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R. Malinauskas: „Branginkime šalia esančius
žmonės. Jie – didžiausia vertybė“
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R. Malinauskas: „Tikrai turiu kuo pasidžiaugti ir dėl ko gyventi – kalbu apie šeimą ir visus savo vaikus“/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Paprastai Naujų metų išvakarėse trumpam atsigręžiame atgal, prisimename svarbiausius žmones, įvertiname
savo nuveiktus darbus, įgytas patirtis, planuojame būsimas veiklas.
Tęsiame tradiciją ir metų
sandūroje pakalbinome Druskininkų savivaldybės merą
Ričardą Malinauską. Kalbėjomės apie praėjusius metus, didžiausius iššūkius,
džiaugsmus ir planus ateičiai.
– Kokia praėjusių metų akimirka Jums buvo pati geriausia?
– Vienareikšmiškai – daugiausia džiaugsmo suteikė jauniausios dukrytės Viktorijos
gimimas. Juk kiekvieno vaiko atėjimas suteikia gyvenimui
naujos prasmės. Man vaikai –
didžiausias gyvenimo turtas ir
džiaugsmas.
– Kuo 2021-ieji buvo reikšmingi Jums – ir darbe, ir asmeniniame gyvenime?
– Asmeninis gyvenimas ir darbiniai reikalai labai skiriasi... Asmeniniam gyvenimui praėjusieji
metai buvo tikrai geri. Tikrai turiu kuo pasidžiaugti ir dėl ko gyventi. Kalbu apie šeimą ir visus
penkis savo vaikus.
O darbe būta visko. Priminsiu,
kad metų pradžioje mūsų kurortinis miestas keletą mėnesių dėl

pandemijos ir karantino buvo visiškai izoliuotas, žmonės negalėjo čia atvažiuoti, neveikė sveikatinimo objektai, viešbučiai,
kavinės ir restoranai. Visi suprantame, ką tai reiškė kurortui,
gyvenančiam iš kurortinių paslaugų.
– Tai buvo didžiausias besibaigiančių metų iššūkis?
– Iššūkių šiais metais buvo ne
vienas. Tęsėsi pandemijos diktuojami iššūkiai, tačiau čia noriu pasidžiaugti, kad vakcinavimo procesai Druskininkuose
yra sklandūs – esame viena iš
savivaldybių, kuriose gyventojai
skiepijasi aktyviausiai.
Tarp praėjusių metų iššūkių
buvo ir nelegalių migrantų iš
Baltarusijos problema, ir nepaprastosios padėties įvedimas,
pusę metų sprendėme sanatorijos „Belorus“ darbo klausimus.
– Šiemet ir Jums asmeniškai, ir visai savivaldybei teko
ilgokai pakovoti, kad sanatorija „Belorus“, kuriai buvo
pritaikytos sankcijos, tęstų
veiklą...
– Manau, kad druskininkiečiai
pajautė ir suprato, kad mums
svarbiausi yra Druskininkų žmonės ir jų interesai. Nei ministrai,
nei Prezidentas tada neišgirdo
žmonių...
Ir 2000-aisiais teko net su
prezidentais kovoti už pirmąją
Druskininkuose privačią dega-

linę, nuo kurios, galima sakyti,
prasidėjo ir miesto atsigavimas.
O dabar aukščiausiu lygiu teko
pakovoti už sėkmingai mieste veikiančią sanatoriją, kurios
veikla buvo dirbtinai sustabdyta. Beveik 400 žmonių grėsė
netekti darbo, 30-čiai – ir stogo
virš galvos. Įsivaizduojate, ką
tai reiškia Druskininkams? Laimė, birželio pabaigoje bankas
atlaisvino sanatorijos sąskaitas,
taigi į sanatoriją pirmiausia sugrįžo komerciniai klientai, o lapkritį gydytis atvyko ir pagrindiniai jų svečiai – sergantys vaikai
iš Baltarusijos.
– Druskininkai – turizmo
miestas. Kaip šioje srityje sekėsi šiemet?
– Tikrai smagu, kad žmonės
renkasi Druskininkus ir čia noriai sugrįžta.
Iki balandžio judėjimas tarp
savivaldybių ir gyvenimas kurorte buvo sustoję, tačiau, nepaisant pirmojo metų ketvirčio,
lyginant 2020 m. ir 2021 m. antrąjį ir trečiąjį ketvirčius, galima
pasidžiaugti. Jaučiamas atsigavimas – balandžio-rugsėjo mėnesiais sulaukėme 36 tūkstančiais daugiau svečių, nei pernai
tuo pačiu laikotarpiu, o nakvynių buvo 54 tūkstančiais daugiau, nei pernai balandžio- rugsėjo metu.
Skaičiuojant šių metų sausiorugsėjo rezultatus, iš užsienio
sulaukėme vos 11,2 tūkst. turis-

tų. Žinoma, čia dar ne visų metų
statistika. Tikiuosi, kad kiti metai bus geresni šiuo klausimu, ir
svečiai iš užsienio jau aktyviau
lankys Druskininkus.
– 2021-ieji įsimins ir gerais
įvykiais. Vis labiau ryškėja Druskininkų kultūros centro kontūrai, o šalia esanti
apleista „Nemuno“ sanatorija pagaliau turi šeimininką ir
bus prikelta naujam gyvenimui...
nukelta į 5

psl.

Nemokamai
sutvarkome
savaiminiais
medeliais apaugusią
žemę nuo 1,5
hektaro ploto.
Jei plotas didesnis,
mokame iki 700 eurų
už hektarą!

Tel. 8 676 26009
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Druskininkų sveikatos priežiūros įstaigų vizijos apie teikiamų paslaugų
pagerinimą jau pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijai

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybė Sveikatos
apsaugos ministerijai pateikė preliminarius Druskininkų ligoninės, poliklinikos ir
šeimos gydytojų kabinetų
projektus ir vizijas, kaip, įgyvendinant sveikatos priežiūros reformą, būtų galima pagerinti druskininkiečiams ir
kurorto svečiams teikiamas

Meras R. Malinauskas: „Pokyčiai būtini.
Reikia atnaujinti infrastruktūrą, plėsti paslaugų spektrą, gerinti jų kokybę, kelti medicinos personalo kvalifikaciją, stengtis
pritraukti į Druskininkus kvalifikuotų medikų.“/Druskininkų savivaldybės archyvo
nuotrauka

paslaugas bei jų kokybę.
Kaip teigia Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, pokyčiai yra būtini
– reikalingas infrastruktūros atnaujinimas, paslaugų plėtra ir
kokybės gerinimas, medicinos
personalo kvalifikacijos kėlimas
bei kvalifikuotų medikų pritraukimas.
Gruodžio pradžioje Druskininkų savivaldybės vadovai bendrai diskusijai apie valstybės
planuojamą sveikatos priežiūros srities reformą, sveikatos
priežiūros srities iššūkius ir aktualijas sukvietė Druskininkų ligoninės, poliklinikos ir privačių
šeimos gydytojų kabinetų atstovus.
Kaip akcentavo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, merui ir specialistams
valstybiniu lygiu pavyko įrodyti, kad Druskininkams, kaip
tarptautiniam kurortui, būtina

Sveikatos priežiūros įstaigų atstovai kalbėjo apie infrastruktūros ir pastatų atnaujinimą, naujos įrangos įsigijimą, paslaugų
plėtrą, medikų kvalifikacijos kėlimo galimybes, bendradarbiavimo stiprinimą ir kita – visi minėti
jų planai detaliai pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai.

