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Gydytoja kurortologė G. Taletavičienė: „Smagu pasauliui 
skleisti žinią apie Druskininkų kurortą“

Laima Rekevičienė

Druskininkietė gydytoja ku-
rortologė Giedrė Taletavičienė 
drauge su kolegomis iš Lie-
tuvos prieš savaitę dalyvavo 
Lenkijos Veličkų mieste orga-
nizuotame tarptautiniame kon-
grese, kuriame buvo susirinkę 
garsūs kurortologijos ir rea-
bilitacijos specialistai iš viso 
pasaulio. Tai buvo jau 44-asis 
pasaulinis kongresas, kurį or-
ganizavo Tarptautinė medicini-
nės hidrologijos draugija, ir 31-
asis kongresas, organizuotas 

Lenkijos balneologijos ir fi-
zinės medicinos asociacijos. 
Gydytoja renginyje dalyvavo 
pastarosios asociacijos asme-
niniu kvietimu ir savo prane-
šimą skaitė anglų kalba. 

G. Taletavičienė Lenkijos bal-
neologų draugijos organizuoja-
muose kongresuose drauge su 
savo šviesaus atminimo vyru, 
ilgamečiu Druskininkų gydyklos 
vadovu gydytoju Virgaudu Tale-
tavičiumi dalyvaudavo nuo 2011 
metų, visada būdavo kviečiami 
asmeniškai. Giedrei kongresuose 
jau yra tekę skaityti du pranešimus 

krioterapijos tema, o pastarajame 
teko skaityti trečią – „Amžiaus ir 
lyties įtaka organizmo, kaip kom-
pleksinės sistemos, reakcijai pe-
loidoterapijos procedūrų metu“ – 
apie gydomąjį purvą. „Tai – mano 
disertacijos darbo dalis. Mokslinis 
straipsnis ir pranešimo santrauka 
buvo išspausdintos ir kongreso 
proga išleistame žurnale, kuris 
buvo dalijamas iš viso pasaulio 
atvykusiems dalyviams“, – pasa-
kojo G. Taletavičienė. 

Kongrese Lietuvai drauge su 
dr. G. Taletavičiene atstovavo 
Lietuvos fizinės medicinos ir 
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reabilitacijos gydytojų draugi-
jos prezidentė, docentė dr. Lina 
Varžaitytė, profesorė dr. Daiva 
Mackevičienė, gydytoja dr. Lolita 
Rapolienė, Birštono „Eglės“ sana-
torijos direktoriaus pavaduotoja 
medicinai dr. Eglė Milinavičienė, 
Druskininkų „Eglės“ sanatorijos 
direktoriaus pavaduotojas medici-
nai Arvydas Balčius. 

– Kuo tokie renginiai, tarp-
tautiniai kongresai, į kuriuos 
susirenka Jūsų specialybės 
profesionalai ir entuziastai, 
yra naudingi Jums ir tuo pačiu 
Druskininkams? 

– Druskininkuose kurortologija 
gyvavo iki 1990-ųjų. Čia dirbo 
daug gydytojų kurortologų, kurie 
turėjo ir savo specializacijas – 
vidaus, odos ligų, kardiologijos, 
reumatologijos, ginekologijos. 
Žmonės po įvairių susirgimų, ligų 
paūmėjimų, būdavo siunčiami į 
sanatorijas ir patekdavo pas tos 
srities gydytoją kurortologą. Jeigu 
patekdavo pas gastroenterologą, 
šis žinodavo, koks mineralinis 
vanduo, kokios procedūros tinka 
virškinimo sistemos susirgimų 
gydymui. Gydytojai kardiologai, 
reumatologai, ginekologai, vi-
daus ligų gydytojai žinojo, kaip 
tas ligas, kurias jie gydo, kurorte 
galima gydyti ir natūraliais gydo-
maisiais faktoriais. 

Dabar tokios kurortologijos Lie-
tuvoje nebeliko. Kurortologija, 
kaip medicinos sritis, tarsi išnyko, 
o visi gydytojai kurortologai tapo 
reabilitologais. 

Kurortologai, kurie turėjo pa-
kankamą darbo stažą, gavo re-
abilitologų licencijas, o kitiems 
reikia studijuoti rezidentūroje ir 
mokytis, kaip gydyti žmones po 
sunkių ligų, įgyti kineziterapijos, 
fizioterapijos, masažo pagrindus. 
Pasaulyje reabilitacija yra visai 
atskira medicinos sritis. Bet ten 
išlikusi ir kurortinė medicina, kuri 
sėkmingai gyvuoja, sanatorijose 
atliekami moksliniai tyrimai. Pa-
vyzdžiui, Lenkijoje kas du metus 
organizuojamuose kongresuose 
dalijamasi kurortologijos patir-
timi, informacija ir pasiekimais. Ir 
mums labai svarbu tos srities nau-
jienas žinoti, norint šią sritį atkurti. 

Visi prieina prie išvados, kad 
kurortologinis gydymas yra efek-
tyvus, kai procedūros paski-
riamos saugiai, vadovaujantis 
mokslininkų parengtomis ir pa-
tvirtintomis metodikomis. O svar-
biausia – toks gydymas negali 
būti trumpalaikis, procedūras rei-
kėtų taikyti bent dvi-tris savaites, 
kad būtų pasiektas gydymo efek-
tas, o gydymo poveikis būtų ilga-
laikis. Tik tokiu atveju gydymas ir 
valstybei atsipirktų ekonomiškai. 

– Kaip sekasi kurortologi-
nio gydymo idėjai skintis ke-
lią Lietuvoje? Atrodytų, kad 
einama lengviausiu keliu 
– viską gydyti 
tabletėmis...

Kongrese pranešimus skaitė ir dr. G. Taletavičienė (kairėje) bei Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos preziden-
tė, docentė dr. L. Varžaitytė/Asmeninio archyvo nuotrauka

5 psl.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Austrus maloniai nustebino pokyčiai 
mūsų mieste

Druskininkų vietos veiklos grupė 
(VVG) aktyviai bendradarbiauja 
su kolegomis iš užsienio. Praė-
jusią savaitę Druskininkuose su 
atsakomuoju vizitu lankėsi Aus-
trijos Karintijos regione dirbanti 
Austrijos VVG Großglockner/
Mölltal-Oberdrautal. 

Delegaciją, kurią sudarė Par-
lamento nariai, merai, seniūnai, 
VVG darbuotojai ir nariai, pri-
ėmė Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas, VVG valdy-
bos pirmininkas Linas Urmanavi-
čius, Druskininkų VVG vadovas 
Alvydas Varanis ir kiti VVG bei 

Savivaldybės atstovai. 
Mero pavaduotojas L. Urmana-

vičius svečiams pristatė Drus-
kininkų kurorto ir kaimo plėtrą, 
papasakojo, kaip keitėsi Savival-
dybės vystymasis po Nepriklau-
somybės atkūrimo, kokių rezul-
tatų pasiekta, pasidalino ateities 
planais. Svečiai iš Austrijos do-
mėjosi Druskininkų savivaldybės 
finansavimo klausimais – kaip 
sudarytas Savivaldybės biudže-
tas, kaip sekasi teikti ir įgyven-
dinti ES paraiškas. Svečiams 
įspūdį paliko tai, kaip stipriai pa-
sikeitė Druskininkų veidas per 

tokį trumpą laiką. 
Vienas iš svečių, sužinojęs, 

koks Druskininkų savivaldybės 
biudžetas, palyginęs jį su ana-
logiško dydžio Austrijos miestu, 
buvo maloniai nustebintas. Pa-
sirodo, Druskininkai su dvigubai 
mažesniu biudžetu sugeba pui-
kiai išspręsti visus klausimus. 

Vėliau svečiai pasivaikščiojo po 
Druskininkus, susipažino su Svei-
katinimo ir poilsio centro AQUA, 
„Snow Arenos“ veikla, vakare 
dalyvavo šakočio kepimo progra-
moje kavinėje „Romnesa“, degus-
tavo naujausius patiekalus.

Druskininkuose su atsakomuoju vizitu lankėsi Austrijos Karintijos regione dirbanti Austrijos VVG Großglockner/Mölltal-Oberdrautal 
delegacija/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkai išlydėjo italų 
irklentininką Nemunu į Kauną
Šiandien druskininkiečiai ir ku-

rorto svečiai tapo originalios ak-
cijos liudininkais. Vandens kelio-
nių entuziastas iš Italijos Andrea 
Ricci leidosi į kelionę Nemunu 
iš Druskininkų į Kauną. Keturių 
dienų trukmės plaukimui jis pasi-
rinko originalią susisiekimo prie-
monę – irklentę.

Kelionei pasirengusį italą pri-
ėmė Druskininkų savivaldybės 
vadovai. A. Ricci teigė, jog jam 
labai patinka Druskininkai, todėl 
jis savo startui pasirinko būtent šį 
kurortą. Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo Lino Urmana-
vičiaus paklaustas apie ketinimus 
dar kartą sugrįžti į Druskininkus, 
italas pažadėjo: „Jei ši kelionė 
Nemunu pavyks, galime galvoti 
apie irklentininkų komandos iš vi-
sos Europos plaukimą Nemunu iš 
Druskininkų“.

