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Tarybos posėdyje 
– lengvatos 

smulkiajam verslui ir 
supaprastintas 

žemės mokestis

3 psl.

Atnaujintos erdvės 
didina Leipalingio  

patrauklumą ir 
skatina žmonių 

aktyvumą

9 psl.

Turizmo dienos „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“ 
pakvietė į šventišką šurmulį, skonių ir kvapų pasaulį

Vakaro kulminacija tapo K. Mieliausko sutiktuvės iš kelionės „40 dienų – aplink pasaulį“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Visą savaitgalį įvairiose Drus-
kininkų erdvėse organizuoti 
Pasaulinei turizmo dienai skirti 
renginiai, skambėjo muzika, 
veikė tarptautinė kulinarijos, 
amatų ir tautodailės mugė. 
Šventė suteikė progą prisiminti 
ne tik turizmo infrastruktūros 
vystymo srityje dirbančių žmo-
nių pasiekimus ir nuopelnus 
Druskininkų populiarinimui, 
turizmo ir aktyvaus poilsio 
mėgėjus sukvietė pasidžiaugti 
tuo, kas kurorte sukurta, patirti 
naujų įspūdžių, pailsėti ir at-
gauti jėgas.

Druskininkai svetingai laukia 
svečių visais metų laikais. Ru-
denėjant ir kurorto aplinkai nu-
sidažant ryškiomis spalvomis, 
džiaugsmingai ir šiltai pasitikta 
šventė „Turizmo gurmanai – į 
Druskininkus“. 

Penktadienį „Snow Arenoje“ 
surengtame šventinių renginių 
maratono atidaryme Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas pasveikino visus 
su 225-uoju Druskininkų jubilie-
jumi, pasidžiaugė visų kurorto 
žmonių pastangomis, gerinant 
turizmo veiklą ir srautus: „Ačiū 
visiems, kuriantiems kartu ir 

prisidedantiems prie tokių puikių 
Druskininkų rezultatų“.

Vakaro kulminacija tapo Karolio 
Mieliausko sutiktuvės iš kelionės 
„40 dienų – aplink pasaulį“. Pa-
sitikti keliautoją „Snow Arenoje“ 
susirinko gausus būrys druskinin-
kiečių ir kurorto svečių.

Motociklu įvažiavęs į areną, 
Karolis buvo pakviestas į sceną, 
jam buvo uždėtas ąžuolo lapų 
vainikas. Meras R. Malinauskas 
padėkojo K. Mieliauskui už Drus-
kininkų vardo garsinimą visame 
pasaulyje ir įteikė jam specialiai 
sukurtą stiklinį medalį, ant kurio 
išgraviruota legendinė frazė „Lie-
tuva prasideda nuo Druskininkų“. 
Pasaulį apkeliavęs Karolis merui 
atvežė Druskininkų vėliavą su 
kelionės metu surinktais druski-
ninkiečių parašais: „Šie žmonės, 
kurie pasirašė ant mūsų vėliavos, 
pažadėjo atvykti į 2021 metais 
Druskininkuose rengiamas Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynes.“

Karolio kelionė aplink pasaulį 
truko 40 dienų. Druskininkų savi-
valdybė buvo viena iš pagrindinių 
šios kelionės rėmėjų.

Rugpjūčio 17 dieną iš Druski-
ninkų išvažiavęs keliautojas per-
važiavo Sibirą iki Vladivostoko. 
Vėliau lėktuvu nuskrido į Los 

Andželą. Legendiniu Route 66 
keliu nukeliavo iki Čikagos, pas-
kui pervažiavo į Niujorką, iš kurio 
lėktuvu pasiekė Londoną. Ir tada 
rekordiškai greitai – per dvi paras 
– atvažiavo iki Lietuvos.

„Džiaugiuosi, kad puikiai sekėsi 
nešti žinią apie Druskininkus ir 
Lietuvą per pasaulį, kviesti Pa-
saulio lietuvius atvykti į 2021 m. 
mūsų mieste rengiamas Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynes. Žavu 
ir jautru, kaip lietuviai puoselėja 
lietuvybę, burdamiesi draugėn, 
minėdami valstybines šventes, 
palaikydami vienas kitą. Jie liko 
sužavėti šios kelionės idėja, ža-
dėjo specialiai atvykti po poros 
metų į Druskininkus“, – įspūdžiais 
dalijosi keliautojas K. Mieliauskas. 

O šventės „Turizmo gurmanai į 
Druskininkus“ renginių programa 
buvo labai įvairi. 

Penktadienio pavakarę sureng-
tas Tarptautinio kalvystės plenero 
„Plieninė plaštakė 2019“ parodos 
atidarymas Menų kalvėje. Žie-
mos pramogų komplekse „Snow 
Arena“ aidėjo DJ Rocky&DJ Vyto 
Laureckio pasirodymai, veikė 
nemokama Hate Hard Snow 
mokykla, naujų įspūdžių ir gerų 
emocijų užtaisą garantavo nakti-
nio slidinėjimo pramogos. „Snow 

Į mokyklos  
susitikimą susirinko 
druskininkiečiai iš 

viso pasaulio

7 psl.

Arenoje“ susirinkusieji klausėsi 
Sauliaus Prūsaičio ir grupės, o 
restorane-muzikiniame klube „Ko-
lonada“ – Natalijos Bunkės gyvo 
garso koncerto. 

Šeštadienį visi buvo pakviesti 
sudalyvauti turistinėse kūrybinėse 
dirbtuvėse „Menų kalvės vėrinys“, 
stebėti užsienio šalių ambasadų 
Lietuvoje atstovų 3x3 krepšinio 
turnyrą. 

5 psl.
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Brangūs druskininkiečiai,
Spalio 10-oji – Savivaldos diena. 

Ta proga vyks daugybė NEMOKAMŲ renginių, 
skirtų šiai dienai paminėti: 

• Miesto muziejus plačiai atvers duris nemokamam apsilankymui
• Viešoji biblioteka dalins skaitytojų bilietus
• Druskininkų savivaldybėje vyks atvirų durų diena – nepraleiskite 

progos iš arti susipažinti su Savivaldybės darbu
• Visą dieną kursuos traukinukas, o ekskursijos metu paslaptis apie 

Druskininkus Jums pasakos gidas (traukinuko maršrutą ir grafiką ra-
site TVIC tinklapyje www.info.druskininkai.lt)

• 18 val. Žiemos pramogų komplekso „Snow arena“ hole rengia-
mos iš anksto užsiregistravusių komandų „Protų kovos“ (Komandas 
iš 5-10 asm. būtina registruoti el. paštu info@druskininkai.lt iki spalio 
7 d. Pasiteirauti galima telefonu (8-313) 55355), o vėliau dalyvių lauks 
judesio improvizacijos ir muzikinis siurprizas.

Kviečiame visus – bendruomenes, kaimynus, draugus. 
Patikėkit, bus smagu!

Kazachų verslininkai Druskininkuose mato 
verslo turizmo nišą

Vis daugiau užsienio šalių 
verslininkų domisi galimybėmis 
investuoti  Druskininkuose.

Praėjusį ketvirtadienį Druski-
ninkuose lankėsi kazachų vers-
lininkai, atstovaujantys Baltijos-
Kazachstano verslo asociacijai, 
įsikūrusiai Rygoje. Ši organiza-
cija vienija apie 300 Baltijos ša-
lyse dirbančių šios Azijos šalies 
verslininkų. 

Asociacijos atstovai lankosi įvai-
riuose Baltijos šalių regionuose 
ir domisi galimybėmis investuoti 
bei siekia užmegzti dalykinius 
ryšius su konkrečiomis regionų 
savivaldybėmis.

Kazachų verslo atstovų ir Drus-
kininkų savivaldybės vadovų su-
sitikime mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius įvairiais aspektais 
pristatė Druskininkų kurortą, su-
pažindino su investicijų galimy-
bėmis, pristatė konkrečius Drus-
kininkų objektus, kurie galėtų 
sudominti kazachų verslininkus. 

Kazachų atstovai pagyrė mūsų 
kurortą ir patikino, kad Druskinin-
kuose jie tikrai neplanuotų statyti 
pramonės įmonių, jog nesuga-
dintų puikios kurorto gamtos ir 
neužterštų oro.

Jie svarstė galimybę Druski-
ninkus išnaudoti verslo turizmui, 
tarptautinėms konferencijoms, 
Kazachstano vaikų poilsiui ir 
reabilitacijai. 

„Kazachstane yra tokių pra-
monės miestų, kuriuose labai 
užteršta aplinka, todėl ten gyve-
nantys vaikai vežami į kurortines 
vietoves reabilitacijai. Manome, 
jog Druskininkai šiam tikslui – ide-
ali vieta“, – kalbėjo svečiai. 

Padėkoję už naudingą pokalbį, 
kazachų verslininkai pakvietė Drus-
kininkų atstovus spalio 20 dieną 

atvykti į Almatą, kurioje rengiamas 
dalykinis Baltijos šalių ir Kazach-
stano verslininkų bei savivaldos ins-
titucijų atstovų susitikimas. 

Po susitikimo Druskininkų savi-
valdybėje svečiai apžiūrėjo juos 
sudominusius objektus – buvu-
sią „Nemuno“ sanatoriją, „Snow 
Areną“, apsilankė K. Dineikos 
sveikatingumo parke. 

Kazachų verslo atstovus priėmė Druskininkų savivaldybės vadovai/Laimučio Genio nuotrauka
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Mieli mok ytojai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus Tarptautinės mok ytojų dienos proga! Lai įsi-

bėgėję mokslo metai atneša naujų idėjų, netikėtų atradimų, profesinio to-
bulėjimo džiaugsmą. Esame dėkingi, kad rūpinatės bendruomenės vaikų 
ateitimi, didžiuojamės, kad Jūsų pastangomis Druskininkų jaunoji karta 
gauna geriausią išsilavinimą Lietuvoje. Išminties, sveikatos, kantrybės ir 
savitarpio supratimo Jūsų darbuose!

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė  
Vilma Jurgelevičienė

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja  
Violeta Grigorienė

Gerbiami policijos pareigūnai, 
Būkite pasveikinti Jūsų profesinės šventės – Angelų sargų dienos proga! 

Angelai ir policijos pareigūnai išties panašūs, nes atlieka tą pačią misiją – 
saugo ir gelbėja žmones nuo nusikaltimų bei nuodėmių, gina nuo pavojų ir 
nelaimių, yra įstatymo, teisybės sergėtojai. Nuoširdžiai dėkojame Jums už 
kasdienį rūpinimąsi mūsų visų saugumu ir ramybe. Sėkmingos tarnybos, sti-
prios sveikatos ir bendruomenės palaik ymo Jūsų atsakingame darbe!

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė  
Vilma Jurgelevičienė

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja  
Violeta Grigorienė

Tarybos posėdyje – lengvatos smulkiajam verslui ir supaprastintas žemės mokestis
Pirmadienį sušauktame Drus-

kininkų savivaldybės tarybos 
posėdyje buvo priimta daug ben-
druomenei svarbių sprendimų. 

Posėdyje, kuriam pirmininkavo 
meras Ričardas Malinauskas, da-
lyvavo 21 tarybos narys, buvo ap-
svarstyti 28 klausimai. Daugeliu 
klausimu Tarybos nariai balsavo 
vieningai. 

Savivaldybės Finansų ir aps-
kaitos skyriaus vedėja Julija Ra-
manauskienė pristatė sprendimo 
projektą, kuriuo buvo siūloma 
koreguoti Savivaldybės biudžetą. 
Nuspręsta 994 tūkst. eurų didinti 
pajamų planą, toks sprendimas 
priimtas, gavus 856 tūkst. eurų 
dotaciją ir prisidėjus 121 tūkst. 
eurų gyventojų pajamų mokes-
čio. Tuo pačiu buvo padidintas ir 
išlaidų planas, didžiausią dalį – 
767 tūkst. eurų – skiriant įvairių 
projektų finansavimui.

Tarybos posėdyje buvo sumažinti 

kai kurių verslo liudijimų įkainiai. 
Dešimčiai veiklų, kurios šiuo metu 
yra nepopuliarios, Taryba nustatė 
minimalią kainą – 12 eurų metams, 

taip siekdama paskatinti šias vei-
klas. Kitų veiklų verslo liudijimo kai-
nos paliktos nepakitusios.

Tarybos sprendimu buvo 

supaprastinta žemės nuomos mo-
kesčio už valstybinę žemę 2019 
metams apskaičiavimo tvarka. Ta-
ryba panaikino diferenciaciją pa-
gal verčių zonas, todėl juridiniams 

asmenims bus lengviau apskai-
čiuoti žemės mokesčio dydį.

Taryba priėmė nemažai spren-
dimų dėl Druskininkų sveikatos 
priežiūros įstaigų veiklos. Buvo 
pakeisti Druskininkų ligoninės ir 
Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centro įstatai. Nauja 
tai, jog šioms įstaigoms Taryba 
suteikė daugiau savarankiškumo 
– įstaigos pačios galės tvirtinti 
išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui 
ir medikamentams, normatyvus, 
darbuotojų atlyginimams galės 
skirti nuo 81 proc. (PSPC) iki 84 
proc. (Druskininkų ligoninė) nuo 
pagrindinės veiklos pajamų.

Tarybos posėdyje taip pat buvo 
patvirtinta Savivaldybės Priva-
tizavimo komisija, svarstyti su 
Savivaldybės būsto nuoma su-
siję klausimai, pritarta Leipalin-
gio dvaro rūmų vienos iš patalpų 
sieninės tapybos konservavimo ir 
restauravimo darbams.

