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Ligoninės 
priimamasis: būna 
dienų kaip iš filmo 

scenarijaus

9 psl.

Brangūs Druskininkų savivaldybės žmonės, mieli kurorto svečiai,

Didžiųjų metų švenčių laukimas – tai stebuklingas laikas, kuris kvepia 
mandarinais, cinamonu ir eglutės sakais. Tai laikas, kai atgyja vaik ystės 
prisiminimai, kai pradedame ne tik tikėti stebuklais, bet ir patys juos kur-
ti bei dovanoti. 
Nuoširdžiai linkime, kad ta stebuklinga žiemos švenčių dvasia, tas geru-

mas, pagarba ir meilė Jus lydėtų visus ateinančius metus, kad būtų jaukūs 
Jūsų namai!
Mieli druskininkiečiai, ačiū, kad kiekvienais metais savo darbais ir idėjo-

mis kuriate Druskininkus, kad ginate jų garbę. Jūs užauginote tokį mies-
tą, kuris šiandien garsina Lietuvą visame pasaulyje. Didžiuojamės Jumis ir 
linkime, kad ateinančiais metais Jums šypsotųsi sėkmė ir laimė. 
Pasitikite 2020-uosius atviromis širdimis! Drąsiai svajokite, energingai 

dirbkite, ryžtingai įgyvendinkite idėjas ir tikėkite savimi!
Laimingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!

Meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

Dosniai paaukoti 
pinigai – 

Druskininkų klubo 
dovana bažnyčiai ir 

bendruomenei

7 psl.

Sidabras iš 
karalių miesto – 
kalėdinė dovana 
Druskininkams

4 psl.

Mieli skaitytojai, 
informuojame, kad 

kitas savaitraščio 
“Mano 

Druskininkai” 
numeris išeis 

2020 m. sausio 9 d.

Prieš šventes – 
tradiciniai renginiai

2 psl.
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Druskininkų savivaldybės kultūros 
ir turizmo specialistai sėmėsi 

patirties Gardine

Gruodžio 10-11 dienomis 40 
Druskininkų savivaldybės kul-
tūros, turizmo ir rinkodaros spe-
cialistų dalyvavo Gardine su-
rengtoje tarptautinėje praktinėje 
konferencijoje „Kultūros pavel-
das tvarios plėtros kontekste“. 
Konferencijoje buvo gvildenami 
Lietuvos ir Baltarusijos pasie-
nio turizmo iššūkiai, aktualizuo-
jant ir pritaikant kultūros pavel-
do objektus turizmo reikmėms 
bei juos populiarinant.

Konferencijos darbotvarkė buvo 
intensyvi ir turininga – per 2 kon-
ferencijos dienas buvo pristaty-
ta net 31 tema. Druskininkų Tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 
rinkodaros ir turizmo informaci-
jos vadybininkė Ana Kaciun apta-
rė turizmo plėtros pasienio regione 
problemas, sprendimus ir galimy-
bes. Leipalingio dvaro atnaujinimo 
projekto autorius architektas Da-
rius Saltonas pristatė Leipalingio 
dvaro pritaikymo kultūros ir turiz-
mo reikmėms architektūrinius as-
pektus. Leipalingio progimnazi-
jos mokytoja ir A. Volungevičiaus 
kraštotyros muziejaus vadovė Lai-
ma Žukauskaitė nagrinėjo Leipa-
lingio dvaro panaudojimo švietimo 
ir turizmo tikslais perspektyvas. 

Konferencijos dalyviai ne tik 
klausėsi pranešėjų ir aktyviai 
diskutavo, bet ir lankėsi kultū-
ros paveldo objektuose, dalyvavo 
netradicinėse edukacijose bei te-
atralizuotose ekskursijose. Drus-
kininkų atstovės kultūros speci-
alistės Indrė Čaplikienė ir Jolita 
Miliauskienė surengė vaško žva-
kių liejimo edukaciją. Visus ypač 
sužavėjo Gardino religijos istori-

jos muziejaus ir Gardino lėlių te-
atro teatralizuota edukacija vai-
kams religine-istorine tematika.

Pasidalinę iššūkiais ir patirtimi, 
įvertinę kolegų pastangas ir pro-
fesionalumą, Druskininkų ir Gar-
dino gidai, kiti kultūros ir turizmo 
specialistai aptarė galimybes pa-
rengti bendrus maršrutus ir or-
ganizuoti ekskursijas po Drus-
kininkų savivaldybės ir Gardino 
kultūros paveldo objektus.

Konferencija yra vienas iš pro-
jekto „Kultūros paveldas abipus 
sienos“ Nr. ENI-LLB-1-242, įgy-
vendinamo pagal 2014-2020 m. 
Europos kaimynystės priemonės 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną pro-
gramą, renginių. Įgyvendinant šį 
projektą, iš viso bus surengtos dvi 
tarptautinės konferencijos Gardi-
ne, du seminarai Gardino ir Druski-
ninkų kultūros ir turizmo specialis-
tams, 16 bendrų kultūros renginių 
Gardino ir Druskininkų savivaldy-
bės kultūros paveldo objektuose. 
19 Druskininkų savivaldybės tradi-
cinio amato specialistų galės daly-
vauti edukatorių mokymuose. Taip 
pat bus užbaigtas Leipalingio dva-
ro kapitalinis remontas, o Gardino 
religijos istorijos muziejus įsigys 
šiuolaikišką įrangą.

Projektą įgyvendina Druskininkų 
savivaldybės administracija, Gar-
dino religijos istorijos muziejus ir 
Druskininkų kultūros centras. 

Projektas finansuojamas Euro-
pos regioninės plėtros fondo ir 
partnerių lėšomis. 

ES nėra atsakinga už pateiktą 
informaciją

Druskininkų savivaldybės kultūros, turizmo ir rinkodaros specialistai dalyvavo Gardine 
surengtoje tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Kultūros paveldas tvarios plėtros kon-
tekste/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

„Pušyno“ restorane buvo surengti tradiciniai pietūs neįgaliųjų organizacijų nariams. Prie pietų stalo drauge 
susėdo meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Violeta Grigorienė, Druskininkuose veikiančių neįgaliųjų organizacijų atstovai. Pietų metu buvo 
pasidžiaugta gerėjančia neįgaliųjų situacija Druskininkuose, išklausytos negalių turinčių žmonių problemos.

Prieš šventes – tradiciniai renginiai

Prieš šventes mero pavaduotojas Linas Urmanavičius aplankė vaikų globėjų šeimas, pasveikino su ar-
tėjančiomis Šv. Kalėdomis, o vaikams įteikė dovanų. Sveikinimų sulaukė Leipalingio seniūnijoje gyvenanti 
Aušros ir Gintaro Šuoliūnų šeima, globojanti du vaikučius, taip pat Žydrūno ir Daivos Borodičių šeima, glo-
bojanti tris vaikus. Šiuo metu Druskininkų savivaldybėje yra 28 šeimos, kurios globoja 37 vaikus.

Artėjant šv. Kalėdoms, tradicinį vizitą į Druskininkų savivaldybę surengė visų keturių Druskininkų savival-
dybės parapijų klebonai. Susitikime su Druskininkų vadovais buvo laužomi kalėdaičiai ir jais dalijamasi, taip 
pat buvo aptarti sielovados reikalai Druskininkų savivaldybėje. Daug dėmesio skirta jaunimo laisvalaikio si-
tuacijai aptarti.
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Meras Ričardas Malinauskas: „Kiekvienas laimingas žmogus 
aplink save kuria gėrį “

Dyla paskutinės šių metų 
savaitės ir dienos. Miestui, 
kaip ir žmogui, metų pabai-
goje įprasta atlikti prabėgu-
sių mėnesių reviziją – įvertinti 
džiaugsmo ir laimės šypse-
nas, rūpesčių raukšles. Apie 
tai, kuo gyveno Druskinin-
kai 2019-aisiais, kalbėjomės 
su Druskininkų savivaldybės 
meru Ričardu Malinausku. 

– Gerbiamas mere, kokie 
Druskininkams buvo šie me-
tai? Juk Druskininkai turi kuo 
pasidžiaugti?

– Šie, kaip ir visi metai, kuriais 
keliaujame, buvo įvairūs – turėjo 
ir šviesių, ir tamsių spalvų.

Norėčiau pasidžiaugti Drus-
kininkų pasiektais rezultatais 
įvairiose srityse, pradedant nuo 
ūkinių, komunalinių reikalų iki 
miesto infrastruktūros plėtoji-
mo. Kadangi Druskininkų gyve-
nimas didžiąja dalimi priklau-
so nuo turistų, ypač džiugina 10 
proc. išaugę turistų srautai. Tai 
yra pats geriausias augimo ro-
diklis per dešimtmetį. Tą paki-
limą matau ne tik iš Statistikos 
departamento gaunamų duome-
nų, bet girdžiu iš mūsų verslinin-
kų, dirbančių kurorte. Akivaizdu, 
kad einame teisinga linkme.

Puiki yra mūsų švietimo ben-
druomenė, pasiekusi vieną iš 
geriausių rezultatų Lietuvo-
je. Akivaizdu, jog prieš dauge-
lį metų atliktas mūsų švietimo 
tinklo optimizavimas, buvo sė-
kmingas. Pedagogų darbas, 
švietimo specialistų pastangos 
duoda tokių rezultatų, kuriuos 
deramai įvertino šalies švietimo 
srities ekspertai.

Visose apklausose esame vir-
šuje. Jei mes patenkame į ge-
riausiųjų penketuką net pagal 
tuos kriterijus, kurie nepritaikyti 
mažosioms savivaldybėms, vis-
ką darome teisingai.

Pagaliau, po ne vienerius me-
tus trukusio įdirbio Druskinin-
kuose pradėtos Kultūros ir kon-
gresų rūmų pastato statybos. 
Šiandien į šį objektą jau inves-
tuota daugiau nei 4 mln. eurų. 
Tai suteikia vilties, kad šis, ne tik 
Druskininkams, bet ir visai šaliai 
svarbus projektas bus tikrai įgy-
vendintas.

Kai kalbamės apie šį objektą 
su Vyriausybe ir Kultūros minis-
terija, visi vienu balsu pritaria, 
jog toks objektas labai reikalin-
gas, visi tarsi palaiko, bet kai 
reikia skirti lėšų ir priimti kon-
krečius sprendimus, deja, jų pa-
sigendame.

Džiugu, kad Savivaldybė, in-
vestuodama savo 2 mln. eurų, 
įrodė, kad gali vykdyti šį projek-
tą ir sugeba panaudoti lėšas. 
Todėl Kultūros ministerija pasiū-
lė VIP lėšas, kurių negalėjo įsi-
savinti kitos savivaldybės. 

– Druskininkai 2021 metais 
taps Pasaulio lietuvių sporto 
sostine, pas mus vyks Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynės. 
Kaip vyksta pasirengimas 
šiam svarbiam renginiui?

– Šiemet esminius darbus pra-
dėjo Premjero sudaryta pasiren-
gimo Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynėms darbo grupė. Jau su-
šauktas ne vienas pasitarimas, 
diskutuota dėl sporto šakų, inf-
rastruktūros tobulinimo, lėšų 
skyrimo renginiams ir infrastruk-
tūrai. Tikiu, kad Druskininkai, or-
ganizuodami tokį svarbų renginį, 
kaip visada, nepadarys gėdos 
Lietuvai. Žaidynėse dalyvaus 
apie 8 tūkst. sportininkų iš Lietu-
vos ir užsienio. Laukiama net 3 
tūkst. dalyvių iš įvairių pasaulio 
šalių. Kadangi nuolat akcentuo-
jame emigrantų sugrįžimo, Lie-
tuvos garsinimo pasaulyje svar-
bą, mes pasinaudosime proga 
per šias žaidynes reklamuoti ir 
Lietuvą, ir Druskininkus. 

– Savivaldybė šiemet perė-
mė į savo rankas „Snow Are-
nos“ valdymą. Kaip sekasi?

– Savivaldybė, įgyvendindama 
„Snow Arenos“ projektą, konkur-
so būdu atrinko operatorių, kuris 
investavo lėšas į tokio objekto 
sukūrimą ir veiklą joje vykdė nuo 
2011 metų. Deja, šiemet, iškilus 

problemoms ir verslui nuspren-
dus keisti veiklos kryptį, Savival-
dybė, siekdama užtikrinti arenos 
veiklą ir pagerinti paslaugų ko-
kybę, priėmė sprendimą perim-
ti šio objekto valdymą. 