L.Urmanavičius ir A. Ricci apsi-
keitė atminimo dovanomis – italas 
vicemerui įteikė daugkartinio nau-
dojimo originalų puodelį, o mero 
pavaduotojas jam padovanojo fir-
minius Druskininkų marškinėlius 
ir kepurėlę.

Po susitikimo savivaldybėje, A. 

Ricci spalvingos druskininkie-
čių ir kurorto svečių minios buvo 
palydėtas prie Nemuno prie-
plaukos, kur buvo prišvartuota 
jo irklentė su visa kelionei būtina 
manta.

Paklaustas, kokią žinią jis nori 
pranešti žmonėms šiuo plaukimu, 
A. Ricci buvo konkretus: „Noriu, 
kad mūsų upės ir ežerai būtų šva-
rūs ir tarnautų sportui ir poilsiui. 
Taip pat noriu savo kolegoms iš 
Europos ir lietuviams parodyti, 
jog Lietuva turi puikias galimybes 
pačioms įvairiausioms vandens 
turizmo formoms“.

Italas pakeliui į Kauną sustos 
Merkinėje, Alytuje, Birštone. Jis 
nakvynę pasirinko pas vietinius 
žmones.

Tai ne primoji šio italo kelionė 
irklente Lietuvos upėmis. Ge-
gužę jis plaukė Nerimi iš Vilniaus 
į Kauną, įveikdamas 170 km 
atstumą.

A. Ricci Lietuvą  pasirinko ne-
atsitiktinai. Irklenčių mylėtojas 
mūsų šalyje yra lankęsis ne kartą, 
nes jis dirba konsultantu vienoje 
iš įmonių, vykdančioje transporto 
plėtros projektus Lietuvoje.

Po susitikimo savivaldybėje, A. Ricci spalvingos druskininkiečių ir kurorto svečių minios 
buvo palydėtas prie Nemuno prieplaukos, iš kurios pradėjo savo kelionę irklente/Laimos 
Rekevičienės ir Laimučio Genio nuotraukos

Kurorte paminėta Pasieniečių diena

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pa-
sienio rinktinė pakvietė druskininkiečius ir kurorto 
svečius į K. Dineikos sveikatingumo parką paminėti 
Pasieniečių dieną. 

Šventės dalyviams sveikinimo žodžius tarė Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas 
Požėla, Varėnos pasienio rinktinės vadas pulkininkas 
Saulius Tamulevičius, Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė 
bei kiti svečiai.

Susirinkusieji prisiminė ir pagerbė žuvusius pasienie-
čius. Minėjimo dalyviai klausėsi jaunųjų atlikėjų muzi-
kos, taip pat galėjo susipažinti su pasieniečių ginklų 
ekspozicija bei paragauti kareiviškos košės. 

Didelio susirinkusiųjų susidomėjimo sulaukė pa-
sieniečių tarnybinio šuns Endi pasirodymas. Puikiai 
dresiruota kalaitė demonstravo menamo sienos pa-
žeidėjo sulaikymą, tiksliai vykdė pasienio pareigūno 
komandas. 

Šventės dalyvius pasveikino ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorės pavaduotoja V. Grigorienė/Rūtos 
Vitkauskaitės nuotrauka.

Pasieniečiai pakvietė druskininkiečius ir kurorto svečius į K. Dineikos sveikatingumo parką paminėti Pasieniečių dieną/Rūtos 
Vitkauskaitės nuotrauka
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Druskininkų moksleiviai mėgaujasi turiningomis atostogomis
Mokiniams jau įsibėgėjo va-

saros atostogos. Druskininkų 
savivaldybė pasirūpino, kad 
šią vasarą dar daugiau vaikų 
galėtų mėgautis turiningu po-
ilsiu. Bendrojo ugdymo moky-
klose ir M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos organizuotos stovy-
klos jau baigėsi, todėl galima 
pasidžiaugti prabėgusiomis 
neužmirštamomis vasaros sto-
vyklų akimirkomis bei padėkoti 
mokyklų vadovams ir mokyto-
jams, nuoširdžiai ir kūrybingai 
dirbusiems, kad vaikai ne tik 
smagiai leistų laiką, bet ir ug-
dytų įvairius gebėjimus, įgytų 
naujos patirties. 

Stengėsi pajusti kūrybos 
laisvę

Birželio 10-21 dienomis M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje orga-
nizuota trijų menų stovykla „Trys 
mūzos“, kurioje mokiniams buvo 
organizuotos skirtingos meni-
nės veiklos, siekiant lavinti vai-
kus, jų kūrybiškumą. Čia jiems 
buvo suteikta galimybė iš arčiau 
susipažinti su dailės, muzikos ir 
choreografijos menu. Įgyvendinti 
tai padėjo mokykloje dirbantys 
mokytojai, kurie ir parengė įvairių 
įdomių veiklų.

Pirmąją savaitę stovyklos da-
lyviai turėjo galimybę kurti įvai-
riomis dailės raiškos priemo-
nėmis. Mokiniai susipažino su 
erdvinės plastikos modeliavimo 
principais, netradiciniu gaminio 
paviršiaus dekoravimu, mokėsi 
spalvų maišymo subtilybių, mė-
gavosi tapymo procesu, susipa-
žino su tautinių juostu raštais, 
spalvomis, jų deriniais ir liko 
sužavėti animacijos kūrimo ga-
limybių. Visi nuoširdžiai domė-
josi meno pasaulio paslaptimis, 
aktyviai dalyvavo kūrybinėse 
veiklose ir džiaugėsi pasiektais 
rezultatais. 

Antroji savaitė stovyklautojams 
prasidėjo koncertu. Stovyklauto-
jams koncertavo M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokiniai. Užsi-
ėmimuose vaikai susipažino su 
scenos menu. Sužinojo, kaip at-
likti dainą ir ją pateikti žiūrovui. 
Muzikinių veiklų metu vaikai mo-
kėsi dainuoti, susipažino su įvai-
riais muzikos instrumentais, patys 
juos išbandė, muzikavo drauge, 
įgarsindami Volfo Disnėjaus ani-
macinį filmą. Viktorinos „Pažintis 
su muzika“ metu vaikai džiaugs-
mingai atsakinėjo į klausimus, 
piešė muzikos instrumentus, o 
už teisingus atsakymus buvo 
apdovanoti.

Šokio pamokose buvo galimybė 
susipažinti su klasikinio, lietuvių 
liaudies, pramoginio ir šiuolaiki-
nio šokio stiliais. Stovyklautojai 
mokėsi saviraiškos, judesio, bei 
artistiškumo, stengėsi pajusti kū-
rybinę laisvę.

Edukaciniuose užsiėmimuose 
jie žiūrėjo filmą „Balerina“, klausė 
menotyrininkės Danutės Kašė-
taitės pasakojimo apie mūsų žy-
miausią Lietuvos kompozitorių M. 
K. Čiurlionį ir jo sukurtos simfoni-
nės poemos „Jūra“ ištraukų. Vai-
kai drąsiai reiškė savo nuomonę, 
mintis, dalinosi įspūdžiais.

Šios stovyklos dalyviai turėjo 
galimybę ne tik puikiai praleisti 
laiką, dalyvaudami visose vei-
klose, bet ir tobulėti. O kai kurie, 
išbandę visas meno mokyklos 
vykdomas programas, galbūt su 
menu susies ir tolesnį savo kelią. 

Vaikai turėjo puikią progą susi-
draugauti, linksmai ir turiningai 
leisti laiką. Stovykloje vyravo 

gera nuotaika. Paskutinę dieną 
kiekvienam dalyviui buvo įteiktas 
menų stovyklos ,,Trys mūzos“ bai-
gimo diplomas.

,,Vaivorykštėje“ – edukacija ir 
pramogos 

Karščiu alsuojanti vasara ir 
po pailgintų mokslo metų taip il-
gai lauktos mokinių atostogos 
dar tik įsibėgėja, tačiau patys 

mažiausieji „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos mokiniai – pradinukai 
ir priešmokyklinukai – į atostogų 
albumą galės sudėlioti margas-
palvę Vaivos juostą šaunių ir 
įsimintinų akimirkų. Birželio pra-
džioje jie praleido laiką dešimt 
dienų trukusioje pažintinėje, o 
kartu ir pramoginėje vaikų va-
saros poilsio stovykloje ,,Vaivo-
rykštė“. Tokia stovykla mokykloje 

organizuota jau kelerius metus iš 
eilės. Stovyklos vadovė ir veiklų 
sumanytoja – socialinė pedagogė 
Kristina Rūkštelienė. Ji kartu su 
darnia komanda – stovyklų gru-
pių vadovėmis – planavo ir derino 
kasdienę poilsiaujančių mokinių 
veiklą, užsakė edukacines eks-
kursijas, išvykas ir kita. Iš viso 
šįmet stovykla subūrė beveik du 
šimtus mokykloje besimokančių 

priešmokyklinių grupių ir pradinių 
klasių mokinių, kurie pagal amžių, 
klases buvo suskirstyti į dvylika 
grupių. Kiekviena mokinių stovy-
kloje praleista diena buvo įsimin-
tina ir prasminga – vaikai buvo 
įtraukti į smagius žaidimus, paži-
nimo, tyrinėjimo procesus.