Posėdyje, kuriam pirmininkavo meras R. Malinauskas, dalyvavo 21 tarybos narys, buvo ap-
svarstyti 28 klausimai/Laimučio Genio nuotrauka

Savivaldybės Finansų ir apskaitos sky-
riaus vedėja J. Ramanauskienė pristatė 
sprendimo projektą, kuriuo buvo siūloma 
koreguoti Savivaldybės biudžetą/Laimučio 
Genio nuotrauka

„Saulės“ mokykloje – unikali autistams skirta klasė
Vakar „Saulės“ progimnazi-

joje oficialiai buvo atidaryta 
iš dviejų patalpų susidedanti 
klasė specialiųjų poreikių 
moksleiviams, sergantiems 
autizmu. „Tokių kambarių 
Lietuvos mokyklose sunkiai 
rasite, juos turi tik specia-
lūs centrai“, – pristatydama 
naujausią klasę specialiųjų 
poreikių vaikams, kalbėjo 
Druskininkų „Saulės“ pro-
gimnazijos direktorė Ramutė 
Siliūnienė. 

Į naujosios klasės „Saulės“ 
progimnazijoje atidarymą at-
vyko Druskininkų mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
Švietimo skyriaus vedėja Diana 
Brown, kitų Savivaldybės ug-
dymo įstaigų vadovai. 

Dviejų kambarių bloką sudaro 
individualiam darbui skirta pa-
talpa su įdomiu atsiribojimo 
nuo aplinkos segmentu bei sen-
sorinis kambarys. Kaip teigė 
„Saulės“ progimnazijos direk-
torės pavaduotoja ugdymui 
Lina Vanagaitienė, sensorinis 
kambarys yra skirtas vaikams, 
kad aplinkos pažinimui jie ga-
lėtų panaudoti visus pojūčius 
– regą, klausą, šviesą: „Pats 
vaikas, atėjęs, gali pasirinkti 
šviesas pagal savo būseną. Tas 

pasirinkimas parodo, ką vaikas 
jaučia iš vidaus. Kambaryje yra 
daug garsų, vaikas gali pasi-
rinkti – nuo miesto triukšmo iki 

visiškos ramybės. Autistai pra-
tinami prie įvairių garsų, kurie 
juos galėtų sudirginti mieste.“

Kambarys skirtas ne tik 

vaikams, turintiems autizmo 
sutrikimą, į jį kviečiami visi pro-
gimnazijos moksleiviai. Senso-
rinis kambarys panaudojamas 

muzikos, šokių pamokoms ir 
net kaip relaksacijos erdvė mo-
kytojams bei mokiniams.

Progimnazijos vadovės dė-
kojo Savivaldybei ne tik už 
unikalią klasę, bet ir mokykloje 
baigiamą įrengti modernų liftą, 
kuris iš esmės pagerins negalią 
turinčių moksleivių mobilumą. 

Mero pavaduotojas L. Urma-
navičius pripažino, jog tik 10 
proc. Lietuvos mokyklų yra pri-
taikytos neįgaliesiems: „Džiau-
giamės, kad keičiasi aplinka, 
kad tėvai turi alternatyvą, kaip 
specialiųjų poreikių vaikus in-
tegruoti į mokyklą ugdymui, tė-
vai gali pasirinkti, į kokią klasę 
leisti savo vaikus. Turime keis-
tis, padarėme vieną klasę spe-
cialiųjų poreikių vaikams, dabar 
po žingsnelį judėsime toliau, į 
priekį.“

L. Urmanavičius įteikė „Sau-
lės“ progimnazijos specialiųjų 
poreikių klasės kuratorei vai-
kams skirtą ir kūrybinį mąstymą 
skatinantį žaidimą bei palinkėjo 
sėkmingo darbo. 

Ši klasė buvo įrengta Druski-
ninkų savivaldybės lėšomis ir 
kainavo 20 tūkst. eurų. Tai – 
jau trečioji specialiųjų poreikių 
vaikams skirta klasė „Saulės“ 
progimnazijoje. 

Druskininkų mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Švietimo skyriaus vedėja D. Brown, Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai dalyvavo 
„Saulės“ progimnazijoje surengtame specialiųjų poreikių moksleiviams, sergantiems autizmu, skirtos klasės atidaryme/Laimučio Genio 
nuotrauka
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Mieli policijos veteranai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus Angelų sargų ir Policijos dienos proga. Ilgus metus tarnaudami Lietuvos žmonėms ir vedami pašaukimo, atkakliai  vykdėte kilnią policijos misiją – ginti kiekvieną 

žmogų ir saugoti valstybę. 
Gražios profesinės šventės proga kviečiu Jus 2019 spalio 4 dieną į šventinius renginius, skirtus Angelų sargų ir Policijos dienai paminėti: 13.30 val. Šv. Mišios Druskininkų Švč. Mergelės 

Marijos Škaplierinės bažnyčioje; 14.30 val. iškilmingas minėjimas, rengiamas Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Gardino g. 3
Laukiame Jūsų!

Druskininkų policijos komisariato vardu,  viršininkas Gintaras Krasnickas

„Saulės“ mokyklos mokiniai ir mokytojai papuošė autobusų stotelę Grūte
Edita Vaitkevičiūtė-Urbonienė,
Druskininkų PK Veiklos skyriaus 

vyresnioji tyrėja 

Rugsėjo 27-tąją Grūte su-
rengtas atnaujintos stotelės-
paviljono atidarymas. Į atida-
rymą atvyko nemažas būrys 
svečių: Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos atstovė Nata-
lija Kvietkauskienė, Druski-
ninkų PK, Viečiūnų seniūnijos 
atstovai, „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos mokiniai kartu su 
mokytojais bei kiti svečiai. 

Praėjusiais metai buvo paskelb-
tas Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos inicijuotas konkursas 
„Saugus eismas kelyje“, kurį koor-
dinavo ir mokinius bei mokytojus 
sutelkė Druskininkų PK pareigūnai. 

Šį konkursą laimėjo „Saulės“ pa-
grindinės mokyklos mokinė Ugnė 
Gaidytė, įgydama teisę savo pie-
šiniu papuošti Grūto autobusų 
stotelę. Stotelę-paviljoną pieši-
niais saugaus eismo tema išpiešė 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja Lina 
Vanagaitienė, dailės mokytoja 
Genutė Sutkienė, mokinės Ugnė 
Mikelionytė, Smiltė Bujokaitė ir Er-
mita Mardosaitė. 

Projektas sėkmingai įgyvendin-
tas vos per keletą dienų. 

Kūrybingos „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos komandos dėka 
nuo šiol laukti autobuso Grūto 
stotelėje bus daug jaukiau ir sma-
giau, o jų sukurtas piešinys ant 
stotelės sienos turės ir išlieka-
mąją vertę. 

Tikimasi, kad šis piešinys sau-
gaus eismo tema paskatins vai-
ruotojus ir kitus eismo dalyvius 
laikytis Kelių eismo taisyklių rei-
kalavimų, ugdys toleranciją ir at-
sakomybę vieniems kitų atžvilgiu, 
taip išvengiant skaudžių eismo 
nelaimių. Džiugina tai, kad pie-
šinių konkurso „Saugus eismas 
kelyje“ nugalėtojų piešiniais Lie-
tuvoje papuošti net šeši autobusų 
stotelių paviljonai, vienas iš jų – 
Druskininkų savivaldybėje esanti 
Grūto stotelė.

Į atnaujintos Grūto tos stotelės-paviljono atidarymą atvyko Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovė N. Kvietkauskienė, Druskininkų PK, 
Viečiūnų seniūnijos atstovai, „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su mokytojais/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka
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Roberto Kisieliaus, Laimos Rekevičienės ir asmeninio archyvo nuotraukos

Europos judumo savaitės metu – Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos (DSMT) iniciatyvos

Rugsėjo 19 dieną Druskininkų 
viešojoje bibliotekoje surengtas 
knygos-albumo ,,Adolfas Rama-
nauskas Vanagas fotografijose“ 
pristatymas. Leidinį pristatė šios 
knygos sudarytoja, A. Rama-
nausko-Vanago dukra Auksutė 
Ramanauskaitė-Skokauskienė. 

Autorė jau yra išleidusi aš-
tuonias knygas laisvės kovų 
tematika, paskelbusi daugybę 
straipsnių. Moters pastangomis 

buvo atstatytas buvęs jos tėvo 
A. Ramanausko-Vanago bun-
keris Dzūkijoje, pastatyti žen-
klai istorinėse laisvės kovų 
vietose. Naujosios knygos pri-
statymo metu parodyta reži-
sierės Danguolės Bunikienės 
kino juosta „Nužudytas, bet 
nenugalėtas“, koncertavo Drus-
kininkų Tremtinių ir politinių ka-
linių  choras (vadovė Antanina 
Laurenčikienė).

Knygoje-albume pateikiama iš-
sami LLKS Gynybos pajėgų vado 
A. Ramanausko-Vanago bio-
grafija ne tik rašytiniais faktais, 
bet ir unikaliomis nuotraukomis. 
Autentiškos istorinės fotografijos 
yra šio albumo pagrindas. Nuo-
traukose – A. Ramanausko-Va-
nago vaikystė, mokslo metai gim-
nazijoje, studijų laikas Klaipėdos 
pedagoginiame institute, lais-
valaikio akimirkos su Klaipėdos 

pedagoginio instituto bendra-
moksliais, laikmetis Kauno Karo 
mokykloje, pedagoginio darbo 
laikas, partizaninio karo, laisvės 
kovų metai. Knygoje-albume yra 
nuotraukų, kurios liudija apie tai, 
kad A. Ramanausko-Vanago pa-
sišventimas kovai už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę išliko 
tautos ir valstybės atmintyje, 
kaip pagarbos ir pasididžiavimo 
ženklas. 

Knygą-albumą užbaigia nuo-
traukų dalis, pavadinta „Pasku-
tine kelione“. Tai – tūkstančių 
Lietuvos žmonių, aukščiausių 
Lietuvos valstybės vadovų, baž-
nyčios hierarchų, iš 30-ies užsie-
nio valstybių dalyvavusių diplo-
matų pagarbos, atsisveikinimo 
akimirkos. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Renginio metu pasveikinti ir apdovanoti akcijose „Kelias į mokyklą“ bei „Išpiešk žingsniais Druskininkus“ nugalėtojai/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Turizmo dienos „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“ pakvietė į šventišką šurmulį, 
skonių ir kvapų pasaulįatkelta iš 1 psl.

Smalsu buvo pamatyti ir maisto 
gaminimo įdomybes – Pramogų 
aikštėje organizuotas 16-asis atvi-
ras Lietuvos grilio ir barbekiu čem-
pionatas. Dalyvavusios komandos 
siūlė paragauti žuvies, vištienos, 
šonkaulių patiekalų. Naktinio gri-
lio metu buvo kepamas paršelis 
labdaros akcijai. Paršelis kepė 
11 valandų, o sekmadienio po-
pietę buvo išdalintas per pusva-
landį. Degustacijos metu surinkti 
397 eurai bus skirti Druskininkų 
vaikų dienos centrų veiklai. „Tai 
reiškia, kad kokia nors mažytė 
svajonė bus įgyvendinta! Ačiū 
Lietuvos Grilio ir barbekiu čempi-
onato organizatoriams už dovaną, 
o jaunimui – už pagalbą!“, – sakė 
vaikų dienos centro atstovė Nijolė 
Zdančiuvienė.

Šeštadienio vakarą visus pa-
šėlti Pramogų aikštėje pakvietė 
Justinas Lapatinskas su grupe. 
Koncertai organizuoti įvairiose 
erdvėse – grupės „Biplan“ kon-
certavo „Kolonadoje“, „Lemon 
Joy“ – „Snow Arenoje“, Ovidijus 
Vyšniauskas – „Eglės“ sanato-
rijoje, pasiūlyta ir DJ programų. 
Sekmadienį „Kolonadoje“ koncer-
tavo Anatolijus Oleinik.

Visą savaitgalį organizuotos 

pažintinės ekskursijos-edukacinė 
programa su gide „Plepia ponia 
Druskininkuose“ ir Druskininkų 
gidų grupe „Artelė“. 

Visus džiugino sveikatingumo, 
naktinės pirčių ir baseinų progra-
mos, įvairios sportinės veiklos, 
renginiai visai šeimai, kuriuos 
kiekvienas lankytojas galėjo pasi-
rinkti pagal savo skonį. Šventinė 
nuotaika vyravo įvairiose įstai-
gose ir kavinėse, kuriose buvo 
paruošta specialių pasiūlymų ir 
pramogų. Ir druskininkiečiai, ir 
kurorto svečiai buvo kviečiami 
panirti į „Turizmo gurmanų fiestą“ 
ir iš turtingos renginių programos 
išsirinkti pramogas pagal savo 
skonį.

Druskininkų verslo atstovai pa-
siūlė kurorto svečiams akciją 
„225 pasiutpolkė: dėk kablelį, kur 
patogu, pramogauk ir šėlk Drus-
kininkuose už jubiliejaus skaičių 
sumą“. Jos metu paslaugos ir 
prekės buvo siūlomos viliojančio-
mis kainomis.

Turistų srautai Druskininkuose 
nemažėja, net ir pasibaigus šil-
tajam metų sezonui. Ir tai pa-
tvirtina, jog Druskininkuose ne-
bėra sezoniškumo problemos, 
dėl kurios kiti Lietuvos kurortai 

šaltuoju metų sezonu išgyvena 
turizmo štilį. Rugsėjis yra tinka-
mas metas dar kartą priminti vi-
siems, kad Druskininkai garsėja 
kokybiškomis sveikatinimo, mai-
tinimo, apgyvendinimo paslaugo-
mis, aktyviam laisvalaikiui skir-
tomis sportinėmis, kultūrinėmis 
pramogomis.