Džiaugiuosi, kad, praėjus vos 
keliems mėnesiams po arenos 
perėmimo, iš lankytojų girdime 
gerus atsiliepimus – ir dėl pa-
sikeitusios darbo aplinkos, ir 
dėl teikiamų paslaugų, įskaitant 
sniego kokybę bei įrangą. 

Visada laikėmės pozicijos: jei 
objekto reikia miestui, priorite-
tas – privataus verslo investicija, 
bet jai neatsiradus, Savivaldybė 
imasi ir visada imsis iniciatyvos 
įgyvendinti reikiamą projektą. 
Šiuo metu planuojamos arenos 
operatoriaus paieškos.

Dabartinė „Snow Arenos“ val-
dytoja – savivaldybės įmonė 
AQUA. Beje, džiugina šios įmo-
nės rezultatai – Vandens parką 
jau aplankė per 5 mln. lankytojų. 
Kolektyvas neužmigo ant laurų, 
kuria naujas pramogas ir pas-

laugas.

– Sakėte, kad šie metai turė-
jo ir tamsių spalvų. 

– Kalbant apie Savivaldybės 
reikalus, vieni iš pačių niūriausių 
praeinančių metų prisiminimų – 
politinis ažiotažas prieš Druski-
ninkus, sukeltas saujelės vieti-
nių politikierių, kurie, šmeiždami 
ir juodindami Druskininkus, į šį 
procesą įtraukė ir aukščiausio 
politinio lygmens veikėjus bei 
institucijos. Iki šiol sunkiai galiu 
įsivaizduoti, kaip gali šiuolaikiš-
ka, demokratine ir Europos vals-
tybe besivadinančios Lietuvos 
valdžios atstovai vadovautis ne 
teisine baze, bet priversti valsty-
bines institucijas tarnauti jų už-
gaidoms – susidoroti su vienu ar 
kitu žmogumi, taikyti dvigubus 
standartus, klastojant dokumen-
tus ir priverčiant teismus priimti 
absurdiškus sprendimus. 

– Kaip vertinate Druskininkų 
bendruomenės vaidmenį Sa-
vivaldybės gyvenime? 

– Labiausiai norėčiau pasakyti 
ačiū druskininkiečiams. Tiems, 
kurie už mane balsavo per sa-
vivaldos rinkimus, tiems, kurie, 
siekdami išsiaiškinti tiesą, su-
rinko šešis su puse tūkstančio 
parašų ir kreipėsi į Seimą dėl 
komisijos sudarymo, kad būtų 
išsiaiškinta tiesa apie tai, kas ir 
kodėl piktybiškai kenkia Druski-
ninkams. Deja, Seimo nariams 
neužteko noro ar tvirto stuburo 
išsiaiškinti tiesą, sukuriant dar-
bo grupę. O gal išsigando, kad 
visi pamatys jų purvinos politi-
kos užkulisius? 

Džiugina Druskininkų bendruo-
menės vieningumas – ir vienin-
gai pasirenkant politikus, kurie 
rūpinsis Druskininkais, ir požiū-
riu į žmones su negalia bei kitais 
klausimais. Matau mūsų vers-
lo bendruomenės, įvairių klu-

bų, visų žmonių norą kartu kur-
ti, bendrauti, padėti vieni kitiems 
– tai puikiai įrodė druskininkie-
čių organizuojami labdaros ren-
giniai, įvairios gerumo akcijos.

Kai kas norėtų mus suskaldyti, 
įkalti pleištą tarp mūsų, bet ne-
pavyksta – turime tvirtą ir vie-
ningą bendruomenę, žmonės 
atsirenka, kas yra kas. Tik taip 
susitelkę, pasiekiame tokių re-
zultatų, kuriais šiandien didžiuo-
jamės. 

– Kokie šie metai buvo Jums, 
kaip žmogui? Ko norėtumėte 
palinkėti druskininkiečiams 
artėjančių švenčių proga? 

– Esu ir būsiu šalininkas tos 
pozicijos, jog savivalda yra ar-
čiausiai žmogaus ir geriausiai 
žino jo problemas. Daug metų 
teko spręsti nesibaigiančias 
problemas savivaldos ir cen-
trinės valdžios santykių srity-
je. Po 16 metų vadovavimo Lie-
tuvos savivaldybių asociacijai, 
šiais metais priėmiau sprendi-
mą nekandidatuoti į LSA prezi-
dento postą. Sulaukiau kolegų 
pasitikėjimo ir gavau jų pasiūly-
mą vadovauti Lietuvos kurortų 
asociacijai. Šioje srityje, manau, 
pavyks nuveikti daug naudingų 
darbų mūsų kurorto ir visos Lie-
tuvos labui. 

Jei kalbėsime apie asmeninį 
gyvenimą, tai mes visi siekiame, 
trokštame, darome viską, kad 
būtume laimingi. To siekiu ir aš. 
Esu iš tų žmonių, kurie nelinkę 
viešinti savo asmeninio gyveni-
mo, tačiau niekam ne paslaptis, 
kad esu vedęs. Šie metai atver-
tė naują mano šeimyninio gyve-
nimo puslapį. Džiaugiuosi ir esu 
laimingas, suradęs savo žmogų.

Kiekvienas laimingas žmogus 
kuria gėrį aplink save. To visiems 
ir linkiu. Mylėkime ir branginkime 
žmones, esančius šalia ir džiau-
kimės tuo, kad juos turime.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

Autobusų tvarkaraštis švenčių dienomis

2019-12-24 d. 
Autobusas maršrutu Nr. 2: 

iš Laisvės aikštės į Grūto parką išvyks 16.20 val.;
iš Grūto parko išvyks 16.45 val., iš „Paparčio“ – 16.48 val., 

Ratnyčioje bus 17.05 val.;
iš Ratnyčios išvyks 18.53 val.

2019-12-25 d. 
Autobusas maršrutu Nr. 2: 

iš Laisvės aikštės į Grūto parką išvyks 6.45 val.;
iš Grūto parko išvyks 7.10 val., iš „Paparčio“ – 7.20 val., Ra-

tnyčioje bus 7.38 val.;
iš Ratnyčios išvyks 8.57 val. į Grūto parką.

2019 m. gruodžio 24-25-26 dienomis visi autobusai važiuos 
sekmadienio tvarkaraščiais. 
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Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investicijos į žmones, o ne viršpelniai“
Rimantas Katkevičius

Dirbantis žmogus neturi 
skursti ir negali būti išnaudo-
jamas. O tais, kurie negali pil-
navertiškai dirbti, turi būti pa-
sirūpinta. Būtent tokius šių 
metų Europos Parlamento 
sprendimus išskiria Vilija Blin-
kevičiūtė.

Apie priimtus ir būsimus 
sprendimus – pokalbis su Eu-
ropos Parlamento socialistų ir 
demokratų pažangiojo aljanso 
frakcijos nare, Užimtumo ir so-
cialinių reikalų komiteto vice-
pirmininke V. Blinkevičiūte.

– Gerbiama Vilija, kokie šių 
metų Europos Parlamento 
sprendimai buvo patys svar-
biausi? 

– Svarbių buvo daug, bet šian-
dien išskirčiau kelis, kurie skirti dir-
bantiems žmonėms. Pavyzdžiui, 
direktyva (privalomas dokumen-
tas visoms valstybėms) dėl skai-
drių ir nuspėjamų darbo sąlygų.

Ir Lietuvoje, ir Europoje vis dau-
giau žmonių dirba pagal netipi-
nes darbo sutartis, savarankiš-
kai. Nustatyti nauji būtiniausi 
standartai, kuriais siekiama užti-
krinti, kad visiems darbuotojams, 
įskaitant dirbančius pagal netipi-
nes darbo sutartis, būtų užtikrin-
tos nuspėjamos ir aiškios dar-
bo sąlygos, taip pat ir socialinė 
apsauga. Skaičiuojama, kad ES 
papildomą apsaugą turėtų gauti 
apie 3 milijonai darbuotojų, tarp 
jų – ir Lietuvos.

– Europos Parlamentas įtei-
sino Europos darbo inspekci-

ją. Koks jos vaidmuo?
– Paklausiu šiek tiek kitaip: ar 

svarbu, kad dirbantys mūsų visų 
broliai ir sesės, vaikai ir anūkai 
nebūtų išnaudojami nei čia, Lie-
tuvoje, nei kitoje ES valstybėje? 
Manau, kad labai svarbu.

Inspekcija atsakys už darbuo-
tojų teisių apsaugą visoje ES. 17 
milijonų žmonių dirba kitoje ES 
valstybėje, tarp jų – ir šimtai tūks-
tančių iš Lietuvos. Europos dar-
bo institucija padės pavieniams 
asmenims, įmonėms ir nacio-
nalinėms administracijoms kuo 
geriau užtikrinti sąžiningus dar-
bo santykius. Taip, kaip neseniai 
nutiko Norvegijoje, kur darbdavių 
išnaudoti Lietuvos vairuotojai ap-
gynė savo teises.

– Po ilgų diskusijų priimtas 
Europos prieinamumo aktas. 
Kaip jis pakeis neįgalių žmo-

nių gyvenimus?
– Šis dokumentas skirtas ne-

įgaliesiems ir kitiems specialių 
poreikių turintiems vyresnio am-
žiaus žmonėms, nėščiosioms ir 
kitiems, kurių darbo rankos la-
bai reikalingos mūsų senstančio-
je visuomenėje.

Nustatyti bendri reikalavimai 
tam tikriems pagrindiniams ga-
miniams ir paslaugoms – ban-
komatams ir banko paslaugoms, 
kompiuteriams, telefonams ir te-
levizijos įrangai, telefonijos bei 
audiovizualinėms paslaugoms, 
transportui, el. knygoms ir el. 
prekybai. Tai aiškūs nurodymai 
valdžios įstaigoms, gamybos 
bei paslaugas teikiančioms įmo-
nėms.

Svarbu, kad šie reikalavimai 
būtų tinkamai įgyvendinti ES 
valstybėse. Kad neatsitiktų taip, 
kaip Lietuvoje, kurioje Neįgalių-
jų dienos proga „Lietuvos gele-
žinkeliai“ „pasveikino“ visus, iki 
2024 metų atidėdami geležinke-
lių pritaikymą neįgaliesiems.

– Kaip vertinate siūlymus, 
kad visoje ES minimalus atly-
ginimas būtų ne mažesnis nei 
60 proc. vidutinio atlyginimo?

– Teigiamai. Pritariu ir kartu su 
kolegomis esu viena iš šio siūly-
mo iniciatorių.

Europos Parlamentas yra priė-
męs rezoliuciją dėl minimalių pa-
jamų užtikrinimo: ir pajamos, ir 
socialinės išmokos, ir pensijos 
turi apsaugoti nuo skurdo, užti-
krinti orų gyvenimą.

Šiuo metu ES net 10 proc. dir-
bančiųjų skursta. Europos Parla-
mento socialdemokratų frakcija 

siūlo visoje ES nustatyti visiems 
privalomas taisykles, kad mini-
malus atlyginimas būtų ne ma-
žesnis už 60 procentų tos šalies 
atlyginimų vidurkio.

– Ką realiai toks sprendimas 
reikštų Lietuvos žmonėms? 

– Tai reikštų, kad jau šiandien 
Lietuvoje minimalūs atlyginimai 
negalėtų būti mažesni nei 500 
eurų „į rankas“. Tiems, kurie Lie-
tuvoje giriasi „socialiai orientuo-
tu biudžetu“, kartoju: jau šiandien 
mažiausiai 500 „į rankas“. 

Europos Komisijos vadovė Ur-
sula von der Leyen pažadėjo, 
kad vienas jos prioritetinių darbų 
bus siūlymai dėl minimalios al-
gos ES. Siūlymai bus pateikti per 
3 mėnesius.

– Ko dar tikėtis iš naujosios 
Europos Komisijos – ES vy-
riausybės?

– Akcentuojamas tikslas – Eu-
ropos žaliasis kursas. Jis reiškia, 
jog bus mažinamas neigiamas 
poveikis klimatui. Transporto, 
pramonės, atliekų tvarkymo sri-
čių laukia didelės permainos ir 
nauji reikalavimai. Europos Par-
lamento užsakymu atlikta ap-
klausa parodė, kad dauguma eu-
ropiečių kovą su klimato kaita 
laiko svarbiausiu prioritetu.

– Ta pati apklausa parodė, kad 
Lietuvos gyventojams šis prio-
ritetas – tik penktoje vietoje.