Susitikimo metu nuspręsta kartą per ketvirtį organizuoti
Druskininkuose veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų ir šeimos gydytojų kabinetų atstovų
susitikimus ir taip stiprinti bendradarbiavimą bei sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo kokybę.

V. Jurgelevičienė: „Pasitinkant reformą, labai svarbu bendradarbiauti visoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir sukurti reikalingus pokyčius ir kokybiškas paslaugas,
kurie neš naudą druskininkiečių bendruomenei ir kurorto svečiams.“/Druskininkų
savivaldybės archyvo nuotrauka

stipri ligoninė – su visais profiliais, įskaitant ir chirurgijos. „Dabar, pasitinkant reformą, labai
svarbu bendradarbiauti visoms
sveikatos priežiūros įstaigoms
ir sukurti reikalingus pokyčius
ir kokybiškas paslaugas, kurie
neš naudą druskininkiečių bendruomenei ir kurorto svečiams“,
– sakė V. Jurgelevičienė.

Druskininkų savivaldybės vadovai apie valstybės planuojamą sveikatos priežiūros srities
reformą, sveikatos priežiūros srities iššūkius ir aktualijas diskutavo su Druskininkų ligoninės, poliklinikos ir privačių šeimos gydytojų kabinetų atstovais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Tradicinėje „Lietuvos Junior Achievement“ kalėdinėje mugėje jaunieji
druskininkiečiai pristatė išmaniuosius šachmatus
Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas: „Dirbame, siekdami, kad Druskininkus atrastų talentingi
pedagogai – tai, pirmiausia, laimėjimas mūsų mokiniams. Šiandien
siekiame ugdyti savimi pasitikinčias ir kūrybingas asmenybes, tačiau
tam reikia ne tik vadovėlių. Kokybiškas ir visapusiškas ugdymas
prasideda nuo įdomiai pateiktos medžiagos, šiuolaikinių technologijų
įtraukimo, ir, svarbiausia, sąlygų kiekvienam mokiniui parodyti savo
gabumus, juos atskleisti ir tobulinti. Žaviuosi mokytojo ir jo mokinių
išradingumu. Sutikite, kad išbandyti išmaniuosius šachmatus tikrai
būtų įdomu mums visiems? Linkiu ir toliau su tokiu pat užsidegimu
mokytis, kurti, pažinti ir eiti pirmyn“.

Gruodžio viduryje „Litexpo“
kongresų ir parodų rūmuose
surengta tradicinė „Lietuvos
Junior Achievement“ kalėdinė mugė, kurioje dalyvavo ir
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokinių komanda, vadovaujama mokytojo Romualdo Kličiaus. Mokiniai pristatė
savo idėją – lazerine pjaustykle sukurtus išmaniuosius
šachmatus, surenkamas 3D
figūras, QR kode patalpintas
taisykles ir daugybę kitų išmaniųjų sprendimų.
Verslumo skatinimui šiuolaikines technologijų pagalba būrelius Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje ir „Atgimimo“ mokykloje
vedantis mokytojas R. Kličius
dirbti su mūsų kurorto mokiniais
pradėjo šiais mokslo metais. Atvykęs iš Vilniaus, šiuolaikines
projektavimo, programavimo ir
gamybos lazeriu technologijas
įvaldęs pedagogas savo siūlomomis veiklomis iš karto sudo-

mino mokinius.
„Džiaugiuosi, kad mokiniai susidomėjo šiuolaikinėmis medžiagų apdirbimo technologijomis. Išmaniųjų šachmatų idėja
gimė Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokinėms Skaistei Pigagaitei ir Deirai Strikaitytei“, – pasakojo mokytojas R. Kličius.
Išmaniųjų šachmatų idėją mokinės pirmiausia pristatė Alytuje organizuotame „Dzūkų pitcho
2021“ renginyje – ten idėja buvo

apdovanota nominacija už geriausią technologinį sprendimą.
O gruodį su druskininkiečių išmanumu ir kūrybingumu susipažino ir sostinė.
„Mokinių laukė sunkus darbas,
bet jie liko patenkinti rezultatais.
Teko projektuoti, programuoti, gaminti, važinėti į Vilnių – bet
pasiekti rezultatai, geri įvertinimai viską atperka. Jaučiu tai iš
mokinių motyvacijos, susidomėjimo“, – pasakojo R. Kličius.

Tradicinėje „Lietuvos Junior Achievement“ kalėdinė mugėje Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokinių komanda, vadovaujama mokytojo R. Kličiaus, pristatė lazerine pjaustykle sukurtus
išmaniuosius šachmatus, surenkamas 3D figūras, QR kode patalpintas taisykles ir daugybę kitų išmaniųjų sprendimų/R. Kličiaus archyvo nuotraukos

ESO pristatė priimtus sprendimus dėl elektros patikimumo užtikrinimo

ESO patikino, kad techniškai jų specialistai šioje situacijoje padarė viską, kad elektros
tiekimo patikimumas būtų užtikrintas/Asociatyvi ESO archyvo nuotrauka ESO patikino, kad
techniškai jų specialistai šioje situacijoje padarė viską, kad elektros tiekimo patikimumas
būtų užtikrintas/Asociatyvi ESO archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę sušauktas antrasis Druskininkų savivaldybės vadovų ir bendrovės ESO atstovų pasitarimas,
kuriame buvo pristatyti ESO
priimti sprendimai dėl elektros dingimų Druskininkuose bei seniūnijose situacijos
sprendimo.
ESO atstovai informavo, kad
rekonstruojamoje pastotėje šalia senojo transformatoriaus jau
įjungtas naujas transformato-

rius, jo prijungimui pakloti reikalingi kabeliai. Šiuo metu dirba
du transformatoriai: senas, kurį
planuojama keisti, ir naujas.
„ESO atstovai patikino, kad
techniškai jų specialistai šioje situacijoje padarė viską, kad
elektros tiekimo patikimumas
būtų užtikrintas. Nuo kovo 1 iki
gegužės 31 d. vyks antrojo seno
transformatoriaus keitimas nauju, taigi pavasarį privalėsime likti su vienu transformatoriumi.