„Turizmo gurmanų dienos“ – dar 
jauna, tačiau graži tradicija, skirta 
populiarinti Druskininkus. Tu-
rizmo specialistai Druskininkuose 
nuolat ieško naujų būdų ir žino, 
kaip padaryti, kad Druskininkai ir 
toliau išliktų populiariausiu ne tik 
šalies, bet ir patraukliausiu tarp-
tautiniu visus metus veikiančiu 
kurortu. Tai – šventė, primenanti 
visiems, norintiems poilsiauti bei 
keliauti, kad ir rudenį, ir žiemą, ir 
pavasarį, ir vasarą verta atvykti į 
Druskininkus. 

Paskutinį rugsėjo savaitgalį 
druskininkiečiai skelbia, kad 
Druskininkuose galima puikiai il-
sėtis visais metų laikais. 

Tikimasi, kad šie rugsėjo pa-
baigoje organizuojami turizmo 
gurmanų savaitgaliai ateityje bus 
išplėtoti į dideles šventes, kurių 
metu visi galės pažinti kurortą dar 
plačiau.
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Jaučiatės jauni ir aktyvūs, bet 
atrodote senesni?

Matomi senėjimo požymiai 
atsiranda su amžiumi, dėl sau-
lės poveikio, žalingų įpročių ir 
gyvenimo būdo. Anksčiausiai 
atsirandantys senėjimo po-
žymiai yra odos plonėjimas, 
veido kontūrų pilnumo prara-
dimas ir raukšlių atsiradimas. 
Šių veido raukšlių sumažini-
mas ar visiškas panaikinimas 
bei veido kontūrų apimties, pil-
numo atkūrimas yra atliekamas 
injekciniais hialurono rūgšties 
užpildais, mezoterapiniais siū-
lais, botulino toksino injekcijo-
mis, fibroblastų atjauninimo, 
plazmoliftingo procedūromis 
(PRP), procedūromis frakciniu 
lazeriu. Visos šios procedū-
ros nuo šiol bus atliekamos ir 
Druskininkų implantologijos 
centre. Šias procedūras atliks 
Druskininkų implantologijos 
centro estetinės medicinos gy-
dytoja Paulina Grušelionytė, o 
biorevitalizaciją, veido valymą 
ultragarsu, mezoterapiją ir pa-
našias – kosmetologė.

Ką gi reiškia šie įmantrūs 
pavadinimai?

PRP Plazmoliftingas arba 
trombocitais praturtinta plazma 
yra visiškai natūrali procedūra, 
kuri be chirurginės intervencijos ir 
cheminių preparatų atjaunina odą. 
PRP procedūra aktyviai naudo-
jama įvairioms odos problemoms 
spręsti, taip pat plaukų slinkimui 
gydyti. Rekomenduojama nuo 30 
metų ir vyresniems, kaip jauninanti 
(anti agening) procedūra.

„PRP procedūras galima de-
rinti su kitomis lazerinėmis, chi-
rurginėmis procedūromis bei 
injekcijomis. Naudojant įprastas 
raumenų tonusą mažinančias in-
jekcijas ar užpildus, laikui bėgant 
jų poveikis mažėja, o tuo tarpu 
PRP – didėja“, – sako Druski-
ninkų implantologijos centro es-
tetinės medicinos gydytoja.

Poveikis:
• Gydo randus po aknės, ope-

racijų, traumų.
• Pagreitina žaizdų gijimą.
• Atnaujina veido, kaklo, de-

koltė, rankų odą, ją skaistina. 
Naikina smulkias raukšles.

• Gydo plaukų slinkimą (net 
nuplikimą).

• Sumažina alergines odos 
reakcijas.

PRP procedūrai naudojami 
paties paciento kraujo kūneliai 
– trombocitai, todėl ji nesukelia 
alerginės ar autoimuninės re-
akcijos. Trombocituose yra taip 
vadinamų augimo faktorių, kurie 
suaktyvina ir atjaunina ląsteles, 
skatina kolageno gamybą, naujų 
kapiliarų susidarymą, gydo pa-
žeistas kraujagysles, audinius, 
ląsteles, stabdo kraujavimą. 

Plazmoje trombocitų koncen-
tracija daug kartų didesnė nei 
pačiame kraujyje, todėl ir rezul-
tatai greitai pastebimi bei ilgai 
išliekantys.

Procedūros metu iš venos pa-
imamas nedidelis kiekis kraujo, 
jis apdorojamas specialiame 
PRP aparate, kuris trombocitų 
koncentraciją padidina 6-8 kar-
tus. Kraujas, paimtas iš paci-
ento venos, patalpinamas spe-
cialiame konteineryje ir 5-10 
minučių centrifuguojamas. Tuo 
metu plazma su trombocitais 
atsiskiria nuo raudonųjų kraujo 
kūnelių. Gautas kraujo kūnelių 
koncentratas itin plona adata 
suleidžiamas į problemines 
odos vietas. Koncentratas mė-
gintuvėlyje gali būti iškart auto-
matiškai maišomas su ten esan-
čia hialurono rūgštimi. 

Naudojami šveicarų kompa-
nijos A-PRP REGENLAB PRP 
medicininė sistema.

Frakciniu lazeriu gydomi 
amžiniai odos pakitimai

„Odos senėjimo atveju tai – ide-

alus būdas atjauninti veido, viso 
kūno odą, sugrąžinti natūralią jos 
spalvą, gauti odos patempimo – 
liftingo efektą“, – sako gydytoja 
P. Grušelionytė, jau kurį laiką dir-
banti su įvairiais lazeriais.

• Raukšlės, ypač statinės, su-
siformavusios apie akis, anta-
kius, lūpas, kaktos, skruostų ir 
kitose srityse

• Išsiplėtusios odos poros
• Įvairūs epidermio ir dermos 

struktūriniai pokyčiai
• Senstanti ir saulės pažeista 

oda
• Pigmentiniai odos pakitimai
• Randai

ODOS PAKĖLIMAS MEZO-
TERAPINIAIS SIŪLAIS

Mezoterapiniai siūlai – tai pilnai 
besirezorbuojantys chirurginiai 
siūlai, naudojami, siekiant pa-
kelti, patempti stangrumą prara-
dusias vietas. Siūlai yra rūpes-
tingai implantuojami iš anksto 
numatytose veido srityse, kad 
sudarytų atramą audiniams ir 
juos patemptų. Odos patempi-
mas gali būti atliekamas, im-
plantuojant siūlus skruostų, ap-
atinio žandikaulio linijos srityse. 
Tai – puiki alternatyva chirurgi-
niam veido odos patempimui.

Procedūros metu, skirtingai 
nei atliekant chirurginį veido 
patempimą, neatliekama jokia 
chirurginė intervencija skalpeliu, 
adatų įdūrimo vietos greitai už-
gyja, nepalikdamos jokių žymių 
koreguotose vietose.

• Reabilitacinis laikotarpis pra-
eina greitai ir įprastai, kaip ir po 
visų injekcinių procedūrų

• Rezultatas išlieka 8-12 
mėnesių

•Mezotrapinių siūlų pagalba 
akivaizdžiai įveikiamas ir su-
stabdomas odos senėjimas, oda 
atjauninama, tampa lygesnė, 
pagerinamas jos tonusas

• Pakėlimo efektas įgauna-
mas iš karto – oda atrodo labai 
natūraliai

• Įvedus siūlą, jo sudėtinė da-
lis – polilaktinė rūgštis – veikia 

gilesnius odos sluoksnius ir 
natūraliu būdu stimuliuoja or-
ganizmą, tad šis ima gaminti 
kologeną.

• Procedūra neskausminga, 
trunka apie 1 val.

• Siūlų kiekis priklauso nuo 
odos būklės ir norimo efekto.

Procedūrą atlieka tik estetinės 
medicinos gydytoja.

Naudojami siūlai – Reandne, 
GTG Wellness.

BIOREVITALIZACIJA
Biorevitalizacija (gilus odos 

drėkinimas) – tai injekcinė proce-
dūra, kurios metu į dermą (vidu-
rinį odos sluoksnį) įvedama gryna 
hialurono rūgštis, siekiant užpil-
dyti šios rūgšties trūkumą odoje. 
Ilgalaikis rezultatas matomas po 
2-4 procedūrų – padidėja odos 
tonusas ir elastingumas, pagerėja 
odos spalva, ji tampa drėgnesne, 
išsilygina smulkios raukšlelės.

Biorevitalizacija atliekama, 
esant:

• Odos fotosenėjimui
• Odos reljefo vientisumo pa-

žeidimui (postaknė, randeliai)
• Jaunai odai, senėjimo 

profilaktikai
• Sausai, dehidratuotai odai
• Odos elastingumo ir stan-

grumo sumažėjimui
• Smulkioms raukšlelėms
• Veido ovalo gravitaciniams 

pokyčiams
• Pasiruošimui prieš filerių ir 

botulino toksino injekcijas
• Papilkėjusiai, pavargusiai, rū-

kalių odai
• Pogimdyminiu periodu
• Po agresyvių odos procedūrų
• Prieš ar deriniuose su kitomis 

estetinėmis procedūromis – 
cheminiu pilingu, dermobrazija, 
lazeriniu šlifavimu, plastinėmis 
operacijomis

• Prieš saulės vonias, taip pat 
siekiant atgaivinti odą po sau-
lės, pvz., po atostogų

Procedūrą atlieka gydytoja 
arba kosmetologė. Dažniau-
siai naudojami šveicarų ga-
mybos preparatai TEOXANE 
TEOSYAL.

HIALURONO RŪGŠTIES 
INJEKCIJOS

Hialurono rūgšties injekcijos 
yra viena iš geriausių, patiki-
miausių ir vienareikšmiškai po-
puliariausių priemonių norint su-
mažinti veide esančias raukšles 
ar atsiradusias linijas. Puikiai 
tinka nosies – lūpų raukšlių zo-
nai, lūpų putlinimui, lūpų kampu-
čių raukšlių zonai.

Naudojami TEOSYAL užpildai 
– savo sudėtyje turi 0,3 proc. 
lidokaino didesniam kliento 
komfortui procedūros metu. TE-
OSYAL – elitiniai, ilgą laiką es-

tetinėje medicinoje naudojami 
preparatai, atitinkantys ilgalai-
kės korekcijos kriterijus, visiškai 
saugūs, patogūs naudoti, ištirti 
bei patvirtinti klinikinių tyrimų 
metu, leidžiantys pasiekti aukš-
čiausius regeneracijos rezulta-
tus ir nuosekliai išpildantys net 
įnoringiausių klientų lūkesčius.

Procedūrą atlieka Druskininkų 
implantologijos centro gydytoja. 
Naudojami šveicarų gamybos 
preparatai  TEOXANE TEO-
SYAL RHA.

FIBROBLASTŲ ATJAUNINIMAS
Odos fibroblastų atnaujinimas 

– odos stangrinimo, raukšlių ir 
odos pertekliaus, strijų, randų 
mažinimo procedūros.

Odos fibroblastų atnaujinimas 
yra visiškai revoliucinis meto-
das, suteikiantis puikų veido at-
jauninimą. Svarbiausia, kad tai 
yra neinvazinė procedūra, tai 
reiškia, kad atliekama be skal-
pelio ir be narkozės.

Odos fibroblastų atnaujinimo 
procedūra yra grožio proce-
dūra, po kurios klientas gali pa-
sijausti jaunesnis, su lygesne, 
elastingesne oda, patenkintas 
savo išvaizda, kas svarbiausia, 
be jokios chirurginės interven-
cijos ir rizikos jos šalutiniams 
veiksniams. 

Procedūros, kurias galima 
atlikti su Fliners Blitz fibro-
blastų atnaujinimu:

• Viršutinių vokų pakėli-
mas, paakių maišelių, raukšlių 
mažinimas

• Veido pakėlimas, antakių 
pakėlimas

• Lūpų natūralus putlinimas
• Kaklo odos, dekolte 

stangrinimas
• Visų veido raukšlių mažinimas
• Odos pertekliaus mažinimas 

pilvo ir kūno srityje (rankos, 
šlaunys)

• Saulės dėmės ir amžiaus 
pigmentai 

• Strijų mažinimas
• Randų atjauninimas
Fliners Blitz naudojama ke-

tvirtosios būsenos medžiaga 
– plazma. Principas – ore esan-
čių dujų jonizavimas, sudarant 
mažą elektrinį lanką, panašų į 
mažą trenkiantį žaibą, kuriuo pa-
veikus epidermį, galima spręsti 
estetines odos problemas, karš-
čiui nepasklindant į kitas vietas. 
Plazma, susidariusi jonizuojan-
tis atmosferos dujoms, skatina 
greitą odos skaidulų susitrau-
kimą ir stangrėjimą. Šios tech-
nologijos metu, siekiant pašalinti 
perteklinę odą, nenaudojamas 
skalpelis ar lazeris, tokiu būdu iš-
vengiant visų tradicinės interven-
cijos metu kylančių pavojų. Pro-

cedūra atliekama be įpjovimų, 
deginimo arba perteklinės odos 
ir riebalų šalinimo. Jos metu nau-
dojamas įtampos skirtumas tarp 
prietaiso ir žmogaus odos, sie-
kiant sukurti mažą elektrinį lanką 
arba plazmos srautą.

Lankas sukelia viršutinį odos 
sluoksnio paviršinį pažeidimą 
ir perduoda šilumą į žemesnius 
odos lygius. Dėl šios priežasties 
fibroblastai odoje pradeda ga-
minti kolageno ir elastino pluoš-
tus, kurie su metais sunyksta. 