– Ir tai natūralu. Mūsų žmonės 
labiausiai iš visų europiečių tikisi 
skurdo ir socialinės atskirties įvei-
kimo priemonių. Toliau – kova su 
jaunimo nedarbu, ekonomikos au-

gimo skatinimas, vartotojų teisės.
Visa tai atspindėta viename iš 

svarbiausių naujos Europos Ko-
misijos prioritetų – žmonėms tar-
naujanti ekonomika. Tai ir mi-
nimalių pajamų, tinkamų darbo 
sąlygų užtikrinimas, darbo ir šei-
mos gyvenimo suderinimas, pa-
galba ir parama neįgaliesiems, 
senjorams, šeimoms, jaunimui, 
kova su vaikų skurdu, lygios gali-
mybės ir lyčių lygybė. 

Vilties teikia naujosios Komisi-
jos vadovės žodžiai Europos Par-
lamentui: pirmiausia – žmonės, o 
ne rinkos ir pelnai. Norėčiau, kad 
visi politikai ir Lietuvoje, ir visoje ES 
išgirstų: pirmiausia – investicijos į 
žmones, o ne viršpelniai ir visuo-
menėje stiprėjantis neteisingumo 
jausmas, didėjanti atskirtis ir nevie-
nodos galimybės kurti savo ateitį.

– Gerbiama Vilija, ko palin-
kėsite laikraščio skaitytojams 
artėjančių švenčių proga?

– Esu dėkinga ir skaitytojams, ir 
redakcijos darbuotojams už gali-
mybę bendrauti laikraščio pus-
lapiuose. Pasižadu šia galimybe 
naudotis ir kitais metais. Man tai 
labai svarbu.

Mielieji, tegul Šv. Kalėdos atne-
ša į Jūsų namus ramybę ir šilu-
mą, gerumą ir meilę. Sėkmingų 
darbų, tvirtos sveikatos ir išsipil-
dančių troškimų 2020-aisiais! 

Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investi-
cijos į žmones, o ne viršpelniai ir visuome-
nėje stiprėjantis neteisingumo jausmas.“

Užsakymo Nr. MDR-223-01

Sidabras iš karalių miesto – kalėdinė dovana Druskininkams
Algina Markauskienė

Iš gruodžio 8 dieną Kroku-
voje (Lenkija) surengto 10-ojo 
Tarptautinio chorų sakralinės, 
adventinės ir kalėdinės muzi-
kos festivalio-konkurso „Kra-
kow Advent&Christmas Choir 
Festival 2019“ Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
suaugusiųjų mišrus choras 
„Druskininkai“ sugrįžo su si-
dabro diplomu.

Choras „Druskininkai“ savo ka-
tegorijoje varžėsi su 11 chorų. 
Konkurse skambėjo choristų bal-
sai iš Anglijos, Vengrijos, Balta-
rusijos, Latvijos, Čekijos, Rumu-
nijos, Pietų Afrikos (Pretorija), 
Estijos ir Lietuvos. Kompetentin-
ga žiuri dalyviams buvo reikli ir 
griežta. Vykdami į konkursą, ži-
nojome, kad jame dalyvaus ir gar-
sus choras iš Kauno „Cantate 
Domino“, profesionalų choras iš 
Estijos „Helu“. Džiugu, kad mūsų 
atlikta konkurso programa buvo 
įvertinta aukštais balais. 

Choras „Druskininkai“ Kroku-
voje ne tik varžėsi konkurse, bet 

dalyvavo trijuose koncertuose. 
Ypatinga senųjų Krokuvos se-
namiesčio bažnyčių aura ir ka-
ralių istorijas menantys skliautai 
mūsų balsams suteikė nepakar-
tojamo skambesio ir jaudinan-
čių vibracijų. Po lenkų kalba atlik-
tos giesmės sugraudinti žmonės 
šluostėsi ašaras. Pasibaigus kon-
certui Šventosios Marijos Bazili-
koje, žiūrovai mums plojo, stovė-
dami.

Mes, dainininkai, esame dėkin-
gi su mumis dirbančiam maestro 
Laurynui Vakariui Lopui. Didžiau-
sias ir nuoširdžiausias AČIŪ cho-
ro rėmėjams ir globėjams. Be jų 
tokie ambicingi projektai nebūtų 
įgyvendinti.

Druskininkiečių parama, aplo-
dismentai bei palaikymas mus 
skatina dirbti atsakingai ir nuo-
sekliai. Krokuvos konkurse cho-
ro laimėtas sidabro diplomas 
– aukštas įvertinimas chorui ir do-
vana Druskininkų miestui. Steng-
simės tobulėti, toliau savo balsais 
džiuginti žmones ir garsinti savo 
miestą. Juk esame choras „Drus-
kininkai“!

Tarptautiniame festivalyje-konkurse „Krakow Advent&Christmas Choir Festival 2019“ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos su-
augusiųjų mišrus choras „Druskininkai“ iškovojo sidabro diplomą/Asmeninio archyvo nuotrauka

UAB „TRANSETA“ siūlo darbą apskaitininkei (ui)-buhalterei (-iui):
Darbo pobūdis – kuro apskaita ir kontrolė, komandiruočių apskaita ir 

kontrolė, kiti buhalteriniai darbai.
Pilna darbo diena, darbo užmokestis nuo 800, 00 Eur 

(prieš mokesčius).
Reikalavimai: buhalterinio darbo patirtis, rusų kalbos mokėjimas

Privalumai: buhalterinis išsilavinimas, darbo patirtis transporto įmonėje
El. p. edita@transeta.lt ,   Tel. (8 313) 59088

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.

Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir statybininkai darbui 
Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke). 

Visos soc. garantijos. Apmokama kelionė. 
Dėl pagalbinių darbuotojų tel. pasiteirauti 8 636 52171

Dėl statybininkų tel. pasiteirauti 8 641 87373

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Dovanoja juodą, labai 
gražią, išauklėtą katytę, 
2,5 mėn. rūpestingiems 

ir mylintiems 
šeimininkams.

 Tel. 8 699 37867

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179
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Sveikinu Jus, Jūsų šeimas ir artimuosius, sulaukus 
šventų Kalėdų!

Tegul Jūsų namai būna kupini artimųjų šilumos, ramy-
bės ir šviesos.

Gražių siekių ir laimingų Naujųjų 2020-ųjų metų!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas Streikus

Mieli mūsų skaitytojai,
tegul Šv. Kalėdų tikroji prasmė ir džiaugs-

mas pripildo Jūsų širdis, suteikia Jums ir 
Jūsų artimiesiems tikėjimo, vilties ir polė-
kio naujiems darbams.

Lai tvirta atrama tampa artimieji, draugai ir 
kolegos. Tegul meilė lydi Jūsų šeimas, jauku-
mas – namus, o sėkmė – darbus. Džiaukimės 
mažais stebuklais, nelaukdami, kol įvyks dideli!

Dėkojame Jums už malonų bendradarbiavi-
mą ir linkime laimingų, geromis akimirkomis 
įsimintinų 2020-ųjų metų!

„Mano Druskininkai“ redakcijos kolektyvo 
vardu,

redaktorė Laima Rekevičienė
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„TikoTiks“ centre – pirmoji Kalėdų eglutė ir nė vienos pirktinės dekoracijos!

Daugiau kaip šimtas kalėdi-
nių dekoracijų ir nė vieno ap-
silankymo parduotuvėje. Taip, 
tai įmanoma! Taip, tai įvyko! 
„TikoTiks“ centre, kuriame seni 
daiktai atgimsta naujam gyve-
nimui, pirmoji kalėdinė eglu-
tė papuošta dekoracijomis, su-
kurtomis tik iš naudotų daiktų.

„Sužibėk“ – taip vadinosi Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) paskelbtas kon-
kursas, kurio organizatoriai kvie-
tė sužibėti ne blizgučiais, o kū-
rybiškumu. Į šį kvietimą atsiliepė 
beveik 300 žmonių – vaikų ir su-
augusiųjų, susibūrusių į grupes ar 
kūrusių individualiai. 

Iš viso buvo atsiųsta 115 nu-
fotografuotų dekoracijų, sukur-
tų iš įvairiausių naudotų daiktų. 
Išties įspūdingiems kalėdiniams 
papuošimams sukurti buvo pa-
naudoti seni žurnalai, drabužiai, 
kiaušinių dėkliukai, dantų krapš-
tukai, tualetinio popieriaus ri-
tinėliai, perdegusios elektros 
lemputės, nebenaudojami kom-
piuterių diskai, virvių ir siūlų li-
kučiai, kamšteliai, sudužę žais-
liukai, kompiuterinė pelė ir net 
nukirpti plaukai.

„Džiaugiamės žmonių kūry-
bingumu. Džiaugiamės jų są-
moningumu. Džiaugiamės, kad 
turime tiek daug bendramin-
čių, norinčių gyventi, ne varto-
jant, o tausojant“, – sakė ARA-
TC direktorius Algirdas Reipas, 
pastebėjęs, kad pirmoji popietė 
naujame centre surengta ypatin-
gą dieną, gruodžio 13-ąją – šv. 
Liucijos, Šviesos dieną, nuo ku-
rios nustoja ilgėti žiemos vaka-
rai.

„TikoTiks“ centras, kuriame 
žmonių išmesti daiktai ruošiami 
pakartotiniam naudojimui, dar tik 
pradeda savo veiklą, tačiau su-
laukia didžiulio susidomėjimo. 
Tą parodė ir kalėdinių dekoraci-
jų konkursas, kurio dalyviai buvo 
pakviesti į pirmąją kalėdinę po-
pietę „TikoTiks“ centre. Ten jų lau-
kė naujas personažas Mainukas 
– taip pavadinti naudotų daiktų 
paviljonai, veikiantys Alytaus re-
giono atliekų surinkimo aikštelė-
se, ir jo draugai – Kontis bei Tvar-
kius iš ekologinių pasakų knygos 

„Kontis ir Tvarkius“ (autorė – Al-
dona Zinkevičiūtė).

Visi dalyviai atvyko, nešini savo 
sukurtomis dekoracijomis, kurio-
mis buvo papuoštos iš senų vai-
kiškų lovyčių padarytos eglutės ir 
tarp jų įkurdinta foto sienelė. 

Sužinojęs apie taip neįprastai 
puošiamas eglutes, į „TikoTiks“  
popietę atskubėjo ir smagus Ka-
lėdų senis, nešinas ne lazda, o 
gitara ir atvežęs kalną dovanų, 
kurias išdalino konkurso nugalė-
tojams. 

Vertinimo komisija išrinko po 
tris laimėtojus, sukūrusius Ori-
ginaliausią, Išmaniausią ir Ka-
lėdiškiausią dekoracijas. Išma-
niausios dekoracijos autoriumi 
pripažintas Mindaugas Šidlaus-
kas, iš senos kompiuterio pelės 
sukūręs linksmą peliuką. Antrą-
ją vietą šioje kategorijoje užėmė 
Alytaus lopšelio-darželio „Line-
lis“ kūrėjų grupė (auklėtoja Edi-
ta Kvedaravičienė), iš seno kom-
paktinio disko, kamštelių ir kitų 
naudotų daiktų sukūrusi šmaikš-
tų pelėdžiuką. Lazdijų rajono Aš-
triosios Kirsnos mokyklos 6 kla-
sės kūrėjų grupei, vadovaujamai 
mokytojos Editos Smirnovienės, 
sukūrusiai dailius žaisliukus iš 
perdegusių lempučių, atiteko tre-
čioji vieta.

Originaliausią dekoraciją sukūrė 
Birštono savivaldybės Škėvonių 
bendruomenės nariai, pagaminę 
žavią „žiurkikę“ iš metalo, teksti-
lės, kavos kapsulių indelių, plau-
kų suktukų, šiukšlių maišų ir kitų 
nenaujų daiktų. 

Advento kalendorių iš degtukų 

dėžučių sukūręs Vytenis Pinke-
vičius iš Prienų Ąžuolo progim-
nazijos (mokytoja Edita Jucienė) 
užėmė antrąją vietą šioje katego-
rijoje, o trečioji atiteko grožio sa-
lonui M&I (vadovė Daiva Vencke-
vičienė), sukūrusiam dekoraciją iš 
plaukų, nagų lako likučių, folijos, 
tuščių šampūno butelių, panau-
dotų maišelių. 

Kalėdiškiausios dekoracijos au-
tore pripažinta Rasutė Marcinke-
vičienė, sukūrusi žaisliukus iš au-
dinių atraižų, naudotos tekstilės.

