūs gydymą nu-
lemiantys faktoriai“, – tikina neu-
rochirurgas.

G. Terbetas pažymi, kad uždels-
ta ar netinkamai pasirinkta tokių 
negalavimų diagnozė gali nulemti 
sudėtingas komplikacijas.

Kada MRT – geriausias pasi-
rinkimas?

Dažnas poliklinikose besilan-
kantis žmogus galėtų patvirtin-
ti, kad ne visada aiškiai supranta, 
kodėl jam paskirtas būtent vie-
noks ar kitoks tyrimas. Kaip aiš-
kina gydytojas dr. G. Terbetas, 
neurologinių ligų atvejais MRT ty-
rimas yra vienareikšmiškai prana-
šesnis už rentgeną ar kompiuteri-
nę tomografiją.

„Kompiuterinės tomografijos ty-

rimas puikiai tinka aptikti traumas 
galvos smegenų bei stuburo srity-
se, ūmų išeminį ir hemoraginį in-
sultą ar kraujo išsiliejimą aplink 
galvos smegenis, tačiau MRT 
yra pajėgus aptikti žymiai subti-
lesnius galvos smegenų pakiti-
mus, – skirtumus pabrėžia dr. G. 
Terbetas, – MRT tyrimas tiksliau-
siai diagnozuoja sudėtingus on-
kologinius galvos smegenų su-
sirgimus, uždegiminius pakitimus 
galvos smegenyse, neurodege-
neracinius susirgimus, kraujagys-
lių ir galvos smegenų anomalijas 
bei sklaidos defektus.“

MRT tyrimas, pasak gydytojo, 
taip pat yra ypač veiksmingas, 
diagnozuojant stuburo degene-
racinius pakitimus, disko išvar-
žas, stuburo kanalo susiaurėjimą, 
nervinių šaknelių suspaudimą, 
pūlingus ir uždegiminius stubu-
ro pakitimus, nugaros smege-

nų, nervinių šaknelių ar smegenų 
dangalų navikus. 

„Aukso standartas“ prieina-
mas ir Lietuvoje

MRT aparatai pasižymi skirtingu 
galingumu, tačiau pasaulyje pri-
pažinti ir „aukso standartu“ įpras-
tai laikomi 1,5 T (teslų) galingumo 
aparatai. Būtent tokie ar dar ga-
lingesni aparatai dažniausiai nau-
dojami ir pasaulinėje medicinos 
praktikoje. Tuo tarpu mažesnio 
nei 1 T galingumo įranga papras-
tai naudojama tik nesudėtingiems 
sąnarių tyrimams atlikti. 

Pasak neurochirurgo dr. G. Ter-
beto, galingesni nei 1 T galingu-
mo MR tomografai suteikia me-
dikams galimybę gauti labai 
kokybiškus vaizdus, leidžiančius 
nustatyti kuo tikslesnę gydy-
mo taktiką. Taip radiologinės di-
agnostikos galimybės Lietuvoje 
gali neatsilikti nuo kitų Europos 
šalių.

Būtent „Affidea Lietuva“ dia-
gnostikos centruose diegiami pa-
saulyje pripažinti optimaliausio 
galingumo – 1, 5 T – MRT. Visi 
šiuose centruose esantys MR to-
mografai yra didesnio nei 1 T ga-
lingumo.

„Kuo daugiau teslų, tuo aukštes-
nės kokybės vaizdas gaunamas. 
Jame galima pamatyti smulkes-
nes detales bei tiksliau nustaty-
ti diagnozę. 1,5 T galingumo to-
mografai yra pajėgūs diagnozuoti 
vidaus organų, galvos ir nugaros 
smegenų patologijas“, – pasako-
ja „Affidea Lietuva“ Medicinos di-

rektorė, gydytoja radiologė Silvija 
Jakštienė.

Specialistai ragina atkreipti dė-
mesį į tai, kad MRT tyrimas daž-
nu atveju gali nieko nekainuoti. 
Pacientams, turintiems gydyto-
jo specialisto siuntimą, nurodan-
tį šio tyrimo poreikį, MRT tyri-
mas yra apmokamas Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudže-
to lėšomis. Svarbu, kad tyrimą at-
liekanti gydymo įstaiga būtų su-
dariusi sutartį su Teritorinėmis 
ligonių kasomis. Be to, pacien-
tams verta įsidėmėti, jog siuntimą 
tyrimui išduodantis gydytojas tu-
rėtų rekomenduoti mažiausiai tris 
gydymo įstaigas, kuriose galima 
atlikti paskirtą tyrimą. 

Ko nežinome apie magnetinio rezonanso tomografiją?

„UAB „Affidea Lietuva“ Medicinos direktorės gyd. radiologės S. Jakštienės teigimu, kuo daugiau 
teslų turi MR tomografas, tuo aukštesnės kokybės vaizdas gaunamas, ir taip galima pamatyti 
smulkesnes detales bei tiksliau nustatyti diagnozę

Užsakymo Nr. MDR-194-03

Didesnio galingumo MR tomografai paprastai 
būna uždaro tipo. Nuotraukoje – tyrimas 
atliekamas su 1,5T galingumo MR tomografu

Kaip ir žmonės, paukščiai 
laukia pavasario ir šiltų orų, 
kai prasidės aktyvesnis gy-
venimas. Tačiau artimiausiu 
metu, o gal net ir visą kovą, 
dar tęsis žiemojimas. Suskai-
čiuota, kad šiemet Dzūkijos 
nacionaliniame parke žiemo-
ja apie 350 vandens paukščių. 
Tarp jų – ir įprastos rūšys, ir 
tokie reti paukščiai kaip van-
deninis strazdas.

Kur susiburia žiemojantys 
paukščiai?

Dzūkijos nacionalinio parko Bi-
ologinės įvairovės skyriaus vy-
resnysis specialistas Evaldas 
Klimavičius pasakoja, kad šie-
met parke suskaičiuoti 345 žie-
mojantys vandens paukščiai. 
Iš viso buvo pastebėtos 8-ios 
jų rūšys: 273 didžiosios antys, 
19 klykuolių, 20 didžiųjų dan-
čiasnapių, 20 gulbių nebylių, 4 
gulbės giesmininkės, 7 didie-
ji baltieji garniai, po vieną pil-
kąjį garnį ir vandeninį strazdą. 
Palyginimui, pernai buvo suskai-
čiuoti 514 vandens paukščių. 
Specialistai sako, kad vandens 
paukščių apskaitos skaičiai yra 
labai susiję su žiemos sąlygo-
mis – vandens telkiniai užša-
lę ar ne. Šiemet sąlygos nebu-
vo itin geros.

„Iš viso šiemet stebėjome 
paukščius 9-iose parko vietose. 
Daugiausiai jų suskaičiavome 
prie Nemuno ir Merkio santakos. 
Taip pat paukščiai yra skaičiuo-
jami prie Merkio ir Skroblaus, 
Merkio ir Grūdos santakų. Kai 
visur kitur upeliai užšąla, šios 
vietos lieka neužšalusios, taigi į 
jas susiburia ir žiemoja daugiau-
siai paukščių“, – pasakoja E. Kli-

mavičius.
Šimtais Lietuvoje žiemojančių 

didžiųjų ančių savo skaičiumi 
niekas neaplenkia, bet Dzūkijos 
nacionalinio parko Biologinės 
įvairovės skyriaus vadovas Min-
daugas Lapelė atkreipia dėme-
sį ir į kitą įdomybę. Jau ne pirmą 
žiemą mūsų kraštuose žiemo-
ti pasilieka ir gulbės giesminin-
kės, kurių gražūs balsai primena 
gervių trimitus. Šios gulbės – la-
biau šiauriniai paukščiai, Lietu-
voje dažniau sutinkami pavasa-
rinių ir rudeninių migracijų metu.

Matė ir vandeninį strazdą
Dzūkijos nacionaliniame parke 

paukščiai skaičiuojami nuo 2010 
metų, kai Lietuvos ornitologų 
draugija pradėjo vykdyti tokias 
apskaitas. Žvelgdami į devyne-
rių metų skaičiavimus, specialis-
tai sako pastebintys, kad mūsų 
šalyje žiemos išties šiltėja.