Tikimės, kad naujasis transformatorius bus patikimas, dirbs
be trikdžių ir nesukels nepatogumų“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.
Meras susitikime dar kartą iškėlė klausimą apie būtinybę investuoti į sistemų sužiedinimą.
ESO atstovai pažadėjo išnagrinėti technines galimybes ir ateityje sugrįžti prie šio klausimo.
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Mieli druskininkiečiai ir kurorto svečiai,
artėjančios gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos ir Naujieji metai – mums primena, kad atėjo laikas trumpam sustoti ir įvertinti dar
vienus, į mūsų istoriją įrašytus metus: nuveiktus darbus, gyvenimo pamokas, įgytą patirtį bei išmintį.
Stovėdami ant metų slenksčio, padėkokime už praėjusiais metais gautas galimybes ir atvira širdimi pasitikime naują pradžią.
Pastarieji pandemijos metai mus išmokė vertinti namų jaukumą ir artimų žmonių buvimą šalia – susėdę prie Kūčių stalo, pasakykite jiems
nuoširdų AČIŪ už dėmesį, rūpestį ir meilę.
Tegul šios šventės į Jūsų gyvenimą atneša šviesią viltį, stiprią sveikatą ir laimę!
Viltingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius
Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė
Mero patarėjas Simonas Kazakevičius

Su artėjančiomis šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Žavėkimės vilties, tikrumo ir džiaugsmo akimirkomis.
Tausokime savo ir artimųjų sveikatą.
Atleiskime, dėkokime, mylėkime ir branginkime gyvenimo prasmės
šaltinį – santykius.
Daug gėrio, šilumos ir šviesos Jums ir Jūsų artimiesiems!
Pagarbiai
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus
Užsakymo Nr. MDR-336-01

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Kviečia druskininkiečių bendruomenę pasinaudoti jai
priklausančiais nemokamais sveikatos tyrimais

Užsiregistruoti nemokamiems sveikatos
tyrimams galite, paskambinę į poliklinikos
registratūrą tel. (8313) 53 702 arba susisiekę su savo šeimos gydytoju (šeimos gydytojų kontaktus rasite www.druskininkusavivaldybe.lt/veiklos sritys/sveikata sveikatos
priežiūros įstaigos ir paslaugos)/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės, poliklinikos ir Visuomenės sveikatos biuro vadovai aptarė prevencinių sveikatos programų įgyvendinimą
Druskininkų savivaldybėje, pasiektus rodiklius ir priemones,
kurių planuojama imtis, siekiant paraginti bendruomenę
aktyviau pasinaudoti nemokamomis galimybėmis pasitikrinti sveikatą.
Druskininkų savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė akcentavo,
kad prevencinės programos – galimybė anksti aptikti ligą ir ją išgyti. „Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudę žmonės gali
nemokamai pasitikrinti sveikatą,
dalyvaudami penkiose prevencinėse programose: gimdos kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir
storosios žarnos vėžio bei širdies
ir kraujagyslių ligų. Net keturios

iš penkių programų yra skirtos
ankstyvajai vėžio diagnostikai.
Šios prevencinės programos išskirtos ne veltui – mirtingumas
nuo šių ligų yra vienas iš didžiausių, todėl kviečiu bendruomenę nerizikuoti ir prevenciškai jau
šiandien užsiregistruoti jums priklausantiems nemokamiems tyrimams“, – sakė E. Sadauskaitė.
Statistika rodo, kad druskininkiečiai aktyviausiai dalyvauja
krūties vėžio prevencinėje programoje, mažiausiai – storosios
žarnos vėžio.

E. Sadauskaitė: „Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudę žmonės gali nemokamai pasitikrinti sveikatą, dalyvaudami
penkiose prevencinėse programose.“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė atkreipia dėmesį, kad dėl pandemijos
prevencinių programų vykdymas
nėra apribotas, todėl pacientai
gali skambinti į poliklinikos registratūrą arba kreiptis į savo šeimos
gydytoją (dirbantį ir privačiame
kabinete, ir poliklinikoje) siuntimo
bei pasitikrinti sveikatą.
Prevencinių ligų programų sta-

E. Matienė: „Kai poliklinikoje dirbo koordinatorė, bendruomenės naudojimasis prevencinėmis programomis išaugo – žmonėms labai svarbus asmeninis dėmesys,
sklandus ir greitas patikros procesas.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

bai svarbus asmeninis dėmesys,
sklandus ir greitas patikros procesas.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius pabrėžė, kad būtina atrasti
priemones, kurios geriausiai paveiktų konkrečią auditoriją. „Vienam pacientui geriausiai veikia
skelbimas laikraštyje, kitam – gydytojo išrašytas siuntimas, trečiam – koordinatorės skambutis.
Todėl priemonės turi būti kompleksiškos, apimančios įvairias
komunikacijos formas“, – sakė L.
Urmanavičius.
Druskininkų savivaldybės visuo-

menės sveikatos biuro direktorė
Inga Kostina pažymėjo, kad biuras aktyviai kviečia bendruomenę
pasinaudoti minėtomis prevencinėmis ligų programomis. „Spausdiname plakatus, juos kabiname
poliklinikoje, viešiname socialiniuose tinkluose, nuolat primename žmonėms, kad jie turėtų pasitikrinti sveikatą. Esame pasiruošę
ir toliau bendradarbiauti su poliklinika ir šeimos gydytojais dėl bendro tikslo – druskininkiečių sveikatos“, – sakė I. Kostina.
Druskininkų savivaldybės
informacija

tistiką pristačiusi poliklinikos vadovė Eglė Matienė pažymėjo, kad
2019 m. poliklinikoje dirbo koordinatorė, kuri aktyviai padėjo Druskininkų žmonėms pasinaudoti visomis jiems priklausančiomis
nemokamomis
prevencinėmis
programomis. Tuomet bendruomenės naudojimasis šiomis programomis išaugo – žmonėms la-

I. Kostina: „VSB pasiruošęs toliau bendradarbiauti su poliklinika ir šeimos gydytojais dėl bendro tikslo – druskininkiečių
sveikatos.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Mieli pacientai, nedelskite ir neatidėliokite savo sveikatos patikrinimo!
Kviečiame išsitirti pagal prevencines sveikatos programas,
kurios gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos
draudimu (PSD), yra nemokamos. Svarbu nuolat stebėti organizmo pakitimus. Deja, dauguma lietuvių į gydytojus
kreipiasi, tik susirgę. Prevenciniams tyrimams negalima likti abejingiems, nes jos padeda
ligas pastebėti anksti, kai jos

daug lengviau pagydomos nei
aptiktos vėlesnėse stadijose.
Lietuvoje atliekamos nemokamos prevencinės programos
yra šios:
ASMENŲ, PRISKIRTINŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ
DIDELĖS RIZIKOS GRUPEI,
ATRANKOS IR PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PROGRAMA