Labai unikalius kalėdinius 
žaislus „kerepėžus“ sukūrė an-
trąją vietą užėmusi Varėnos so-
cialinių paslaugų centro Senjorų 
grupė, vadovė Vita Vasiliaus-
kienė. Socialinių paslaugų cen-
tro senjorų grupės moterys ne 
tik panaudoja antrines žaliavas, 
tekstilės atraižas, bet ir atgaivi-
na tradicijas!

Trečioji vieta šioje nominacijo-
je atiteko Birutei Rakauskienei 
(Alytaus rajono neįgaliųjų drau-
gija), pagaminusiai dailų žaisliu-
ką iš plastikinio puodelio kraš-
telio, apvynioto špagato siūlu, 
papuošto kankorėžiu, padabintu 
linų galvutėmis.

Už labiausiai patikusią dekora-
ciją buvo galima balsuoti ir „Tiko-
Tiks“ paskyroje socialiniame tin-
kle Facebook. Čia daugiausia 
balsų surinko ir „Publikos numy-
lėtine“ tapo dekoracija, kurią su-
kūrė Simno gimnazijos 3 a klasės 
mokiniai Andrėja Kvederavičiūtė, 
Evelina Petrikaitė, Viltė Volk, Pi-
jus Cibulskas ir Augustas Mitrule-
vičius kartu su mokytoja Jolanta 
Mikelioniene. 

Kalėdų senis dovanėlės įteikė 

visiems konkurso dalyviams. Po-
pietėje jie mokėsi šokti Mainuko 
šokį, dalyvavo Mainuko loterijo-
je, vis drauge su gitara grojančiu 
Kalėdų Seniu dainavo svajingą 
kalėdinę dainą. Visos dovanos, 
vaišės ir prizai renginyje buvo tik 
vietinių gamintojų sukurti ir paga-
minti. 

„Tikiuosi, kad „TikoTiks“ centras 
bus ne tik ta vieta, kur daiktai at-
gimsta naujam gyvenimui, bet ir 
vieta, kurioje bursis žmonės, vie-
nijami idėjos gyventi, tausojant“, 
– viliasi ARATC Aplinkosauginio 
ugdymo ir pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė Agnė Jučienė, 
visiems linkėdama daiktais ne-
perkrautų Kalėdų. 

ARATC informacija

Erikos Avižienienės nuotraukose – kalėdinės popietės „TikoTiks“ centre akimirkos

Gerumo žvaigždė – trečiosios žvaigždės istorija
Kiekvienas esame girdėję 

posakį: ,,Gimęs po laiminga 
žvaigžde“. Tačiau sutikau žmo-
gų, virš kurio visuomet tik ap-
niukęs dangus.

Dažno mūsų vaikystė siejama 
su linksmais žaidimais, pokštais, 
saldumynais ir gimtadieniais. Vai-
kystė baigėsi, kai jam sukako aš-
tuoneri metai. Berniukų žaidi-
mai ant geležinkelio bėgių, po 
to šuolis ant važiuojančio trauki-
nio ir ...kritimas ant bėgių, o vė-
liau – tamsa... Nubudo ligoninėje. 
Skausmas, tėvų ašaros. Praras-
tas laikas, draugai, mokykla, pra-
rastos kojos. Tada atrodė – pra-
rastas gyvenimas. Galop tėvų 
auka – parduotas butas, visas 
šeimos turtas sudėtas į gydymą 
užsienyje, keliones. Dėl to šeima 
su invalidu vaiku glaudžiasi soci-
aliniame būste. Paauglystėje vėl 
nelaimė –

nepagydoma sunki liga, kurios 
atveju reikalingi brangūs vaistai. 
Dabar – jaunystė. Tas pats socia-
linis būstas, tik šiek tiek lengvesni 
kojų protezai. Bet problemos tos 
pačios – nuo ilgesnio vaikščioji-
mo atsiveriančios žaizdos, vaistai 

ir nuolatinė, skaudi, nyki vienatvė. 
Dairausi į dangų – 

jame žvaigždžių nematyti. Bet 
gal yra žmonių, galinčių jas įžiebti 
ir šio jaunuolio gyvenime?

UAB „Lankava“ kolektyvas kvie-
čia savo klientus prisidėti prie 
Raudonojo Kryžiaus Alytaus pa-

dalinio globojamų šeimų ir asme-
nų. Pirkdami parduotuvėje „Lan-
kava“ akcijos ženklu pažymėtas 
prekes, dalį pinigų skiriate para-
mos fondui. 

Kalėdinė paramos akcija 
vyksta nuo lapkričio 2 iki gruo-
džio 24 dienos.

Asociatyvi nuotrauka
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Dosniai paaukoti pinigai – Druskininkų klubo dovana bažnyčiai ir bendruomenei

Pažadėjo – padarė. Prie neseniai Druskininkų klubo prezidento Alberto Katilovskio inicijuotos akcijos surinkti lėšų Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios re-
montui aktyviai prisidėjo klubo nariai, pakankamai dosniai aukoję ir nelikę abejingi miesto bendruomenės poreikiams. Jiems buvo svarbu prisidėti prie Druskininkų bažnyčios atnau-
jinimo, kad ji būtų išskirtinis, kurortą reprezentuojantis objektas. Taigi per palyginti trumpą laiką surinkta trylika su puse tūkstančių eurų, kurie bus panaudoti miesto šventovės at-
naujinimui. 

„Mes, miesto verslo atstovai, kiti aktyvūs bendruomenės nariai, turime būti sektinas pavyzdys visose srityse. O ši parama – mūsų kalėdinė dovana ne tik bažnyčiai, bet ir ją mylin-
čiai bei lankančiai miesto bendruomenei, – pasakojo A. Katilovskis. – Smagu, kad Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje dirbančio kunigo Vaido Vaišvilo inici-
atyvas palaiko parapijiečiai ir bendruomenė, aukoja atnaujinamai bažnyčiai. O bažnyčios atnaujinimui lėšų skyręs Druskininkų klubas tikisi, kad atnaujinta miesto šventovė greitai 
taps prestižiniu ne tik Druskininkų, bet ir visos šalies objektu.“

Bažnyčios atnaujinimui lėšų skyręs Druskininkų klubas tikisi, kad atnaujinta miesto šventovė greitai taps prestižiniu ne tik Druskininkų, bet ir visos šalies objektu/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

„Klaros Šuman salonas“ į Druskininkus sugrįžta su nauja programa „Širdies istorijos“
Iš Druskininkų kilusi pianistė 

Guoda Gedvilaitė koncertuose 
atkuria vienos iš žymiausių XIX 
amžiaus moterų muzikės Kla-
ros Šuman gyvenimo epizodus. 
Vienos žymiausių XIX a. mote-
rų – K. Šuman – kūryba Lietu-
voje menkai žinoma, tačiau G. 
Gedvilaitė jau išstudijavo ir at-
liko visą didžiosios vokiečių ro-
mantikės palikimą, Lietuvoje ir 
Vokietijoje rengia teatralizuotų 
koncertų ciklą „Klaros Šuman 
salonas“, kurio naująją progra-
mą druskininkiečiai galės iš-
girsti ir ja pasigrožėti patys pir-
mieji Lietuvoje.

„Jau labai greitai, trečią dieną 
po Kalėdų, druskininkiečius pa-
kviesiu į naują programą „Klaros 
Šuman salone“. Dalyvauti joje pa-
vyko prikalbinti man pačius bran-
giausius kolegas ir draugus. Dvi 
Kauno garsenybės – fortepijo-
no filosofas Motiejus Bazaras ir 
smuiko virtuozas Vilhelmas Če-
pinskis įkūnys vokiečių kompo-
zitorių Johanesą Bramsą, ku-
ris nebuvo abejingas K. Šuman, 
ir vengrų kilmės smuikininką Jo-
sefą Joachimą, su kuriuo Klara 
itin mielai muzikuodavo bei kon-
certuodavo. Klaipėdos kamerinio 
orkestro meno vadovas, violon-
čelės poetas Mindaugas Bačkus 
įkūnys žymų muzikantą Robertą 
Hausmaną, kurio nuostabiu gar-
su susižavėjęs J. Bramsas para-
šė ir paskyrė jam ne vieną savo 
kūrinį“, – pasakojo G. Gedvilaitė.

Pirmoje salono dalyje klausyto-
jai pateks į 1853 metus ir Šumanų 
namus Diuseldorfe, kurių slenks-
tį, vedamas J. Joachimo, pirmą 
kartą nedrąsiai peržengė jauna-
sis Bramsas. 

Antra salono dalis vyks Frank-
furte prie Maino, kur Klara pra-
leido 17 paskutinių savo gyveni-
mo metų. Ten ji nuolat rengdavo 
savo studentų koncertus ir dažnai 
koncertavo su smuikininku J. Jo-
achimu bei kitais kolegomis. „Tokį 

koncertą mes ir inscenizuosime, 
o paskutinis programos kūrinys – 
Bramso Trio B-Dur – primins apie 
trumpą, keleto metų Klaros roma-
ną su kompozitoriumi Teodoru 
Kirchneriu. Mūsų ketveriukė įkū-
nys visus šiuos istorinius perso-
nažus ir dalinsis su mano mielais 
druskininkiečiais gražiausiomis 
XIX amžiaus romantinėmis melo-
dijomis ir širdies istorijomis“, - kal-
bėjo G. Gedvilaitė. 

Kuo kūrybingą lietuvę sužavėjo 
tolimos praeities menininkė? Kaip 
ji atrado savo koncertų įkvėpėją 
K. Schumann? 

Guoda sakė, kad prieš aštuone-
rius metus Mendelsono draugija 
Frankfurte jai pasiūlė išmokti ke-
lias jos pjeses, mat Mendelsonai ir 
Šumanai artimai draugavo: „Tada 
ir užsikabinau, pradėjau domėtis 
Klara, kaip asmenybe, meninin-
ke, daugiavaike motina, šeimos 
žmogumi. Atradau jos laiškus, ir 
kūrėjos gyvenimas mane įtrau-
kė. K. Šuman įkūnijo labai daug 
talentų – ne tik pianistės ir kom-

pozitorės. Ji buvo leidinių redak-
torė, pedagogė, gabi vadybininkė 
– pati rengdavo savo koncertus. 
Spėjant iš jos laiškų, galėjo būti ir 
gera rašytoja. Jos asmenyje de-
rėjo romantiška prigimtis ir pra-
gmatizmas, veiklumas. Jai reikė-
jo išlaikyti didžiulę šeimą – Klara 
susilaukė aštuonių vaikų. 

Aišku, atlikėjui svarbiausia pa-
žinti menininką per jo kūrybą, ta-
čiau interpretuoti kūrinius kur kas 
įdomiau, žinant jų atsiradimo isto-
riją. Tada jie suskamba įtaigiau, 
autentiškai. K. Schumann laiš-
kai šiuo atžvilgiu labai vertingi, o 
jų išliko daug, rašytų ir sutuokti-
niui Robertui Šumanui, ir šeimos 
draugui J. Bramsui, ir kitiems bi-
čiuliams bei šeimos nariams.“

Vokietijoje yra labai daug isto-
rinės medžiagos apie šią meni-
ninkę. Ten ji visada buvo garbi-
nama. Jos atvaizdas puošė 100 
markių nominalo banknotus, ne 
kartą pasirodė ant pašto ženklų. 
Šiemet, minint 200-ąsias K. Šu-
man gimimo metines, jos dvasia 

juntama visur, ypač miestuose, 
kuriuose muzikė gyveno ir dir-
bo – Leipcige, Diuseldorfe, Ber-
lyne, Baden-Badene ir Frankfur-
te, kuriame šiuo metu Gyvena G. 
Gedvilaitė. Ji buvo labai vertina-
ma kaip pedagogė, pritraukdavo 
daug studentų iš užsienio, ypač iš 
Anglijos, kur koncertavo kelis de-
šimtmečius.

Guoda pasakojo, kad per pas-
taruosius kelerius metus atliko vi-
sus K. Šuman kūrinius. Lietuvoje 
ji vienintelė taip aistringai puose-
lėja K. Šuman palikimą: „Kai aš 
atradau K. Šuman, taip ja patikė-
jau, kad nenoriu su ja skirtis ir at-
sisakyti kelionių į XIX amžių. Ži-
noma, mėgstu ir romantiką, ir 
„sforzando“ (staigus kūrinio garsų 
akcentavimas), „marcato“ (melo-
dijos, motyvo išryškinimas), todėl 
rengiu ir modernias programas. 
Kiti metai bus Liudviko van Betho-
veno, todėl mintys jau sukasi apie 
Vieną, kuri taip pat gali gražiai su-
sieti Bethoveną ir Klarą.“ 

Koncertuose G. Gedvilaitė ne 

tiktai muzikuoja, bet ir atkuria K. 
Šuman gyvenimą: „Istorinė au-
tentika man labai svarbi, bet lei-
džiu sau ir meninės laisvės, nes 
kuriu koncertų scenarijus be-
veik savarankiškai, be konsul-
tantų pagalbos. Vienintelė mano 
patarėja ir didžiausia kritikė yra 
mano mamytė Angelė Gedvilie-
nė. Galbūt muzikologai, apsilan-
kę koncertuose, aptiktų netikslu-
mų, bet, man svarbiausia čia yra 
muzika. Tai – koncertai, mes ne-
vaidiname, o bandome pasiner-
ti į XIX amžiaus kūrėjų esybes, 
kuo tiksliau perteikiant jų muziki-
nes idėjas. 