„Seniau tikrai būdavo retenybė 
pamatyti tokią gausybę ančių ar 
žiemojančių gulbių būrelius. O 
dabar šių paukščių vis daugė-
ja. Atidžiau paanalizavus situ-
aciją, einama prie išvados, kad 
tokius reiškinius sukelia klimato 
pasikeitimai. Tie paukščiai, ku-
rie anksčiau išskrisdavo, dabar 
pasilieka“, – pastebi M. Lapelė.

Na, o žiemoti į Lietuvą taip pat 
atskrenda įdomiausių paukščių. 
Vienas tokių – Šiaurėje gyve-
nantis vandeninis strazdas. Šią 
žiemą paukštis buvo pastebėtas 
prie Grūdos ir Merkio santakos.

„Tai labai retai Lietuvoje sutin-
kamas paukštis, atskrendantis 
tik praleisti žiemą. Paukščių ste-
bėtojams vandeninį strazdą pa-
matyti vienas malonumas – jis 
striksi ledu, neria į eketę, bėga 

dugnu, po vandeniu lesioja kir-
mėles ir vėl išnyra“, – apie ne-
eilinį žiemotoją pasakoja M. La-
pelė.

Europoje žiemojančių paukš-
čių mažėja

Žiemojančių vandens paukš-
čių apskaitų Lietuvoje koordina-
torius, Lietuvos ornitologų drau-
gijos (LOD) narys Laimonas 
Šniaukšta pasakoja, kad api-
bendrinant visus Europos arba 
Vakarų Palearktikos duomenis, 
išryškėja tendencija, kad apskri-
tai žiemojančių paukščių skai-
čius mažėja. Tačiau nėra taip, 
kad Lietuvoje matytųsi akivaiz-
dus rūšių mažėjimas.

„Galbūt kiek kitokia pajūryje 
žiemojančių paukščių, pavyz-
džiui, nuodėgulių ar paprastųjų 
gagų padėtis. Jei prieš dešim-
tmetį ar kelis šios rūšys buvo 
gal ir ne tokios gausios, bet vis 

tiek aptinkamos, tai dabar jos 
yra pakankamai retos. Visgi, pa-
vyzdžiui, nuodėgulių mažėjimas 
siejamas ir su juodojo grundalo 
atsiradimu Baltijos pajūryje“, – 
sako L. Šniaukšta.

Jo teigimu, grundalo mitybos 
bazė yra panaši arba kertasi su 
jūrinių ančių. Abi rūšys minta 
vėžiagyviais. Natūralu, kad kai 
maisto mažiau, paukščiai kelia 
sparnus jo ieškoti kitur, todėl ir 
žiemą jų mažiau.

Kas gali prisijungti prie ste-
bėjimo?

Lietuvoje žiemojančių paukš-
čių apskaitas veda LOD nariai, 
taip pat Lietuvos nacionalinių 
bei regioninių parkų ar rezervatų 
darbuotojai. Tačiau kiekvienais 
metais gali prisijungti ir kiti be-
sidomintys paukščių gyvenimu.  

Būna, kad gyventojai ornitolo-
gų draugijai atsiunčia apskaitų 

duomenis, surinktus šalia savo 
gyvenamosios vietos. Papras-
tai apskaitos vyksta sausio 9-21 
dienomis, bet, laikantis tarptau-
tinio susitarimo, ornitologų drau-
gija Lietuvoje paukščius skai-
čiuoja antrąjį sausio savaitgalį.

„Kai artėja apskaitų laikas, 
kartais jau ir gruodžio pabaigo-
je, Lietuvos ornitologų draugija 
savo puslapyje skelbia apie at-
einančią apskaitų datą ir kviečia 
dalyvius registruotis. 

Dauguma apskaitas vedančių 
žmonių yra tie patys, bet kasmet 
prisijungia ir naujų bendramin-
čių“, – sako L. Šniaukšta ir kvie-
čia visus, norinčius kitąmet pri-
sidėti prie apskaitų, nepamiršti 
sekti informacijos.

Ir nors apskaitos jau praėjo, 
savo malonumui stebėti žiemo-
jančius paukščius dar bus gali-
ma kurį laiką. Jei nenorite apsi-
riboti vien Dzūkijos nacionaliniu 
parku, galite nuvykti prie Kauno 
HES. 

Ten kasmet skaičiuojamos di-
džiausios paukščių sankaupos, 
o šiemet negi buvo fiksuotas re-
kordas – daugiau nei 20 tūkst. 
žiemojančių paukščių. 

Kitos pagrindinės žiemavietės 
mūsų šalyje yra Baltijos pajūris, 
vandens telkiniai Klaipėdos raj., 
Utenos raj., Neris ir Vilnelė Vil-
niuje, vandens telkiniai Jonavos 
ir Marijampolės apylinkėje bei 
Šilutės raj.

Dzūkijos nacionaliniame parke žiemoja ir vandeninis strazdas

Žiemojančios gulbės nebylės/Dariaus Norkūno nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-194-02

Kitų „Affidea Lietuva“ 
diagnostikos centrų kontaktai - 

www.affidea.lt

Magnetinio rezonanso tomografija: 
M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, 

tel. +370 313 45979
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Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) Druskininkų skyriaus lėšų. Užsakymo Nr. MDR-PR-194-08

Dainingo Dainavos krašto 
garso publikacijų bibliografi-
ją papildė vasario 9 d. Viečiū-
nų bendruomenės centre pri-
statyta dar viena kompaktinė 
plokštelė – Viečiūnų laisvalai-
kio salės folkloro ansamblio 
„Žemynėłė“ dainų ir pasako-
jimų rinktinė „Vai pakełėna, 
pavieškełėna“. Šiame kom-
pakte tilpo tik dalis ansamblie-
čių repertuaro, sukaupto per 
25-erius gyvavimo metus ir už-
fiksuoto 2018 m. rudenį. Kom-
paktinėje plokštelėje „Vai pa-
kełėna, pavieškełėna“ sudėtos 
vyriausiųjų ansambliečių Vla-
dislavos Petrulionienės, Ja-
dvygos Kašelynienės, Onos 
Miliauskienės, Irenos Šinko-
nis pateikta dainuojamoji ir pa-

sakojamoji tautosaka – tai, kas 
griebia už širdies, o kartu ir 
ugdo, augina, skatina išlaikyti 
tarmės bei papročių gyvybin-
gumą. Tai, kas bėgant metams, 
eina užmarštin.

„Žemynėłės“ dainuojamosios 

tautosakos skrynioje – įvairių žan-
rų dainos. Į kompaktinę plokštelę 
„Vai pakełėna, pavieškełėna“ at-
rinkta po kelias šeimos, jaunimo-
meilės, vestuvių ir karo dainas. 
Tačiau visko, ką moka ir mena 
„Žemynėłės“ moterys, į vieną 

garso publikaciją nesudėsi. Ypač 
norisi pasidžiaugti pateiktomis ir 
įrašytomis vienbalsėmis daino-
mis, kurias atliekant pagrindinei 
kolektyvo pateikėjai ir daininin-
kei Vladislavai Petrulionienei, at-
siveria šio krašto dainų melodijų 
vingrumas, senovinio intonavimo 
ypatybės ir prie savitos tarmiškos 
kalbėsenos akcentų prisiderinan-
tis dainos ritmas. Į rinktinę įtraukti 
ir keli kūrinėliai, suaugusiųjų kur-
ti vaikams – žaidinimai, skaičiuo-
tė, erzinimas. 

Vakaro metu „Žemynėlė“ atli-
ko programą „Vieciūnų marcios“, 
kuri buvo sukurta 2018 metų Dai-
nų šventės folkloro dienai, į kurią 
įtrauktos dainos, sutilpusios į CD. 
Pasveikinti „Žemynėlės“ atvy-
ko folkloro ansamblis „Stadałėłė“ 

su programa „Kū girdėj Čiurlio-
nis“, Leipalingio folkloro ansam-
blis „Serbenta“ su programa „Ką 
mena jotvingių žemė“, armonika 
grojo Vidutis Milkevičius.