Programa skirta vyrams nuo 40
iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki
65 metų.
Pagal šią programą nustatomi
rizikos veiksniai ir pacientui suteikiama informacija, kaip apsisaugoti nuo šių ligų.
Vieną kartą per metus nemokamai atliekami gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracijos kraujyje tyrimai, atliekama
elektrokardiograma bei kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei.
PRIEŠINĖS LIAUKOS (PROSTATOS) VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMA
Programa skirta vyrams nuo
50 iki 70 metų ir vyrams nuo 45
metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo
priešinės liaukos vėžiu. Po pirmojo patikrinimo kitą apsilankymo datą paskirs Jūsų šeimos gydytojas.
Vyrams periodiškai atliekamas
kraujo tyrimas, kurio metu nustatoma prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje.
Nustačius padidėjusį PSA kiekį,
asmuo siunčiamas konsultuotis
pas urologą.
GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ PREVENCINIŲ
PRIEMONIŲ PROGRAMA
Šiuo metu (galioja iki 2022 m.
sausio 1 d.) programa, skirta moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus gimdos kaklelio piktybinių
navikų prevencijai.
Tyrimas nemokamai galimas

vieną kartą per trejus metus.
Atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Įvertinus rezultatus,
esant reikalui, pacientė siunčiama tolesnei specialisto konsultacijai.
Pažymėtina, kad nuo 2022 metų
sausio 1 d. bus vykdoma nauja
gimdos kaklelio prevencinė programa:
Moterims nuo 25 iki 35 m. –
atliekamas tyrimas nemokamai
vieną kartą per trejus metus.
Tyrimo metu paimamas gimdos
kaklelio citologinis tepinėlis ir,
įvertinus rezultatus, esant reikalui, pacientė siunčiama tolimesniems tyrimams.
Moterims nuo 35 iki 60 m. –
atliekamas tyrimas nemokamai
vieną kartą per penkerius metus. Atliekamas gimdos kaklelio
medžiagos paėmimas aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui
atlikti (kai AR ŽPV rezultatas teigiamas). Analogiškai, po tyrimų
atsakymų įvertinimo, jei reikia,
moteris siunčiama specialisto
konsultacijai bei papildomiems tyrimams.
ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES
VĖŽIO PROGRAMA
Programa skirta moterims nuo
50 iki 69 metų amžiaus krūties
piktybinių navikų prevencijai.
Kartą per dvejus metus atliekamas mamografinis tyrimas
(rentgenu), leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį ar ikivėžinius pa-

kitimus. Jei mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, moteris
siunčiama pas specialistą konsultacijos – diagnozei patikslinti ir
gydyti.
STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO
ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMA
Programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 75 metų.
Vieną kartą per dvejus metus
atliekamas imunocheminis slapto kraujavimo išmatose testas
(iFOBT). Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jeigu
atsakymas teigiamas, pacientas
siunčiamas atlikti kolonoskopiją ir
gydytojo specialisto konsultacijai.
Nepamirškite, kad gyvenimo būdas, paveldimumas, aplinka ir kiti
veiksniai daro įtaką mūsų visų
sveikatai, todėl saugokite save!
Nedelskite, galėdami pasitikrinti, tai padarykite kuo anksčiau bei
paraginkite tai padaryti ir savo artimuosius.
REGISTRACIJA PREVENCINĖMS PROGRAMOMS TELEFONU (8 313) 52 382 arba (8
313) 522 89
Kiekvienam pacientui svarbu žinoti ir tai, kad, jeigu jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto
amžiaus grupes, visuomet galite kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Jis atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, nukreips konsultuotis pas gydytojus specialistus.
Druskininkų PSPC informacija
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R. Malinauskas: „Branginkime šalia esančius žmonės.
Jie – didžiausia vertybė“

– Smagu, kad projektai tęsiami. Ilgai pastatu-vaiduokliu
vadinta „Nemuno“ sanatorija
pagaliau privatizuota ir turi šeimininkus. Matydami, kaip verslininkai žiūri į tą objektą ir ką
žada ten padaryti, džiaugiamės,
kad miestas turės dar vieną išskirtinį traukos objektą.
Džiaugiuosi, kad sklandžiai
vyksta Kultūros ir Kongresų
rūmų statyba. Druskininkiečiai
įrodė, kad Druskininkai verti ir
Kultūros sostinės vardo. Mums
pavyko laimėti Kultūros ministerijos konkursą, taigi 2025-aisiais
mūsų miestas neš šalies kultūros vėliavą.
O Druskininkų renginiai jau dabar tapo inovatyvūs – pasitelkti
netradiciniai, modernūs sprendimai, lazeriai. Matome, kad
visa tai pasiteisina.
– Ar pavyko įgyvendinti visus šių metų planus?
– Įgyvendinome nemažai planų, yra kuo pasidžiaugti, tačiau
vietoje nesėdime – jau dirbame
ties naujais, gyventojams ir turistams svarbiais projektais.
Šiais metais parduota sanatorija „Nemunas“, K. Dineikos
sveikatingumo parke esantis
gydyklų pastatas, kiti objektai, o
gautos lėšos investuotos į Druskininkams ir Lietuvai svarbų projektą – Kultūros ir Kongresų rūmus.
Smagu, kad kitų metų liepą Druskininkuose turėtų vykti Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, jau pradėtas pasiruošimas
joms.
Rengiamas Vilniaus alėjos
techninis projektas, baigiama
istorinio lenkto tiltelio rekonstrukcija.
Baigtas ir paskutinis, trečiasis,
K. Dineikos sveikatingumo parko etapas. Duris atveria visiškai
atnaujintas Leipalingio dvaras.
Viečiūnuose duris atvėrė modernus edukacinis centras, sutvarkyta Druskininkų viešoji biblioteka.
Džiaugiamės, kad pagaliau
Druskininkams neteks raudo-

nuoti dėl apleistos autobusų
stoties, jos vietoje atsiras nauja.
Jau pristatyti modernios, funkcionalios ir šiuolaikiškos Druskininkų autobusų stoties projekto
sprendiniai.
Nupirkti ir pirmieji elektra varomi autobusai. Prie daugiabučių namų įrengti maisto atliekoms skirti konteineriai – mūsų
daugiabučių gyventojai pirmieji šalyje pradėjo rūšiuoti maisto
atliekas.
Šiemet daug dėmesio skyrėme prasmingam ir turiningam
vaikų laisvalaikiui vasarą – padidintas krepšelis druskininkiečiams, organizuota daugiau
kaip 50 įvairių stovyklų.
Pasirašius sutartį su Lietuvos
sporto centru dėl vaikų plaukimo treniruočių, ten druskininkiečiai bus mokomi plaukti profesionaliai. Kas žino, gal po 15 metų
Druskininkai turės savo R. Meilutytę ar D. Rapšį?
– Esate miesto šeimininkas,
todėl iš Jūsų visuomet yra labai daug tikimasi. Iš mero gyventojai visada laukia daugelio jų problemų sprendimo
būdų. Ar daug gyventojų ateidavo į priėmimus?
– Šiemet daugelį klausimų su
gyventojais sprendėme nuotoliniu būdu – nepaisant pasikeitusios bendravimo formos, aktua-

lijos išlieka tos pačios.
Labai aktyviai su mūsų krašto
žmonėmis ir su šalies gyventojais aktualijas aptariame socialiniuose tinkluose. Tai tikrai labai
efektyvi komunikavimo priemonė. Ji buvo itin aktuali, kai prasidėjo pandemija ir reikėjo skleisti
informaciją labai greitai. Dabar
ja naudojuosi, kai noriu druskininkiečius operatyviai informuoti apie aktualiausius klausimus.
Džiaugiuosi, kad „Facebook“
paskyroje sulaukiu ir asmeninių
žinučių, kuriose keliami žmonėms aktualūs klausimai, informuojama apie jų pastebėtas
problemas. Daug žinučių sulaukiau, kai mieste buvo dingusi elektra, taip pat žmonės rašo
dėl vandentiekio, kanalizacijos
ir kitų dalykų. Stengiuosi reaguoti ir padėti.
Visada akcentuoju, kad sklandžiam Druskininkų savivaldybės darbui yra svarbiausia darni
komanda. Džiaugiuosi, kad per
daugelį bendro darbo metų vieni kitus suprantame iš pusės žodžio, mums visiems rūpi Druskininkai, druskininkiečiai ir kad
mes stengiamės padaryti viską,
kad čia gyventi būtų gera.