Labai lauksiu Jūsų gruodžio 28 
dieną, 19.30 val. „Eglės sanato-
rijos“ konferencijų salėje „Klaros 
Šuman salone“ susitikti su kom-
pozitoriumi J. Bramsu, smuikinin-
ku J. Joachimu, violončelininku 
R. Hausmanu ir pianiste, kompo-
zitore K. Šuman!“

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Pianistės G. Gedvilaitės teatralizuotų koncertų ciklą „Klaros Šuman salonas“ naująją programą druskininkiečiai galės išgirsti ir ja pasigrožėti patys pirmieji Lietuvoje/Rolanos Kuns-
ke nuotraukos
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Gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos – 

Druskininkų kardiologijos centre
Druskininkų kardiologijos 

centre pacientus konsultuo-
ja ir tyrimus atlieka gydytojas 
kraujagyslių chirurgas Jonas 
Gutauskas, dirbantis Respu-
blikinėje Vilniaus universiteto 
ligoninėje. 

Gydytojas kraujagyslių chi-
rurgas atlieka:

• kaklo kraujagyslių echoskopi-
ją (duplex)

• galūnių (kojų ir rankų) krauja-
gyslių echoskopiją

• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, 
Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Užsakymo Nr. MDR-235-02

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Atliekame glaistymo, 
dažymo ir kitus apdailos  

darbus. 
Tel. 8 601 52590

Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Reikalingas stalius 
dirbti medienos 

gaminių dirbtuvėse. 
Tel. 8 685 46006

Keičiasi UAB „Druskininkų vandenys“ 
paslaugų kainos

Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 8 d. 
nutarimu Nr. 689 suderino, o Druskininkų savivaldybės taryba 2019 
m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1 – 169 nustatė UAB „Druskininkų 
vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, ku-
rios įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos pa-
teiktos lentelėje:

P.S. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptar-
navimo paslaugos išlieka nepakitusios.

UAB „Druskininkų vandenys“ informacija

Restoranas  
„Romnesa“ ieško 

barmeno (-ės), 
padavėjo (-os). 
Tel. 8 614 44445

Parduodama nedaug 
naudota integruojama 
dujinė kaitlentė Hansa 

BHGI63112028 
58x50 cm. Kaina 50 Eur. 

(Nauja kainavo 129 Eur.)
Tel. 8 615 77399

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333
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DRUSKININKŲ PAVĖŽĖJAI  – 
pigiausia keleivių pavėžėjimo paslauga. 
Surinkus 7 spaudukus, 8 važiavimas, 

miesto ribose – NEMOKAMAS!  
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907

Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa prekybai. Tel. 8 604 18200

Ligoninės priimamasis: būna dienų kaip iš filmo scenarijaus
Kaip atrodo dešimtis pacien-

tų gyvybes kasdien gelbėjan-
čių profesionalų kasdienybė? 
Daugelis, prisižiūrėję filmų 
apie ligoninių priėmimo sky-
rių, ten dirbančių medikų dar-
bą taip ir įsivaizduoja. Drus-
kininkų ligoninės Priėmimo 
ir skubios pagalbos skyriuje 
dirbantys medikai sako, kad 
įprastai per dieną pagalba su-
teikiama 25-45 pacientams, o 
intensyvesnio pacientų srau-
to sulaukia vasarą ir esant blo-
goms oro sąlygoms.

 
Pasirinko Druskininkų ligoninę
Druskininkų ligoninės Priėmimo 

ir skubios pagalbos skyriui vado-
vaujantis gydytojas Roman Botov 
baigė Lietuvos sveikatos moks-
lų universitetą, specializuojasi 
skubios medicinos srityje. Drus-
kininkų ligoninėje jis dirba ilgiau 
nei metus. Per tą laiką, kaip pats 
sako, įvertino esamą situaciją ir 
planuoja profesionaliai tobulin-
ti esamą tvarką. „Skubios pagal-
bos skyrius – it ligoninės veidas, 
juk pirma pažintis su ligonine ir 
įvyksta būtent čia. Mes prisiima-
me visą atsakomybę už žmogaus 
sveikatą, jo stacionarizavimą, 
sveikatos būklės gerėjimą ir pa-
galbą jam“, – sako R. Botov. 

Jis – klaipėdietis, tačiau vaikys-
tės ir paauglystės metu vos ne 
kiekvieną vasarą leisdavo Drus-
kininkuose. Todėl šiam Dzūkijos 
kraštui jaučia daugybę šiltų sen-
timentų. Šiuo metu stengiasi de-
rinti rezidentūrą Kauno klinikose 
ir darbą Druskininkuose: „Labai 
džiugina šiuolaikiška ir moderni 
ligoninės įranga, suburtas pui-
kus kolektyvas, darni komanda. 
Daugelis pažįstamų gydytojų po 

rezidentūros norėtų pradėti dar-
bus būtent Druskininkų ligoninė-
je. Be to, čia ir dabar galima su-
tikti daug jaunų gydytojų, kurie 
yra pasiruošę naujovėms ir pro-
fesiniams iššūkiams.“

Suteikia būtinąją pagalbą
Greitosios pagalbos priėmimo 

skyriaus vedėjas Roman Botov 
pasakojo, kad Druskininkų ligo-
ninės Priėmimo ir skubios pa-
galbos skyriuje skubią aukščiau-
sio lygio pagalbą teikia vidaus 
ligų gydytojai, šeimos gydytojai, 
medicinos gydytojai, chirurgai, 
traumatologai-ortopedai. Jeigu 
reikia, kviečiami ir urologai, gi-
nekologai, echoskopuotojai, ne-
urologai bei kiti specialistai. Sky-
riuje veikia 4 stebėjimo lovos su 
pacientų būklės monitoravimo 
sistemomis (kvėpavimo, širdies 
dažnio ir deguonies įsisotini-
mo stebėjimu). Suteikus pagal-
bą, pacientai gali būti stebimi ir 
gydomi nuo 4 iki 24 val. Pacien-
to tolimesnis gydymas tęsiamas 

ambulatoriškai, ligoninės skyriu-
je, arba pacientas perkeliamas 
gydymui į kitą asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą.

Į priėmimo skyrių – kai ne-
dirba poliklinika

Gydytojas pasakojo, kad Priė-
mimo ir skubios pagalbos sky-
rius teikia ir būtinąją pagal-
bą visiems žmonėms, kuriems 
jos reikia, kai nedirba Pirminės 
sveikatos priežiūros centras 
(PSPC) ar kiti šeimos kabine-
tai. Jei dirba poliklinika, tuomet 
nesunkios sveikatos būklės pa-
cientai, pavyzdžiui, dėl padidė-
jusio kraujospūdžio ar stipraus 
lėtinio skausmo ar dėl paūmė-
jusios ligos nukreipiami pas šei-
mos gydytoją. „Į mus pacien-
tai turėtų kreiptis tada, kai yra 
sunki neurologinė būklė, junta-
mi simptomai, kurie yra pana-
šūs į insulto, infarkto, jaučiant 
stiprius, staigius skausmus, pa-
tyrus traumas. Tokiu atveju iš-
kart atliekame tyrimus, įvertinę 

paciento būklę skiriame tiksli-
nį gydymą“, – pasakojo skyriaus 
vadovas. – Paskutiniu metu pa-
stebime, kad pacientai, pajau-
tę bet kokius negalavimus pir-
miau kreipiasi į Priėmimo skyrių, 
o ne į savo šeimos gydytoją. O 
būtinoji pagalba yra reglamen-
tuota, būtinos pagalbos katego-
rijos yra nustatytos LR Sveika-
tos apsaugos ministro įsakymu. 
Daugelis pacientų iki šiol galvo-
ja, kad bus iškart paguldyti į li-
goninę, jei juos čionai atveža 
greitosios pagalbos automobi-
lis. Tačiau, Priėmimo skyriuje 
pirmiausia yra įvertinama bū-
klė, nustatoma, ar reikia būtino-
sios pagalbos, ir sprendžiama, 
ar būtina pacientą guldyti į sta-
cionarą, ar ne. Didžiajai daliai 
šių pacientų yra reikalinga šei-
mos gydytojo kompetencija ir to-
lesnis gydymas bei tikslinių re-
komendacijų laikymasis pagal jų 
rekomendacijas.“ 

Ligoninės Priėmimo ir sku-
bios pagalbos skyriaus medi-
kai svarsto, kad galbūt pacien-
tai, vykdami tiesiai į priėmimo 
skyrių, tiesiog tikisi greito ir ap-
čiuopiamo rezultato, nenorėda-
mi eilėse prie šeimos gydytojų 
kabineto?

Žinoma, jeigu į šį skyrių paci-
entai atvyksta, kai poliklinika 
nedirba, jiems suteikiamos vi-
sos reikalingos paslaugos. Gy-
dytojui nustačius, kad paciento 
būklė neatitinka būtinosios pa-
galbos kriterijų ir jis neturi siunti-
mo, sveikatos priežiūros paslau-
gos yra mokamos, nes už tokias 
paslaugas ligoninei ligonių ka-
sos nemoka.

„Noriu paneigti plačiai papli-
tusį mitą, kad pas mus priima-

mi tik pacientai, kuriuos atveža 
greitosios pagalbos automobi-
lis. Visais atvejais, kai yra rei-
kalinga pagalba, pacientai – pri-
imami ir gydomi. Jeigu pas mus 
atvyks pacientas, kuriam yra sti-
priai padidėjęs kraujospūdis dėl 
to, kad jis nesilaikė, šeimos gy-
dytojo rekomendacijų, pirmiau-
sia jo būklę stabilizuosime.

Pastebėjome, kad yra daug 
vienišų žmonių, kuriais niekas 
nesirūpina, tad jie atvažiuoja 
pas mus. Žinoma, jie mano, kad 
čia bus nuprausti, pamaitinti, šil-
tai išsimiegos, bus pasirūpinta jų 
sveikata ir panašiai. Galbūt dėl 
žinių stokos nesikreipia į Socia-
linių paslaugų centrą? Dėl tokių 
vienišų žmonių bandysime kal-
bėtis su socialiniais darbuoto-
jais, pranešime ir informuosime, 
kuriems žmonėms yra reikalinga 
jų pagalba“, – apie Priėmimo ir 
skubios pagalbos skyriaus dar-
bą pasakojo jo vadovas.

Džiugina geri pacientų atsi-
liepimai

Kaip sako Priėmimo ir skubios 
pagalbos skyriaus medikai, la-
biausiai juos džiugina sveiks-
tantys ligoniai, galimybė laiku 
suteikti pagalbą ir išgelbėti gy-
vybę. Svarbūs ir pacientų padė-
kos žodžiai. Kad ir gauti laiškai: 
„Apie gerus daktarų ir slaugos 
personalo darbus labai mažai 
kalbama. Tačiau, šis atvejis iš-
skirtinis, bent jau man! 15 dieną 
apie 4 ryto mane atvežė į Jūsų 
ligoninę su akmenligės priepuo-
liu. Skausmas buvo nepakelia-
mas... Naktis buvo sunki visiems 
mums. Noriu padėkoti jūsų per-
sonalui, už drąsą, ryžtą, neabe-
jingumą, kuris operatyviai, nuo-
širdžiai stengėsi man padėti. Tą 
naktį dirbo Laima Ridziauskienė 
su kolege, daugiau vardų, deja, 
nepamenu. Labai noriu padėkoti 
ir daktarams – jie buvo 3... Aš la-
bai džiaugiuosi, kad yra daktarų 
ir slaugos personalas, kuris ne-
abejingas kitų nelaimėje. Svei-
katos ir stiprybės Jums! Gražių 
ir ramių švenčių. Su didžiule pa-
garba Ingrida P.“.