Renginyje dalyvavusi viena iš 
kompaktinės plokštelės sudaryto-
jų etnomuzikologė, humanitarinių 
mokslų daktarė Loreta Sungailie-
nė pažymėjo, kad „Žemynėlės“ 
dainininkės senovinei liaudies 
dainai suteikia gyvybės, žaismės, 
interpretacijos laisvės. Šios mote-
rys – dainų ir papročių tradicijų ži-
novės bei tęsėjos. Džiaugiamės, 
kad galėjome jų žinias, patirtį ir 
gebėjimus užfiksuoti, įamžinti ir 
palikti ateinančioms kartoms.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Folkloro ansamblis „Žemynėłė“ pristatė dainų ir pasakojimų rinktinę
 „Vai pakełėna, pavieškełėna“

Viečiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Žemynėłė“ išleido dainų ir pasakojimų rinktinę 
„Vai pakełėna, pavieškełėna“/Druskininkų kultūros centro nuotrauka

Mieli Druskininkų krašto gyventojai,
nebūkite abejingi ir kovo 3 d. išsirinkite savo atstovus Savivaldybėje. Balsuokite už Lietuvos 
socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) sąrašą Nr. 8 – už žmones, kurie įgyvendins jūsų lū-
kesčius dėl krašto ateities, už darbščius ir sugebančius Jus išgirsti bei savo darbais keisti si-
tuaciją kandidatus.
Mes grąžinsime pagarbą žmogui kasdieniame gyvenime, valstybinėse ir savivaldybei paval-
džiose įstaigose. LSDDP tikslas – ekonomiškai stiprūs miestai ir miesteliai. Tad viena iš svar-
biausių užduočių – pritraukti į Jūsų kraštą kuo daugiau investicijų, kad augtų darbo vietų skai-
čius, kad žmonės galėtų gauti orius atlyginimus. Dirbame Jums!

LSDDP pirmininkas
Gediminas Kirkilas

Sąrašo 
NR.
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Į K. Dineikos sveikatingumo 
parką klubo „Sportas visiems“ 
vadovė, trenerė Laimutė But-
kevičienė kviečia mankštin-
tis ir grūdintis pagal K. Dinei-
kos metodiką: „Mano vedamos 
mankštos bei šalto vandens te-
rapija pagrįstos K. Dineikos me-
todika. Džiaugiuosi, kad vis dau-
giau druskininkiečių ir kurorto 
svečių susidomi sveikatingumo 
klubo „Sportas visiems“ grūdini-
mosi programa ir prisijungia prie 
mankštos bei grūdinimosi Ratny-
čios upėje iniciatyvų. Pati šią žie-
mą drąsiai priėmiau „30 dienų“ 
maudymosi iššūkį, nes turiu ne-
mažai patirties: šalto vandens te-
rapiją praktikuoju jau 30 metų. 
Druskininkuose mums yra daug 
progų tapti sveikesniais, ištver-
mingesniais, atsparesniais stre-
sui, ligoms, o drauge su sveikos 
gyvensenos entuziastais ir aš 
jaučiuosi darbinga, puikios nuo-
taikos. Grynas oras, fizinis akty-
vumas, mankšta ir vanduo – kie-
kvienam prieinamos grūdinimosi 
priemonės – yra tikri sveikatos 
eliksyrai. Pasinaudokime jais! Sti-
printi, grūdinti organizmą svar-
bu kiekviename žmogaus gyveni-
mo tarpsnyje. O kad grūdinimasis 
taptų įpročiu, tuo rūpinkimės kas-
dien... 

Susidomėjusieji sveikatingu-
mo klubo „Sportas visiems“ grū-
dinimosi programa, gali su-
sisiekti su manimi Facebook 
paskyroje: www.facebook.com/
laimute.butkeviciene, registruotis 
el. p.: spaoperatore@gmail.com 
arba skambinti tel.: 8 687 90114. 
Laukiu visų, norinčių sustiprinti 
sveikatą, mankštintis ir grūdintis, 
K. Dineikos sveikatingumo parke 
kiekvieną darbo dieną 8.00 val.; 
o antradieniais – 18.30 val. – juk 
vakarai kasdien vis šviesesni, il-
gesni. Kiekviena žiema baigia-
si pavasariu! Judėkime ir būkime 
sveiki!“

Klubo „Sportas visiems“ lan-
kytojų įspūdžiai:

Tauras Česnulevičius: „Kai 
praėjusią vasarą vienos šeimos 
šventės proga žmona nupirko 
man abonementą į K. Dineikos 
sveikatingumo parko kaskadi-
nes maudykles ir pirtį, kartu pra-
dėjau mankštintis ir trenerės L. 
Butkevičienės pagal K. Dineikos 
metodiką vedamose mankštose. 
Rūpesčių kėlė nugara. Ir nors da-
bar, šaltuoju periodu, parke ne-
silankau, tačiau namuose atlieku 
pratimų kompleksą, kurį išmokau 
vasarą. Mankštos man padėjo su-
sigrąžinti ir padeda palaikyti gerą 
savijautą.“

Daiva Malinauskienė: „K. Di-
neikos sveikatingumo parke or-
ganizuojamos mankštos, kaska-
dinės maudyklės su pirtimi yra 
labai geras dalykas: padeda pa-
laikyti gerą fizinę ir dvasinę for-
mą. Juk ne veltui sakoma, kad 
sveikame kūne – sveika siela! Fi-

ziniam aktyvumui motyvuoja tre-
nerės, sveikos gyvensenos entu-
ziastės Laimutės Butkevičienės 
pavyzdys, ji savo entuziazmu už-
buria kitus. Šaunu, kad ji propa-
guoja K. Dineikos metodika pa-
remtas mankštas. Šios mankštos 
mane „veža“, jos pagrįstos stubu-
ro tempimo, kitais panašiais pra-
timais ir yra visiškai kitokios nei 
treniruoklių ar aerobikos salė-
se. Trenerė asmeniniu pavyzdžiu 
rodo ir grūdinimosi bei maudy-
nių šaltame vandenyje naudą. Aš 
ir pati, kiek save atsimenu, mau-
dydavausi beveik kiaurus metus, 
pradėdavau nuo ankstyvo pava-
sario... Tikriausiai šis poreikis iš 
vidaus ateina: patinka, „limpa“. 
Man tai jau tiesiog gyvenimo bū-
das. Grūdinti, stiprinti organiz-
mą labai svarbu. Iš savo patirties 
galiu patvirtinti, kad jei žmogus 
sportuoja ir grūdina savo organiz-
mą, tada nereikia ir vaistų, arba jų 
reikia tikrai mažiau.  Jau nė nepa-
menu, kad gripas ar kosulys buvo 
užpuolę.“

Lilija Andriuškaitė: „Fizinį ak-
tyvumą, sveiką gyvenseną propa-
gavau ir anksčiau – prabėgdavau 
„Saulės takais“, žiemą maudyda-
vausi. Trenerės Laimutės Butke-
vičienės paskatinta, nuosekliau 
praktikuoju maudynių terapiją. 
Aišku, prieš maudynes prasibė-
gu, gerai sušylu, pasportuoju, at-
lieku specialius tempimo, kvė-
pavimo pratimus ir – į vandenį! 
Labai puikiai jaučiuosi: tai sutei-
kia energijos, palaiko gerą nuotai-
ką, stipriną imunitetą, atsparumą 
ligoms. Pasportavusi ir išsimau-
džiusi šaltoje upėje, grįžusi namo, 
išgeriu stiklinę natūralių, namuo-
se spaustų sulčių: morkų, burokė-
lių ir obuolių. Ir sintetinių vitaminų 
nė nereikia, visą žiemą gyvenau 
be jokių infekcijų, nesirgau. Kie-
kvienas galime pasirinkti, kaip rū-
pintis savo sveikata. Aš noriu būti 
judri, energinga, darbinga, kad 
galėčiau  tinkamai rūpintis savo 
šeima, vaikais ir aplinkinius džiu-
ginti gera nuotaika. Esu labai dė-
kinga trenerei. Visiems siūlau pa-
bandyti jos pagal K. Dineikos 
metodiką vedamas mankštas bei 
šalto vandens terapiją. Žinoma, 
būtinai atsižvelgiant į taisyklingą, 
saugų šių sveikatinimo priemonių 
praktikavimą bei pačios trenerės 
rekomendacijas.“

Klubo „Sportas visiems“ 
informacija

Druskininkų socialinių pas-
laugų centro vykdomas pro-
jektas „Integralios pagalbos 
teikimas Druskininkų savival-
dybėje“ sėkmingai tęsiamas 
jau antrus metus, o pagal jį tei-
kiamos paslaugos yra vis ak-
tualesnės. Integrali pagalba į 
namus palengvina slaugomų 
druskininkiečių ir jų artimųjų 
kasdienybę, todėl tokių paslau-
gų poreikis nemažėja. Druski-
ninkų savivaldybės gyventojai 
naudojasi integralia pagalba 
namuose, ir dėl ligos ar nega-
lios slaugomi asmenys nėra 
vieniši.