„Saulės“ pagrindinė mokykla 
trejus metus įgyvendina gam-
tosauginę-ekologinę mokinių 
ugdymo kryptį, todėl ir šįmet 
stovyklautojų dėmesys buvo 
kreipiamas į gamtos slėpinius, 
akcentuojama buvimo gamtoje 
nauda sveikatai, kūno vysty-
muisi, mokiniai buvo mokomi pa-
žinti įvairius gamtoje vykstančius 
procesus, juos paaiškinti. O žai-
dimai gamtoje daug patrauklesni 
ir įdomesni, nei uždarose patal-
pose. Tad mokiniai daug keliavo 
vietiniais gamtos pažinimo take-
liais išpuoselėtuose, lankytojų 
pamėgtuose Karolio Dineikos ir 
„One“ pramogų parkuose, sma-
giai laiką leido prie Eglės tvenki-
nio, leidosi į A. Česnulio drožinių 
fantastinį pasaulį, aplankė miško, 
gamtos pažinimo muziejus. Itin 
įspūdinga išvyka laukė tų, kurie 
keliavo į Metelius bei Stračiū-
nus. Metelių regioninio parko 
lankytojų centre mokiniai išgirdo 
įdomų pasakojimą apie šio krašto 
retuosius augalus ir gyvūnus, ty-
rinėjo aukštapelkes, domėjosi 
vėžlių gyvenimu, skrendančių 
žiemoti į pietus paukščių popu-
liacijomis. O Stračiūnuose jie 
susipažino su bitininkystės isto-
rija, skanavo medaus, domėjosi, 
kokiomis sąlygomis gyvena šios 
darbštuolės, ką galima gaminti 
iš bičių pagamintų žaliavų. Pa-
tys drąsiausieji tapo jaunaisiais 
bitininkais!

Vandens pramogas, jų teikiamą 
naudą mokiniai galėjo pajusti 
„Grand SPA Lietuva“ baseinuose 
ir besimaudydami Eglės tvenki-
nyje. Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro spe-
cialistė Vilija Žadeikienė moks-
leiviams papasakojo apie saugų 
ir atsakingą poilsį vasaros metu, 
mokė, kaip teisingai sutvarstyti 
sužeistas kūno dalis, kaip elg-
tis vandenyje. Itin daug dėmesio 
šįkart ji skyrė patarimams, kaip 
saugotis nuo tokio alinančio karš-
čio ir saulės kaitros. 

Stovyklos dalyviai rytmetį pasi-
tikdavo žvalūs „Ryto rate“ – ap-
tardavo būsimą dieną ir pasida-
lindavo įspūdžiais apie praėjusią 
dieną. Daug gražių įspūdžių ir 
potyrių mokiniai galėjo parsivežti 
iš naujų Druskininkų mieste atsi-
vėrusių edukacinių erdvių – kartu 
su stovyklos vadovais mokiniai 
viešėjo „Iliuzijų kambaryje“ bei 
„Menų kalvėje“. Menininkų amatų 
centre vieni vaikai mokėsi gaminti 
keramikos gaminėlius, klausėsi 
įtaigaus pasakojimo apie šią 
meno rūšį, darbui reikalingas me-
džiagas; antroji stovyklautojų gru-
pelė dalyvavo edukacinėje pamo-
koje „Tep šlep“ – tapė vandenyje 
ir buvo nustebinti rezultatu! Ne-
užmiršo stovyklautojai ir miesto 
muziejaus teikiamų edukacinių 
programų.

Po visų gamtos pažinimo pa-
mokų, pramogų ir edukacinių 
programų, stovyklautojams buvo 
įteiktos itin smagios dovanos – 
gimtojo miesto grožybes, išpuo-
selėtas, pamėgtas vietas jie galėjo 
aplankyti, riedėdami geltonuoju 
traukinuku ir 
Nemuno upe 
garlaiviu plauk-
dami į Liškiavą. 

Leipalingio vasarotojai susipažino su sudėtingu ugniagesių gelbėtojų darbu/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Viečiūnų progimnazijos moksleiviai, lankydamiesi Aviacijos muziejuje, nepraleido progos nusifotografuoti prie legendinio Baltijos kelio 
lėktuvo/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos stovyklautojai daug keliavo po Druskininkų apylinkes/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

4 psl.
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Smagu, kad stovyklaujantys vai-
kai galėjo geriau pažinti vienas 
kitą, mokėsi išreikšti save įvairiose 
kūrybinėse užduotyse, edukaci-
nėse programose – įspūdžių ir 
patirčių per dvi savaites sukaupta 
išties nemažai. Už tai moksleiviai, 
jų tėveliai gali būti dėkingi moky-
tojoms – grupių vadovėms, kurios 
buvo išradingos visas dvi stovy-
klos savaites. Negalime nepami-
nėti, jog stovyklautojai kasdien 
buvo sočiai ir sveikai maitinami, 
tad ypatingai dėkojame UAB 
„Juskada“ ir Dianai Rinkevičienei, 
kurios rūpestis ir atidumas lydėjo 
moksleivius visas dvi stovyklos 
„Vaivorykštė“ savaites.

„Atgimimo“ mokykloje – ne 
viena stovykla

Birželio pradžioje „Atgimimo“ 
mokykloje organizuota priešmo-
kyklinio ugdymo mokinių vasaros 
stovykla „ Šypsenėlė“. Visas pen-
kias dienas dirbo mokytojos Irena 
Vaitonienė, Rita Mėlinauskienė, 
Vilija Valungevičiūtė ir Diana Gu-
davičienė. Stovykloje dalyvavo 
apie 50 mokinių (kartais skaičius 
kito). 6 mokiniai – socialiai remtini. 

Visos dienos buvo labai produk-
tyvios, mokiniai daug pamatė ir 
sužinojo. Kiekvieną dieną prasi-
dėdavo aktyvia mankšta. Pirmoji 
diena – pažintis su mūsų miestu. 
Stovykloje svečiavosi Druskiu-
kas, kuris papasakojo miesto ir 
apylinkių atsiradimo istoriją, visi 
kartu skaitė knygeles, žiūrėjo 
iliustracijas, net bandė suvaidinti 
keletą padavimų. Stovyklautojai 
aplankė „Girios aido“ apylinkes, 
susipažino su Eglės ir jos vaikų 
istorija, keliavo į Česnulių sodybą, 

kurioje susipažino su tautodai-
lės kūriniais, duonos keliu, lipo į 
malūną. 

Sudalyvauta ir šokio šventėje, po 
kurios vaikai keliavo į K. Dineikos 
sveikatingumo parke organizuotą 
sportinę dieną. Vaikai žaidė, run-
gėsi, sportavo, puikiai laiką pra-
leido vaikų žaidimų kambaryje „O 
kas čia?“. Jie žaidė vaidybinius 
žaidimus, mokėsi bendrauti ir 
bendradarbiauti. Paskutinę dieną 
plaukė garlaiviu į Liškiavą, gro-
žėjosi gamta, stebėjo paukščius, 
kopė į Liškiavos kalną, sužinojo 
pilies griuvėsių istoriją. 

Vaikams stovykla labai patiko, 
jie džiaugėsi sužinoję ir pamatę 
mūsų miesto įžymias vietas, 
dar labiau pažinę vienas kitą 

– kiekviena diena suteikė daug 
įspūdžių. 

O birželio 10-21 d. „Atgimimo“ 
pradinių klasių mokyklėlėje, 
skirtoje 1-2 klasių mokiniams 
organizuotoje vasaros poilsio 
stovykloje „Aitvaras“ dalyvavo 
90 mokinių. Stovyklos metu pa-
siūlyta daugiau kaip 30 skirtingų 
veiklų. Vaikai šią vasarą lankėsi 
„Druskos studijoje“, „Menų kal-
vėje“, kurioje išbandė net aš-
tuonias skirtingos edukacines 
programas: A. Česnulio skulp-
tūrų parke, Turizmo ir verslo 
informacijos centre, Parapijos 
namuose, Druskininkų viešojoje 
bibliotekoje, Miesto muziejuje, 
„One“ nuotykių parke, šeimos 
pramogų centre „O kas čia?“. 

Stovyklautojai važinėjo trauki-
nuku, keliavo su Plepia ponia po 
Gydyklų parką, kepė šakotį, daly-
vavo golfo turnyre, gamtos kvapų 
dirbtuvėse ir edukaciniame stalo 
žaidimų renginyje. Švietėjiškus 
bei prevencinio pobūdžio užsiė-
mimus vedė Visuomenės sveika-
tos biuro specialistai ir socialinė 
pedagogė. Gera nuotaika, pui-
kus oras stovyklautojus lydėjo 
visas dvi savaites. Smagu, kad 
kiekvieną kartą jie galėjo išban-
dyti vis kitas veiklas, suteikusias 
naujos patirties ir žinių.

Leipalingyje organizuota ma-
žųjų stovykla

Dešimt dienų trukusi vaikų va-
saros stovykla praūžė it viesulas, 

kuris vaikams ir juos lydėjusiems 
mokytojams padovanojo nepa-
mirštamų patirčių, daug skir-
tingų edukacinių ir pramoginių 
veiklų. Stovyklautojų kasmet vis 
daugiau. Mažųjų stovyklai pa-
sibaigus, naujų patirčių kelionė 
tęsiama su vyresniųjų klasių 
mokiniais. Leipalingiečiai dė-
koja Druskininkų savivaldybei už 
dosnų finansavimą, suteikusį ga-
limybę vaikams dalyvauti visose 
veiklose nemokamai.