Pasak ligoninės direktorės 
Evelinos Raulušaitienės, dar-
bas ligoninės priimamajame yra 
sunkus ne tik fiziškai, bet ir emo-
ciškai – medikai sulaukia ne tik 
pagyrų, tenka atlaikyti kai ku-
rių pacientų nepasitenkinimą, 
grasinimus. Pagal pacientų ap-
silankymų ir suteiktų paslaugų 
skaičių, ligoninės priėmimo ir 
skubios pagalbos skyriuje, esa-
me viena iš aktyviausių ligoni-
nių Vilniaus TLK veiklos zonoje. 
Tai tik įrodo, kad mūsų ligoninė, 
veikianti vieno veikliausių ku-
rortinio miesto sudėtyje, teikia 
paslaugas ne tik Druskininkų 
savivaldybės gyventojams, bet 
ir kitų savivaldybių gyventojams 
bei kurorto svečiams. Viso ligo-
ninės personalo pastangos su-
teikti kokybiškas, profesionalias 
paslaugas yra labai didžiulės ir, 
manau, tikrai pasiteisina“. 

Parengė Laima Rekevičienė
Druskininkų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje įprastai per dieną pagalba suteikiama 5-10 pacientams, o intensyvesnio pacientų srauto sulaukiama per didžiąsias metų 

šventes/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Gydytojas R. Botov: „Džiugina šiuolaikiška ir moderni Druskininkų ligoninės įranga, su-
burtas puikus kolektyvas, darni komanda.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Vaikų svajones išpildė ir Druskininkų 

Rotary klubo nariai
Kalėdos – gražiausia metų 

šventė. Jos metu visi laukia-
me stebuklų, svajonių išsipil-
dymo ir dovanų. Tačiau kar-
tais ir patys galime kitiems 
dovanoti stebuklą, išpildy-
dami paprasčiausias, pavyz-
džiui, sudėtingomis sociali-
nėmis sąlygomis gyvenančių 
vaikų svajones. 

Susipažinti su tokiomis svajo-
nėmis padeda ir projektas „Vaikų 
svajonės“ (www.vaikusvajones.
lt). Pirmiausia apie jas sužino-
ję savivaldybių socialiniai dar-
buotojai, kurie rūpinasi sociali-
nės rizikos šeimose augančiais 
vaikais, šią žinią paskleidžia ir 
žmonėms, kurie galėtų išpildy-
ti vaikų svajones ir praskaidrin-
ti nelengvą jų kasdienybę. 

Svajonės – paprastos ir prak-
tiškos. Vienas vaikas nori žiemi-
nių batų, kitas – striukės ar šil-
tesnių rūbų. Taigi Druskininkų 
Rotary klubo nariai nusprendė, 
kad visų Druskininkų savivaldy-
bėje gyvenančių vaikų svajonės 
turi būti įgyvendintos, nes Kalė-
dos – gerumo ir stebuklų metas. 

Nauji batai, striukės, kombi-

nezonai žieminiam sezonui pa-
dovanoti Druskininkų miesto, 
Leipalingio ir Viečiūnų seniū-
nijų vaikams. Nuoširdžios šyp-
senos, vaikų džiaugsmas ir so-
cialinių darbuotojų padėkos 
– geriausias atlygis Rotary klu-

bo nariams, įkvepiantis kitiems, 
geriems darbams, labdaringai 
veiklai bei tarnystei bendruome-
nei. Gerus darbus daryti gera! 

Druskininkų Rotary klubo 
informacija

Druskininkų Rotary klubo nariai su garbės nariu F. Ciemny išpildė Druskininkų savival-
dybės vaikų norus, dalyvaudami projekte „Vaikų svajonės“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Ilgiausias maketas Lietuvoje atkeliauja į „Eglės sanatoriją“
Nuo gruodžio 20 d., lygiai 

po šešių mėnesių nuo pirmo-
jo pristatymo Kauno autobu-
sų stotyje, ilgiausiu veikiančiu 
maketu Lietuvoje bus galima 
pasigrožėti „Eglės sanatori-
jos“ gydykloje. „Lynų kelio“ 
keltuvo maketas – beveik 8 me-
trų ilgio ir 1,5 pločio – kaunie-
tės menininkės Airingos Valiu-
lytės rankų darbo kūrinys. 

Maketo idėją, kaip „Lynų kelio“ 
populiarinimo priemonę, išvystė 
ir maketo gamybą finansavo UAB 
„Kautra“ dukterinė įmonė „Kautros 
keltuvai“, teikianti šias pramogines 
paslaugas Druskininkų svečiams. 

„Maketą kūriau, atkartodama 
vienintelę Lietuvoje ekologiškos 
transporto rūšies priemonę – kel-
tuvą su jį supančia aplinka: miš-
kais, pastatais, infrastruktūra. Visi 
pastatai ir miesto dalis daryta be 
brėžinių, iš nuotraukų. Tad reikėjo 
kruopštumo, norint viską tinkamai 
paruošti, nepamesti mastelio, pa-
vyzdžiui, pagrindinės stotelės ar-
kos ir „Snow Arenos“ mastelis – 
1:32“, – pasakojo maketo kūrėja 
Airinga Valiulytė iš „Idėja Tau“ kū-
rybinių dirbtuvių.

Ruošdama maketą, kūrėja su-
naudojo daugiau nei 2 kilogra-
mus specialios flokavimo žolės, 
6 kg lipalo, net 10 kg glaisto ir 22 
flakonus montažinių putų. Ma-
kete suskaičiuoti visus medžius, 
virš kurių realybėje „praskren-
da“ „Lynų kelio“ keltuvai, prireikia 
nemažai laiko, nes jų – daugiau 
nei 1800! O štai dviračių takais ir 
miesto keliais važiuojančių dvira-
tininkų – net 150 kartų mažiau.

„Kūrybinis darbas vyko laisvu 
nuo pagrindinio darbo laiku, man 
tai yra hobis, tarsi meditacija, nu-
siraminimas po darbo dienos. Tad 
visas darbas užtruko 9 mėnesius. 
Kaip juokauju, maketas, beveik 
kaip vaikas, gimė po 9 mėnesių“, 
– juokėsi maketo kūrėja.

Maketas, šių metų vasarą džiu-
ginęs keleivius Kauno autobusų 
stotyje, rudenį iškeliavo į Vilniaus 
autobusų stotį. Dabar keltuvo ma-
ketas atkeliauja į Druskininkus ir 
bus eksponuojamas „Eglės sana-

torijos“ gydykloje sanatorijos sve-
čiams bei druskininkiečiams.

„Siekėme, kad mūsų kurtas ma-

ketas pradžioje būtų eksponuo-
jamas Kaune, vėliau – sostinėje, 
kurios autobusų stotis sulaukia 

daugybės skirtingų miestų ke-
leivių. Per pusę metų didelė da-
lis šalies keleivių, keliaujančių au-
tobusais, „išnagrinėjo“ maketą ir 
taip turėjo progos susipažinti su 
unikalia pramoga Druskininkuo-
se“, – pasakojo „Kautros keltuvų“ 
direktorius Gintautas Pakusas. 

Jis kviečia ne tik detaliai ap-
žiūrėti šį maketą, bet užsukti ir 
į Druskininkų kalėdinių eglučių 
parką, kuriame ta pati autorė su-
kūrė ir žieminę šventinę „Kautros“ 
ekspoziciją – sumažintą make-
to kopiją, besislepiančią dovanų 
dėžėje po kabančia balta eglu-
te: „Didžiajame makete įamžin-
tas vasaros metas, o štai jaukios 

ir snieguotos žiemos grožis – ma-
žajame makete“.

Keturių kabinų keltuvas „Lynų 
kelias“ darbą pradėjo 2015 me-
tais, jo trasa – 1 161 metras. Vienu 
metu šiuo keliu gali keltis 40 kelei-
vių, kurie beveik 8 minutes grožisi 
pušynais, Nemuno vingiais, mies-
to panorama. „Lynų kelio“ keltu-
vą, veikiantį Druskininkuose, val-
do UAB „Kautra“ dukterinė įmonė. 

Maketo pristatymas druskinin-
kiečiams vyks gruodžio 20 d. 
9.00 val. „Eglės sanatorijos“ gy-
dykloje.

„Kautros keltuvai“ 
informacija

„Lynų kelio“ keltuvo maketas – beveik 8 metrų ilgio ir 1,5 pločio – kaunietės menininkės 
A. Valiulytės rankų darbo kūrinys/UAB „Kautros keltuvai“ archyvo nuotrauka

Druskininkų kalėdinių eglučių parke galima pamatyti tos pačios autorės sukurtą žiemi-
nę šventinę „Kautros“ ekspoziciją – sumažintą maketo kopiją, besislepiančią dovanų dė-
žėje po kabančia balta eglute/UAB „Kautros keltuvai“ archyvo nuotrauka

Keltuvo maketas atkeliauja į Druskininkus ir bus eksponuojamas „Eglės sanatorijos“ gydy-
kloje sanatorijos svečiams bei druskininkiečiams/UAB „Kautros keltuvai“ archyvo nuotrauka
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Gruodžio 25 d. (trečiadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
14.00-16.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
17.00-19.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
19.00-20.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
SCENOJE PRIE EGLUTĖS
16.00-17.00 Kakavos popietė. Programa vaikams „Kalėdų senelio laiškai mums“
18.00 Šventinis Dainoto Varno koncertas – Pramogų aikštė
19.00-20.00 Muzika. DJ
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-17.00 ir 18.00-21.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-19.00 Edukacinė programa. Kalėdinio atviruko/knygos skirtuko gamyba akvarelės technika. Kaina 3-6 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
16.00-18.00 Kalėdinės močiučių pasakos ir „Kraitės“ darbų paroda
Gruodžio 26 d. (ketvirtadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-13.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
13.00-15.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu 
15.00-16.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė.
17.00-18.30 Susitikimas su Kalėdų seneliu
18.30-20.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
SCENOJE PRIE EGLUTĖS
16.00-17.00 Kakavos popietė. Kalėdinė programa vaikams „Šėlionės varpeliams“
18.00-19.00 Koncertas. Dainuoja Rūta Kotryna ir Ronata
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-16.00 ir 19.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-19.00 Edukacinė programa. Kalėdinės žvakidės gaminimas ant medžio riekės. Kaina – 4-5 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
14.00-17.00 Edukacija „Paukšteliai žiemą“
17.00-19.00 Kalėdinės močiučių pasakos ir „Kraitės“ darbų paroda
Gruodžio 27 d. (penktadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-14.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
14.00-16.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
16.00-19.00 Keramikos dirbtuvėlės „Žvakidės dekoravimas“ su keramike Gulnara Kupčinskiene. Kaina – 3 Eur
19.00-20.00 Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ programa vaikams
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00 - 20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00 - 20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00 - 19.00 Edukacinė programa. Odinės apyrankės gamyba. Kaina 10 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-14.00 Tūkstantmečio viktorina kalėdiniu ritmu
14.00-16.00 Kalėdinės edukacijos mažiems ir dideliems
16.00-17.00 Kalėdinės sportinės atrakcijos
17.00-20.00 Užsiėmimai „Sušilkime kartu su joga“
Gruodžio 28 d. (šeštadienis)
PRAMOGŲ AIKŠTĖJE
15.00 Traškaus „Skruzdelyno“ eglutės degustacija
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-13.00 Laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
13.00-15.00 ir 17.00-18.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
18.00 - 20.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
SCENOJE PRIE EGLUTĖS
16.00-17.00 Kakavos popietė. Programa vaikams „Žaismingos Kalėdos“
18.00-19.00 Koncertas. Dainuoja Anatolijus Oleinik
19.00-20.00 Muzika.DJ
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-16.00 ir 18.00–20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-20.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-19.00 Edukacinė programa. Medžiaginio žaisliuko siuvimas. Kaina – 6 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-14.00 Naujametinių kaukių dekoravimas
14.00-18.00 Kalėdinės močiučių pasakos ir „Kraitės“ darbų paroda
18.00-20.00 Sapnų gaudyklių edukacija ir pardavimas
Gruodžio 29 d. (sekmadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-13.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės ir vaikiškų dainelių karuselė
13.00-15.00 Edukacinis užsiėmimas EBRU (piešimas ant vandens) su kūrėja Genovaite Rutkauskiene
15.00-16.00 Susitikimas su Kalėdų seneliu
16.00-18.00 Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ programa vaikams
FOTO ATELJE NAMELIS
12.00-16.00 ir 17.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
12.00-18.00 Amatų centro paslaugų pristatymas, rankų darbo dovanų mugė
13.00-17.00 Edukacinė programa. Keraminio ornamento dekoravimas. Kaina 5-6 Eur
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
12.00-15.00 Užsiėmimai „Sušilkime kartu su joga“
15.00-17.00 Kalėdinės sportinės atrakcijos
Gruodžio 30 d. (pirmadienis)
FOTO ATELJE NAMELIS
17.00-20.00 Foto sesija su Kalėdų seneliu. Kaina – 3 Eur
Gruodžio 31 d. (antradienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
12.00-14.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės, spalvinimai, vaikiškų dainelių karuselė
14.00-16.00 Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ programa vaikams
12.00-16.00 Amatų centro paslaugų pristatymas
13.00-15.00 Edukacinė programa. Kalėdinių akcentų gamyba. Kaina – 4 Eur
PRAMOGŲ AIKŠTĖ
23.45-00.45 Naujųjų metų sutiktuvės. 00.15 val. Šventinis fejerverkas
Sausio 1 d. (trečiadienis)
KALĖDŲ SENELIO REZIDENCIJA
15.00-16.00 Padėkos laiškai Kalėdų seneliui, kaladėlių dėlionės, spalvinimai, vaikiškų dainelių karuselė
16.00-17.00 Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ programa vaikams
LAISVALAIKIO IR UŽSIĖMIMŲ NAMELIS
16.00-18.00 Močiučių pasakos ir „Kraitės“ darbų paroda
AMATŲ CENTRO „MENŲ KALVĖ“ NAMELIS
16.00-18.00 Amatų centro paslaugų pristatymas
16.00-18.00 Edukacinė programa. Šventinių akcentų gamyba. Kaina – 4 Eur
Informacija apie Kalėdų miestelio programą ir darbo laiką gruodžio 17-22 d. rasite http://www.druskininkukulturoscentras.lt/
Gruodžio 24 d. miestelis nedirbs.