Integrali pagalba, viena iš 
naujausių socialinių paslaugų, 
teikiamų mūsų šalies neįga-
liems ir senyvo amžiaus asme-
nims, susieja ir dienos sociali-
nės globos namuose paslaugų, 
ir medicinos paslaugų (slau-
gos) teikimą bei konsultacinę 
pagalbą artimuosius prižiūrin-
tiems šeimos nariams.

Asmenims, norintiems gau-
ti integralią pagalbą namuose, 
turi būti nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis. 
Integrali pagalba 1 asmeniui 
gali būti teikiama iki 4,5 val. per 
dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Pirmiausia, apsilankius kliento 
namuose, įvertinama, kokių pas-
laugų jam pagal sveikatos būklę 
ir gydytojų rekomendacijas rei-
kia: matuoti kraujospūdį, cukraus 
kiekį kraujyje, vartoti geriamuo-
sius ar injekcinius vaistus, papil-
dus, keisti sauskelnes; įvertina-
ma, ar klientas yra savarankiškas, 
ar pajėgus pats pavalgyti, koks 
reikalingas judėjimo, maitinimosi 
režimas, ar nėra pragulų. Slaugo-
muosius džiugina nuoširdus ben-
dravimas, pagerėja slaugomojo 
sveikata, nuotaika – ir tai yra di-
džiausia padėka darbuotojui.

Druskininkuose integralią pagal-
bą gaunančių žmonių namuose 
paslaugas teikiančios komandos 
darbuotojai yra ypač laukiami. 
Pagal projektą lankomosios prie-
žiūros darbuotoja Birutė Varne-
lienė rūpinasi 81-ejų metų Marija 
Klimiene, kuriai nustatytas nuo-
latinės slaugos poreikis, reikalin-
ga nuolatinė kito asmens slauga 
ir priežiūra. Moteris sakė, kad su 
darbuotoja tapo artimos kaip gi-
minaitės: „Mudvi labai gerai su-
tariame. Man padeda susitvarkyti 
namuose, išverda valgį, nuprau-

sia. Rūpinasi, kad laiku suvarto-
čiau gydytojo paskirtus vaistus. 
Drauge pasižiūrime filmus, ir pa-
sijuokiame, ir paverkiame. Birutė 
padeda man, kai noriu per „kom-
pą“ susisiekti su dukromis ar anū-
kais. Džiugina bendravimas. Esu 
visiems labai dėkinga už priežiū-
rą. Vaikščioti man sunku, todėl la-
bai gerai, kad gaunu tokias pas-
laugas...“ 

Kita druskininkietė, 86-erių lie-
pą sulauksianti Genė Platūkienė, 
taip pat džiaugiasi ją lankančia 
slaugytojo padėjėja bendravarde 
Gene Kancevičiene: „Esu labai 
dėkinga už  kasdieninę pagalbą 
buityje ir mano sveikatos priežiū-
rą. Sunkiai vaikštau, esu po ope-
racijos. Be pagalbos man būtų ti-
krai sunku, o darbuotoja nuperka 
man reikalingus vaistus, maisto 
produktus. Didelį džiaugsmą man 
teikia nuoširdus bendravimas su 
ja.“

Pasak projekto koordinatorės 
Jurgitos Šimoniūtienės, projek-
to „Integralios pagalbos teikimas 
Druskininkų savivaldybėje“ tikslas 
– suteikti socialinę globą ir slau-
gą namuose neįgaliems darbin-
go amžiaus ir senyvo amžiaus as-
menims bei konsultacinę pagalbą 
jų šeimų nariams: „Minėdami pro-
jekto gyvavimo antrąjį gimtadienį, 
džiaugiamės nuveiktais darbais ir 
pasiektais rezultatais. Šiuo metu 
pagalba teikiama 20-čiai Drus-
kininkų savivaldybės gyventojų, 
o iš viso, per dvejus metus, inte-
gralios pagalbos paslaugas gavo 
31 gyventojas. Integralios pagal-
bos komandą sudaro socialinis 
darbuotojas, slaugytojas, septyni 
lankomosios priežiūros darbuo-
tojai ir keturi slaugytojo padėjėjai. 
Matome, kad žmonėms, neretai 

dėl savo sveikatos būklės nebetu-
rintiems galimybės išeiti iš namų, 
labai reikia ne tik paslaugų, bet ir 
dėmesio, bendravimo. Todėl cen-
tro darbuotojai, dirbantys pagal šį 
projektą, klientų namuose yra la-
bai laukiami. Kiekvienas darbuo-
tojas tampa draugu savo klientui, 
su kuriuo jie dalinasi ne tik savo 
rūpesčiais, bet ir džiaugsmais. 
Mus, socialinius darbuotojus, lan-
kančius senyvo amžiaus žmones, 
teikiančius jiems pagalbą, labiau-
siai darbui motyvuoja tas grįžta-
masis ryšys ir žinojimas, kad pri-
sidedame prie geresnės kliento 
savijautos. Žinome, kokia svar-
bi namų aplinka žmogui, kuriam 
reikalinga pagalba. Ne veltui sa-
koma, kad namuose ir sienos pa-
deda. Namų aplinka priežiūros ir 
paslaugų teikimo procese pade-
da žmonėms pasijusti geriau. To-
dėl susirgę daugelis nori būti gy-
domi ir prižiūrimi savo namuose, 
kuriuose gali bendrauti su gimi-
naičiais, draugais, kaimynais ir 
jaustis reikalingi, svarbūs.“ 

Socialinių paslaugų centro pa-
vaduotojos Žanetos Liutikienės 
teigimu, reikšmingas Druskinin-
kų savivaldybės finansinis prisi-
dėjimas prie slaugytojo ir slaugy-
tojo padėjėjų darbo užmokesčio 
bei darbo užmokesčio mokėjimo 
lankomosios priežiūros darbuo-
tojams: „Įgyvendindami Druski-
ninkų savivaldybės socialinės ap-
saugos politikos vieną iš dalių, 
tenkiname savivaldybės gyven-
tojų su negalia poreikį gauti kom-
pleksinę, nuolatinės specialistų 
priežiūros reikalaujančią pagal-
bą. Teikdami integralios pagalbos 
paslaugas, palengviname ne tik 
asmenų su negalia, bet ir jų arti-
mųjų kasdienybę. Paslaugų teiki-
mas suteikia šeimos nariams ga-
limybę neatsisakyti visuomeninio 
gyvenimo, suderinti šeimos ir dar-
bo įsipareigojimus. Projektas pri-
sideda prie socialinių problemų 
sprendimo, Druskininkų bendruo-
menės narių gyvenimo kokybės 
užtikrinimo.“

Druskininkų socialinių 
paslaugų centro informacija

„Sportas visiems“ kviečia 
mankštintis ir grūdintis 

pagal K. Dineikos metodiką

Integralią pagalbą į namus gaunantieji 
asmenys džiaugiasi kvalifikuota pagalba 

ir dėmesiu

M. Klimiene rūpinasi lankomosios priežiūros darbuotoja B. Varnelienė/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

G. Platūkienę džiugina ją lankančios slaugytojo padėjėjos G. Kancevičienės pagalba ir nuoširdus 
dėmesys/Roberto Kisieliaus nuotrauka

 Vis daugiau žmonių susidomi L. Butkevičienės vadovaujamo sveikatingumo klubo „Sportas 
visiems“ grūdinimosi programa/Kęstučio Krancevičiaus nuotrauka
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Užuojautos

Renginiai
Kovo 7 d. 17 val. „Bočių“ „Pasagos 
mėtymo“ klubas visus kviečia į 
asmenines pasagėlės mėtymo 
varžybas (Druskininkų sporto 
centras) 

Parodos
Vasario 18 d.-kovo 15 d. Agnės 
Čyžiūtės mandalų paroda „Spalvotu 
taku link širdies“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Vasario 18 d.-kovo 8 d. Spaudinių 
paroda „Kalboje gimtojoje – 
tautos dvasia ir gyvybė“, skirta 
Tarptautinės gimtosios kalbos 
dienai (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Kovo 2 d. 15 val. atidaroma paroda 
„Keliaujančios raidės“ (V. K. Jonyno 
galerija, Turistų g. 9)

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

Čia mano rankų klaidžiota. 
Po žodžiais ir po tyla gyventa. 

Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 
Tą vakarą, kada manęs nebus, 

Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu. (J. Marcinkevičius)

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Janiną Banevičienę.

VŠĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

...Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, 
bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai,

o žodis „niekada“ vis žeidžia, tolstant praradimui...

Nuoširdžiai užjaučiame Janiną Banevičienę dėl Mamytės mirties.

Buvę Akušerinio-ginekologinio skyriaus bendradarbiai

Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk tiesa – netekote tiek daug.

Uždekite širdy dar vieną žvakę ir atsitieskite skausme. 
(J. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties valandą dėl netikėtos brolio mirties užjaučiame
Birutę Bernatavičienę ir artimuosius.

DNSB „Ateitis“ gyventojai

Gyvenimas negailestingas,
nežiūri amžiaus nei jausmų.

Į amžinybę pasikviečia 
brangiausius mums ir artimiausius iš visų.

Mirus Rimui Krušui, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Justą, dukrą 
Neringą ir artimuosius, 

DNSB „Ateitis“ gyventojai

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179

Brangiai perku mišką 
(gali turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, areštuo-
tas). Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355

Mūro ir stogo dengimo 
darbai, kitos statybos 

paslaugos. 
Tel. +370 683 73254

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybei, UAB „Vandenys 
kolektyvui“, kontoros esamiems ir buvusiems darbuotojams, kole-
goms, Druskininkų teisininkams, kaimynams, draugams, artimie-

siems ir visiems, buvusiems šalia, į Amžinojo poilsio vietą palydint 
mylimą vyrą, tėvelį ir senelį Vidą Jakimavičių

Žmona Janina, dukra Asta ir sūnus Valdas su šeimomis

Brangiai perka senus 
gintaro karolius (2000 
Eur už 100 g), sages, 
pakabukus, gabalus. 

Tel. 8 674 61640

Perka įvairų mišką. 
Tel. 8 603 12490

BALDAI IŠ VOKIETIJOS, 
SENDAIKČIAI

Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 9.00 val.-17.30 val.; 
VI: 9.00 val.-15.00 val.

Tel. 8 647 88559

Skelbiamas konkursas psichologo (-ės) arba psichologo 
asistento (-ės) pareigoms užimti

Darbas – 1 et. krūviu (40 valandų), neterminuota darbo sutartis. 

Reikalavimai: 
Išsilavinimas - aukštasis universitetinis. Psichologo pareigoms ne žemesnis 
nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, psichologo asistento- ne 
žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;
Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai.

Darbo privalumai: 
Ilgos kasmetinės atostogos (40 darbo dienų).
Darbo kabinetas, tinkantis individualiam konsultavimui ir grupių vedimui.
Darbo laiko paskirstymas: 50 proc. darbo laiko (20 valandų) skiriama 
kontaktui su  psichologinės pagalbos gavėjais. Likęs darbo laikas skirtas 
pasiruošimui, dokumentų pildymui, kvalifikacijos tobulinimui. 

Darbo pobūdis:
Mokinių galių ir sunkumų, psichologinių, ugdymosi problemų įvertinimas;
Mokinių ir tėvų konsultavimas;
Rekomendacijų mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 
problemoms spręsti teikimas;
Mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, 
pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
Psichologinių problemų prevencijos programų inicijavimas, rengimas ir 
įgyvendinimas,
Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimu;
Psichologo asistentas atlieka visas funkcijas išskyrus mokinių įvertinimą ir 
konsultavimą. 

Kreiptis į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorių tel. (8 313) 
53955 arba el. paštu: direktorius@atgimimomokykla.lt

NEMOKAMAS IŠTYRIMAS DĖL KATARAKTOS 
OPERACIJOS

VšĮ Varėnos ligoninė kartu su Medicinos diagnostikos ir gydymo 
centru kviečia į nemokamas gydytojo oftalmologo-mikrochirurgo 
V. Kiliaus konsultacijas ir ištyrimą dėl kataraktos operacijos.
Konsultacijos ir tyrimai bus atliekami kovo 2 d. nuo 9 iki 14 val. 
VšĮ Varėnos ligoninė adresu M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 82370.
Vietų skaičius ribotas, su savimi turėkite šeimos gydytojo siuntimą.

2019 m. kovo 14 d. 10 val. bus 
ženklinamos žemės sklypo kad. 
Nr. 5935/4:200 Ricielių k., Drus-
kininkų savivaldybėje, ribos. 
Kviečiame dalyvauti besiribojan-
čio sklypo, kad. Nr. 5935/4:349 
savininkus. 

Darbus vykdo 
UAB „Druskininkų geoplanas“, 

tel. 8 699 12416. 
El. paštas: dgeoplanas@inbox.lt 

Viešbutis „Pušynas“ siūlo nuolatinį darbą viešbu-
čio administratoriui (-ei);

Visos socialinės garantijos, geros darbo sąlygos.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti: 8 655 03343

Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, atsi-
lyginsime.

 Tel. 8 684 44444

Š i l t i n a m e  f a s a d u s 
( p o l i s t e r o l o  k l i j a v i m a s , 
a r m a v i m a s ,  d e k o r a t y v i -

n i s  t i n k a s ) . 
Te l .  8  6 5 7  5 0 4 6 0 ;  8 

6 7 5  8 3 4 5 3

AT L I E K A M E 
s t a t y b o s  i r

 a p d a i l o s  d a r b u s . 
Te l .  8  6 0 1  5 2 5 9 0

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Druskininkų „Ryto“ gimnazija skelbia aukcioną 35 vietų au-
tobusui „Neoplan N212“ (1993 m., dyzelis) ir automobiliui 

VW GOLF (2004 m., benzinas) parduoti. 
Aukcionas kovo 20 d. 9 val. vyks gimnazijoje, Klonio g. 

2, Druskininkai. 
Neįvykus pirmajam aukcionui, naujas aukcionas vyks kovo 
26 d. 9 val. Dėl dalyvių registracijos ir papildomos informa-

cijos kreiptis į atsakingą už aukciono rengimą asmenį – 
Gvidą Bendaravičių, tel. 8 610 45003.
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SVEIKINIMAS
Nuoširdžiai sveikiname Eleną Šagda-

jienę su gražiu jubiliejumi. Linkime daug 
sveikatos, laimės. Tegul kiekviena diena 
Jums atneša džiugias ir prasmingas aki-
mirkas!

Politinių kalinių ir tremtinių choro 
vadovė ir choristai

Viešbučiui 
„Medea SPA“ reikalinga 

masažuotoja (-as). 
Motyvuojantis atlyginimas, 

patogus darbo grafikas, 
profesionalūs apmokymai.

 Tel. +370 620 15935

Viešbučiui 
„Medea SPA“ reikalingas 

administratorius (-ė)
 pusei darbo etato. 

Tel. pasiteirauti:
 +370 620 15935

Olandiškos labai geros kokybės tulpės!
Kovo 8-ąją Moters dienos proga sveikinkite savo mamas, žmonas, 

sužadėtines, merginas ar nustebinkite savo simpatiją! 
PRIIMAMI IŠANKSTINIAI UŽSAKYMAI KOVO 8 d.!

Kaina – 0,70/0,80 €/vnt.
Perkant nuo 100 vnt. – 0,50 €/vnt.