šeima, nei su darbu tai nesusiję (šypsosi). Kalbu apie hobius
ir laisvalaikį.
– Ko palinkėsite Druskininkų krašto gyventojams ir sau
pačiam?
– Pirmiausia – kad visi būtų
sveiki. Juk kartais laimė slypi

paprastuose dalykuose, tereikia mokėti juos pastebėti. Linkiu, kad Jus suptų geranoriški
žmonės, kad pildytųsi svajonės
ir visada būtų žmonių, kurie šalia, kad ir kas nutiktų, kuriais galima pasitikėti.

– Jeigu metų ratas pasisuktų atgal, ar ką nors keistumėte?
– Gal ir keisčiau, tačiau nei su

2021 m. Druskininkų savivaldybės vadovui R. Malinauskui įsimins įvairiais įvykiais/„Mano Druskininkai“ ir „Vilkės golfo klubo“ archyvo nuotraukos

Susitikime su dvasininkais – parapijų aktualijos ir
ateinančių metų planai
Trečiadienį Druskininkų sa-

kų Švč. M. Marijos Škaplierinės

vivaldybės meras Ričardas

parapijos klebonas Vaidas Vaiš-

Malinauskas, mero pavaduo-

vilas, Druskininkų Šv. apaštalo

tojas

Linas

Urmanavičius,

savivaldybės

administraci-

jos direktorė Vilma Jurgelevičienė, administracijos direktorės pavaduotoja Violeta
Grigorienė ir mero patarėjas
Simonas Kazakevičius susitiko su bendruomenės parapijų klebonais.

Druskininkų savivaldybės vadovai šv. Kalėdų išvakarėse susitiko su bendruomenės parapijų klebonais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Baltramiejaus parapijos klebonas Medardas Čeponis, Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų parapijos klebonas Paulius Marčiulionis, Liškiavos Švč.
Trejybės parapijos klebonas Vidmantas Striokas.
Susitikimo metu aptarti besi-

Gražių švenčių, gerų artėjan-

baigiantys metai ir ateinančiųjų

čių metų ir prasmingų darbų

planai, parapijų aktualijos, gra-

Druskininkų savivaldybės va-

žiausių metų švenčių reikšmė

dovams

bendruomenės žmonėms.

palinkėjo

Druskinin-
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Šventės laukimo prasmė: gera žmogui, kai jo širdyje Kalėdos
Kalendorius skaičiuoja paskutines metų savaites, vėl
įvertiname pragyventų metų
vertybes ir ruošiamės svarbiausioms metų šventėms
– Kūčioms ir šv. Kalėdoms.
Pats pasiruošimas Kalėdoms
yra savaime didelė šventė,
suburianti mus bendram tikslui ir veiksmui. Jeigu nelieka
laiko šeimos židiniui ir buvimui kartu, vadinasi, reikia iš
naujo sudėlioti prioritetus
– kokie yra mūsų gyvenimo
tikslai, pašaukimai.
Kalėdoms labai svarbi tyla.
Aplink dažnai būna daug
triukšmo. Ne tik išorinio, bet
ir vidinio: minčių, širdies sumaišties,
prieštaraujančių
troškimų, tuščių kalbų, televizijų šou ir nuolaidų prekėms... Norėdami išgirsti
Kalėdas, turime jų prasmės
ieškoti tyloje – tiek vidinėje,
tiek išorės.
Kūčios ir Šv. Kalėdos yra
krikščioniškos šventės, kai
džiaugiamės kūdikėlio Jėzaus gimimu, todėl jų šventimas susijęs su dvasinėmis
apeigomis ir ypatinga dvasine būsena.
„Kaip turėtume laukti ir sutikti Kūčias ir Šv. Kalėdas?
Kokią tikroji šių švenčių prasmė? Ko linkite Druskininkų
krašto žmonėms svarbiausiųjų metų švenčių proga?“,
– apie tai savo mintimis su
mūsų skaitytojais dalijasi
Druskininkų savivaldybės parapijų klebonai.

P.Marčiulionis: „Jėzus laukia, kad atvertume savo širdžių duris“

Vaidas Vaišvilas, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas:
„Mieli druskininkiečiai, nuoširdžiai sveikinu Jus, sulaukus Kristaus užgimimo! Evangelija pasakoja, kad piemenys skubėjo pamatyti, ką Angelas jiems apreiškė, ir
tapo kupini džiaugsmo. Skubėkime nusišypsoti kūdikėliui Jėzui, o Jo žvilgsnio ir šypsenos nušviesti, kad ir kokias sutemas širdyje išgyventume, neskubėkime išlipti iš gerų darbų valties. Visi kartu irkimės į gilumą, nes
malonė ir ramybė mums ateina iš To, kuris ieško mūsų
žvilgsnio ir šypsosi Betliejaus tyloje. Džiaugsmingų šv.
Kalėdų ir palaimintų Naujųjų 2022 Viešpaties metų!“

M.Čeponis: „Su didele pagarba ir dėkingumu prisiminkime Išganytojo atėjimą į šį pasaulį“

Medardas Čeponis, Druskininkų Ratnyčios Šv. Apaštalo
Baltramiejaus parapijos klebonas:
„Kiekvienų metų pabaigoje
mus aplanko didis Šv. Kalėdų
džiaugsmas, primenantis apie
Kristaus atėjimą į šį pasaulį. Į
šią šventę galima žiūrėti, kaip
į istorinį įvykį, būtent, kad Kristus daugiau kaip prieš du tūkstančius metų užgimė Betliejuje.
Visada buvo žmonių, neigiančių
Kristaus istoriškumą. Kurį laiką
ir mūsuose tokia hipotezė buvo
propaguojama, kaip paskutinis

mokslo žodis. Šiandien gi nė
vienas rimtas mokslininkas to
nebedrįsta teigti.
Paskutiniai mokslininkų tyrimai
pateikia tiek daug medžiagos,
kad abejojančiųjų Kristaus istoriškumu lieka vis mažiau. Apie
Kristų, kaip apie istorinį asmenį,
kalba ir Evangelijos, kurių autentiškumu nebeabejoja ne tik
dvasininkai, bet ir daug pasauliečių istorikų, kitų mokslininkų.
Nors Kristus gimė prieš du tūkstančius metų, tačiau pagarba ir
meilė Jam, Jo mokymui tik padidėjo. Tačiau Kristaus gimimas