Viečiūnų progimnazija kvietė 
į „Nuotykių vasarą“

Neformaliojo švietimo pro-
grama „Nuotykių vasara“ buvo 
orientuota į edukacinę, pažintinę 
veiklą, todėl paliko daug įspūdžių 
ir gerų prisiminimų visai vasarai. 
Mokiniai aplankė A. Česnulio 
skulptūrų parką, dalyvavo Vi-
suomenės sveikatos biuro mo-
kymuose, linksmose mankštose 
ir žygyje. Aplankytas Leipalingio 
dvaras, dalyvauta Druskininkų 
miesto muziejaus bei M. K. Čiur-
lionio memorialinio muziejaus 
edukacinėse programose, pra-
mogauta „One“ parke. Stovykloje 
svečiavosi menų kalvės eduka-
torė Rūta Burbulė, suteikusi gali-
mybę pasinerti į šilko magiją. Di-
delį įspūdį paliko Kauno aviacijos 
muziejaus edukacinė programa 
„Kodėl skrenda lėktuvai?“. Sto-
vykla pabaigta puikia iškyla ir 
edukacine programa Marcinko-
nių kaime. Dėkojame visiems už 
ištvermę, kurie dalyvavo ir dirbo 
stovykloje. Sakome ačiū visiems, 
kurie prisidėjo prie turiningo 
vaikų laisvalaikio. Geros nuoty-
kių vasaros!

Druskininkų moksleiviai mėgaujasi turiningomis atostogomisatkelta iš 3 psl.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos stovyklautojai susipažino su A. Česnulio drožinių pasauliu/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filiale mokiniams 
įteikti diplomai

Birželio 21-ąją VšĮ Vilniaus 
Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centro Druskininkų filiale (VŽ-
DRMC) surengta profesinio 
mokymo diplomų įteikimo ce-
remonija. Šiais metais diplo-
mus gavo 60 mokinių. Juos 
pasveikino VŽDRMC l. e. p. 
direktorė Vilma Pipiraitė, pro-
fesijos mokytojai, mokyklos 
bendruomenė, artimieji. 

Diplomų įteikimo proga sveiki-
nimo žodžiai ir palinkėjimai skam-
bėjo masažuotojų, virėjų, siuvėjų, 

stalių, automobilių mechanikų 
profesinių mokymo programų 
absolventams. Daug gražių pa-
dėkos žodžių išsakė patys ab-
solventai. Jie džiaugėsi praktine 
patirtimi, kurios įgijo, besimoky-
dami mokymo centre, čia suda-
rytomis sąlygomis dalyvauti įvai-
riuose renginiuose, konkursuose, 
čempionatuose. 

Su pagyrimu centrą baigė 12 
mokinių. Tai įrodo, kad visą mo-
kymosi laikotarpį mokiniai mo-
kėsi labai gerai bei jų įgytos 

kompetencijos buvo įvertintos 
aukštais balais. Džiugu, kad ab-
solventai ne tik mokėsi profesijos 
dalykų, bet ir pasižymėjo įvairioje 
kultūrinėje, praktinėje veikloje ir 
buvo apdovanoti padėkos raštais 
ir atminimo dovanėlėmis.

Šiais metais masažuotojų profe-
sinę mokymo programą baigė jau 
IV-oji laida. Kiekvienais metais 
VŽDRMC investuoja į masažuo-
tojų programos kokybės tobuli-
nimą – personalo kvalifikacijos 
kėlimą, naujos įrangos įsigijimą. 

IV-oji masažuotojų laida/VšĮ VŽDRMC Druskininkų filialo archyvo nuotrauka

Profesijos mokytoja L. Radvilavičienė stažavosi Erfurte/VšĮ VŽDRMC Druskininkų filialo 
archyvo nuotrauka

Birželio mėnesį profesijos mo-
kytoja Lina Radvilavičienė sta-
žavosi Vokietijoje, aplankė Svei-
katos priežiūros mokyklą Erfurte 
ir visas įgytas žinias centre pri-
taikys praktiškai, mokydama pa-
gal naują masažuotojų modulinę 
profesinio mokymo programą. 
Planuojama investuoti į naują 
praktinę masažuotojų klasę ir taip 
sudaryti dar geresnes sąlygas 
tapti masažuotoju profesionalu.

Visiems absolventams VšĮ VŽ-
DRMC Druskininkų filialo ben-
druomenė linki visokeriopos 
sėkmės!

Atsisveikindami su absolven-
tais, kviečiame prisijungti naujus 

mokinius. Prašymai mokytis pa-
teikiami internetu: www.profesi-
nis.lamabpo.lt

Jeigu Jums kyla klausimų, 
pildant prašymą LAMA BPO 
sistemoje, kviečiame atvykti į 
VŽDRMC, (Vilniaus al. 30, Drus-
kininkai). Priėmimo klausimais 
konsultuojama kiekvieną darbo 
dieną nuo 09.00 iki 16.00 val. 

Kviečiame drąsiai skambinti ir 
užduoti rūpimus klausimus 

tel. +370 679 70 770

VšĮ VŽDRMC Druskininkų 
filialo informacija

Užsakymo Nr. MDR-211-01
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Mano dienos – išdalintos žmonėms
Onutė Stalauskienė,
Ricielių medicinos punkto ben-

drosios praktikos slaugytoja 

Dirbti į Ricielių medicinos 
punktą sugrįžau, turėdama 
darbo patirties, aukščiausią 
felčerės kvalifikaciją. Šis punk-
tas įsikūręs tame pačiame pas-
tate, kuriame baigiau mokyklą. 
Dirbdama Ricielių medicinos 
punkte, buvau reikalinga kaimo 
žmonėms, nesvarbu, kad ne-
rašiau receptų, savarankiškai 
negydžiau. Juos apžiūrėjusi, 
prireikus, nukreipdavau pas 
šeimos gydytoją. Savo darbą 
išmaniau. Dirbdama Ricielių 
medicinos punkte, priklausiau 
Leipalingio ambulatorijai. Šis 
kolektyvas man buvo nesve-
timas – ir anksčiau, dirbdama 
kitame medicinos punkte, pri-
klausiau šiai ambulatorijai. 

Dėkoju visam Leipalingio am-
bulatorijos kolektyvui, jos vedėjai 
Janinai Ignorienei už nuoširdų 
ilgametį darbą, skirtą kaimo 

žmonių gerovei. 
Druskininkų PSPC kolektyvas 

anksčiau man buvo nepažįsta-
mas, tačiau dirbdama susipažinau 

su visais bendrosios praktikos 
gydytojais, bendrosios praktikos 
slaugytojomis. Tai – nuostabūs 
medikai, dirbantys žmonėms, sie-
kiantys suteikti pačią aukščiausią 
medicininių paslaugų kokybę. 
Lankydavau žmones namuose, 
turinčius nuolatinę slaugą ar prie-
žiūrą. Vykdžiau visus gydytojų 
nurodymus. 

Dėkoju visam Druskininkų me-
dikų kolektyvui už bendrą darbą, 
patarimus. Paskutinį kartą už-
verdama medicinos punkto du-
ris, apkabinu visus Ricielių ir 
aplinkinių kaimų žmones, su ku-
riais teko dirbti. Priglaudžiu prie 
savo juos taip mylinčios širdies 
ir dėkoju likimui, kad leido su 
jais dirbti, labiau pažinti, padėti. 
Apkabindavau senutę ir tarsi iš-
girsdavau, ką kalba nuo ligos, o 
gal nuo metų naštos pavargusi 
jos širdis.

Išeidama, nesudeginu tilto 
tarp manęs ir mano žmonių. 
Nesudeginu todėl, kad bet ku-
riuo metu galėtų kreiptis mano 
pagalbos. Nesudeginu ir todėl, 
kad pati tuo tiltu galėčiau su-
grįžti pas juos, aplankyti, pa-
guosti, kai bus sunku – patarti. 
Juk ne veltui 47-erius metus 
skyriau žmonėms. Dirbdama 
supratau – ne vien vaistai gydo 
žmogų. Gydo geras žodis, mo-
kėjimas išklausyti, paguosti, kai 
jiems sunku.

Išeidama, negaliu nepadėkoti 
Druskininkų savivaldybei, nes ji 
yra mano darbo vietos steigėja. 
Nuoširdžiai dėkoju šios Savival-
dybės merui Ričardui Malinaus-
kui už suteiktą galimybę dirbti Ri-
cielių medicinos punkte. Dėkoju 
jam už nuoširdumą, paprastumą, 
už visas gerąsias savybes, kurias 
tik gali turėti žmogus. 

O. Stalauskienė ilgus metus dirbo Ricielių medicinos punkto bendrosios praktikos slaugy-
toja/Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Taip, atrodytų, kad mus skriau-
džia visi – ir farmacijos pramonė, 
net ir SPA – juk gydomosios pro-
cedūros virsta kone pramogo-
mis... Ir net reabilitacija išstumia 
kurortologiją, nes į SAM ministro 
įsakymą ,,Dėl medicininės rea-
bilitacijos ir sanatorinio gydymo 
organizavimo“ balneologinės pro-
cedūros neįtrauktos ir už jas nėra 
apmokama. 