Odos fibroblastų atnauji-
nimo-odos stangrinimo pro-
cedūrų privalumai lyginant su 
chirurgija:

• Nereikia narkozės
• Nėra odos pjaustymo, 

skalpelio
• Nėra siūlių
• Procesas nėra rizikingas ar 

minimali rizika
• Minimalus šalutinis poveikis 

ir daug trumpesnis gijimo laikas 
(4-5 dienos)

Visus, kurie susidomėjo ir 
nori daugiau sužinoti apie pro-
cedūras, kviečiame į nemo-
kamą seminarą su estetinės 
medicinos gydytoja Paulina 
Grušelionyte Druskininkų im-
plantologijos centre, Čiurlio-
nio 97, Druskininkai, šešta-
dienį, spalio 5 d. 12 val.

Tel. +370 664 73333

Estetinės medicinos gydytoja 
Paulina Grušelionyte

Jaučiatės jauni ir aktyvūs, bet atrodote senesni?

Užsakymo Nr.: MDR-224-001
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Į mokyklos susitikimą susirinko druskininkiečiai iš viso pasaulio

Tradicija nemiršta, nepri-
klauso nuo jokių išorinių fak-
torių. Kaip anuomet rugsėjo 
1-ąją, taip ir dabar, praėjus 15-
ai metų nuo 2-osios vidurinės 
mokyklos uždarymo, susitiko 
buvę jos mokiniai. Smagiai nu-
siteikę, visi dalijosi įspūdžiais, 
prisiminė nuotykius iš moky-
klos gyvenimo ir tarsi sugrįžo 
į nerūpestingą vaikystę. Su-
sitikimo organizatorės Elena 
Michliova-Bazzara ir Ania 
Kisiel-Krivenokienė neslėpė 
nepakartojamų ir labai stiprių 
emocijų, kurias jos išgyvena 
iki šiol.

„Klasiokai bendravo labai arti-
mai, draugiškai, šiltai, vienas kitą 
labai palaikydami ir pasitikėdami. 
Dažniausiai būdavo viena klasė 
mokyklos laidoje, todėl paklau-
sus, kodėl kilo noras suburti vi-
sas klases, vieno atsakymo tikrai 
nėra. Susitikimo būtinumą jau-
tėme intuityviai, širdimi. Mes lyg 
skrajūnai paukščiai, sugrįžę atgal 
į gimtą lizdą“, – įspūdžiais dalijosi 
pašnekovės.

„Visuomet dalyvaudavau vi-
suose klasės, mokyklos rengi-
niuose. Jau ilgus metus gyvenu 
Prancūzijoje, bet kai tik grįžtu į 
Druskininkus, norisi organizuoti 
susitikimus, vėl pabūti drauge, 
prisiminti čia praleistą puikų laiką. 
Išvykę mokytis, visuomet sten-
gėmės sugrįžti į gimtąjį miestą, 
kuriame prisiminimai nukelia į 
jaunystės dienas. Viena iš mano 
geriausių draugių – klasiokė, 
iki šiol dalyvaujame viena kitos 
gyvenime, palaikome, džiaugia-
mės abiejų pergalėmis ir laime. 
Organizavau susitikimą ir klasės 
20-ies metų mokyklos baigimo 
proga, prieš dvejus metus. Pra-
dėjome ieškoti žmonių, su kuriais 
bendraujame. Bet buvo ir tokių, 
kurių nematėme visus šiuos me-
tus. Susitikimo jausmas ir emocija 
– neapsakomi žodžiais: nuošir-
džiai apsikabinome, praleidome 
nuostabų vakarą, tų metų – lyg 
nebūta! Ir taip norėjosi įtraukti ir 
kitus, vyresnių ar jaunesnių klasių 

mokinius pabūti kartu. Idėja – lyg 
didelė svajonė, pačių geriausių 
emocijų užtaisas, tačiau kartu ir 
didelė atsakomybė viską suorga-
nizuoti“, – kalbėjo Elena. 

„Pradėjau klausinėti, kas ga-
lėtų prisijungti, padėti, neužilgo 
atsiliepė ir Ania. Mokyklos, kaip 
tokios nėra, bet taip norėjosi su-
burti visus drauge. Pagrindinė 
idėja – kad tai būtų lyg Rugsėjo 
1-osios šventė, kaip anuomet, – 
mokyklos aikštėje. 

Socialiniuose tinkluose subū-
rėme visus į vieną grupę, taip 
mūsų planas plito ir sulaukė dide-
lio palaikymo. Žinia pasiekė buvu-
sius mokytojus, mokyklos admi-
nistraciją. Į susitikimą atėjo apie 
20 mokytojų: Tatjana Belkina, 
Regina Ališauskienė, Margarita 
Puzinovič, Georgij Burčenko, Vla-
dimir Moiseenko, Edgaras ir Rasa 
Suchanekai, Snieguolė Stravins-
kienė, Vytautas Gintutis, Lina 
Černiauskienė, Jadvyga ir Vladi-
mir Janovič, Edita Nevulienė-Ne-
munaitienė, Marina Augustinavi-
čienė, Vilius Volungevičius, Nina 
Augustinavič. Džiaugiamės, kad 
atėjo ir mokytoja Ona Dainienė, 
sulaukusi labai garbaus – 94-erių 
metų amžiaus. Dalyvavo ir ilga-
metė mokyklos direktorė Teresa 
Sadovskaja, 1957 m. laidos abitu-
rientė“, – pasakojo Elena. 

„Kai mokytoja paima už rankos 
ir sako ačiū – tai atperka viską. 
Buvo labai daug gerų emocijų, 
prisiminėme, kaip šokome, dai-
navome. Muzikos mokytoja 
Margarita Puzynovič paruošė 
dainas, kaip anuomet. Pasijuo-
kėme, kad net per pamokas taip 
nedainavome, kaip dabar. Jaus-
mas – lyg vakar dar buvome visi 
drauge. Susirinko daugiau kaip 
200 žmonių, pasiilgusių vienas 
kito. Nebėra mokyklos, bet yra 
didelis noras susitikti. Už pa-
ramą ir pagalbą labai dėkojame 
Druskininkų savivaldybei, Švie-
timo centro direktoriui Vytautui 
Gintučiui, buvusiam istorijos 
mokytojui. AČIŪ tariame Nata-
lijai Karpuk-Valentienei, Irinai 
Chimkovai-Ginevičienei, Renatui 
Žylai, prisidėjusiems prie organi-
zavimo ir visiems kitiems, atvyku-
siems ir renginyje dalyvavusiems 
mokytojams bei mokiniams. 

Ši mokykla išugdė daugybę 
talentų: Druskininkus visame 
pasaulyje garsina laivo „Nemo“ 
kapitonas Renatas Žyla, šioje 
mokykloje mokėsi humoristas Vi-
talijus Cololo, daug buvusių mo-
kinių dirba Druskininkų turizmo 
sektoriuje. Mokytojai formavo 
mus, kaip žmones, asmenybes“, 
– mintimis dalijosi Ania.

Anot pašnekovių, buvo ir labai 

jautrių akimirkų – kai buvęs ge-
ografijos ir kūno kultūros moky-
tojas Vladimir Moisejenko skaitė 
mokinio kadaise parašytą eilė-
raštį, kurį buvo išsaugojęs. 

„Jaudina, mokinys, kurio eilės 
skaitomos, sėdi šalia ir klauso 
savo mokyklos laikų „šedevro“. 
O mūsų mokytojai prisimena 
kiekvieną savo auklėtinį, mokinį. 
Kiekvienas iš jų tikrai stengėsi dėl 
mūsų, tai įrodo ir valstybinių eg-
zaminų rezultatai – mūsų moky-
kloje jie buvo išlaikyti labai gerai. 

Kaip gražu buvo, kai į susiti-
kimą visi mokiniai, kaip į Rugsėjo 
1-ąją, atėjo nešini gėlėmis, net 
raginti nereikėjo. Buvo atvykusių 
iš Kanados, Airijos, Prancūzijos, 
Rusijos. Ir, žinokite, visi speci-
aliai atvažiavo į susitikimą!“, – 
džiaugsmo ir jaudulio neslėpė 
susitikimo organizatorės. 

„Virpėjo keliai, net lipant skaityti 
eilėraščio posmus, o trys paskuti-
niai laipteliai ant scenos buvo la-
bai jaudinantys. Dėkojau visiems 
mano mokytojams, kiekvienam 
linkėjau geros sveikatos. Šie mo-
kytojai – autoritetai, atvedę ne tik 
į žinių pasaulį, bet suteikę ir daug 
gyvenimiškų pamokymų, patirčių. 

Prie registracijos ir linkėjimų 
knygos būriavosi grupelės buvu-
sių mokinių, pamatę mokytojus, 
užkalbindavo –„Mokytoja, turbūt 
manęs nepamenat…“ Ir kaip nu-
švisdavo jų akys, kai mokytoja 
atpažindavo! Visi dalijosi įspū-
džiais, pasakojo, kaip jiems se-
kasi, ką veikia, susipažindindavo 
su savo atžalomis“, – sakė A. 
Kisiel-Krivenokienė.

„Įspūdžiai – nepakartojami, la-
bai daug gerų emocijų. Esu lai-
minga, kad galėjau sudalyvauti ir 
visus sutikti dar kartą. Mokytojos 
darbą šioje mokykloje pradėjau 
nuo 1989-ųjų, dirbau iki pat mo-
kyklos uždarymo. Man pasisekė 
pažinti tiek nuostabių, draugiškų, 
protingų mokinių. Šįkart pama-
čiau juos jau nebe vaikus, o su-
augusius žmones. Atėjo, apka-
bino ir sakė „Ačiū“. Nepaprastai 
gera ir jauku. Vaikai puikiai kalba 

ir lietuviškai, ir rusiškai, ir kitomis 
užsienio kalbomis. Smagu buvo 
išgirsti, kaip susiklostė jų likimas, 
gyvenimai. 

Džiaugiuosi, kad daugelis iki šiol 
gyvena Druskininkuose. Jaučiu 
labai glaudų ryšį su tėveliais, ku-
rie visada įsitraukdavo į mokyklos 
gyvenimą. Ir vaikai, ir tėvai buvo 
labai aktyvūs. Nostalgiškai pri-
simenu mokykloje organizuotus 
šokių vakarus – diskotekos buvo 
nepamirštamos, jaukios, šiltos, 
draugiškos. Bendraujame su mo-
kytojais, susirenkame Rugsėjo 
1-ąją. Smagu, kad mūsų mokinių 
bendri egzaminų rezultatai buvo 
labai geri, nes jie buvo stropūs ir 
dėmesingi“, – pasakojo tuometės 
mokyklos rusų kalbos mokytoja 
Tatjana Belkina.

Įspūdžiais pasidalijo ir Druski-
ninkų Švietimo centro direkto-
rius V. Gintutis: „Labai šaunu, 
kad tuometės Druskininkų 
2-osios mokyklos mokiniai su-
sibūrė drauge ir sugalvojo tokį 
didų renginį. Susibūrė bendruo-
menė – pedagogai, mokiniai, 
kurie iki 2004 m. lankė 2-ąją vi-
durinę mokyklą. Džiugu ir jautru, 
kad šie žmonės prisiminimais 
grįžta į gražią jaunystę, kai mo-
kėsi išskirtinėje mokykloje, ku-
rioje klestėjo tolerancija, vienas 
kito palaikymas ir supratimas. 

Mokykloje mokėsi lenkai, lie-
tuviai, rusai, jaunuoliai iš mišrių 
šeimų. Baigė mokyklą, nusiteikę 
patriotiškai. Galime didžiuo-
tis mokytojais ir mokiniais, ku-
rie buvo šios mokyklos šeima. 
Buvo labai gražus ir prasmingas 
vakaras, kuris, tikėkimės, taps 
gražia tradicija“.

„Ar reikalingi tokie susitikimai? 
Atsakymas vienareikšmis – TAIP! 
Visi mes patyrėme tiek teigiamų 
emocijų, tiek džiaugsmo, tiek 
žmogiškos šilumos, kad dar ilgai 
prisiminsime šį vakarą. Tokie su-
sitikimai suartina žmones, dova-
noja jiems naujų vilčių“, – neabe-
joja Elena ir Ania.

Parengė Simona Dailydaitė

Praėjus 15-ai metų nuo 2-osios vidurinės mokyklos uždarymo, susitiko buvę jos mokiniai ir mokytojai/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Susitikimo organizatorės A. Kisiel-Krivenokienė (kairėje) ir E. Michliova-Bazzara (viduryje) 
neslėpė jaudinančių emocijų, kurias jos išgyvena iki šiol/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka
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„Rotary“ klubas rūpinasi mokinių saugumu

Prasidėjus mokslo metams, 
visada labai aktuali ir saugaus 
eismo tema. Kiekvieną rudenį 
„Atgimimo“ mokykloje Drus-
kininkų „Rotary“ klubas kartu 
su Policijos komisariato dar-
buotojais organizuoja atšvaitų 
dalijimo renginius. Jų metu 
organizuojamos trumpos sau-
gaus eismo pamokos, mokiniai 
dalyvauja pokalbiuose, filmukų 
saugaus eismo tema prista-
tymuose. Šią gražią tradiciją 

„Atgimimo“ mokykloje pastarai-
siais metais puoselėja „Rotary“.

Šiemet „Rotary“ klubo prezi-
dentas Vytautas Kuneika, klubo 
narys Arvydas Lipskis bei klubo 
narys ir Mokyklos tarybos pirmi-
ninkas Modestas Vitkauskas ap-
lankė kiekvieną priešmokyklinio 
ugdymo grupių bei antrų klasių ir 
dviejų trečių klasių mokinius, pa-
sikalbėjo su jais saugaus eismo 
temomis. Svečiai stebėjosi, kad 
mokiniai puikiai žino, kaip ir 

kada segėti atšvaitus, kaip elgtis 
gatvėje tamsiuoju paros metu, 
buvo aktyvūs pokalbio dalyviai. 
„Rotary“ klubo nariai trumpai pa-
pasakojo apie klubo veiklą, pa-
dovanojo visiems jauniausiems 
mokyklos mokiniams atšvaitus su 
klubo emblema ir palinkėjo sau-
gaus kelio į mokyklą ir namo.