yra žymiai daugiau – tai Išganytojo atėjimas, pakeitęs žmonijos
istorijos raidą.
Priėmęs žmogiškąją prigimtį Kristus tapo vienu iš mūsų.
Jis paskelbė, kad visi mes esame mylimi Dievo vaikai. Todėl
šis Šv. Kalėdų skelbiamos žinios džiaugsmas gali, ir turėtų,
visada būti mūsų širdyse. O tam
reikia visai nedaug – tik stengtis gyventi pagal Kristaus mokymą, kuris yra bendražmogiškų vertybių šaltinis. Kalbant
apie šio įvykio šventimą, vertėtų atkreipti dėmesį, kaip pakiliai
Kristaus atėjimas pagerbiamas
bažnyčiose. Niekada mūsų bažnyčiose nėra taip gražu ir linksma kaip kalėdiniu laikotarpiu.
Nuo Šv. Pranciškaus laikų, 13 a.
pr., bažnyčiose įrengiamos Kristaus gimimo prakartėlės, kuriose matome užgimusį Kūdikėlį, šalia jo – Mariją su Juozapu,
piemenėlius...
Ši prakartėlė – tai pavaizduotas biblinis įvykis, aiškiai ir suprantamai prabylantis ne tik į
mažų vaikų bet ir į mūsų širdis.
Gerai, kad seneliai, tėvai ateina prie jos su savo vaikučiais.
Tai padeda jiems labiau suprasti Dievo gerumą, meilę ir Jo artumą žmogui. Visi pastebime
su kokiu džiaugsmu, spindinčiomis ir giedromis akimis vaikai žvelgia į Prakartėlę. Šv. Kalėdų įvykis yra pagerbiamas ir
nepaprastai gražiomis giesmėmis. Kiek daug kalėdinėse giesmėse poezijos, kalbančios apie

dangaus priartėjimą prie žemės, Dievo gailestingumą, žmogaus gyvenimą Dievuje. Kalėdinės giesmės savo melodija ir
žodžiais daug ką pasako apie
mūsų būtį. Todėl mokėkime pasidžiaugti kalėdiniu laikotarpiu ir
atgaivinkime juo savo tikėjimą.
Ne vienas, nutolęs nuo tikėjimo, per Kalėdas, atėjęs į bažnyčią, išgirdęs vaikystėje girdėtas
giesmes, vėl pajunta Dievo artumą. Gražu, kad Šv. Kalėdos Lietuvoje yra šeimos šventė, kad
visi susirenkame prie vaišių stalo, bet būtų dar džiugiau kalėdiniu laikotarpiu visa šeima, kartu
su vaikais, ateitume į bažnyčią,
priimtume Viešpaties dovanas –
sakramentus. Visa tai mums padeda susitaikyti su Dievu ir pajusti šios šventės prasmę visa
savo būtimi. Gera žmogui, kai jo
širdyje Kalėdos.
Kiekvienas krikščionis turėtų stengtis geriau pažinti Kristų, labiau Jį pamilti, suvokti, kad
kartais gyvename ne visai taip,
kaip moko Evangelija. Kiekvieną dieną Kristus mumyse gali
mirti arba užgimti. Kiekvienas
mūsų ištartas gražus žodis, supratimo, atjautimo, meilės gestas, atleidimas, pagalba kitam
- dvasiškai ar materialiai, – tai
Kristaus meilė mūsų širdyje. Ir
jei jos buvo daug, mes šventėme savo širdyse Kalėdas. O jeigu tą dieną riejomės vieni su kitais, keikiamės, vienas kitam
bloga darome ir nedorai elgiamės, tada tą dieną mumyse
būna Didysis penktadienis.
Kalėdų šventėje turėtume prisiminti, kad žmogaus gyvenimo prasmė yra dvasios tobulinimas, nuskambėjęs Kristaus
paraginime: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“. (Mt 5,48) Kuo
dvasia tyresnė, turtingesnė, kuo
daugiau joje gražių dorybių, mažiau nuodėmių, purvo, silpnybių, kuo arčiau Kristaus esame,
tuo gražesnis ir prasmingesnis
yra mūsų gyvenimas. Mielieji,
su didele pagarba ir dėkingumu
prisiminkime Išganytojo atėjimą į šį pasaulį. Savo džiūgavimą ir dėkingumą per Kalėdas
išreiškiame giesmėmis, susitaikinimu ir gerais darbais. Ir visa

širdimi norėkime labiau priartėti prie užgimusio Kristaus ir Jo
Evangelijos“.
Paulius Marčiulionis, Leipalingio parapijos klebonas:
„Šv. Kalėdų prasmė – ne eglutės, ne lemputės, ne kalėdinės
dovanėlės, bet kaip evangelistas Jonas sako, Dievas tapo
Žmogumi, Žodis tapo Kūnu. Ateidamas, jis nori apsigyventi ne
knygose, ne lentynose, ne mūsų
zakristijose, bet mūsų protuose
ir mūsų širdyse.
Jeigu Dievas ateina į mūsų tarpą Eucharistijos pavidalu, Gyvybės Duona ar mūsų širdyse
yra stalas ant kurio tą Duoną
būtų galima padėti. Ar tas širdies stalas, ar ta širdies staltiesė švari, ar ant jos galima padėti Jėzų. O gal ant jos yra kokių
neaiškių purvų, teologiškai vadinamomis nuodėmėmis, nuoskaudomis, piktumais nesusipratimais, gal prieš priimant Jėzų
Eucharistijoje reikėtų išsiplauti
savo širdies stalo staltiesę, reikėtų prisiruošti ir atlikti išpažintį.
Reikia Kalėdoms pasiruošti. Adventas tam ir skirtas. Jeigu per šį visą bėgimą, skubėjimą lėkimą nepasiruošime, tai
Kalėdų rytą Evangelikos istorijos klausysimės kaip savo. Ypač
tos vietos – gimė tvartelyje –
nes mano namuose, mano širdyje, mano gyvenime nebuvo
Jam vietos. Turime dar porą dienų, kad taip neatsitiktų. O šiaip
jau turime visą gyvenimą.
Mano širdyje yra per daug manęs, manęs paties. Mano planų,
mano troškimų, mano vertinimų,
mano žinojimo, mano supratimo. Ir kaip ten tiek daug pilna
manęs, kurgi ten pasidės Jėzus, Marija ir Juozapas! Jėzus
sako: „Štai aš stoviu prie durų ir
beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o
jis su manimi“. Jėzus nori ateiti pas mus. Jis laukia mūsų apsisprendimų, laukia, kad atvertume savo širdžių duris. Jis per
prievartą neįsilaužia. Palaiminto
pasiruošimo! Prasmingų Kristaus Gimimo švenčių! Įsileiskime Jėzų!
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Kokias mokymo galimybes gali atverti Alytaus STEAM
atviros prieigos centras?
Gruodžio 14-ąją Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai, ugdymo įstaigų
vadovai, pavaduotojai, metodinių būrelių pirmininkai
išvyko į Alytų pasižvalgyti po neseniai duris atvėrusį
STEAM atviros prieigos centrą (Alytaus kolegijos padalinys). Mus labai šiltai priėmė ir
STEAM centro veiklą bei jos
atsiradimo istoriją pristatė
Alytaus kolegijos komanda:
direktorius Sigitas Naruševičius, šio centro vadovė Valė
Zdanavičienė, įsteigtų laboratorijų koordinatorės.
Vadovai ir pavaduotojai turėjo
progą susipažinti su įrengtomis
keturiomis moderniomis laboratorijomis: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, IT/robotikos, specializuota, regiono
poreikius atitinkančia maisto
technologijų, kulinarinio meno
ir sveikatinimo bei skaitmenine
FabLab erdve.