Gydomojo, sportinio masažo specialistas, 
masažuotojas Audrius Buzas 

Išankstinė registracija tel. 8 679 04883 
„Facebook“ paskyra „Gydomieji Sportiniai 

Masažai Druskininkuose“

Užsakymo Nr. MDR-235-03

Gamybos įmonei reikalingas šaltkalvis-mechanikas, 
gamybinių įrengimų priežiūrai ir remontui. 

Tel. 8 686 55889

Parduodamas 2 kamb. butas Gardino g. 15,
 4 aukštas. Kaina – 23 500 Eur. Tel. 8 608 46455

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Gerbiami klientai,

informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. UAB „Druskininkų 
vandenys“ kasa nebedirbs ir jokių piniginių operacijų bendrovėje at-
likti nebus galima. Už suteiktas paslaugas galite atsiskaityti:

• AB Lietuvos pašto skyriuose pagal atsiskaitymo už geriamąjį van-
denį ir nuotekas knygelę:

 • Druskininkų pašte, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai
 • Leipalingio pašte, Merkinės g. 1, Leipalingis
• Naudojantis interneto bankininkystės paslaugomis
• Druskininkų kredito unijoje (M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai)
• AB „Šiaulių banke“ (M. K. Čiurlionio  g. 50, Druskininkai)
• UAB „Medicinos banke“ (M. K. Čiurlionio g. 107, Druskininkai)
• Visuose PERLAS terminaluose
• Parduotuvės „MAXIMA“ kasose
• Naudodamiesi „Viena sąskaita“ (daugiau informacijos rasite 

http://www.vienasakaita.lt/).
Informacija dėl atsiskaitymo už  paslaugas tel. (8 313) 51 130.

UAB „Druskininkų vandenys“ administracija

Druskininkų miesto muziejus ieško darbuotojo

Druskininkų miesto muziejus – Druskininkų savivaldybės biudžeti-
nė įstaiga, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų regis-
tre 1999 m. gegužės 26 d. Muziejus kaupia, tyrinėja, saugo bei pri-
stato visuomenei istorinę medžiagą apie Druskininkus ir apylinkes, 
ruošia edukacines programas, rengia nuolatines ir laikinas ekspozici-
jas bei parodas, organizuoja istorines paskaitas ir konferencijas, ben-
drauja su panašaus profilio muziejais Lietuvoje ir užsienyje.

Siūlomas darbas muziejininkui (-ei): 
Veiklos sritis – lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas, edu-

kacinių programų rengimas ir įgyvendinimas.
Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straips-
nio 1 punktas).

Funkcijos: lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas, supažin-
dinimas su ekspozicija; lankytojų statistikos vedimas; parodų, kultū-
ros ir kitų renginių kūrimas, rengimas bei jų viešinimas; projektų pa-
raiškų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas; edukacinių programų 
ir jų temų parengimas, atnaujinimas ir užsiėmimų vedimas; informa-
cinės medžiagos, susijusios su vykdoma parodine ir edukacine vei-
kla rengimas; bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir atminties 
institucijomis.

Minimalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis ar jam prilygin-
tas išsilavinimas; lietuvių kalbos, anglų (vokiečių, prancūzų) kalbos ir 
kitos (rusų, lenkų) užsienio kalbos mokėjimas; kūrybiškumas, domė-
jimasis kultūros sritimi; komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvu-
mas, komandinio darbo įgūdžiai; gebėjimas savarankiškai planuoti 
bei organizuoti priskirtą veiklos sritį; projektų valdymo patirtis – pri-
valumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas Microsoft Office ar 
analogiškos programos paketu).

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direk-
toriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.
Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti 

savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Muziejininkas“ el. paštu 
muziejus@druskininkai.lt iki 2020 m. sausio 10 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Daugiau informacijos: el. paštu muziejus@druskininkai.lt ir tel. 

(8 313) 51024
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Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Atstovauju A. Stravinsko IĮ „Aironas“, kuri teikia metalinių konstrukcijų: stoginių, laiptų, vartų, tvorų, tu-
rėklų ir kitų metalinių konstrukcijų projektavimo, gaminimo, smėliavimo, gruntavimo bei dažymo paslau-
gas. Užsakovui pageidaujant pagaminam ir sumontuojam medines pakopas ir porankius iš pušies, uo-
sio ar ąžuolo. Sendinam ir balinam medį, stengiamės išpildyti kiekvieną kliento norą. Taip pat atliekame 
vamzdžių ir kitų metalinių konstrukcijų demontavimo darbus. Mielai atvyksime pas Jus į objektą, suteiksi-
me konsultaciją ir pateiksime pasiūlymą. Ši paslauga Jums nieko nekainuos. Turite klausimų? Mielai pra-
šau kreiptis Jums patogiu būdu:

Tel. 86 24 06 893
www.aironas.lt
info@aironas.lt

www.facebook.com/aironasmetalineskonstrukcijos/
Https://instagram.com/aironas.lt/“

Pats laikas pagalvoti kur su šeimos nariais, 
draugais ar kolegomis sutiksite

 Naujuosius Metus.
Mes siūlome Jūsų šventei viešbučio pokylių salę, kur 

komfortabiliai talpiname iki 20 asmenų. 
Pasidalinkite savo norais ir idėjomis, o mes pasirūpinsi-

me jaukia atmosfera ir šventinėmis vaišėmis.
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, 

Tel. +370 696 94662

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

Skubiai parduodamas namas Leipalingyje, 70 kv. m. 
Sklypas – 7, 13 a, kaina – 15 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavi-
mas, prekyba naujomis padan-
gomis

Druskininkų sav. Leipalingio 
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Bal-
tic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370  6 98 12218

Dovanojame rašomąjį 
stalą su viena spintele. 

Tel. 8 686 37487

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

Tel. 8 674 61 640

Kviečiame dalyvauti konkursuose 
Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2020 metų visuome-

nės sveikatos, sporto ir socialinės veiklos projektų konkur-
sai. Projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos 
aprašus, paraiškos formas, vertinimo kriterijus bei priorite-
tus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetai-
nėje www.druskininkusavivaldybe.lt reklaminiame skydelyje 
„Savivaldybės remiami projektai“.

Projektų paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 13 d. 17.00 
val. Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vilniaus al. 18, 
Druskininkai. Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke, 
ant jo nurodyta, kurios srities konkursui projektas teikiamas

Druskininkų savivaldybės 2020 m. visuomenės 
sveikatos projektų konkursas

Visuomenės sveikatos projektų rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyven-
senos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, 
gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius 
veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Kviečiame teikti paraiškas pagal nurodytas prioritetines sveikatinimo kryp-
tis:

Psichikos sveikatos stiprinimas:
- pagalba patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;
- elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams;
- tėvystės įgūdžių ugdymas;
- priklausomybių nuo socialinių tinklų prevencija.
Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas:
- jaunimo lytinis švietimas;
- higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika;
- vaikų laikysenos ir judamojo aparato sutrikimų prevencija.
Sveikatos stiprinimas ir gerinimas, formuojant sveiko gyvenimo įgū-

džius:
- bendruomenės sveikatos stiprinimas;
- sveikatos mokymas;
- sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos stiprinimo propa-

gavimas.
Lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencija:
- sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
- pirmosios pagalbos mokymai ir prevencija;
- onkologinių susirgimų prevencija.
Asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas.
Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo preven-

cija.

Informaciją apie Visuomenės sveikatos projektus suteiks Asmens ir 
visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė tel. (8 313) 40105, el. p. 
egle.sadauskaite@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės 2020 m. sporto 
projektų konkursas

Sporto projektų rėmimo tikslas - suteikti daugiau galimybių Druskinin-
kų savivaldybės gyventojams fiziškai aktyviai leisti ir stiprinti sveikatą, siū-
lant jiems įvairų fizinio aktyvumo užsiėmimų ir sportinės veiklos pasirinkimą.

Kviečiame teikti paraiškas pagal nurodytas prioritetines sporto kryptis:
1. Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtra; 
2. Savivaldybės gyventojų įtraukimas į organizuotas ir savarankiškas kūno 

kultūros ir sporto pratybas; 
3. Neįgaliųjų sportas; 
4. Vaikų, jaunimo kūno kultūros ir sporto klubų veikla; 
5. Kuo didesnis tikslinių grupių užimtumas; 
6. Projektai, numatantys ilgesnės trukmės veiklą.

Informaciją apie Sporto projektus suteiks Švietimo skyriaus vyr. spe-
cialistė L. Gražulienė, tel. (8 313) 53372, el. p. lina.g@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės 2020 m. socialinės 
veiklos projektų konkursas

Socialinės veiklos projektų finansavimo tikslas – gerinti įvairių savivaldybės 
gyventojų socialinių grupių integraciją į visuomenę.

Socialinės veiklos projektų prioritetai bus teikiami projektams: prie 
kurių įgyvendinimo organizacija prisideda savo ir/ar kitų šaltinių lėšomis; kai 
vykdant jų veiklas dalyvauja savanoriai; skirtiems Druskininkų savivaldybės 
seniūnijose gyvenantiems asmenims; skirtiems asmenims, kuriems savival-
dybė nustatė poreikį projektų remiamoms veikloms.

Informaciją apie Socialinės veiklos projektus suteiks Socialinės pa-
ramos skyriaus vyr. specialistė B. Petrikienė, tel. (8 313) 55744, el. p. 
brone.petrikiene@druskininkai.lt
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Užuojautos

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

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Jankauskienę dėl brolio mirties.

DNSB „Šermukšnis“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Jankauskienę, 
mylimam Broliui mirus. 

Tegul nenusakomą širdies gėlą sunkią netekties valandą 
nors kiek sušvelnina mūsų draugiška atjauta.

 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė
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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 vę 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

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

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

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius  
automobilius. Tel. 8 613 91192

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

Reikalingas autošaltkalvis sunkias-
voriams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Tel. 8 686 94982

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 

 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. 