Šis tradicinis susitikimas sutapo 
su Judumo savaitės baigiamuoju 
renginiu ir aktyviausių dalyvių 
apdovanojimu, kuriame dalyvavo 

„Rotary“ klubo nariai, Visuome-
nės sveikatos biuro atstovai, Po-
licijos komisariato darbuotojai, 
mokyklos mokiniai bei mokytojai. 
Visuomenės sveikatos biuras ak-
tyviai prisidėjo prie mokyklinių 
Judumo savaitės renginių, šios 
įstaigos atstovai asmeninėmis do-
vanėlėmis pagerbė aktyviausius 
jaunesniuosius šios savaitės da-
lyvius. „Rotary“ klubo nariai įteikė 
atšvaitus visiems vyresniųjų klasių 
mokiniams, kurie atvyko į mokyklą 

gamtą tausojančiomis transporto 
priemonėmis: dviračiais, paspirtu-
kais, riedučiais, pėsčiomis, ne tik 
tausodami gamtą, bet ir parody-
dami gerą pavyzdį kitiems.

„Rotary“ klubas „Atgimimo“ mo-
kyklos mokiniams išdalino 360 
atšvaitų. Tikimės, kad tai prisidės 
prie saugių jaunųjų eismo dalyvių 
kelionių. 

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Kiekvieną rudenį „Atgimimo“ mokykloje Druskininkų „Rotary“ klubas kartu su Policijos komisariato darbuotojais organizuoja atšvaitų dalinimo renginius/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Vienas iš lyderiaujančių vairavimo mokymo centrų Lietuvoje UAB „Rigveda“ – 
jau ir Druskininkuose!

UAB „Rigveda“ – vienas 
iš lyderiaujančių vairavimo 
mokymo centrų Lietuvoje. 
Atsakingas požiūris į kie-
kvieną klientą bei dėmesys 
kokybei leido sukaupti 27 
metų vairavimo mokymo 
patirtį. Sėkmingai dirbame 
Vilniuje, Kaune, Jonavoje, 
Prienuose, Ukmergėje, Ša-
kiuose, Kėdainiuose, Jur-
barke, Alytuje. Didžiuoja-
mės, subūrę profesionalią 
administracijos ir vadybos, 
dėstytojų bei vairavimo ins-
truktorių komandą. 

Gera patirtimi bei rezultatais 
visuomet norisi dalintis, todėl 
stengiamės nuolat tobulėti ir 
plėsti savo veiklą. Mokymo 
centras ,,Rigveda“ ne tik teikia 
aukštos kokybės paslaugas, 
bet ir siūlo konkurencingas 
kainas, lanksčias atsiskaitymo 
sąlygas, galimybę už kursus 
atsiskaityti dalimis. Džiaugia-
mės galėdami savo paslaugas 
pasiūlyti ir Druskininkų miesto 
bei rajonų gyventojams. Nau-
jasis filialas M. K. Čiurlio-
nio g. 75-2, Druskininkuose, 
įmonei – 27-asis.

Mokymo centras „Rigveda“ 
ruošia visų kategorijų vairuo-
tojus (AM, A1, A2, A, B, BE, 

C, CE, D, DE), traktorių (TR1, 
TR2, SZ, SM) ir krautuvų vai-
ruotojus. Taip pat organizuo-
jami EU 95 kodo, hidromanipu-
liatoriaus (hidrauliniai krovimo 
kranai (manipuliatoriai)) opera-
torių kursai bei transporto va-
dybininkų mokymai. Mokymo 

centro transporto priemonių 
parkui šiuo metu priklauso 
99 transporto priemonės, ku-
rios yra tokios pačios, kaip VĮ 
„Regitra“. Pradedant praktikos 
užsiėmimus, mokiniai turi ga-
limybę rinktis ir automobilį, ir 
instruktorių.

Mūsų mokymo centre vyk-
domi papildomi mokymai po 
pažymėjimo praradimo ir prade-
dančiųjų, pažeidusių KET, ku-
riems yra atimta teisė vairuoti, 
mokymai. Savo mokiniams su-
teikiame galimybę naudotis nuo-
lat atnaujinama KET programa, 

o teorijos mokymo žinių patikri-
nimui naudojame licencijuotą 
testavimo programą. Per metus 
paruošiame daugiau kaip pen-
kis tūkstančius įvairių kategorijų 
vairuotojų. Bendradarbiaujame 
su daugelio Lietuvos miestų Už-
imtumo tarnybos skyriais. Visi 
UAB „Rigveda“ mokiniai turi ga-
limybę nemokamai naudotis vir-
tualiais vairavimo treniruokliais, 
taip pat visus besimokančius 
aprūpiname metodine moky-
mosi medžiaga.

Visų mokymų naujos grupės 
formuojamos nuolat! 

Susidomėję Druskininkų 
miesto ir rajono gyventojai ma-
loniai kviečiami apsilankyti nau-
jame UAB „Rigveda“ mokymo 
centro filiale adresu: M. K. Čiur-
lionio  g. 75-2, Druskininkuose 
jau nuo SPALIO 14 DIENOS. 

Registracija į naujas gru-
pes jau vyksta! Pirmiesiems 
50 mokinių bus taikomos ypa-
tingos nuolaidos!

Išsamiau dėl mokymų ga-
lite teirautis tel. 8 677 92 320, 
el. p. druskininkai@rigveda.lt

Darbo laikas:
I-IV – 09:30-18:30 
V – 09:30-16:00
Pietų pertrauka nuo 13:00 

iki 14:00
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Nirvana Fitness – kas tai ir kaip ji veikia?

Tobula muzikos, kvėpavimo 
ir judesio kombinacija. Kvėpa-
vimas gilus, ramus, optimalus. 
Ląstelės užpildomos papildomu 
deguonies kiekiu. Kūnas giliai 
panardintas dinamiškuose ju-
desiuose. Muzika nuskraidina į 
tekėjimo būseną. Įsivaizduokite, 
kad esate visiškai ištirpę tame, 
ką darote. Atrodo, kad laikas 
sustoja. Šioje būsenoje nėra jo-
kios dvejonės, streso, baimės, 
vidinės savikritikos. Tai – len-
gvai pagaunama būsena. Tai – 
Nirvanos būsena. Būsena, kai 
viskas teka. Tai – kitas žingsnis 
į proto ir kūno sistemos evoliu-
ciją. Tai – kūno ir minčių efekty-
vus tekėjimas, visapusiškiausia 
kvėpavimo sistema.

„Pagrindinis „Nirvana Fitness“ 
konceptas – atsipalaidavimas 
per kvėpavimą, judesį ir muziką. 
„Nirvana Fitness“ gimė iš vis di-
dėjančio supratimo apie kvėpa-
vimo svarbą ir jo poveikio mūsų 
gyvenimui. Medicina teigia, kad 
neteisingas kvėpavimas – daugy-
bės negalavimų priežastis“, – apie 
veiksmingą jogos naudą pasakojo 
jogos mokytoja Neringa Ledžiūtė.

„Pasaulinio lygio ekspertai, rem-
damiesi daugybės metų patirtimi, 
sukūrė kūno ir minčių sistemą. 
Nirvana – mokslo paremtas te-
kėjimo būsenos įgyvendinimas. 
Kvėpavimo sistema balansuoja 
kūną ir protą. Tekėjimas – tai bū-
sena, kurioje žmogus, atlikdamas 
veiksmą, pilnai panardinamas į 
visiško susifokusavimo jausmo 
pajautimą, visišką dalyvavimą ir 
džiaugsmą.

„Praktikuojant Nirvaną per mu-
ziką, smegenų bangos tiesiogiai 
nukreipiamos į alfa ir teta bangų 
tiltą, kuris sujungia su tekėjimo 
būsena. 

Pirmiausia reikia „ištuštinti sti-
klinę“, kad būtum labiau dabartyje 

ir aktyvuotas optimaliai būsenai. 
Ir Nirvana tai daro. Tekėjimas – 
tai galutinė, labiausiai trokštama 
būsena, kurioje norėtum būti. 
Tai – gilus vidinės ramybės fon-
das. Nirvana – efektyvus antido-
tas (priešnuodis) perkrautoms 
ir neproduktyvioms mintims, 
kurios sujaukia kiekvieną mūsų 
egzistencijos sekundę. Nirvana 
padeda panaikinti vidinės savikri-
tikos dialogą, išmoko, kaip sure-
guliuoti greito tempo realybę, su 
kuria susiduriame. Nirvana foku-
suojasi į kvėpavimo technikas, 
padidindama dėmesį ir gilų bu-
vimą, nukelia į kitus lygius, suku-
ria ramybės ir susikoncentravimo 
efektą. 

Juntamas ilgalaikis energijos 
užpildymas. Tai – pagalbinė prie-
monė, kuri šalina chronines ligas, 
optimizuojant deguonies ir an-
glies dvideginio apsikeitimą. Tai 
padaroma teisingu kvėpavimu“, 
– kalbėjo Neringa.

Pasak pašnekovės, 80 proc. 
žmonių kvėpuoja streso būse-
noje. Iš emocijų kylantis stresas 
sukuria ciklą, kuris per laiką su-
formuoja netaisyklingą kvėpa-
vimo modelį. Nirvanoje naudo-
jamas diafragminis kvėpavimas 
– tai veda į ramią būseną. Kvė-
pavimo sekos sukurtos progre-
syviai, lėtinant kvėpavimą. Nau-
dojama Chiliout muzika, kurioje 
yra kvėpavimo garso užuominų 
(dubenėlių garsai), kuri gelbsti 
nuo streso, nerimo situacijų, kai 
visuomet esame pasirengę gintis, 
pulti, „kariauti“, o čia sėkmingai 
pereinama į visišką atsipalaida-
vimo, taikos būseną.

Nirvana nuneša į sveiką rege-
neracijos būseną, mažina stresą. 
Suteikia funkcionalią viso kūno 
treniruotę kartu su pilates, jogos 
ir jėgos pratimais.

Pratimų eiliškumas stiprina 
raumenis, kontroliuoja svorį, ma-
žinant kortizolio (hormonas, ver-
čiantis norėti valgyti) kiekį, degina 
riebalus per papildomą deguo-
nies užpildymą. 

Skambant muzikai, daromi kvė-
pavimo pratimai, kurių žmogus 
paprastai nedaro. Per ilgus iškvė-
pimus pamatysite, kas atsitinka 
kūnui.

Paprastai mes esame beta bū-
senoje, aktyvioje stadijoje, atsi-
palaidavimo metu galime „išeiti“ į 
alfa bangų dažnius, o meditacinė 
būsena – tai teta bangos – tai bū-
sena tarp miego ir nemiego ar ką 
tik po nubudimo, patiriama lengvo 
transo būsena. Klausantis Nir-
vana muzikos, kūnas atsinaujina, 
atsipalaiduoja.

„Jei ilgai patiriamas stresas, 
ima skaudėti kūną. Stresas lieka 
kūne (raumenyse, sąnariuose), 
o judesiais mes jį išlaisviname. 
Tai – ne statinis, o aktyvus tem-
pimas. Pradžioje atliekamas 

apšilimas, judesiai – inertiški, 
kūnas – atpalaiduotas. Raume-
nys patiria vibracinius judesius. 
Čia prasideda regeneracija. Po 
to – aktyvus tempimas ir pakar-
tojimai, įjungiant atitinkamus 
kvėpavimo ritmus. Pabaigoje – 
užsimerkiame, vyksta gilus kūno 
atsipalaidavimas“, – sako jogos 
trenerė N. Ledžiūtė, kviesdama 
į „Nirvana Fitness“ užsiėmimus 
Druskininkuose.

Užsiėmimai vyksta jau nuo 
spalio 1 d. Jūsų pirmas užsiėmi-
mas – NEMOKAMAS!

Vieta: „Dainavos“ sanatorija, 
Maironio g. 22, „Saulės“ salė, 2 a. 

Kada: kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 19:30 val.

Trukmė: 1 val.
Dėl informacijos skambinkite 

jogos trenerei Neringai Ledžiūtei 
tel. 8 655 38039 

Jogos trenerę N. Ledžiūtę žavi „Nirvana 
Fitness“ metu patiriama kūno ir dvasios ra-
mybė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Grupiniai užsiėmimai vyksta jau nuo spalio 1 d. „Dainavos“ sanatorijoje/Asmeninio archyvo 
nuotraukos

Vyks pareigūnų mokymai
Informuojame, kad š. m. spalio 5-8 d., spalio 21-24 d., spalio 29-31 d. prie 

sanatorijos „Nemunas“ pastato vyks Druskininkų PGT pareigūnų mokymai.

Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Užsakymo Nr.: MDR-224-002

Atnaujintos erdvės didina Leipalingio  
patrauklumą ir skatina žmonių aktyvumą

Spalio mėnesį baigiamas įgy-
vendinti projektas „Leipalingio 
viešosios erdvės pritaikymas 
bendruomenės poreikiams“, 
kuriuo siekiama sumažinti gy-
venamosios aplinkos kokybės 
netolygumus Leipalingio mies-
telyje, skatinant socialinę ir 
ekonominę plėtrą.

Per 14 projekto įgyvendinimo 
mėnesių Leipalingio miestelyje 
buvo įrengtas universalus sporto 
aikštynas, atnaujinta gatvių 
danga, įrengtas viešasis tualetas 
šalia turgavietės, pasodinti me-
džiai ir įrengti mažosios architek-
tūros elementai.