– O kalbant apie Druskininkų 
gydomuosius veiksnius – kuo 
mes galime labiausiai didžiuo-
tis? Galbūt dar yra neatrastų 
dalykų, apie kuriuos galima pa-
skleisti žinią ir tarptautiniuose 
kongresuose, kuriuose Jums 
tenka dalyvauti?

– Druskininkuose naudojamas 
labai geras gydomasis purvas, 
aukštos, vidutinės mineralizacijos 
gydomasis mineralinis vanduo – ir 
geriamasis, ir skirtas vonioms.

Yra nemažai iš anksčiau liku-
sių mokslinių gamtinių faktorių 
tyrimų. Prieš dešimtį metų juos 
dar kartą išanalizavo Druski-
ninkų gydyklos vadovas Kęstu-
tis Ramanauskas, šviesaus at-
minimo gydytojas kurortologas 
Valentinas Jankauskas. Galbūt 
būtent juos reikėtų labiau ak-
centuoti, taikyti gydymui ir žmo-
nėms pasakoti, kad natūralūs 
gydomieji faktoriai efektyvūs ne 
tik poilsiui, bet ir ligų gydymui 
bei profilaktikai. 

Žinoma, mes niekada nesa-
kome, kad nereikia vaistų, esą 
pagulėsite purvo vonioje ir būsite 
sveiki. Bet tikrai moksliškai įro-
dyta, kad kurortologija sumažina 
vaistų poreikį. Tik reikia rasti laiko, 
jėgų ir, žinoma, lėšų, kad būtų 
galima tuos faktorius panaudoti 
sveikatai. Tokio gydymo poveikis, 
jei viskas atliekama teisingai, yra 
ilgalaikis. 

Juk atvažiuoja į Druskininkus 
žmonės iš Vokietijos, Lenkijos, 
Rusijos, kitų šalių. Jie neįsivaiz-
duoja, kad čia galima būtų gydytis 
tik savaitę, todėl stengiasi atvykti 
14-ai dienų arba 21-ai. Sugrįžę, 
jie pasakoja, jog pusę metų ne-
turėjo sveikatos problemų. Po 8 
mėnesių jie vėl pradeda prisiminti 
Druskininkus ir sugrįžta pakartoti 
gydymo kursą. 

– Kokioms ligoms pačios 
efektyviausios natūralių 

gamtos faktorių procedūros? 
– Daugiausia mokslinių straips-

nių galima rasti apie atramos-ju-
dėjimo aparato ligų, kelio, klubo 
sąnario artrozių, kitų sąnarių 
ligų, Bechterevo ligos, nugaros 
skausmų gydymą. Nemažai ty-
rimų atlikta apie fibromialgijos 
– reumatinės ligos, kurios pa-
grindiniai simptomai yra išplitęs 
skausmas ir nuolatinis nuovargis, 
taip pat prasta nuotaika, depre-
sija, nerimas, nervinė įtampa – gy-
dymą. Gydant šią ligą, ypač efek-
tyvios yra vandens procedūros. 

Gamtiniai faktoriai retais atve-
jais taikomi ir širdies bei krauja-
gyslių ligų gydymui, taip pat endo-
krininės sistemos susirgimams. 
Pavyzdžiui, geriamas mineralinis 
vanduo skiriamas, sergant cukri-
niu diabetu. Natūralūs gydomieji 
faktoriai efektyvūs ir šios ligos su-
keltoms komplikacijoms – inkstų 
funkcijos, kraujotakos sutriki-
mams – gydyti. 

Mes gydome žmogų. Negy-
dome tik jo rankos ar kojos. Čia 

svarbus holistinis gydytojo kuror-
tologo požiūris. 

– Kiek svarbus paties žmo-
gaus tikėjimas gydymo 
efektyvumu?

– Psichologinis nusiteikimas, 
žinoma, svarbus. Tačiau kartais 
pasitaiko, kad žmogus netiki tokio 
gydymo efektyvumu, nieko ne-
sitiki, tačiau po savaitės gydymo 
negali atsistebėti, kad po pro-
cedūrų jaučiasi puikiai, nejaučia 
skausmo. 

– Jūs esate tikra savo kuror-
tinio miesto ambasadorė. Ir 
žinią apie Druskininkų kurortą 
skleidžiate tarptautiniuose 
kongresuose. Sulaukiate at-
garsių? Galbūt panašų ren-
ginį galima būtų organizuoti ir 
Druskininkuose?

– Svajonę surengti kurortologų 
kongresą Druskininkuose puo-
selėjome kartu su a. a. Virgaudu. 
Viskas prasidėjo nuo lenkų bal-
neologijos ir fizinės medicinos 

asociacijos skirtinguose Lenki-
jos kurortuose organizuotų kon-
gresų. Į juos atvyksta apie 30 
kviestinių svečių iš visų pasau-
lio šalių – nuo Nigerijos, Alžyro, 
Japonijos, Kubos, Brazilijos, 
Kinijos, iki Europos šalių: Por-
tugalijos, Serbijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Slovakijos, Rusijos, 
Vokietijos, Baltarusijos, Turkijos 
ir kitų šalių. Visi jie atvykę pirmą 
dieną kongrese skaito praneši-
mus, dalijasi savo patirtimi, kitas 
dienas vyksta lenkų balneologų 
asociacijos renginiai, krioterapi-
jos, balneoterapijos, kurortinio 
gydymo organizavimo sesijos. 

Mes nuolat kviesdavome visus 
atvykti į Druskininkus, norėjome 
pasigirti aukštu Druskininkų sa-
natorijų lygiu ir visada sulauk-
davome raginimo surengti tokį 
renginį mūsų kurorte, dauguma 
žadėjo atvykti ir pasidalinti patir-
timi, skaityti pranešimus įvairio-
mis temomis. 

Jeigu atsirastų tokia galimybė 
surengti tarptautinį kurortologų 
kongresą Druskininkuose, išsipil-
dytų sena mūsų svajonė. 

– Kokia Jūsų, kaip savo sri-
ties specialistės, svajonė 
Druskininkuose?

– Labiausiai svajoju, kad būtų 
daugiau dalinamasi mokslinių 
tyrimų rezultatais. Jeigu atlieki 
tyrimą, stebi, analizuoji, smagu, 
kai gali su kuo nors pasidalinti 
patirtimi, padėti kelti kvalifika-
ciją. Tuomet atsiranda minčių, ką 
naujo galima įdiegti savo darbe. 
Kiekvienoje Druskininkų įstaigoje 
kas nors vyksta, yra išskirtinių 
procedūrų, kurias jos sėkmingai 
taiko. Kiekvienas brangina savo 
vardą ir jį pateisina. Bet labai 
dažnai mes patys, čia dirbantys, 
nežinome, ką daro kiti. Visi, re-
gis, kalbame ta pačia kalba, visi 
tą patį darome, viską taip pat su-
prantame... Bet gal mums trūksta 
bendrumo?

– O kurioje srityje dar norėtu-
mėte plėsti mokslinę veiklą?

– Šiuo metu dirbu gydytoja 
reabilitacijos centre „Upa“, ku-
rioje labai efektyviai taikoma hi-
droterapija, sapropelinio purvo 
aplikacijos. Čia dirba labai pro-
fesionalūs gydytojai, kinezitera-
pijos specialistai, slaugytojos. 
Šiuo metu naujų mokslinių darbų 

neplanuoju. Tačiau turiu dar labai 
daug duomenų, surinktų ruošiant 
disertaciją, kurių pagrindu galima 
būtų parengti ne vieną mokslinį 
straipsnį, taip pat galėčiau ben-
dradarbiauti su kitų įstaigų speci-
alistais, jeigu jiems reikėtų mano 
žinių ir patirties. 

Mano disertacijos „Elektrokar-
diografinių rodiklių ir jų dina-
minių sąsajų kaita bendrosios 
krioterapijos ir peloidoterapijos 
procedūrų metu“ tyrime, kaip 
sakė vadovas profesorius Al-
fonsas Vainoras, surinkta tiek 
duomenų, kad būtų galima pa-
rašyti ne vieną dešimtį moksli-
nių straipsnių apie žmogaus or-
ganizmo reakcijas, vykstančias 
pačios procedūros metu. Tokių 
tyrimų iki šiol tikrai yra mažai. 
Pavyzdžiui, dabar analizavome, 
kaip į vieną ar kitą procedūrą 
reaguoja vyrai ir moterys, ar 
turi įtakos amžius. Pasirodo, 
amžius įtakos beveik neturi, 
o štai vyrų ir moterų reakcijos 
skiriasi. Vyrų organizme pro-
cedūrų metu jaučiama didesnė 
įtampa, o moterys reaguoja 
kompleksiškiau.

– Kongrese pranešimą skai-
tėte anglų kalba.

– Tie, kas mane pažįsta, žino, 
kad man tai buvo didelis iššūkis. 
Pranešimą anglų kalba, kurios 
dar prieš kelis metus visai ne-
mokėjau, skaičiau pirmą kartą. 
Kai atsirado daugiau laisvo laiko 
po to, kai apgyniau disertaciją, 
pradėjau lankyti anglų kalbos 
pamokas. Ir mokytojos Rovenos 
Kvaraciejūtės dėka per tris me-
tus išmokau tiek, kad galėjau 
perskaityti pranešimą ir išsakyti 
savo mintis. 