Po 17 val. galimas pristatymas į pageidaujamą vietą Druskininkuose.
Kovo 7-8 dienomis prekiausiu: Gardino g., 77. Druskininkai

Tel. +370 603 36750
el. paštas: d.radzeviciutee@gmail.com

Gimiau, augau ir mokiausi Leipalin-
gio miestelyje. 1985 m. baigęs studijas 
Vilniaus statybos technikume, grįžau į 
Druskininkus. 2009 m. baigiaus studi-
jas VGTU. Čia sukūriau šeimą, su žmo-
na Dale užauginome sūnų Karolį ir du-
krą Jovitą. 
15 metų dirbau AB „Druskininkų staty-
ba“ meistru. 2005 metais pradėjau dirb-
ti UAB „Malonė“ („Senukų“ prekybos 
centras Druskininkų mieste) vadybinin-
ku, parduotuvės vadovu, komercijos 
direktoriumi. Šiuo metu dirbu Druski-
ninkų švietimo centro direktoriaus pa-
vaduotoju.
Visada aktyviai dalyvavau Druskininkų 
sportiniame gyvenime, esu Druskinin-
kų krepšinio klubo „Druskininkų Lagū-
na“ valdybos pirmininkas ir Druskininkų rankininkų klubo valdybos 
pirmininkas. 
Jau ketvirtą kadenciją esu mero Ričardo Malinausko komandos 
narys. Man patinka gyventi sveikai ir aktyviai. Ir toliau noriu prisi-
dėti prie Tarybos veiklos ir siekti, kad Druskininkai gražėtų, žmo-
nės gyventų dar geriau ir jie būtų laimingesni.

Arūnas Večkys , mano Nr. sąraše 24

Visuomeninis rinkimų komitetas 
„UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU 
MALINAUSKU“ Sąrašo Nr. 3

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su 
Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-194-09

Pirmadienį „Atgimimo“ mokyklo-
je atidarytos įrengtos išmaniosios 
klasės. Mokyklos direktorė prista-
tė baigtą vykdyti Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos ir ES 
struktūrinių fondų projektą „Mo-
dernių ir saugių erdvių sukūri-
mas bendrojo ugdymo mokyklose 
Druskininkų savivaldybėje“. Šis 
projektas „Atgimimo“ mokykloje 
buvo įgyvendinamas nuo 2018 m. 
gegužės 15 d. iki šių metų vasa-
rio 25 d. Jame, Savivaldybės ini-
ciatyva, dalyvavo Dailės akade-
mijos bakalauro baigiamuosius 
darbus atliekantys studentai. Mo-
kykla saugo studenčių Ugnės ir 
Anastazijos parengtą ilgalaikį „At-
gimimo“ mokyklos vidaus erdvių 
pokyčių projektą, gražią ateities 
svajonę, kuri keičia senąjį pas-
tatą ir daro jį visai neatpažįsta-
mą bei šiuolaikišką. Ir šiame, jau 
baigtame, modernizavimo projek-
te buvo atsižvelgta į studenčių pa-
rengtas mokyklos antrojo aukšto 
antrame korpuse rekonstrukcijas. 

Įgyvendinant projektą, buvo re-
konstruotas 2 korpuso antras 
aukštas, perplanuojant esamas 
patalpas, įrengiant du informa-
cinių technologijų kabinetus su 
transformuojama pertvara, inte-
raktyvią (skaitmeninę) klasę, mo-
kinių veiklų kabinetą „Minčių gale-
rija“, wi-fi tinklą, interneto skydinę. 
Išmaniajai klasei nupirkta nauja 
IKT įranga: 31 kompiuteris, 2 iš-
maniosios lentos su stovais, in-

teraktyvios grindys bei viską ap-
jungianti edukacinė platforma 
„MozaWebPremium“ su 5 metų li-
cencija. Šios erdvės jaukumą ku-
ria ramios spalvos, nauji, speci-
aliai sukurti mobilūs mokykliniai 
baldai bei koridoriuje sudėti sė-
dmaišiai. 

Vladimiras Beneš, įmonės „Ofi-
ce day“ atstovas, išmaniųjų erdvių 
atidarymo šventės dalyviams –

Savivaldybės vadovams, moky-
tojams, mokyklos ir mokinių ta-
rybų nariams bei švietimo įstaigų 
vadovams papasakojo apie gali-
mybes organizuoti pamoką kitaip 
– be vadovėlių ir pratybų sąsiuvi-
nių, naudojantis edukacinės plat-
formos turiniu. Kadangi mokykla 
perėjo į EDUKA dienyno sistemą 
ir turi galimybę nemokamai nau-
dotis „Šviesos“ leidyklos teikia-
ma mokymo medžiaga, šia kla-
se naudotis gali ir pradinių klasių 
mokiniai.

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas pasidžiau-
gė, kad Savivaldybės mokyklose 
atsiranda išmaniosios technologi-
jos, kurios keičia pamoką, suda-
ro galimybę gauti naujausią, ak-
tualiausią informaciją, padeda 
mokiniams drauge su mokytojais 
dalyvauti pamokos kūrimo proce-
se. Meras teigė, kad stengiama-
si, kad kasmet kiekviena moky-
kla pajustų naujovių atėjimą į jos 
gyvenimą – jau šįmet bus rekons-
truojamos Viečiūnų progimnazi-

jos lopšelio-darželio patalpos.
O išmanioji klasė iš mero R. Ma-

linausko rankų gavo pirmąją do-
vaną – M. K. Čiurlionio paveikslo 
reprodukciją.

Mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius pasidžiaugė „Atgimimo“ 
mokyklos ir kiekvienos mūsų sa-
vivaldybės ugdymo įstaigos pro-
gresu, bendruomenių aktyvumu, 
dalyvaujant kaitos procesuose. 
„Atgimimo“ mokyklos tarybos pir-
mininkui Modestui Vitkauskui, ku-
ris kartu su „Rotary“ klubu mo-
kyklai padovanojo išmanųjį 3D 
spausdintuvą, smagu buvo su-
žinoti, kad dauguma „Atgimimo“ 
mokyklos mokytojų domisi nau-
jovėmis, aktyviai dalyvavo išma-
niosios klasės mokymuose. Beje, 
mokyklos taryba taip pat bus ak-
tyvi naujovių iniciatorė ir dalyvė. 

Švietimo skyriaus vedėjai Dianai 
Brown visada patiko inovacijos 
ugdymo procese, todėl pasveiki-
no, kad „Atgimimo“ mokykloje su-
kurtos išmaniosios erdvės, ir pa-
linkėjo pozityvaus bei skaitlingo 
mokytojų įsijungimo.

Kovo mėnesį bus tęsiami moky-
tojų mokymai išmaniojoje klasėje, 
o iki mokslo metų pabaigos kie-
kvienas mokinys turės galimybę 
dalyvauti veiklose šioje klasėje.

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos informacija

„Atgimimo“ mokykloje – naujos 
išmaniosios klasės

Pirmadienį „Atgimimo“ mokykloje surengtas naujai įrengtų išmaniųjų klasių pristatymas/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Naujoji „Menų kalvė“ jau atvira naujoms veikloms, patirtims, 
bendravimui, kūrybai

Šventinę nuotaiką sukūrė ir par-
odų salės erdvėje groję muzikos 
studijos „Mikutis“ atlikėjai.

O tikrieji „Menų kalvės“ šeiminin-
kai, – naujakuriai menininkai ypač 
džiaugiasi, kad, atsivėrus nauja-
jai erdvei, visapusiškai išsiplečia 
jų galimybės kurti juos įkvepian-
čioje aplinkoje, eksponuoti savo 
darbus, rengti parodas ir eduka-
cijas, keistis kūrybinėmis įžvalgo-
mis, patirtimi, įspūdžiais su šalia 
kuriančiais bendraminčiais. Me-
nininkai pasidalino savo mintimis.