Jau metus Leipalingio bendruo-
menės nariai aktyviai naudojasi 
šalia Leipalingio progimnazijos 
sutvarkytu universaliu sporto 
aikštynu, įrengta futbolo aikštele, 
bėgimo takais, įsibėgėjimo taku 
su šuoliaduobe ir lauko treniruo-
klių aikštele. Sporto entuziastai 
džiaugiasi, kad sporto aikštynas 
atitinka aukščiausius standartus, 
nes yra nutiesti lietaus nuotekų 
tinklai, įsigyta stacionari sporto 
įranga – futbolo vartai, kamuo-
lių gaudyklės, taip pat įrengti 
suoliukai žaidėjams, pastatytos 
šiukšliadėžes. Universalus sporto 
aikštynas yra populiarus ne tik 
tarp mokinių ir jaunimo, juo nuolat 
naudojasi sveiką gyvenimo būdą 
puoselėjantys įvairaus amžiaus 
Leipalingio bendruomenės nariai.

Šalia miestelio bažnyčios at-
naujintas skveras tampa patrau-
klia švenčių ir bendruomenės 

susibūrimų organizavimo vieta. 
Pernai ten sužibo Kalėdinių eglu-
čių parkas, organizuoti Nepriklau-
somybės šimtmečio paminėjimo 
renginiai. Skvero patrauklumas 
didėja, projekto lėšomis atnau-
jinus šį skverą juosiančių gatvių 
ir šaligatvių dangas, sutvarkius 
poilsio ir rekreacinę zoną, pasodi-
nus naujus, prie miestelio erdvių 
derančius, jau paaugintus želdy-
nus, įrengus mažąją infrastruk-
tūrą – suolelius, šiukšlių dėžes.

Rugpjūtį įrengtas naujas vieša-
sis tualetas prie miestelio turga-
vietės padeda palaikyti švarą ir 
tvarką viešoje teritorijoje, page-
rina Leipalingio bendruomenės 
gyvenimo kokybę bei sąlygas.

Projekto nauda džiaugiasi ne 
tik Leipalingio bendruomenė, 
miestelyje veikiantys ūkio su-
bjektai bet ir druskininkiečiai bei 
kurorto svečiai. Aktyvūs leipalin-
giečiai nuolat nustebina įdomiais 

renginiais, originaliais erdviniais 
sprendimais, kurie pritraukia be-
silankančiųjų Leipalingyje ir Drus-
kininkuose srautus, plečia rengi-
nių ir paslaugų spektrą, gerina 
Druskininkų ir Leipalingio įvaizdį, 
gyvenimo ir aplinkos kokybę.

Projektas finansuojamas Eu-
ropos regioninės plėtros fondo, 
Lietuvos Respublikos valstybės 
ir Druskininkų savivaldybės biu-
džeto lėšomis. Bendra projekto 
vertė – 579,42 tūkst. eurų, iš jų ES 
fondų lėšos – 355,10 tūkst. eurų, 
Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšos – 31,33 tūkst. eurų 
ir Druskininkų savivaldybės biu-
džeto lėšos – 192,99 tūkst. eurų.
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Druskininkiečiai prisijungė prie akcijos „Visa Lietuva šoka“

Jau ketvirtą kartą Lietuvos nacionalinis kultūros centras inicijavo unikalią etninės kultūros akciją „Visa Lietuva šoka“. Akcijos tikslas – per tradicinius šokius ir liaudies dainas vienyti 
Lietuvos žmones, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą. Prie šios akcijos prisijungė ir druskininkiečiai. K. Dineikos sveikatingumo parke susirinkusiuosius šokdino ir patys 
smagiai šokio sūkuryje sukosi folkloro ansambliai „Stadalėlė“, „Serbenta“, tautinių šokių kolektyvai „Avilys“, „Kadagys“, „Druskutis“, Druskininkų „Bočių“ meno kolektyvai, „Ryto“ ir 
„Saulės“ mokyklų šokėjai. Grojo kapela „Viečiūnai“.

Druskininkų kultūros centro informacija

Prie akcijos „Visa Lietuva šoka“  prisijungė ir druskininkiečiai/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Druskininkuose išrinkti geriausi Lietuvos pasakotojai
„Slūgelės, vuogelės, aukse-

liai, saulalės, rūtelės, gėlalės, 
susrinkot Jūs pas be galo nuo-
širdzius, vaišyngus, svecyn-
gus, mėgstancius bendrauc 
dzūkus. O dzūkeliam anot mūs 
pacių: „svecas in namus – Dzie-
vulis namo“, „kiekvienas sve-
cias – Dzievo dovana. Gyvenam 
miški, tai jei ne grybai jir ne vuo-
gos – šilų mergos būtų nuogos, 
jei ne grikiai, jir ne lįšiai – dzūkų 
bernai būt nuplyšį.“ Šitų posakį 
sugalvojo ne kokis pašaliecis, 
norėdamas pasišaipyc, o pacys 
dzūkai. Taigi papuolėt ty, kur jus 
supras, kartu pasjuoks, mažu 
paverks. Ba dzūku tep – viena 
akelė verkia, kita juokias“, – to-
kiais žodžiais rugsėjo 21 d. or-
ganizuoto Lietuvos pasakotojų 
konkurso „Žodzis žodzį gena 
2019“, skirto Vietovardžių me-
tams paminėti, dalyvius, susi-
rinkusius Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centro AQUA 
konferencijų centro salėje, pa-
sveikino renginio vedėja. 

Šio konkurso tikslas – gaivinti ir 
puoselėti etninės kultūros tradi-
ciją – pasakomąją tautosaką, jos 
žanrų įvairovę, tarmes, išaiškinti, 
paskatinti ir pagerbti šias tradici-
jas tęsiančius savitus tautosakos 
pateikėjus ir atlikėjus, atkreipti 
dėmesį į sakmes, padavimus, pa-
sakojimus, susijusius su gamtos, 
kultūros ir istorijos paveldu bei 
paminėti Vietovardžių metus.

Konkurse dalyvavo įvairių Lie-
tuvos regionų nemokyklinio am-
žiaus pasakotojai. Dalyviai buvo 
suskirstyti į tris kategorijas: patei-
kėjus (vyresnio amžiaus žmones, 

tradiciją perėmusius natūraliai iš 
savo šeimos, bendruomenės), 
asmenis, savarankiškai išmoku-
sius pasakoti šiuolaikinėje kultū-
ros terpėje (iš pateikėjų, leidinių ir 
pan.) ir folkloro ansamblių narius. 

Konkurso metu buvo prisista-
toma ir pasakojama tarmiškai. 
Pasakotojai buvo vertinami pagal 
pasirinktų kūrinių turinį ir meninę 
vertę, repertuaro autentiškumą, 
pasakojimo įtaigumą, natūralumą, 
išraiškingumą, ryšį su publika, 
sceninę kultūrą. Komisija, kurią 
sudarė Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro direktoriaus pava-
duotoja etninės kultūros veikloms 

Vida Šatkauskienė (komisijos 
pirmininkė), Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Tautosakos 
skyriaus mokslo darbuotoja hum. 
m. dr. Jūratė Šlekonytė, etnologė 
Nijolė Marcinkevičienė, Druski-
ninkų „Ryto“ gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė 
Lina Dudulienė, Etninės kultūros 
globos tarybos Aukštaitijos re-
gioninės tarybos pirmininkė Zita 
Mackevičienė, iš 35 dalyvių iš-
rinko konkurso laureatą – „Glau-
niausią pasakorių‘2019“. Šį titulą 
laimėjo Ignalinos rajono atstovė 
Janina Tuskienė. Laureatei buvo 
įteiktas diplomas ir Druskininkų 
savivaldybės įsteigta 200 eurų 
premija. Druskininkų savivaldy-
bei atstovavo pasakotojos fol-
kloro ansamblio „Žemynėlė“ narė 

Jadvyga Kašelynienė ir folkloro 
ansamblio „Stadalėlė“ narės 
Stasė Kvaraciejienė bei Marija 
Liaukevičienė. Pastaroji laimėjo 
pirmąją vietą pateikėjų katego-
rijoje. Antrosios kategorijos lai-
mėtoja – Zita Grudienė iš Šilalės 
rajono, trečiosios – Zita Kibirkš-
tienė iš Varėnos rajono, Marcin-
konių kaimo. Pirmąsias vietas 
savo kategorijose užėmę pasako-
tojai buvo apdovanoti diplomais ir 
100 eurų premijomis. 

Komisija specialiais prizais pa-
skatino ir kitus pasakotojus. Už 
raiškų, įtaigų pasakojimą padėkos 
raštą gavo Regina Bliūdžiuvienė 
(Tauragės rajonas), už pasako-
jimo natūralumą buvo paskatin-
tas Albinas Juozas Taranauskas 
(Šakių rajonas), už pasakojimo 

nuoširdumą padėkota Ramutei 
Šeikienei (Utenos rajonas), už 
kalbos raiškumą – Aldonai Kra-
pavickienei (Vilkaviškio rajonas). 
Jauniausias konkurso dalyvis 
Dovydas Butkus iš Panevėžio ra-
jono gavo padėką už pasakojimo 
tradicijos gyvumą. Visi konkurso 
dalyviai gavo padėkos raštus ir 
atminimo dovanas. 

Konkursą kas dvejus metus ren-
gia Druskininkų kultūros ir Lietu-
vos liaudies kultūros centrai. Kon-
kursą finansavo Lietuvos kultūros 
taryba ir Druskininkų savivaldybė. 
Renginio rėmėjas – Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA.

Druskininkų kultūros centro 
informacija

Folkloro ansamblio „Stadalėlė“ narė M. 
Liaukevičienė laimėjo pirmąją vietą pateikėjų 
kategorijoje/Druskininkų kultūros centro ar-
chyvo nuotrauka

Konkurse dalyvavo įvairių Lietuvos regionų pasakotojai/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 
medienos apdirbimo

staklėmis (CNC), apmokome.
 Tel.: 8 685 46006, 

8 659 13031
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Festivalio „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“ finale – operos solistų koncertas
Rugsėjo 22-ąją, pažymint 

144-ąsias Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio gimimo me-
tines, nuskambėjo baigiamieji 
XVII-ojo tarptautinio festiva-
lio „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“ akordai. Fi-
nalinis festivalio renginys – 
įspūdingas operos žvaigždžių 
koncertas – surengtas „Grand 
SPA Lietuva“ salėje. Lietuvos 
ir užsienio šalių kompozito-
rių kūriniai, atliekami solistų, 
duetų, o koncerto pabaigoje 
– ir visų jų kvarteto – su-
laukė karštų publikos ovacijų 
ir buvo palydėti šūksniais 
bravo!

Susirinkusiuosius į renginį 
pasveikinusi Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo (LMRF) direk-
torė Liucija Stulgienė sakė ne-
abejojanti, jog M. K. Čiurlionio 
kūrybos sklaida rūpi mums vi-
siems: „O mes, visa festivalio 
organizavimo komanda, džiau-
giamės, prisidėdami prie M. K. 
Čiurlionio kūrybos sklaidos bei 
kultūros tradicijų puoselėjimo 
Druskininkuose.“

LR Seimo narys Zenonas 
Streikus, pasveikino festivalio 
dalyvius ir svečius bei žiūrovus, 
padėkojo LMRF kolektyvui už 
nuoseklų, ilgametį darbą, skirtą 
M. K. Čiurlionio meno sklaidai ir 
Druskininkų vardo garsinimą. L. 
Stulgienei jis įteikė sidabrinį Vy-
čio ženkliuką – suvenyrą, simbo-
lizuojantį tautiškumą, veržlumą, 
geras idėjas.

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavičius 
pasidžiaugė, kad festivalio baigia-
majame koncerte klausytojų susi-
rinko labai gausiai, pastebėjo, jog 
mėgiami bei lankomi buvo ir kiti 
jau septynioliktąjį kartą organi-
zuoto festivalio „Druskininkų va-
sara su M. K. Čiurlioniu“ renginiai: 

„Ypač malonu, kad šio festivalio 
programą papildė jaunieji atlikė-
jai, meno mokyklų moksleiviai, 
savo pasirodymas ir kūrybiniais 
darbais suteikdami galimybę dar 
praturtindami M. K. Čiurlionio kū-
rybos sklaidą.“

Baigiamąjį festivalio renginį 
pradėjęs J. Mikolainio vadovau-
jamas Druskininkų pučiamųjų 
instrumentų orkestras taip pat 
sulaukė nuoširdžių publikos 
plojimų. Finaliniame koncerte 
klausytojus pradžiugino garsūs 
Lietuvoje ir pasaulyje žinomi at-
likėjai, daugelio tarptautinių kon-
kursų laureatai: operos solistė, 
pelniusi „Metų operos vilties“ 
vardą Julija Stupnianek-Kalė-
dienė (sopranas), Lietuvos na-
cionalinio operos ir baleto teatro 
solistas, apdovanotas „Operos 
švyturiu“, Auksiniu scenos 

kryžiumi Arūnas Malikėnas (ba-
ritonas), solistė iš Italijos Olesia 
Mamonenko (lirico-spinto so-
pranas), koncertavusi Milano, 
Como, Spoleto, Livorno ir kitų 
miestų operos teatrų scenose; 
prof. Virgilijaus Noreikos moki-
nys tenoras Juozas Janužas (te-
noras) ir pianistė, koncertmeis-
terė Lina Giedraitytė, surengusi 
dešimtis koncertų su geriausiais 
atlikėjais Lietuvoje ir užsienio 
šalyse.

Festivalį „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“ rengia Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas, Drus-
kininkų savivaldybė ir bendrija 
„Atgaiva“. Festivalio koncertų 
vedėjas – muzikologas Vaclovas 
Juodpusis.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Finalinio koncerto atlikėjai sulaukė karštų publikos ovacijų/Ramunės Žilienės nuotrauka

Pristatyta knyga-albumas 
„Adolfas Ramanauskas-Vanagas fotografijose“

Rugsėjo 19 dieną Druskininkų 
viešojoje bibliotekoje surengtas 
knygos-albumo ,,Adolfas Rama-
nauskas-Vanagas fotografijose“ 
pristatymas. Leidinį pristatė šios 
knygos sudarytoja, A. Rama-
nausko-Vanago dukra Auksutė 
Ramanauskaitė-Skokauskienė. 