– Kas labiausiai džiugina to-
kiuose kongresuose? 

– Tikrai smagu būti tarp ben-
draminčių, jausti, kad mano pa-
tirtis ir žinios yra vertinamos. Dar 
smagiau, kai po kongreso žmo-
nės nori atvažiuoti į Druskinin-
kus. Štai prie lifto sutinki kolegą, 
Lenkijoje disertaciją apgynusį 
mokslininką iš Nigerijos, kuris, 
pasirodo, jau seniai laukia kvie-
timo į Druskininkus. Tikrai, ma-
nau, reikėtų tokio renginio mūsų 
kurorte – norinčiųjų čionai atvykti 
pasidalinti žiniomis ir pasisemti 
patirties iš mūsų tikrai daug!

Gydytoja kurortologė G. Taletavičienė: „Smagu pasauliui skleisti žinią apie 
Druskininkų kurortą“atkelta iš 1 psl.

G. Taletavičienė skaitė pranešimą apie gydomąjį purvą – „Amžiaus ir lyties įtaka organ-
izmo, kaip kompleksinės sistemos, reakcijai peloidoterapijos procedūrų metu“/Asmeninio 
archyvo nuotrauka
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Įspūdingi M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinių pasiekimai
Nors mokslo metai ir pasi-

baigė, Druskininkų M. K. Čiur-
lionio meno mokykloje orga-
nizuojama daug įvairiausių 
veiklų.

Gegužės 18 d. Kauno valstybi-
nėje filharmonijoje organizuotas 
IV-asis respublikinis jaunųjų pi-
anistų konkursas. Visi mokiniai 
privalėjo atlikti klasikinį stambios 
formos kūrinį bei laisvai pasi-
rinktą skirtingo charakterio pjesę. 
Konkurso dalyviai buvo suskirs-
tyti į aštuonias amžiaus katego-
rijas. Druskininkų M.K.Čiurlionio 
meno mokyklos 6 kl. moksleivė 
Yelizaveta Kazaryna (mokytoja 
Sondra Milušauskaitė) savo am-
žiaus kategorijoje užėmė antrąją 

vietą.
Gegužės 18 d. Druskininkų M. 

K. Čiurlionio meno mokyklos 
I-II kl. solfedžio dalyko mokinių 
komanda (mokyt. V. Mieščio-
naitienė) dalyvavo Vilniaus „At-
gajos“ specialiojoje mokykloje 
surengtame baigiamajame pro-
jekto koncerte „Skambanti nata“, 
skirtame Tarptautinei vaikų gy-
nimo dienai. Respublikinis pro-
jektas „Ritmuojame ir kuriame 
kartu“ buvo organizuotas pirmą 
kartą, todėl džiaugiamės, kad 
mūsų mokyklos mokiniai buvo 
pakviesti jame dalyvauti. 

Gegužės 18 d. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno moky-
klos smuikininkų ansamblis, 

vadovaujamas mokytojos E. 
Sakavičienės (koncertmeisterė 
Evija Buraitė, mokytoja Ilona 
Bieliukienė) dalyvavo Vilniuje 
surengtame Respublikiniame 
jaunųjų smuikininkų ansamblių 
ir orkestrų festivalyje, kurį or-
ganizavo B. Dvariono muzikos 
mokykla. 

Birželio 7-9 dienomis Kaune 
organizuotas II-asis Tarptauti-
nis konkursas „Trofeo musicale 
2019“, kuriame Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 4 
klasės mokinys Augustas Navic-
kas (mokytoja Nona Kalvaitienė) 
savo kategorijoje tapo 1-osios 
vietos laureatu.

Birželio 11 d. Vilniaus mokytojų 

namuose surengtas Lietuvos 
jaunųjų atlikėjų festivalis-konkur-
sas „Linksmieji pasažai“, kurį or-
ganizavo VšĮ „Muzikos forumas“. 
Festivalyje-konkurse dalyvavo 
daug pianistų-solistų, fortepi-
joninių ansamblių ir kamerinių 
ansamblių iš įvairių Lietuvos mu-
zikos ir meno mokyklų. Mokslei-
viai turėjo atlikti du laisvai pasi-
rinktus skirtingo charakterio ir tik 
originalius kūrinius. Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklai 
konkurse atstovavo pianistės Ko-
tryna Veščiovaitė (IV kl.) ir Aus-
tėja Katčenkaitė (V kl.), jų moky-
toja – Ilona Bieliukienė. Mokinės 
savo programą atliko puikiai, 
buvo įvertintos bei pastebėtos 

festivalio-konkurso komisijos na-
rių. K. Veščiovaitė ir A. Katčen-
kaitė tapo laureatėmis ir buvo pa-
kviestos koncertuoti Chodkevičių 
rūmuose. 

Birželio 10-21 dienomis su-
rengta trijų menų stovykla „Trys 
mūzos“, kurios metu Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos mokiniai 
galėjo išbandyti įvairias dailės 
dirbtuves, susipažino su muzikos 
instrumentais bei išbandė šokių 
judesius choreografijos salėje. 
Tai puiki proga vasaros metu su-
sipažinti su meno mokyklos vyk-
domomis programos.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

Menų stovyklos „Trys mūzos“ metu V. K. Jonyno dailės skyriuje buvo tapomas bendras 
kūrybinis darbas/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Mokyklos atstovai Respublikiniame jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalyje/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurso „Linksmieji pasažai“ 
K. Veščiovaitė ir A. Katčenkaitė (Mokytoja I. Bieliukienė) tapo 
laureatėmis/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

II-ajame Tarptautiniame konkurse „Trofe musical“ 2019“ M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos 4 klasės mokinys A. Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė) savo kategorijoje 
tapo 1-osios vietos laureatu/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Baigiamasis projekto koncertas „Skambanti nata“ skirtas Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai paminėti/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ 
HIDRAULINIŲ BANDYMŲ IR REMONTO 

VIEČIŪNŲ MIESTELYJE
Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens 

tiekimą klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šilu-
ma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir re-
montus. Informuojame, jog š. m. liepos 10 dieną bus atliekami 
Viečiūnų miestelio šilumos trasų hidrauliniai bandymai.  

Vartotojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai atnau-
jinamas 2019-07-10 nuo 17 val. Hidraulinių bandymų metu pa-
žeistų tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas 
tiekti kaip įmanoma greičiau, atlikus remonto darbus. 

Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkretiems 
namams bus informuoti jų prižiūrėtojai. 

Telefonai pasiteirauti: 
(8 313) 51670, (8 313) 51072, 8 650 99538

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  

TURTO LAIKINAJAI PREKYBAI IR  
PASLAUGOMS TEIKTI NUOMA

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia pakarto-
tinius turto laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti aukcio-
nus.

Prekybai ir paslaugoms skirtas vietas, galimas veiklas 
jose bei jų dydį galima peržiūrėti valstybės įmonės Registrų 
centro tinklapyje: www.regia.lt/map/druskininku, pasiren-
kant laukus: Savivaldybės veikla/laikinosios prekybos, pas-
laugų teikimo vietos.

Informacija apie nuomojamą turtą, turto nuomos viešų auk-
cionų vykdymo tvarką ir laiką skelbiama Savivaldybės inter-
neto svetainėje: www.druskininkai.lt skiltyje Administracija/
Veiklos sritys/Finansai ir verslas/Licencijos ir leidimai.

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško 
inžinieriaus-sąmatininko

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 
telefonu (8 313) 51405
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 „Ryto“ gimnazijoje – kūrybinė, tiriamoji veikla
Egidija Vilkienė, 
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 

direktorė

Pailginti mokslo metai – iššū-
kis mokytojams ir mokiniams. 
Ypač tada, kai oro sąlygos – 
ekstremalios. Birželio 10-19 
dienomis „Ryto“ gimnazijoje 
buvo vykdoma iš anksto su-
planuota kūrybinė, tiriamoji 
veikla, organizuota sporto sto-
vykla. Kiekvienas 1-3 klasių 
mokinys pasirinko norimą sritį: 
vieni – sau gerai pažįstamą, kiti 
– naują, dar nebandytą. O pasi-
rinkimas buvo tikrai didelis!

Gamtos mokslų mokytojai, tęs-
dami ilgametę praktiką, vykdė in-
tegruotą projektą „Mokslas aplink 
mus“. Biologijos laboratorijoje 
atliktas oro užterštumo Druski-
ninkų mieste tyrimas, aplankytas 
Čepkelių rezervatas; biologijos-
chemijos laboratorijoje ištyrinėtos 
natūralių dažų savybės ir gamyba, 
krakmolo gavimo sąlygos, atlikti 
eksperimentai, pagamintas siru-
pas iš bulvių, organizuotos išvy-
kos į Lietuvos prabavimo rūmus 
ir miesto katilinę; fizikos labora-
torijoje sukurtas filmas „Šviesos 
paslaptys“, skaitmeniniai kryžia-
žodžiai fizikos kursui pakartoti, iš-
bandyta keletas fizikinių reiškinių, 
pagaminti robotukai.