Ugnė Vitonytė: „Manau, kad 
Menų kalvė pritrauks daug akty-
vių, talentingų jaunų žmonių, pa-
dės visiems atsiskleisti, parody-
ti savo gebėjimus. Manau, aš esu 
tarp tų žmonių: piešiu, tapau pa-
veikslus, mano mėgiama tech-
nika yra akvarelė ir grafika. Kū-
rybos džiaugsmu pasidalinsiu 

su visais, o savo gebėjimus no-
rėčiau pritaikyti tokioje veikloje 
kaip akvarelės, grafikos edukaci-
niai užsiėmimai. Esame suplana-
vusios tris edukacijas: akvarelės 
pradedantiesiems, vėliau  tęstinė 
edukacija: grafika ant šios akva-
relės ir galiausiai – užsiėmimas, 
kuriame lankytojo sukurtas me-
ninis kūrinėlis bus apipavidalintas 
kaip atvirukas ar skirtukas. Mano-
me, tokie užsiėmimai lankytojams 
bus patrauklūs, ir mums pačioms 
teiks džiaugsmo ir kūrybinio įkvė-
pimą. Manome, kad ilgainiui vis 
daugiau gims idėjų, kaip skleis-
tis kūrybiškai ir panaudoti visas 
mums suteiktas galimybes.“

Eglė Vitonienė: „Paskatinau 
savo dukrą įsilieti į Menų kalvės 
veiklą, nes norėjosi išeiti į viešu-
mą ir parodyti, ką mes kuriame 
– juk kuriame ne sau, kitiems ir 

džiaugiamės, kad mūsų darbais 
domisi, juos užsisako perka, do-
vanoja ar mielai priima dovanų iš 
mūsų.“ 

Laima Griškevičienė: „Audi-
mas Lietuvoje turi senas tradici-
jas, tačiau šis amatas nyksta, su 
juo nyksta dalis mūsų kultūros. 
Turiu tikslą šį amatą gaivinti, tuo 
labiau, kad tai mūsų šeimoje buvo 
puoselėjama iš kartos į kartą – 
audė mano prosenelė, močiutė, 
mama. Amatų centrą „Menų kal-
vė“ pasirinkau todėl, kad tai, ma-
nau, bus puiki galimybė su šiuo 
amatu supažindinti kuo daugiau 
žmonių, nes Druskininkai – mies-
tas, kuris sulaukia daug svečių. 
Apsilankę audimo dirbtuvėlėse, 
kiekvienas galės pažinti šį senąjį 
amatą gyvai, o ne iš senolių pasa-
kojimų, taip pat apie audimą galė-
sime ne tik pakalbėti, bet ir kartu 

padirbėti.“
Vidmantas Vėlyvis: „Ši erdvė 

yra išskirtinė Druskininkuose, ir 
neabejoju, kad tai bus reprezen-
tacinis objektas, kurį noriai lankys 
ir Druskininkų svečiai. O mums, 
menininkams, tai tikrai įkvepianti 
ir gera vieta kurti, darbuotis, eks-
ponuoti savo kūrybą. Smagu, kad 
čia drauge galės kurti įvairiose 
srovėse dirbantys menininkai.“

Deividas Sinkevičius: „Labai 
džiaugiuosi naujomis erdvėmis 
Menų kalvėje... Pamenu, kai vie-
name menininkų ir savivaldybės 
susitikime buvo pasakyta, kad čia 
iškils tokios erdvės ir jose mes, 
druskininkiečiai menininkai, galė-
sime kurti, prisipažinsiu, tada tai 
atrodė nerealūs pažadai... Galvo-
jau: „Ot, gražiai kalba...“. O dabar 
tos kalbos virto realybe. Kurian-
čiam žmogui daug reiškia aplin-

ka, kurioje gali bendrauti ir su 
bendraminčiais, ir su lankytojais, 
plėsti kūrybinį akiratį, nuolat jausti 
meno pasaulio pulsą. „Menų kal-
vėje“, neabejoju, yra puikios gali-
mybės saviraiškai ir įvairioms vei-
kloms, kurios yra ne tik paties 
menininko kasdienybė, bet ir tei-
kia džiaugsmo visiems, kurie ne-
abejingi kūrybai. Planuoju Menų 
kalvėje į savo dirbtuvėles pradžiai 
pakviesti lankytojus, su kuriais 
drauge improvizuosime, kurda-
mi meninius darbelius, panaudo-
jant kartoną, rėmelį ir vienokią ar 
kitokią jiems patikusią detalę iš 
supančios aplinkos – pavyzdžiui, 
kad ir kankorėžį.“

„Mano Druskininkai“ informacija

atkelta iš 1 psl.

Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Perku automobilius. 
Gali būti su defek-

tais. Tel. 8 627 87576

Perkame miškus di-
džiausiomis kai-
nomis Lietuvoje. 

Mokame avansus. At-
siskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445

 Buitinių dujų balionų pildy-
mas norimu kiekiu (Pramo-
nės g.5 Druskininkai), pri-

statymas ir prijungimas prie 
prietaiso 

Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, 

acetilenu, deguonimi, argo-
nu.

 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

Apdailos ir santech-
nikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 8 
687 27676

Kokybiškai ir nebrangiai 
atliekame visus lauko ir vi-
daus statybos ir apdailos 

darbus. 
Tel. 8 689 61667

Elektrikas Druskininkuose: 
elektros instaliacija, gedi-

mų šalinimas, šildymo valdy-
mas. Tel. 8 618 41024

Perkame brangiai miškus, 
žemes.

Konsultuojame bendrasavinin-
kius miško, žemės klausimais.

Rankpinigiai į namus per 24 val.

Tel. 8 613 56708 

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

Parapsichologo 
konsultacijos, būrimai. 

Tel. 8 608 33221

N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

UAB „Druskų miestas“ reikalingas restorano administ-
ratorius (-ė ). Tel. 8 615 34147 arba 8 696 01007

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ narių 
dėmesiui!

Š. m. kovo 14 d., 17.30 val. Meno mokyklos salėje šaukiamas 
visuotinis bendrijos narių susirinkimas. 

Darbotvarkėje: 
1. Veiklos ataskaita už 2018 m.;
2. Pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
3. Bendrijos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
Susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas kovo 29 d. 
17.30 val. garažų teritorijoje

Valdyba
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Asmeniniai skelbimai
Vaikiškas triratukas, krikštui ar 
komunijai tinkanti suknelė (2-5 m.), 
masažinė elektrinė vonelė.  
Tel. 8 603 94991

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 12 
Eur); SCART laidai, pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

Suaugusiųjų sauskelnės L dydžio; 
„Tena Bed“ palutės; „Sudocrem“. 
Tel. 8 688 80976

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ A 6 kg už 80 Eur, „Candy“ 
5 kg A– 80 Eur, „Blomberg“ A 7 kg 
už 70 Eur, LG už 70 Eur,     
Tel. 8 650 87433

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Parduodama Ford C-MAX, 2003 
m. 11 mėn., juoda, benzinas, va-
riklis 1,8 l;88 kWh, TA iki 2021 01 
31.; geros būklės. Tel. 8 615 58851

Parduodama „Toyota Corolla“: TA 
iki 2020 m., automat., benz., 1,8 l. 
Tel. 8 682 98506

„Honda CRV“ : 2007 m., dyzelis, 
2,2 l, TA iki 2020 m.  
 Tel. 8 686 49335

„Opel Zafira“,2004 m.; 2,0 DTI; 
pilkos spalvos, kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 643 42240

Miškas, mediena, malkos

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

Sausos pušinės malkos kulbėmis 
ir kapotos. Tel. 8 682 58164

Parduodu supjautas malkas. 
 Tel. 8 622 94035

Parduodama žemės ūkio pro-
dukcija

Parduoda kviečius, traiškytus kvie-
čius, medų, didesnį kiekį pristatau. 
Tel. 8 616 11588

Parduoda šieną. Tel. 8 690 19372

Parduodu avis. Tel. 8 622 83325

Parduoda mėsinę kiaulę.  
Tel. 8 609 39485

Perka

Pirkčiau mėsinį veršiuką auginimui  
Tel. 8 622 83325

Nauja kalvio pagaminta pirties 
krosnis. Tel. 8 641 06802

Ilgesniam laikui išnuomojamas 1 k. 
butas Liškiavos g. 7.   
Tel. 8 611 05737

Ieško darbo

24 m jaunuolis ieško pagalbinio 
krovėjo, darbo su krūmapjove ar 
panašaus. Darbo nebijau, greit 
mokausi. Tel. 8 607 74522

39 metų vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 629 17171

Vyras ieško kiemsargio arba sody-
bos prižiūrėtojo darbo.   
Tel. 8 623 23430

57 m. moteris, turinti slaugės dar-
bo, ieško slaugės ar bet kokio kito 
darbo. Tel. 8 605 05177

Kiti

Dovanojame televizorių. 
 Tel. 8 601 59598

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

Žemės sklypas Gailiūnuose, Kaš-
tonų g. 5A, 22 arai, šalia miško; 
suformuota namų valda, įrengtos 
visos komunikacijos.  
 Tel. 8 620 81989