Autorė jau yra išleidusi aštuo-
nias knygas laisvės kovų tema-
tika, paskelbusi daugybę straips-
nių. Moters pastangomis buvo 
atstatytas buvęs jos tėvo A. 
Ramanausko-Vanago bunkeris 
Dzūkijoje, pastatyti ženklai istori-
nėse laisvės kovų vietose. Nau-
josios knygos pristatymo metu 
parodyta režisierės Danguolės 
Bunikienės kino juosta „Nužudy-
tas, bet nenugalėtas“, koncertavo 
Druskininkų Tremtinių ir politinių 
kalinių  choras (vadovė Antanina 
Laurenčikienė).

Knygoje-albume pateikiama iš-
sami LLKS Gynybos pajėgų vado 
A. Ramanausko-Vanago biogra-
fija ne tik rašytiniais faktais, bet ir 
unikaliomis nuotraukomis. Auten-
tiškos istorinės fotografijos yra šio 
albumo pagrindas. Nuotraukose 
– A. Ramanausko-Vanago vai-
kystė, mokslo metai gimnazijoje, 
studijų laikas Klaipėdos pedago-
giniame institute, laisvalaikio aki-
mirkos su Klaipėdos pedagoginio 

instituto bendramoksliais, laikme-
tis Kauno Karo mokykloje, peda-
goginio darbo laikas, partizaninio 
karo, laisvės kovų metai. Kny-
goje-albume yra nuotraukų, ku-
rios liudija apie tai, kad A. Rama-
nausko-Vanago pasišventimas 
kovai už Lietuvos laisvę ir nepri-
klausomybę išliko tautos ir vals-
tybės atmintyje, kaip pagarbos ir 
pasididžiavimo ženklas. 

Knygą-albumą užbaigia nuo-
traukų dalis, pavadinta „Paskutine 
kelione“. Tai – tūkstančių Lietuvos 
žmonių, aukščiausių Lietuvos 
valstybės vadovų, bažnyčios hie-
rarchų, iš 30-ies užsienio valsty-
bių dalyvavusių diplomatų pagar-
bos, atsisveikinimo akimirkos. 

Druskininkų savivaldybės vie-
šosios bibliotekos informacija

Leidinį pristatė šios knygos sudarytoja, A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanaus-
kaitė-Skokauskienė/Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybė skelbia konkursą 
Druskininkų savivaldybės Socialinių 

paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti
Įstaigos pavadinimas – Druskininkų savivaldybės Socialinių 

paslaugų centras. Teisinė forma - Druskininkų savivaldybės biu-
džetinė įstaiga. Buveinė – Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai. 
Kodas – 152160651.

Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti jos darbą, kad 
būtų įgyvendinami įstaigos veiklos tikslai ir atliekamos įstaigos 
nuostatuose nustatytos funkcijos.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direkto-
riaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,9 (par-
eiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams Druskininkų 
savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus parei-
goms eiti:

1. Turėti:
1.1. ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su ma-

gistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
1.2. ne mažesnę kaip 3 metų administracinio darbo patirtį; ad-

ministracinis darbas suprantamas kaip vadovavimas valstybės 
ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam as-
meniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administra-
vimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo 
ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos 
veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respu-
blikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įsta-
tymą, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Lietu-
vos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respu-
blikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lie-
tuvos socialinio darbuotojo etikos kodeksą, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 
biudžetinės įstaigos veiklą, teisėkūrą, socialinės paramos bei so-
cialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir teikimą, darbo san-
tykių reguliavimą, civilinius santykius, asmens duomenų teisinę 
apsaugą.

3. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti 
Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskai-
tos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

4. Išmanyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo princi-
pus bei etikos normas.

5. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
6. Sugebėti atstovauti įstaigai Savivaldybės institucijose, kitose 

institucijose, įstaigose, organizacijose.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarny-
bos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą ir 

administracinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus, kitus 
dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams 
reikalavimams.

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, 
gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto 
adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nuro-
dyti dalykines savybes); šiame sąraše išvardyti, kokius įgūdžius 
turi iš nurodytų kvalifikaciniuose reikalavimuose. 

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savi-
valdybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio 
draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų fi-
nansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstai-
gose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respubli-
kos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą).

5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po 
konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lie-
tuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje 
ir Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje. Pateikiant pre-
tendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento 
atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reika-
lavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo do-
kumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms 
dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papil-
domų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Druskininkų savi-
valdybės administracijos (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) Tei-
sės ir civilinės metrikacijos skyriuje (211 kab.); tel. (8 313) 51 244; 
el. p. nijole.p@druskininkai.lt
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 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu 
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie 

prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-

butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 

Atliekame žemės sklypų geodezinius matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Transporto įmonei UAB „Transdina“ 
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(turintis CE kategoriją). Pervežimai: 
Lietuva – Lenkija – Lietuva. 
Savaitgaliai – namuose. 

Reikalingas autošaltkalvis sunkiasvo-
riams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Avarinis automobilių 
ir patalpų atrakinimas. 
Durų spynų keitimas. 

Prekyba kokybiškomis 
durų spynomis. 

Tel. 8 698 09590

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

Tel. 8 674 61 640

Opeliukai Druskininkuose. 
Vežame pigiausiu tarifu. 
Pigiausias TAXI 
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599, 

8 650 89866, 8 678 19907

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Ieškoma brigada pjauti biokurą (valyti savaiminius 
laukus). Geros sąlygos. Kreiptis tel. 8 677 25331

Šildymo sistemos, grindinio šildymo, 
vandentiekio, kanalizacijos darbai. 

Tel. 8 656 21154

Parduodamas žemės sklypas nuo Druskininkų m. 
5 km, 6 a Jaskonių k., Miglos g. 4.

Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvenantys žmonės. 
Tel. 8 618 14474

Užkandinė „Kebabery“ 
ieško komandos 

pastiprinimo
Reikalingi kebabų kepėjai, 

kebabų gamintojai.
Patirtis – privalumas.
Kontaktinis asmuo – 

Linas, tel. 8 605 31059
el. p. linas.jablonskas@

gmail.com

Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės) 
darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 

(8 313) 52378

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų 
mūrijimas, stogų dengimas ir kt. Tel. 8 693 99456

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilnius al. 10-17    
Tel. 8 644 40333

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO KAMBARINEI

Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas
Susidomėjusius savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti 

adresu info@goda.lt arba tiesiogiai kreiptis 
telefonu 8 623 39998

Druskininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras ieško naujo komandos 

nario – Visuomenės sveikatos 
specialisto (-ės), vykdančio (-ios) 
visuomenės sveikatos stiprinimą

DARBO POBŪDIS:
- Vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą, sveikatos stiprinančios veiklos 

organizavimą ir koordinavimą, kitų sveikatinimo priemonių įgyvendinimas 
savivaldybėje.

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA:
- Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) 

visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stipri-
nimą (toliau – specialistas) pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo 
sutartį pareigybė, priskiriama specialistų pareigybių grupei; pareigybės ko-
das pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 226304 (visuomenės sveikatos 
specialistas).

- Pareigybės pavaldumas – Biuro direktoriui.

DARBO KRŪVIS: 
-1,0 etato.

DARBO UŽMOKESTIS:
-Nuo 778,50 Eur iki 1000,00 Eur, neatskaičius mokesčių. 

REIKALAVIMAI:
Darbuotojas, pretenduojantis į šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius 

reikalavimus:
- Studijuojantis arba įgijęs biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį uni-

versitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
- Įgijęs visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacinį laipsnį. Visuomenės 

sveikatos specialisto kvalifikaciją patvirtina aukštojo mokslo visuomenės 
sveikatos studijų krypties programos baigimo diplomas, išduotas formalųjį 
švietimą vykdančio švietimo teikėjo, ir nurodantis, kad asmeniui yra suteiktas 
visuomenės sveikatos bakalauro, profesinio bakalauro (dietisto) ar magistro 
kvalifikacinis laipsnis;

- Specialistu gali dirbti asmenys, turintys kitų studijų krypčių programos 
baigimą patvirtinantį diplomą bei ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį vi-
suomenės sveikatos priežiūros srityje per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo 
konkurse į šias pareigas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 40 valandų, 
o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuo-
menės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš kurių 40 valandų 
trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių 
programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe-
rija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gy-
venimo aprašymą (CV) iki 2019 m. spalio 15 d. el. pašto adresu vsb@druski-
ninkai.lt arba pateikti raštu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro direktorei Ingai Kostinai, M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai. 

Kandidatų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
Kandidatai į atranką bus pakviesti asmeniškai.

Daugiau informacijos el. paštu vsb@druskininkai.lt, 
tel. (8 313) 51057

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Reikalingas meistras, galintis remontuoti 
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
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Užuojautos

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

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 būta mano lūpų ir akių, 
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. 

(Just. Marcinkevičius)

Mirus ilgamečiam bočių bendrijos nariui Antanui Bukauskui, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Druskininkų „Bočiai“

Mirus Valei Vailionienei, jos artimuosiuos užjaučia 
Liškiavos g. Nr. 3 namo gyventojai

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Atliekame kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros 

darbus pagal klientų 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979, 
8 624 12901

Renginiai
Spalio 5 d. 12.30 val. Irenos 

Mikos-Mikuličiūtės parodos „Ant 
poezijos altoriaus“ atidarymas V. K. 
Jonyno namuose-galerijoje (Turistų 
g. 9)

Spalio 16 d. 17.00 val. Kauno 
M. K. Čiurlionio draugijos renginys 
„Asmenybių įtaka žadinant 
tautinę savimonę“ M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Spalio 4 d. 16 val. Druskininkų 
viešojoje bibliotekoje Literatūrinė 
popietė vaikams „Kelionė į gyvūnų 
karaliją“, skirta Pasaulinei gyvūnijos 
dienai (V. Kudirkos g. 13)

Spalio 8 d. 16 val. „Draugystės 
sanatorijos“ bibliotekoje (207 kab. II 
a.) – etnokultūros popietė „Ir numetė 
po kojų spalis, auksinį gražų klevo 
lapą“. Dalyvaus pasakorių konkurso 
laureatė Stasė Kvaraciejienė ir 
kultūros renginių organizatorė Lilia 
Žukauskienė

Spalio 10 d. 19 val. „Draugystės 
sanatorijos“ Raudonojoje salėje – 
koncertas „Mūsų gyvenimo valsas“. 
Dalyvaus Druskininkų miesto 
ansamblis „Rasa“ (Vadovas – 
Algimantas Padegimas)

Spalio -24 d. 19 val. „Draugystės 
sanatorijos“ Raudonojoje salėje – 
literatūrinė-muzikinė kompozicija 
„Mes dar gyvi“. Dalyvaus 
Druskininkų tremtinių-politinių kalinių 
mišrus choras (Vadovė Antanina 
Laurenčikienė)

Parodos
Druskininkų viešojoje bibliotekoje 

veikia Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos dailės skyriaus 14 
m. mokinių tapybos darbų paroda 
„Aborigenų meno įkvėpti“ (Mokytoja 
A. Kalėdienė). Paroda veiks iki spalio 
15 d. (V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „1000 druskinių“ iš 
muziejaus rinkinių (M. K. Čiurlionio 
g. 59).

Viešojoje bibliotekoje 
eksponuojama Dalios Gaidytės-
Dulkienės kūrybos darbų paroda. 
Paroda veiks iki spalio 15 d. (V. 
Kudirkos g. 13)

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Teikiame visas kapų įrengimo, restauravimo ir priežiūros 
paslaugas pagal kliento finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Lietuvos ralio, ralio-sprinto, „Street race“ 
čempionatų baigiamųjų etapų metu bus 

draudžiamas eismas
Spalio 5 d. (šeštadienį) Lietuvos ralio, ralio-sprinto, „Street race“ 

čempionatų baigiamųjų etapų metu nuo 7.00 val. iki 20.00 val. bus 
draudžiamas visų transporto priemonių eismas Gardino gatve nuo 
Autobusų stoties (Gardino ir Sausoji g. sankryžos) iki Veisiejų, Gar-
dino ir Baravykų g. sankryžos.

Visų eismo dalyvių prašome spalio 4-5 d. minėtų etapų metu va-
dovautis laikinaisiais kelio ženklais, vykdyti pareigūnų ir ralio organi-
zatorių nurodymus, laikytis atsargumo priemonių Druskininkų savi-
valdybės teritorijoje:
•	 Vilniaus alėjoje ir joje esančioje Pramogų aikštėje, Gardino 

gatvėje Druskininkų mieste;
•	 Guobinių, Liepiškių apylinkių keliuose;
•	 Jovaišių apylinkių keliuose;
•	 Mašnyčių, Randamonių, Timakavo, Kermušijos, Grūto apy-

linkių keliuose.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Druskininkų  savivaldybės informacija

VšĮ Druskininkų 
ligoninė kviečia į 

kolektyvą prisijungti 
kineziterapeutą 

(turėti kineziterapeuto 
kvalifikaciją).