Socialinių mokslų mokytojai 
vadovavo gimnazijos aplinkos 
pokyčio tyrimui: jaunieji istorikai 
nagrinėjo istorinius šaltinius, at-
liko lyginamąją objektų – seno-
sios pirties, M. K. Čiurlionio mu-
ziejaus, vilos „Linksma“, senųjų 
Druskininkų kapinių ir kitų – ana-
lizę. Geografai tyrinėjo Vijūnėlės 
upelę (matavo tėkmės greitį, de-
bitą, tyrė vandens kokybę), su-
darė kartografinius žemėlapius, 
mokėsi dirbti su GIS programa; 
dorinio ugdymo mokytojai kartu 
su mokiniais aplankė Panaros 
pilnų namų bendruomenę – rea-
bilitacijos centrą, skirtą priklauso-
mybių turintiems žmonėms, Drus-
kininkų globos ir slaugos namus, 
amatų centrą „Menų kalvė“, sve-
čių namus „Saka“, Druskininkų 
rezistencijos ir tremties muziejų.

Lietuvių kalbos ir literatūros mo-
kytojos ir jų mokiniai vykdė pro-
jektą „Interviu su įdomiu žmogumi“: 
rengė klausimus, kalbino pasirink-
tus druskininkiečius, šifravo ir re-
dagavo interviu. 2b klasės mokinių 
grupė, vadovaujama auklėtojos 
(šokio mokytojos) bei savo lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojos, pa-
rengė meninį projektą „Svajonę aš 
turiu – išmokt mylėti...“

Užsienio kalbų mokytojų glo-
bojami mokiniai vykdė veiklas, 

kurios buvo nukreiptos į praktinį 
kalbos taikymą: sukūrė Druski-
ninkų filmo pristatymą, įgarsintą 
anglų kalba, parengė informaciją 
apie gimnaziją lankstinukui ir in-
ternetinei svetainei anglų kalba, 
piešė komiksus, rašė tekstus 
rusų kalba. Karjeros ugdymo 
grupė ne tik patys susipažino su 
profesijų įvairove, bet ir savo ben-
draamžiams paruošė originalų 
Kahoot klausimyną apie retesnes 
profesijas.

Matematikai kūrė užduotis, 

susijusias su lankytinomis Drus-
kininkų vietomis, nufilmavo laidą 
„Klausimėlis“, pateikdami druski-
ninkiečiams ir miesto svečiams 
šmaikščių, matematinės logikos 
reikalaujančių klausimų, Ka-
hoot programėlės klausimyne 
panaudojo statistinius gimnazi-
jos ir Druskininkų savivaldybės 

duomenis. Mokiniai, besidomintys 
informacinėmis technologijomis, 
tobulino įgūdžius programavimo 
srityje: kūrė kompiuterinius žaidi-
mus, programavo mikrovaldiklius.

Buvo sudarytos puikios sąlygos 
kūrybai ir saviraiškai: mokiniai mo-
kėsi groti ukulėlėmis, patys kūrė 
šokius, gamino aitvarus, dalyvavo 
fotografijos plenere „Stebinti akis“, 
keramikos dirbtuvėlėse „Molinu-
kas“; projekte „Senas – naujas“ įvai-
riomis technikomis bandė atnaujinti 
senus daiktus, baldus, mokėsi 

įvairiausių žaidimų, sportavo.
Birželio 19 dieną mokinių laukė 

dar vienas nemenkas iššūkis – 
viešai pristatyti vykdytą veiklą ir 
jos rezultatus. Nors jaudulio ne-
trūko, viskas pavyko. Žiūrovai ne-
gailėjo plojimų ir ovacijų!

Netradicinis mokymasis leido 
mokiniams geriau pažinti save, 
daugiau laiko skirti kūrybai, aplin-
kos tyrinėjimui, dalintis žiniomis 
ir patirtimi mišriose (pagal am-
žių) grupėse, tobulinti bendrąsias 
kompetencijas.

Netradicinis mokymasis suteikė galimybę mokiniams geriau pažinti save, daugiau laiko 
skirti kūrybai, aplinkos tyrinėjimui, dalintis žiniomis ir patirtimi mišriose grupėse, patobu-
linti bendrąsias kompetencijas/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

AR JUMS GRESIA INFARKTAS?
Širdies ir kaklo kraujagyslių ligų prevencijos programa – Druskininkų kardiologijos centre

Sukanka metai, kai Druskinin-
kuose atidarytas kardiologinis 
centras, kuriame dirba profesiona-
lių kardiologų komanda, o tyrimai 
atliekami nauja pažangia vokiš-
ka įranga. 

Pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojos kardiologės Jo-
vita Samauskienė, Svetlana So-
lovjova, Ilona Tamašauskienė 
ir Jelizaveta Burca, dirbančios 
Vilniaus universitetinės ligoninės 
Santaros klinikose, PMC „Kardi-
vita“. 

Širdies ir kraujagyslių ligų pre-
vencijos programoje kviečiami 
dalyvauti žmonės, kurie rūpinasi 
savo sveikata – vyrai nuo 40 iki 
54 metų (imtinai) ir moterys nuo 
50 iki 64 metų (imtinai), kuriems 
šeimos gydytojas nustato me-
tabolinį sindromą (padidėjusį 

kraujospūdį, viršsvorį, padidėjusį 
gliukozės arba trigliceridų kie-
kį kraujyje arba sumažėjusį DTL 
Cholesterolio kiekį kraujyje), taip 
pat pacientai, sergantys cukriniu 
debetu.

Pacientams, dalyvaujantiems 
programoje nemokamai atlie-
kami šie tyrimai:

1. širdies echoskopija (ištiriamos 
širdies kameros, įvertinama, kaip 
dirba širdies raumuo ir vožtuvai); 

2. kaklo kraujagyslių echoskopija 
(įvertinama ar jose yra ateroskle-
rozinės plokštelės);

3. kardiograma; 
4. kraujagyslių standumo (elas-

tingumo) tyrimas ir kulkšnies-žas-
to indekso nustatymas (norint įver-
tinti periferinės kraujotakos būklę);

5. dozuoto fizinio krūvio mėginys 
(įvertintinama, kaip paciento širdis 

ir kraujagyslės funkcionuoja fizinio 
krūvio metu);

6. kraujo ir šlapimo tyrimai. 
Tyrimai atliekami vieno apsilan-

kymo metu – visas kardiologinis 
ištyrimas bei kardiologo konsulta-
cija trunka 1-1,5 valandos.

Pacientai, kurie nori išsitirti 
pagal programą, turi turėti šei-
mos gydytojo siuntimą, kuria-
me nurodytas metabolinis sin-
dromas arba cukrinis diabetas.

Pacientai, kurie nepatenka išsi-
tirti pagal programą, gali registruo-
tis mokamiems tyrimams. 

Klinikoje stengiamasi sudaryti vi-
sas sąlygas, kad pacientai galėtų 
be eilių gauti kvalifikuotą kardiolo-
go konsultaciją.

Registracija tel. +370 623 
49997, Sveikatos g. 30B, Druski-
ninkai.

Jau metus Druskininkuose veikia kardiologinis centras, kuriame dirba profesionalių 
gydytojų kardiologų komanda, o tyrimai atliekami nauja pažangia vokiška įranga/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-211-02
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Druskininkus sudrebino tradicinis ekstremalaus sporto festivalis „Holy Pine 2019“
Druskininkų jaunimo 

užimtumo centre jau 4-us 
metus iš eilės birželis – 
ekstremalaus sporto mėnuo. 
Ir šiemet buvo tęsiama graži 
tradicija – visas jaunimas 
sugužėjo į varžybas „Holy Pine 
2019“. Ekstremalius iššūkius 
mėgstantys jaunuoliai iš visos 
Lietuvos vėl susirinko parodyti 
savo įgūdžių, geriausių savo 
triukų, kuriuos jie atlieka 
riedučiais, riedlentėmis ir 
BMX dviračiais. Parkour‘o 
akrobatai pademonstravo savo 
kūno galimybes ir dar kartą 
įrodė, kad jiems gravitacija 
neegzistuoja.

Kiekvienais metais renginio 
dalyviams ir žiūrovams pasiūloma 
vis kitokių pramogų. Dėl ypatingos 
karščio bangos šįmet, kaip niekada 
iki šiol, buvo daug vandens 
pramogų. Kiekvienas norintysis 
galėjo atsigaivinti „WaterSlide“ 
trasose, kuriose didžiausi 
ekstremalai leidosi vandens trasa 
į baseiną. Gražią akciją surengė 
ir Druskininkų priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba, kuri pastatė 
vandens sienelę ir gaivino dalyvius 
pačiu karščiausiu metu. Žiūrovai 
ir dalyviai, laukiantys savo eilės 
pasirodyti, galėjo mėgautis „Chill 
zonos“ šešėliu sėdmaišyje, „Xbox“ 
ir įvairiais stalo žaidimais.

Po visos dienos varžybų, 
daugybės įspūdingų triukų, 
kritimų ir kietos kovos komisija 
išrinko geriausius „Holy Pine 
2019“ varžybų nugalėtojus.

SKATE kategorija:
1. Mantas Vaškelaitis; 2. 