Visa tai – puiki galimybė mokiniams praktiškai susipažinti
su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais,
savarankiškai eksperimentuoti
ir kurti. Kaip sakė STEAM centro vadovė V. Zdanavičienė, čia
yra vieta, kurioje nuo darželio
iki universiteto bus formuojama
nauja inovacijų kultūra, populiarinamas mokslas, auginami būsimieji tyrėjai. Laboratorijose
mokiniai galės atlikti įvairius tiriamuosius projektus (numatytus bendrosiose ugdymo programose), kurti baigiamuosius
darbus.
STEAM prieigos centro galimybės yra milžiniškos. Manome, kad ir mokytojams, ir mokiniams jame bus įdomu bei
naudinga, esančios erdvės bus
išnaudotos tikrai produktyviai.
Druskininkų švietimo centro
informacija

Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai, ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, metodinių būrelių
pirmininkai turėjo galimybę susipažinti su neseniai duris atvėrusio STEAM atviros prieigos centro galimybėmis/Druskininkų švietimo
centro archyvo nuotraukos

Skiepytis sustiprinančiąja doze gyventojai kviečiami anksčiau

Druskininkiečiai vakcinacijos centre (Druskininkų švietimo centro patalpose, M. K.
Čiurlionio g. 80) gali pasiskiepyti kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 val. Dėl vakcinacijos kitu laiku kviečiame registruotis poliklinikoje/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Siekiant padidinti vakcinos
efektyvumą prieš naująją koronaviruso atmainą Omikron,
gyventojams skiepytis sustiprinančiąja doze nuo trečiadienio, gruodžio 22 dienos,
bus galima anksčiau – praė-

jus trims mėnesiams po pilnos vakcinacijos.
Gyventojai, kurie pasiskiepijo „Comirnaty“, „Spikevax“ arba
„Vaxzevria“ vakcinomis pagal
pilną skiepijimo schemą, praėjus 90 dienų, imuniteto sustiprinimui galės rinktis „Comirnaty“
arba „Spikevax“ vakciną. Revakcinacija „Spikevax“ vakcina
bus atliekama, suleidžiant pusę
įprastos šios vakcinos dozės.
„Janssen“ vakcina pasiskiepiję gyventojai po 90 dienų galės
rinktis „Comirnaty“ arba „Spikevax“ sustiprinančiąją dozę, arba
ne anksčiau kaip po 120 dienų
skiepytis antrąja „Janssen“ vakcinos doze.
Druskininkiečiai vakcinavimo
centre (Druskininkų švietimo
centro patalpose, M. K. Čiurlionio g. 80) gali pasiskiepyti kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14
val. Išankstinė registracija nėra

reikalinga, vykstant skiepytis, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Dėl
vakcinavimo kitu laiku reikėtų
kreiptis į polikliniką.
Druskininkų savivaldybė primena, kad gyventojai, turintys
negalią, iš anksto turi kreiptis į
savo apylinkės slaugytoją.
Retais atvejais, kai po pilnos
vakcinacijos žmogaus organizme nesusiformuoja antikūnai,
gauti sustiprinančiąją dozę leidžiama anksčiau, praėjus bent
28 dienoms po paskutinio skiepo. Tokiu atveju, ne anksčiau
kaip 28-tą dieną po pilnos vakcinacijos, gavus neigiamą antikūnų tyrimo rezultatą, gyventojas
turėtų kreiptis į šeimos gydytoją
ir gauti jo rekomendaciją, pateikiant įrašą e. sveikatoje, anksčiau pasiskiepyti sustiprinančiąja vakcinos doze.
Registruotis sustiprinančiajai

vakcinos dozei galima internetu
www.koronastop.lt arba Karštosios linijos trumpuoju numeriu
1808. Revakcinuotis taip pat galima pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose
gyventojai gauna šeimos medi-

cinos paslaugas. Norėdami su-

žinoti, ar jų asmens sveikatos
priežiūros įstaiga vykdo skiepijimą nuo COVID-19 ligos, gyventojai turėtų kreiptis į įstaigos registratūrą.

Kaip bus tvarkomos atliekos per šventes?

Atliekų surinkėjai dirba ir švenčių dienomis/ARATC archyvo nuotrauka

Šventiniu
laikotarpiu
atliekos bus surenkamos
ir išvežamos pagal grafiką,
o pakuočių – popieriaus,
plastiko, stiklo – atliekos
iš
bendrojo
naudojimo
konteinerių, esant poreikiui,
– ir dažniau.
Tam,
kad
konteinerių
ištuštinimas vyktų sklandžiai,
reikalingos ne tik atliekų
tvarkytojų, bet ir gyventojų

pastangos. Todėl prašome:
- neužstatyti automobiliais
konteinerių aikštelių, palikti
privažiavimą prie jų;
- pagal grafiką neištuštintus
individualius
konteinerius
palikti ištrauktus, kol pagerėjus
oro sąlygoms ir sutvarkius
privažiavimą, automobiliai galės
saugiai privažiuoti ir konteineriai
bus ištuštinti;
ištuštintus
individualius

konteinerius laikyti savo namų
valdose;
- nemesti didelių gabaritų ir
kitų atliekų prie konteinerių.
Rūšiavimo centrai, kuriuose
priimamos stambiosios ir kitos
atliekos, šventiniu laikotarpiu
dirbs įprasta tvarka. Jų nedarbo
dienos bus gruodžio 24-27 d.
ir sausio 1-3 d. (pirmadieniais
rūšiavimo centrai nedirba).
Gruodžio 23 d. ir gruodžio 31
d. rūšiavimo centrai dirbs viena
valanda trumpiau. Rūšiavimo
centrų kontaktus ir darbo laiką
rasite
https://www.aratc.lt/
kontaktai-rusiavimo-centrai-2/
Alytaus
regiono
atliekų
tvarkymo centras rūpinasi,
kad atliekos būtų tvarkomos
sklandžiai
ir
prašo
visų
supratingumo bei palaikymo,
užtikrinant
švarą
mūsų
aplinkoje.
Gražių ir jaukių švenčių!
ARATC informacija

Druskininkų savivaldybės informacija
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Du ryškiausi labdaros klubai – „Rotary“ ir „Lions“ –
susivienijo bendrai akcijai „Gerumas nepalauks“
– sako Druskininkų „Lions“ moterų klubo prezidentė Rūta Cikanavičienė. – Mūsų tikslas – padaryti žmonių gyvenimą malonesnį ir
padėti tiems, kuriems reikia pagalbos“.
„Visi sergantieji, vieniši ar likimo
smūgių palaužti žmnės, kuriems
reikia globos ir dėmesio, tikrai sulauks pagalbos ir paramos iš „Rotary“ ir „Lions“ klubų“, – patikino
Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas Modestas Vitkauskas.