Darbo patirtis pagal 
specialybę, užsienio kal-
bų (anglų, rusų) mokė-
jimas - privalumas. At-
lyginimas neatskaičius 
mokesčių 900 Eur. Gy-
venimo aprašymus siųsti 
galima el. p. k.buciene@
druskligonine.lt.
Kontaktinis asmuo pasi-

teirauti: personalo 
specialistė Kristina 

Bučienė 
tel. 8313 59134
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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

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

išsiplėtusios 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.
Siūlomas darbas traktoriumi, javų kombainu arba miško 
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 

mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

UAB „Akvavita“ ieško gamybos vadovo. 
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina inžine-

rinis). Darbo užmokestis į rankas nuo 1200 Eur.
Gyvenimo aprašymus siųsti į info@akvavita.lt

Automobilių servisui 
reikalingi 

autošaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

Nemokamai, kokybiškai ir greitai sutvarkome savai-
miniais medeliais apaugusius sklypus, apleistas 

žemes. Kreiptis tik nuo 1 ha ploto.  Tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriu-
mi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Ge-
ros sąlygos. Atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius 
priedai. Reikalinga patirtis. Kreiptis tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas žemės ūkyje, atlyginimas nuo 750 
eurų į rankas plius priedai. Apmokamas atvykimas į 

darbą prie Leipalingio. 
Kreiptis tel. 8 677 25331

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės 
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982
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Asmeniniai skelbimai
Parduodami 5 mėnesių kaimiški 
gaidžiukai. Tel. 8 613 39906

Vienvagė bulvių kasamoji.  
Tel. 8 617 91676

Kiti daiktai

Parduodamas pianinas Riga, sve-
tainės minkšta dalis  (sofa ir du 
foteliai, puikios būklės).  
Tel. 8 677 74257

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(37 ir 51 cm), TV priedėlis – 15 Eur, 
TV sieninis laikiklis – 7 Eur, 4 kaitlen-
čių elektrinė viryklė „Privileg“ – 80 
Eur, skalbimo mašina „Fėja-2“ už 45 
Eur. Tel. 8 686 43600

Parduodamos „Continental“ nau-
jos padangos, 4 vnt. 195x65x15 , 
ąžuolo uosio lentos 40 m storio, 3 
m ilgio, 2 m3, viengubo pjovimo. 
Tel. 8 621 44622

Televizorius LG su priedėliu, geros 
būklės. Tel. 8 624 96723

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Dviratis „Sophy Panther“ – 200 
Eur, elektrinis boileris, 100 l – 120 
Eur, universalus treniruoklis – 250 
Eur, kavos aparatas (tabletinis) – 
60 Eur. Tel. 8 614 72352

Parduodami putų polistirolo likučiai 
~ 4 m3. Storis įvairus: 5,10, 15, 20 
cm. Kaina – apie 50 Eur  
Tel. 8 660 460628

Mažai naudota indaplovė GANDI, 
43x85, tel. 8 675 62295

Vaikiškas vežimėlis, automobilinė 
vaikiška kėdutė, kompiuterio kėdė, 
apynaujis kilimas, šviestuvas. 
 Tel. 8 675 57873

2 pakabinami šviestuvai, krepšelis 
maistui ant ratukų, televizorius su 
priedėliu „Gold Star“, veidrodis-
knyga su stalčiais, austos vilnonės 
lovatiesės, siuvimo mašina „Privileg“ 
vokiečių gamybos. Tel. 8 630 87652

Staliukas, televizorius su priedėliu, 
sulankstomos kėdės, ventiliatorius-
šildytuvas, naujas wc klozetas su 
bakeliu. Tel. 8 630 36440

Parduodama nauja sofa-lova už 
150 Eur. Galima derėtis.  
Tel. +37068299968 

Kalnų dviratis su amortizatoriais 
– 45 Eur, moteriškas dviratis, vo-
kiškas 3 bėgių – 45 Eur, vaikiškas 
(mergaitei iki 6 m.) – 40 Eur. Kalnų 
dviračio padangos 29*2, 2, naujos 
– 15 Eur.  Geros būklės dvigulė 
lova su čiužiniu – 80 Eur, rašomąjį 
stalą – 20 Eur, klozetą – 20 Eur, 
vonios spintelę su kriaukle ir mai-
šytuvu – 60 Eur.  
Tel.: 8 616 12884, 8 650 19113

Automobilio vaikiška kėdutė, iki 1 
m. vaikui.  Kaina – 25 Eur.  
Tel. 8 654 17888

Parduodamas pianinas.  
Tel. 8 662 89816

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, 
mažai naudotas čiužinys, ąžuolo 
šakos. Tel. 8 680 23134, 8 694 
24955

Nuoma

Išnuomojamas renovuotame name, 
puikus butas: su naujais baldais, 
technika, M. K. Čiurlionio g. 76, 2 
kamb. Kaina – 250 Eur, renovacija 
– apmokėta. Tel. 8 698 78040

Išnuomojamas 3 k. butas Merkinės 
g. ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 686 70706

Išnuomojamas nuo spalio 1 d. iki 
birželio mėn. 2 k. butas Veisiejų 
g. 45, 160 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Nuomojama porai arba 
vienam asmeniui.  
Tel. 8 678 28139

Išnuomojamas butas Gardino g. 36 
kv. m. Tel. 8 605 45603

Išnuomoja 3 kambarių butą M. K. 
Čiurlionio g. Tel. 8 615 58278

Išnuomojamas 2 kamb. butas ilga-
laikei nuomai, Ateities g. 2 a,  
Tel. 8 687 73835

Nuomojamas 3 kambarių butas 
Veisiejų g. 9 (II aukštas). Tik ilga-
laikė nuoma. Teirautis tel.  8 615 
77188

Išnuomojamas naujai įrengtas 2 k. 
butas Veisiejų g. su buit. technika, 
1 a. Kaina – 350 Eur + mokesčiai. 
Tel. 8 623 23482

Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą (pageidautina su 
baldais) ilgalaikei nuomai. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 678 78681

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, centre, Taikos g. 3.  
Tel. 8 616 48116

Automobiliai ir jų dalys 

2005 m. Opel Zafira, dyzelinas, 1,9 
l, 110 kW, su TA. Kaina – 2500 Eur. 
Tel. 8 642 30008

Audi 100, 1994 m. 2. 5 TDI, kaina – 
550 Eur, Volkswagen Passat, 1993 
m. 1.9 TD, kaina – 350 Eur.  
Tel. 8 624 25449

Volkswagen Golf, 1985 m. važiuo-
ja. Tel. 8 677 74257

Pigiai parduodamas VW Golf  3, 
dyzelis, 55 Kw. Tel. 8 609 60122

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

Dovanoja

Dėl susiklosčiusios situacijos ati-
duodama Khao manee veislės 2 
metų labai graži, protinga katytė, 
su skirtingos spalvos akytėm, pri-
dedamas didelis kraitelis.  
Tel. 8 673 87963

Mažus kačiukus: baltą ir rainą kati-
nėlius. Tel. 8 617 43416

Dovanoja nuostabius trispalvius, rai-
niukus, juodus su baltu 3 mėn. ir 1, 5 
mėn. katinėlius. Tel. 8 674 03234

Ieško

45 m. vyras ieško darbo statybų 
sektoriuje. Tel. 8 627 02119

29 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 679 03964

Ieško ūkvedžio arba kiemsargio 
darbo. Tel. 8 629 64511

Plytelių klojėjas ieško darbo.  
Tel. 8 628 56495

Išsinuomotų

Išsinuomotų garažą.  
Tel. 8 659 71488

Perka

Pirkčiau 1 ar 2 kamb. butą 1-ame 
arba 2-ame aukšte. Kalviškių mi-
krorajone, Gardino g. nesiūlyti. Be 
tarpininkų. Tel. 8 675 63249

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos sausos skaldytos 
pušinės malkos. Tel. 8 682 58164

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035

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

Žemės ūkio produkcija

Geltonžiedė sedula (valgoma), 
avietės, gervuogės hibridas Taibe-
ry. Tel. 8 672 41091

Parduodamos maistinės bulvės, 
pašarinės bulvės. Skambinti po 15 
h. Tel. 8 648 92746

Maistinės bulvės: Vineta, Laura, 
Dželi. 1 kg – 0, 30 ct. Sodų g. 37, 
Druskininkai, tel. 8 699 43921

Parduodami kviečiai, miežiai, 
rugiai, kvietrugiai. Didesnį kiekį 
pristatau. Tel. 8 616 11588

Nissan Tino, 2005 m. dalimis, 
 tel. 8 625 59991

Audi 80, 1991 m. benzinas, TA. 
KAINA – 600 Eur, galima derėtis. 8 
626 89682

Parduodamas Toyota Corolla Ver-
so, 2006 m. 2. 2 dyzelis, iš Vokie-
tijos, 7 vietų, 1 šeimininkas, ideali 
būklė. Tel. 8 602 28830

Parduodamas automobilis Nissan X-
Trail, 2003 m. TA iki 2021-07 m.  Tel. 
8 614 06001, skambinti po 18 val.

Nekilnojamas turtas

Miesto centre ilgesniam laikui iš-
nuomojamas erdvus 4 kambarių 
butas (5 a.) su pilnai sukomplek-
tuota virtuve ir dalimi baldų. Kaina 
190 Eur + komunaliniai.  
Tel. 8 695 86558

Parduodamas 2 k. butas, 30 kv. m, 
Veisiejuose, Lazdijų rajone, 3 a. 
Kaina – 5200 Eur. Tel. 8 626 79757

Parduodama sodyba prie Metelio 
ežero, kaina – 14 900 Eur.  
Tel. 8 623 20014

Parduodamas 1 k. butas M. K. 
Čiurlionio g. 5 a. Tel.: 8 605 45603, 
8 315 59395 4 k.

Parduodamas sodas Druskininkų 
miesto ribose, eglės soduose.

Namas yra pritaikytas gyvenimui 
visus metus, dviejų aukštų, su ga-
ražu, rūsiu, išpuoselėtu sodu. Gera 
kaimynystė, šalia – miškelis.  
Tel. 8 685 57045

Parduodamas dviejų kambarių 
butas, Antakalnio g.18, 48,50 kv.m. 
Tel. 8 621 92956

Parduodamas 30 a. namų valdos 
sklypas su elektra, 10 km nuo 
Druskininkų (Vilkanastrai), 300 m  
iki Baltojo Bilso ežero, geras priva-
žiavimas (asfaltas).  
Tel. 8 687 18489

Keičiamas tvarkingas 30 kv. m. 2 
kamb. butas 2 a. į 1-2 kamb.butą. 

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti 
į vietą. Tel. 8 698 72320

Melnyčėlės ir Gardino g. nesiūlyti. 
Galimi įvairūs variantai.  
Tel. 8 683 9859

Parduodamas garažas Ratnyčios 
garažuose, kaina – 2100 Eur.  
Tel. 8 313 53084

2 kamb. butas, 52 kv. m. Ateities g. 
6, 4 a iš 9 a. Kaina – 37 000 Eur, 
tel. 8 620 80577

Parduodamas 2 kambarių, 41 kv. 
m. butas, Gardino g. 1 aukštas, 
atskiras įėjimas, pristatytas 25 kv. 
m.  priestatas su židiniu. 25 kv. m. 
pusrūsyje įrengtas garažas ir kitos 
patalpos. Tel.: 8 620 27058, 8 608  
93346

2 kamb. butą keičiu į 3 kamb. butą. 
Tel. 8 605 66661

Parduodamas 12, 6 a namų valdos 
sklypas Veisiejų g. 44  
Tel. 8 633 92029 

Parduodamas 21 arų namų valdos 
sklypas su namo projektu prie Ra-
tnyčėlės upelio, 14 metrų pakran-
tės. Kaina- 14 000 Eur.  
Tel. 8 686 42499 

BE TARPININKŲ parduodamas 
6 a sodo sklypas SB „Raigardas“. 
Kampinis, privažiuojamas iš trijų 
pusių, netoli miškas. Kaina – 9500 
eurų. Tel. 8 657 67 375

Parduodamas 2 aukštų namas 
Druskininkuose, dalinai įrengtas, 
apšildymas kietu kuru, yra vietinis 
vandentiekis, kanalizacija prijungta 
prie miesto, garažas, 6a sklypas. 
Kaina – 55 000 Eurų. 
Tel. +370 696 10088

2 kamb. butas 2 a su baldais Gardi-
no g. Kaina – 28 000 Eur. 
 Tel. 8 618 27887 

Parduodamas 2 kambarių butas 
Kalviškių mikrorajone, Liškiavos 
gatvėje. 1 aukštas, 53 kv. m. Kai-
na – 40 000 Eur. Tel.: 8 656 29324 
arba 8 682 48478 

96 a žemės ūkio paskirties skly-
pas, po apribojimų, galima kurti 
ūkininko sodybą, Raigardo slėnyje, 
40 m Nemunykščio pakrantės. Kai-
na – 90 000 Eur.  
Tel. 8 602 28830

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Gardino g. 56 G prie Alkos I 
tvenkinio.  Tel. 8 687 37575

 Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 
9/9 aukšte Ateities g . Kaina 38 500 
Eur. Tel. 8 687 37575

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

Sodas miesto ribose, SB „Raigar-
das“, Rasos g. 19. Namas – 94 kv. 
m su rūsiu, tinka gyventi žiemą. 
Tel. 8 613 71749

Parduodamas 2 kamb. butas, 34 
kv. m. 3 aukštas iš 9.  
Tel. 8 610 91301.

Atliekame apdailos ir statybos darbus.
 Tel. 8 601 52590

Atliekame glaistymo, dažymo ir kitus apdailos  
darbus. Tel. 8 601 52590

                     „Grūto parko“ kavinėje! 
Elniai ir toliau baubia ir laukia  

Naujųjų metų.
Akcija galioja iki metų pabaigos kasdien!

Siūlomi: elnienos kepsnys + pasirinktas 
gėrimas + desertas – 9, 90 Eur
elnienos koldūnai + pasirinktas gėrimas + 
desertas – 9,90 Eur
„Elnienos ragai“ + pasirinktas gėrimas + 
desertas – 9,90 Eur ir kiti patiekalai

Adresas: Grūtas, LT-66441 
Druskininkai

Tel. 8 630 06888
*Įėjimas į kavinę yra nemokamas
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