Domantas Antanavičius; 3. Emilis 
Šimanskis; 

BEST TRICK apdovanojimą 
laimėjo  Mantas Vaškelaitis; 

FUTURE RIDER apdovanojimą 
laimėjo  Vainius Janeliūnas.

BMX kategorija: 1. Martynas 
Lagauskas; 2. Rytis Rutkauskas; 
3. Lukas Žukauskas

BEST TRICK apdovanojimą 
laimėjo Rytis Rutkauskas;

FUTURE RIDER apdovanojimą 
iškovojo  Erikas Majauskas.

BLADE kategorija: 
1. Modestas Nemsevičius; 2. 

Mindaugas Jasulaitis; 3. Rytis 
Aliukonis;

BEST TRICK apdovanojimą 
laimėjo  Modestas Nemsevičius;

FUTURE RIDER apdovanojimą 
pelnė  Paulius Tamoliunas.

Eskstremalaus sporto 
varžybos „Holy Pine 2019“ 
neįsivaizduojamos draugų 
ir rėmėjų. Tariame nuoširdų 
AČIŪ mūsų draugams: 
Druskininkų savivaldybei, 
Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centrui, Druskininkų 
priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. 
Taip pat dėkojame rėmėjams:

„Akvilei“, „Druskininkų vandens 
parkui“, restoranui „Sicilia“, 
„Druskininkų klubui“, „TPL 
TECHNOLOGIES“, „Vilnius 
Rolling“, „City Coffee“, UAB 
„Draugystės sanatorija“, atostogų 
namams SAKÀ, centrui „Dainava“, 
viešbučiui „Medūna“, viešbučiui 
„Galia“, AD Transport, UAB 
„Paviljonų pasaulis“, „Commune 
DIY“, „BoardSports“, „Terrasport“, 
„Etnies Lietuva“, „SALT concept“, 
„Monster Energy“. Taip pat 
dėkojame savanorių komandai, 
kuri prisidėjo, organizuojant renginį 
ir vaikinams, renovavusiems parką.

Druskininkų JUC informacija

Justino Kygos nuotraukos
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Pristatė ilgiausią Lietuvoje „Lynų kelio“ keltuvo maketą

Praėjusį ketvirtadienį Kauno 
autobusų stotyje buvo prista-
tytas ilgiausias maketas Lie-
tuvoje – keleiviai ir miestiečiai 
galėjo susipažinti su ką tik pa-
gamintu „Lynų kelio“ keltuvo 
maketu. Beveik 8 metrų ilgio ir 
1,5 pločio maketą stoties kelei-
vių laukimo salėje pristatė įmo-
nės, valdančios keltuvą, direk-
torius ir maketo kūrėja. 

„Visi pastatai ir miesto dalis da-
ryta be brėžinių, iš nuotraukų. Tad 
reikėjo kruopštumo, norint viską 
tinkamai paruošti, nepamesti 

mastelio“, – pasakojo maketo kū-
rėja Airinga Valiulytė iš kūrybinių 
dirbtuvių „Idėja Tau“.

Ruošdama maketą, ji sunaudojo 
daugiau nei 2 kilogramus specia-
lios flokavimo žolės, 6 kg lipalo ir 
net 10 kg glaisto. Įdomus faktas 
– makete iš viso yra net 1 800 
medžių!

„Maketą kūriau laisvu nuo darbo 
laiku, man tai yra hobis, tarsi me-
ditacija, nusiraminimas po darbo 
dienos. Tad visas darbas užtruko 
9 mėnesius. Kaip juokauju, make-
tas, beveik kaip vaikas, gimė po 9 

mėnesių“, – juokėsi kūrėja.
Maketas, pabuvęs kelis mė-

nesius Kauno autobusų stotyje, 
keliaus į Druskininkus ir bus eks-
ponuojamas vienoje iš miesto 
sanatorijų. 

„Norėjome, kad kauniečių kur-
tas maketas iš pradžių būtų eks-
ponuojamas Kaune. Kauno au-
tobusų stotis sulaukia daugybės 
skirtingų miestų keleivių, todėl 
tikimės, kad maketą pamatys ne 
tik kauniečiai, bet didelė dalis ša-
lies keleivių“, – pasakojo bendro-
vės „Kautros keltuvai“ direktorius 

Gintautas Pakusas. 
Keltuvas Druskininkuose darbą 

pradėjo 2015 metais. Jo trasa – 
1161 metras, o keleiviai keliami 
keturiais keltuvais. Tai vienintelė 
tokio tipo susisiekimo priemonė 

Lietuvoje. „Lynų kelio“ keltuvą, 
veikiantį Druskininkuose, valdo 
UAB „Kautros keltuvai“.

UAB „Kautros keltuvai“ 
informacija

Kauno autobusų stotyje buvo pristatytas ilgiausias maketas Lietuvoje – keleiviai ir miestiečiai galėjo susipažinti su ką tik pagamintu 
„Lynų kelio“ keltuvo maketu/UAB „Kautros keltuvai“ archyvo nuotrauka

Maketo kūrėja A. Valiulytė visus pastatus ir miesto dalis darė be brėžinių, iš nuotraukų 
– reikėjo kruopštumo, norint viską tinkamai paruošti, nepamesti mastelio/UAB „Kautros kel-
tuvai“ archyvo nuotrauka

Druskininkuose – VIII-asis Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės  
konkursas-festivalis „Čiurlionio krašto spalvos“

Birželio 5-7 dienomis Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokykla organizavo VIII-ąjį 
Tarptautinį vaikų ir jaunimo 
dailės konkursą-festivalį „Čiur-
lionio krašto spalvos“, kuriame 
dalyvavo 35 mokiniai iš Gar-
dino, Kretingos, Raseinių, Laz-
dijų, Merkinės bei Druskininkų 
meno mokyklų. Dalyviai buvo 
suskirstyti į 4 amžiaus grupes 
– nuo 9 iki 18 metų. 

Pirmąją dieną svečiams 

organizuota ekskursija į garsias 
Druskininkų vietas. Mokytoja 
Onutė Zakarienė pristatė M. K. 
Čiurlionio memorialinį muziejų ir 
jame veikiančią ekspoziciją. Vakare 
surengta „Susipažinimo paroda“, 
kurioje kiekvienas dalyvis ekspo-
navo po vieną anksčiau sukurtą 
darbą ir papasakojo apie save – šių 
darbų komisija nevertino. 

Šiemečio konkurso tema – 
„Čiurlioniška pasaka“, darbų atli-
kimo technika – tapyba. Mokiniai 

intensyviai dirbo ir kūrė „pasakas“, 
o mokytojos tuo metu dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse „Kultūros 
ir meno sąsajos“, kuriose tobulino 
bendravimo, bendradarbiavimo 
bei aplinkos ugdymo kompetenci-
jas. Marijampolės meno mokyklos 
pavaduotoja ugdymui Eglė Ambra-
ziūnaitė surengė knygos „Dekons-
truktyvizmo pradmenys“ prista-
tymą, supažindino su skulptoriumi 
Alfonsu Vincentu Ambraziūnu. 
Mokytoja Alė Kalėdienė dalinosi 

gerąja patirtimi, pristatė animacijos 
retrospektyvą bei jos integravimo 
galimybę į kitas disciplinas. 

Garbinga komisija – menotyri-
ninkas, dailininkas, Druskininkų 
garbės pilietis Adelbertas Ne-
dzelskis, Aušra Grigaliūnienė ir 
Giedrius Bocisas – išrinko laure-
atus. Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos V. K.Jonyno 
dailės skyriaus mokinės Gretė 
Obolėnaitė (mok. Alė Kalėdienė), 
Grytė Mockevičiūtė (mok. Ona 

Olšauskienė) ir Eglė Orliukaitė 
(mok. Alė Kalėdienė) savo am-
žiaus kategorijose užėmė III-ąsias 
vietas. Visi konkurso dalyviai gavo 
rėmėjų dovanų – apsilankymą 
„Eglės“ sanatorijos baseinų ir pir-
čių komplekse bei kėlimąsi kel-
tuvais virš Nemuno „Lynų keliu“. 
Už piniginį prizą dėkojame ir UAB 
„Malonės turtas“ vadovybei.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

M. K. Čiurlionio meno mokykla organizuotame VIII-ajame Tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės konkurse-festivalyje „Čiurlionio krašto spalvos“ dalyvavo 35 mokiniai iš Gardino, Kretingos, Raseinių, Lazdijų, Merkinės bei 
Druskininkų meno mokyklų/ M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka
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Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingas  
ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Kandidatas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turėti ikimokyklinio ugdymo pedagogo 
kvalifikaciją arba būti baigęs ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programą ir turė-
ti auklėtojo kvalifikaciją.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51816 
arba el. paštu: drs.zibute@gmail.com 

Nuolatiniam darbui Druskininkuose reikalingas stalius. 
Tel. 8 685 46006
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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

Dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Birutę Surovec.

Elvyra, Danutė, Marytė ir Janina

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

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

tel. 8 682 57295 

Keturi vyrai ieško buto nuomai Druskininkuose 
3 mėn. Tel. 8 614 35269

Gamybos įmonė ieško mechanikų dirbti prie 
gamybinių linijų. 8 615 14427

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

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Atliekame statybos 
darbus. 

Tel. 8 601 52590