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kiti. 
Tel. 8 693 99456
Dovanoju mielus, 

pūkuotus kačiukus. 
Tel. 8 655 14923

Dovanoju 
elektrinę veikiančią 

plytelę, 
atsiimti patiems. 
Tel. 8 620 79499
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Asmeniniai skelbimai
9 a sklype, Ratnyčios g. 2 už 
105 000 Eur arba keičia į butą 
Vilniuje. Tel. 8 602 10802

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai, M. K. Čiurlionio g. 120, šalia 
miško. Atlikti geodeziniai mata-
vimai, yra elektra, miesto komu-
nikacijos. Tel. 8 602 10802

Parduoda dviejų kambarių, An-
takalnio g.18, 48,50 kv.  
Tel. 8 621 92956

Parduodamas 1 kamb. butas 
(28, 8 kv. m.), 2 aukštas, Vytau-
to g. 12. Renovuotas namas, 
tel. 8 687 47514

Parduodama sodyba Varėnos raj. 
Žeimių k. gražioje ramioje vietoje, 
sklypas ribojasi su Nemunu, šalia 
sodyba, teka upelis. Yra sodas 
ir kiti ūkiniai pastatai, didelis ga-
ražas.  Žemės sklypo plotas – 6, 
4100 ha, iš jo miško žemės plotas 
– 1, 2500 ha. Tel. 8 611 32291

Garažas prie katilinės, 24 kv. 
m. patalpos. Yra remonto duo-
bė, elektra, asfaltuotas kelias. 
Tel. 8 313 51929

Parduodamas mūrinis garažas 
Leipalingyje, prie elektrinės. 
Tel. 8 614 66815

2 kamb. butas Gardino g. 15, 
4 aukštas. Kaina – 23 500 Eur. 
Tel. 8 608 46455

Parduodamas 2 kamb. butas 
Ateities g. 49, 61 kv. m. 4 aukštas 
iš 6. Namas – renovuotas. Kaina 
– 36 000 Eur. Tel. 8 650 16100

2 kamb. butas Ateities g. 47, 87 
kv. m. 5 aukštas iš 6. Kaina – 
38 000 Eur. Tel. 8 618 13799

Parduodamas 3 k. butas Merki-
nės g. 65 kv. m. 5 a iš 5.  
Tel. 8 620 48386

Parduodamas 3 k. butas Merki-
nės g. 65 kv. m. 5 a iš 5.  
Tel. 8 620 48386

Kiti daiktai

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, boileris – 50 Eur  ir dušo 
kabina. Svetainės minkštas 

kampas – 40 Eur, dvigulė ir 
viengulė lovos, sofa,  spinta ir 
stalas. Tel. 8 616 48116

Obliavimo, frezavimo, pjovimo 
staklės. Tel. 8 688 34938

Odinis svetainės baldų kom-
plektas, kaina – 270 Eur.  
Tel. 8 611 33589

Pianinas „Petrof“ rudos spal-
vos, čekų gamybos. Galima 
išsimokėti dalimis.  
Tel. 8 674 28850

Kineskopiniai televizoriai 
„Philips“ (37 cm) – 12 Eur ir 
„Samsung“ (51 cm, plokščias 
ekranas) – 15 Eur, TV sieninis 
laikiklis – 6 Eur, rašalinis spal-
votas spausdintuvas „Epson“ 
– 25 Eur, baltas rašomasis 
stalas – 20 Eur, elektrinė pirties 
krosnelė „Harvia“ , 6 kw – 155 
Eur. Tel. 8 686 43600

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Siuvimo mašina „Privileg“ vokie-
čių gamybos, šviestuvai, mote-
riški kailiniai, televizorius su prie-
dėliu „Gold Star“, austos vilnonės 
lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Kalnų slidės su batais, dydis – 
45. Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 610 21983

Pirties kieto kuro pečius.  
Tel. 8 645 08267

Automobiliai ir jų dalys

Automobilis Renault Dacia San-
dero, 1,3 l benzinas, 2010 m. iš 
Prancūzijos, ideali būklė. Rida 
– 80 tūkst. km. Kaina – 1850 
Eur. Tel. 8629 64511

Nissan Qashqai 2007m, 1, 5 l, 
DCI, ruda spalva, klimato bei 
kruizo kontrolė, TA iki 2021-09. 
Kaina 3800 eur. tel. 8 662 14026

Naudotos mikroautobuso žieminės 
padangos, 195/75 R16 C, dygliuo-
tos – 105 Eur. Tel. 8 698 83124

Žigulys, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. Zaporožietis 968, 
TA iki 2024 m. Toyota Corolla, 
2001 m. TA, dyzelis.  
Tel. 8 682 98506 

Parduoda „Audi A6“: 1997 m. 
pabaiga, dyzelis, 1,9 l, 81 kW, 
sedanas, tamsiai žalia, TA iki 
2021 m. 10 mėn. Kaina – 1400 
Eur. Tel. 8 614 01382

3 Golfas, 1998 m. TA iki 2021-
04, techniškai tvarkingas. Tel. 8 
624 95469

Ford Mondeo, 2006 m., TA iki 
2021-07.Kaina – 1300 Eur.  
Tel. 8 623 29226

VW Golf III (universalas, 1997 
m. dalimis). Geri priekiniai spar-
nai – 30 Eur, plastikiniai pos-

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

Išsinuomotų 

Skubiai ieškomas 1 kambario 
butas nuomai iki 200 Eur centre 
– Druskininkų ar M. K. Čiurlio-
nio g. Tel. 8 692 49195

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę aplink Leipalingį. 
Tel. 8 612 54947

Dirbantis vaikinas ieško išsinuo-
moti 1 kambario butą arbą kam-
barį ilgam laikui, tel. 8 605 27985  

Perka

Perka išsimokėtinai 4 kamb. 
butą Druskininkuose, siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 654 82488

Šeima ieško pirkti 3 ar 4 kamb. 
butą. Tel. 8 620 53947

Nekilnojamas turtas

Parduodamas namas Ricielių 
kaime, gera vieta, 28 a namų 
valda, kaina – 12 000 Eur.  
Tel. 8 670 9 9567

Parduodamas 2 kamb. butas 
(17 kv. m. ir 24 kv. m.) Gardino 
g. 2 a. su baldais ir buit. techni-
ka. Tel. 8 671 59773

Parduodamas sklypas Neravų 
g. 35I (12 a, namų valda, mies-
to komunikacijos, elektra, prie 
pat miesto ribos). Kaina – 22 
000 Eur. Tel. 8 672 27300

 Parduodamas sklypas Mildos 
g.  (9 a, namų valda, miesto ko-
munikacijos, elektra, kraštinis 
sklypas, šalia Nemuno). Kaina - 
65 000 Eur. Tel. 8 672 27300

 Parduodamas sodas Daina-
vos sodų g. (100 kv.m., 6 arų 
sklypas, graži vieta, ribojasi su 
mišku, šalia visos miesto komu-
nikacijos). Kaina – 54 000 Eur. 
Tel. 8 672 27300 

Skubiai parduodamas namas 
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas 
– 7, 13 a, kaina – 15 500 Eur. 
Tel. 8 616 48116

2 aukštų gyvenamasis namas, 

parniai – 8 Eur, slenksčiai – 10 
Eur, el. veidrodukai – 7 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliais, kaladėmis, kapotos. 
Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduoda sausas pušines mal-
kas kaladėmis, kapotos. Mišri 
kapota. Tel. 8 682 58164

Parduoda pušines, beržines, 
alksnines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 676 68549

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Nuoma

3 kamb. bute išnuomojamas 
1 kambarys ilgalaikei nuomai. 
Mėn. nuomos kaina – 250 Eur, 
su rimtu nuomininku kaina gali 
būti derinama. Tel. 8 654 87748

Išnuomojamas 1 kambario bu-
tas. Tel. 8 622 08046

Išnuomojamas miesto centre, 
Taikos g.  2 kamb. bute – 1 
kambarys. Tel. 8 616 48116

Išnuomojamos komercinės pa-
talpos M. K. Čiurlionio g. 68 kv. 
m. ir du garažai Gardino g.  po 
34 kv. m. Tel.  8 698 24653 

Tvarkingam asmeniui išnuomo-
jamas 1 kambarys 2-jų kam-
barių bute, yra balkonas, rami 
vieta, kaina – 120 Eur, Vytauto 
g. Tel. 8 607 38627

Prie „Eglės“ san. išnuomojamas 
sodo namelis, 1 a. – 100 Eur, 
2 a. – 80 Eur + komun. mokes-
čiai. Tel. 8 675 61036

Išnuomojamas 2 kamb. butas 
Vytauto g. prieš M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, kambariai – izo-
liuoti, su baldais, 2 a. Namas 
– renovuotas, renovacija –ap-
mokėta. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 645 49074

Išnuomojamas garažas Balta-
šiškėje. Tel. 8 623 29226

Išnuomojamas 2 kamb. bute 1 
kamb. Gardino g. Nebrangiai. 
Tel. 8 601 92877

Ilgalaikei nuomai 3 kamb. butas 
Ateities g. Tel. 8 670 65082

Renginiai
Gruodžio 19 d. 15 val. Druskininkų 

„Bočių“ pasagos mėtymo klubas kvie-
čia į Druskininkų sporto centre rengia-
mas asmenines pasagėlės mėtymo var-
žybas. Gali dalyvauti įvairaus amžiaus 
žmonės.

Gruodžio 21 d. Pramogų aikštėje 
esančiame Kalėdiniame miestelyje vyks 
prieššventinė gerumo akcija. Profesio-
nalūs meistrai beveik iš 5000 keksiukų 
gamins Senį besmegenį. Vaikų dienos 
centro „Džiugučiai“ vaikai kviečia dalin-
tis ir už simbolinį mokestį įsigyti super 
keksiukų! Visi akcijos metu surinkti pini-
gai atiteks vaikų dienos centro veiklai ir 
inventoriui. Akcijos pradžia – 15 val. 

Milžiniškos eglutės iš skruzdėlyno 
lapų atrakciją. Skanumyną gruodžio 28 
d. dalins ir pinigėlius sau rinksis Leipa-
lingio bendruomenės vaikų dienos cen-
tras. Pradžia 15.00 val.

Gruodžio 30 d. – Dovana Druskinin-
kams: – 3D vizualizacija „Kalėdinė pa-
saka“ ant Savivaldybės administracijos 
pastato. Seansai: 17.30 val., 18 val., 
18.30 val.

Sausio 31 d 23 val. – Naujųjų metų 
sutikimas K. Dineikos sveikatingumo 
parke. Jūs lauks linksma kompanija, 
bendravimas prie laužo, Kalėdų senelis, 
diskoteka rokenrolo ritmu, galimybė da-
lyvauti tradiciniame bėgime parko take-
liais „iš senųjų į naujuosius metus“. 

Gruodžio 30 d.19.00 val. Senųjų 
metų palydų koncertas. Dalyvaus Vals-
tybinis Vilniaus kvartetas ir O. Gražinytė 
(fortepijonas), A. Gurinavičius (kontra-
bosas) (Druskininkų „Dainavos“ moky-
mo centre, Maironio g. 22) 

Gruodžio 31 d. 23.45 val. Naujų-
jų metų sutiktuvės prie miesto eglės, 
00.15 val. – šventinis fejerverkas (Pra-
mogų aikštėje, Vilniaus al. 24)

Sausio 1-ąją 12 val. iš K. Dineikos 
parko startuos pėsčiųjų žygis į Didžią-
sias lapių kalvas, kur vyks piknikas. 

V. K. Jonyno namuose-galerijoje eks-
ponuojama vienuoliktoji tarptautinė 
tekstilės miniatiūrų bienalė „Matmuo“ 
(Turistų g. 9).

Iki sausio 11 d. „Kolekciniai eglutės 
žaislai ir atvirukai“ iš privačių Ramutės 
Juonienės bei Kęstučio K. Šiaulyčio ko-
lekcijų ekspozicija Amatų centre „Menų 
kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27)

M. K. Čiurlionio memorialiniame mu-
ziejuje eksponuojama grafikos meninin-
ko Lino Blažiūno paroda „Piešiniai“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Viešojoje bibliotekoje iki gruodžio 31 
d. veiks Adelberto Nedzelskio vasaros 
darbų paroda  (V. Kudirkos g. 13)

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

Iki gruodžio 31 d. Viešojoje bibliote-
koje veiks dailininkės Marijos Smirno-
vaitės iliustracijų J. Erlicko knygai „Bijau 
varlės“ paroda (V. Kudirkos g. 13)

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

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

Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas – 
kulbėmis, kapotas.

Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

„UAB Transeta ieško dažymo specialistų ir paruošėjų dažymui. 
Pageidautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius 
santechnikos ir elektros darbus. Tel.  8 689 61667

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

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas, 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

 Vieno kambario butas,17 kv. 
m. Gardino g. 2 aukšte. 
Tel. 8 671 59773

Butas Šiltnamių g. 2 a iš 2 
a. Paketiniai mediniai langai, 
uosio parketas, buit. technika, 
baldai, su visais patogumais 
ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 609 28835

Žemės ūkio produkcija

Parduoda avis auginimui arba 
mėsai, avižas tel. 8 622 83325

Kviečiai, kvietrugiai, rugiai.  
Tel. 8 616 11588

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Siūlomas nuolatinis darbas viešbučio 
kambariniui (-ei).

Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, 
tel. +370 61440533
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 
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Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu 

info@manodruskininkai.lt