Parduodamas 18 kv. cm kambarys 
Gardino g. 80. Tel. 8 648 61304

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 – 
38 500 Eur. Tel. 8 687 37575

Įvairių dydžių namų valdos sklypai 
M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia miš-
ko, atlikti geodeziniai matavimai, 
miesto komunikacijos.   
Tel. 8 602 10802

3 k. butas Vytauto g., 58,01 kv. m. 
Kaina – 53 000 Eur.   
Tel. 8 623 67409

2 aukštų gyvenamas namas su 9 a 
žemės sklypu Ratnyčios g. 2 arba 
keičiu į butą Vilniuje. Kaina – 10 
5000 Eur. Tel. 8 602 10802

Gyvenamas namas (su baldais) su 
ūkiniais pastatais 17 a sklype Lei-
palingyje, Seirijų g. Namo priestate 
įrengta pirtis. Kaina 36 000 Eur. 
Tel. 8 694 52629

Garažas prie vandentiekio. Priva-
lumas – duobė su rūsiu. Kaina – 
2500 Eur. Tel. 8 615 77188

Kambarys bendrabutyje, Šiltnamių 
gatvėje, reikalingas remontas. Kai-
na 8700 Eur. Tel. 8 686 42499 

Sodo namas bendrijoje „Papartis“ 
Viečiūnuose. Kaina – 35 000 Eur. 
Tel. 8 603 94991

Nuoma

Išsinuomočiau žemės ūkio paskir-
ties žemę Žeimiu, Gudelių, Ulčičių, 
Panaros kaimuose.   
Tel. 8 622 83325

Keičia

Keičiu 2 kambarių butą, esantį 
Taikos g. 3 Druskininkuose į 1 
kambario butą. Tel. 8 616 48116

Keičiamas 3 k. butas su holu Atei-
ties g. 4 a į 1-2 k. butą 1-2 aukšte. 
Arba parduodamas. Gardino g. 
nesiūlyti. Tel. 8 682 68940

Parduodami įvairūs daiktai

Pigiai 120 bosų akordeoną „Wel-
tmeister“; mažai naudotus 82 ir 96 
bosų rusiškus akordeonus, įvairias 
armonikas. Tel. 8 624 61978

Televizorius „Gold Star“ su priedė-
liu; videomagnetofonas, kasetinis 
ir CD; arbatinukai.   
Tel. 8 630 36440

Nauji klausos aparatai, kraujospū-
džio matuokliai po 40 Eur;  prietai-
sai nuo žiurkių, pelių po 12 Eur.  
Tel 8 678 66028 

Moteriški kailiniai; naminės austos 
lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Perkame brangiai miškus, 
žemes. Konsultuojame ben-
drasavininkus miško, žemės 

klausimais. Rankpinigiai į 
namus per 24 val. 
Tel. 8 613 56708

Autoservisui reikalingas automechanikas. 
Tel. 8 613 91192
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Praėjusį ketvirtadienį sureng-
tas atnaujinto ligoninės vaikų 
ligų skyriaus atidarymas. „Už 
galimybę sveikti linksmiau!“ – 
tokiu šūkiu nuo praeitų metų 
pavasario VšĮ „Druskininkų li-
goninė“ ir judėjimas „Už Drus-
kininkus“ kvietė visą druski-
ninkiečių bendruomenę telktis 
bendram tikslui ir prisidėti prie 
Druskininkų ligoninės Vaikų 
ligų skyriaus atnaujinimo.

Žinia apie planuojamas vaikų 
skyriaus permainas – interjero 
pakeitimą, palatų rekonstrukciją, 
žaidimų erdvių ir virtuvėlės įren-
gimą – sulaukė didelio druskinin-
kiečių palaikymo. O birželio 1-ąją, 
Vaikų gynimo dieną, organizuo-
tas šios paramos akcijos renginys 
parodė, kad druskininkiečių ben-
druomenė yra, kaip visada, vie-
ninga ir susitelkusi.

Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo 
darbai prasidėjo pernai rugsėjo 
mėnesį ir jau šių metų pradžioje 

buvo baigti. Rekonstrukcijos metu 
buvo atnaujintas visas vaikų ligų 
skyrius: įrengtas stilingas ir jau-
kus priėmimo kambarys, kuriame 
atskirtos erdvės laukiantiems pa-
cientams ir gydytojo apžiūros ka-
binetas; sutvarkyta viena izolia-
cinė palata; iš dviejų keturviečių 
palatų įrengtos keturios vienvie-
tės palatos su jaukiomis žaidimų 
erdvėmis; viena keturvietė pala-
ta performuota į trivietę, kurioje 
stacionarinė pagalba bus teikia-
ma, sergant net keliems šeimos 
vaikams. Suformuota ir atnau-
jinta dviejų vietų stebėjimo pala-
ta (teikti pagalbą vaikui iki 24 va-
landų). Įrengta nedidelė virtuvėlė, 
kurioje bet kuriuo paros metu ga-
lima pagaminti pieno mišinį ma-
žyliui, pasišildyti maisto ar užsipli-
kyti kavos slaugančiai mamai ar 
tėčiui. Atnaujintas slaugytojų pos-
tas, kuriame sukurta mini bibliote-
kėlė, atsirado „žaislų fondas“. At-
naujintas skyriaus koridorius tapo 

ypač šviesus, jaukus. Jis išpuoš-
tas nuostabiais mažųjų piešiniais. 

Paramos akcijos metu buvo su-
rinkta 39 342,36 eurų. Lėšas su-
aukojo ir skyrė įvairios įstaigos, 
organizacijos ir fiziniai asmenys: 
Sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA, Druskininkų savivaldybė, 
Druskininkų judėjimo „Už Druski-
ninkus“ nariai, Asociacija „Drus-
kininkų klubas“, UAB „Kautros 
keltuvai“, Druskininkų miesto „Ro-
tary“ klubas, UAB Malonės tur-
tas, UAB „Poilsis Druskininkuo-
se“, UAB KAC, UAB „Transdosa“, 
MB „Kurorto vaikai“, Druskinin-
kų „Lions“ moterų klubas, Refor-
mus.lt. 

Įmonė „Arpolis“ nemokamai su-
projektavo ir pagamino virtuvės 
baldus, įrengė vaikų žaidimo er-
dves, slaugytojų postą, lentynas. 
UAB „Keturi kampai“ padovanojo 
santechnikos įrangą, praustuves. 
Baldų įmonė ISKU padovanojo du 

išskirtinio dizaino fotelius su spe-
cialiai pagamintu antibakteriniu 
paviršiumi, kuris saugo nuo infek-
cijų pernešimo. „Telia Lietuva“ pa-
dovanojo tris televizorius, o įmo-
nės atstovas Justas Matulevičius 
perdavė skyriui ir mikrobangų 
krosnelę bei elektrinius virdulius. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos kolektyvas Vaikų 
ligų skyriui suteikė jaukumo ir ši-
lumos – piešiniais pagyvino sky-
riaus patalpų sienas. Restoranas 
„Velvetti“ specialiai akcijai sukūrė 
„Džiaugsmo“ picą, už kiekvieną iš 
jų gauti pinigai – 8 eurai – pateko 
tiesiai į ligoninės sąskaitą. 

Skyriuje apsilankę „Atgimimo“, 
„Saulės“ mokyklų, Policijos komi-
sariato bendruomenės nariai pa-
dovanojo stalo žaidimų, skaitymo 
ir spalvinimo knygelių, spalvotų 
pieštukų, dėlionių. Vaikų dienos 
centro „Džiugučiai“ nariai pado-
vanojo patalynės, knygučių. 

Taip pat dėkojame Druskinin-
kų jaunimo užimtumo ir Kultūros 
centro, Pirminės sveikatos prie-
žiūros centro kolektyvams ir vi-
siems bendruomenės nariams, 
kurie prisidėjo prie šios nuosta-
bios ir visą bendruomenę sujun-
gusios akcijos.

VšĮ „Druskininkų ligoninė“ 
informacija

Atidarytas atnaujintas Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyrius

Visų akcijos „Už galimybę sveikti linksmiau!“ dėka mažieji ligoniukai sveiks daug gražesnėje, 
jaukesnėje, šviesesnėje aplinkoje/Laimos Rekevičienės nuotraukos