Druskininkų globos ir slaugos namų gyventojus dovanomis nudžiugino Druskininkų „Rotary“ ir „Lions“ klubų nariai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Gruodžio 21-ąją prie Druskininkų globos ir slaugos namų
privažiavo dvi mašinos, pilnos dovanų. Ne, tai nebuvo
per anksti atskubėjęs Kalėdų Senelis. Dovanomis pasirūpino Druskininkų „Rotary“ ir
„Lions“ klubų nariai – bendraminčiai, kurie dalindamiesi savo įdirbiu bei gyvenimiška
patirtimi, suteikia socialinę bei
materialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams.
„Šiuo momentu senjorai gyvena
labai uždarą gyvenimą. Dėl besi-

tęsiančios COVID-19 pandemijos
jie negali bendrauti su išoriniu pasauliu. Todėl „Rotary“ ir „Lions“
klubų dėmesys jiems yra labai
svarbus,“ – sakė Druskininkų globos ir slaugos namų direktorė Birutė Salickienė.
Visų senjorų po eglute lauks asmeniška dovanėlė nuo „Lions“
klubo ir dovana nuo „Rotary“ klubo – šiuolaikinis televizorius.
Naudodamiesi internetu, senjorai
turės galimybę daryti pratimus,
išmėginti įvairias edukacines programas, naudoti televizorių meno,

muzikos terapijoms.
Kartu mes – didesnė jėga!
Lietuvos „Lions“ ir „Rotary“ klubai įsitikinę – kai susijungia rūpestingi žmonės, pasiraitoja rankoves ir imasi veiksmų, kad jų
bendruomenė taptų geresnė, tai
– nuostabu!
2021 metai klubams buvo ypatingi. Šiais metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp dviejų
stipriausių Lietuvos labdaros organizacijų – Lietuvos „Lions“ klubų asociacijos D-131 ir Lietuvos
Rotary International Apygardos

1462. Ši draugystė žada daug
prasmingų, gerų ir taip Lietuvai
reikalingų darbų. O juk „Rotary“ ir
„Lions“ yra didžiausios ir efektyviausios visuomeninės organizacijos pasaulyje!
Klubai vienija neabejingus žmones, tuos, kurie yra pasirengę panaudoti savo jėgas, sugebėjimus
ir patirtį, kad sukurtų ilgalaikius
pokyčius mūsų bendruomenėse.
Svarbūs ne pinigai, o žmonės!
„Ne viskas priklauso tik nuo pinigų. Šiuo metu žmonėms labiausiai trūksta bent lašelio gerumo,

Mieli draugai!
„Rotary“ ir „Lions“ klubai dėkoja visiems, kurie padeda, remia
mūsų projektus ir dalyvauja veikloje.
„Kalendorinių metų pabaiga yra
tik „Rotary“ ir „Lions“ metų vidurys. Iki mūsų metų pabaigos liko
dar šeši mėnesiai. Mes planuojame dirbti tiek pat daug, kaip ir per
ankstesnius šešis mėnesius“, –
žada abu „Rotary“ ir „Lions“ klubų prezidentai.
Sveikiname Jus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais
metais! Linkime, kad Naujieji
2022 metai būtų daug geresni nei
išeinantys. Tikime, kad Naujaisiais metais išsipildys visos Jūsų
svajonės, viltys ir norai! Bendromis pastangomis galime padaryti šį pasaulį malonesnį, kad jūsų ir
kitų žmonių gyvenimas taptų įdomesnis, šviesesnis bei prasmingesnis!
Parengta pagal „Rotary“ ir
„Lions“ informaciją
Užsakymo Nr. MDR-336-02
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Druskininkų „Bočius“ subūrė adventinė vakaronė
Vita Gimaitė
Gruodžio 14-ąją, Adventiniame vainike uždegę trečiąją (piemenų) žvakę, visi Druskininkų bendrijos „Bočiai“
meno kolektyvai pakvietė į
Viešojoje bibliotekoje organizuotą popietę ,,Šv. Kalėdų belaukiant“.
Advento laikas – susikaupimo
ir būsimo stebuklo laukimo metas, o laukti kartu visada prasmingiau. Žmogus, kaip ir medis,
šaknimis remiasi į žemę, o šakomis bando pasiekti dangų. Senieji papročiai, iš protėvių paveldėta prigimtis yra dirva, kurioje
auga mūsų sielos šaknys. Senoji kultūra suartina, sušildo šį
sunkų mums visiems metą.
„Amžinos tiesos mechaniškai nepersiduoda, kiekviename
laikmetyje jos turi gimti iš žmogaus vidaus“, – mokė filosofas
K. G. Jungas. Senolių išmintį, amžinąsias tiesas adventinių
budėjimų metu jau daug metų
puoselėja mokytoja, Driskininkų „Bočių“ pirmininkė Zita Joana Jančiauskienė.
„Visus savo dienynus perverčiau ir suskaičiavau 72 adventines vakarones. Ką perėmiau
iš savo mamelės, tą noriu palikti kitoms kartoms. Veisiejuose
surengtos 9 vakaronės, o nuo
2005-ųjų jau esu Druskininkuose. Pirmus 6 metus tekdavo surengti po 6 ar 8 renginius. Būdavome su viršinėmis skaromis,
labai senoviškai apsirėdydavome. Lankėmės mokyklose, darželiuose, kaimiškose bendruomenėse, ligoninėje, Slaugos
skyriuje, senelių, parapijos namuose, daug kartų – socialinių
paslaugų centre, dukart – Liškiavos parapijos namuose, pas
Alytaus moksleivius, Rumšiškėse, pas Kauno mokinius ir jų tėvelius, jau daug kartų – Druskininkų viešojoje bibliotekoje. O
vaikams rodėm Advento darbus: verpėme, lenkėme siūlus į
tolkas, vyrai vijo pančius, skaptavo klumpes“, – pasakojo „Bočių“ vadovė.
Ir šiemetinės vakaronės „dirigentė“ buvo mūsų Zita, kuri nurodė pereiti Jievaro tiltu, kad iš-

vaikytume piktąsias dvasias ir
net velnius. O kad visa pikta išnyktų, padėjo kartotinė „Lino
mūka“, daina- ratelis „Liepė apynys“ padėjo pasiruošti vakarojimui –,,burnely prausc, plaukus
šukuoc, rūteles skinc, vainikū
pinc“.
Pamiklinome protus, mindami mįsles, prisimindami patarles, patarimus. „Turgaus“ žaidime ieškojome tinkamo jaunikio,
o daina-užkalbėjimu „Tai genelio genumai“ prašėme, kad metai būtų geri ir taikūs. Pagarba
senoliams įprasminta dainoje
šokyje „Žiursteliai“ – mūsų Zitos
kūrinyje, kurį folkloro žinovai išgyrė, pamatę Naujojoje Vilnioje surengtoje advento vakaronėje (lapkričio mėn. viešėjome
Vilniaus „Bočių“ kvietimu). Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio išmokyta giesmė „Viešpaties palaima“ suteikė sakralumo,
tvirtumo. Giedojome kalėdines
giesmes, ėjome ratelius, tvirtindami amžiną gyvybės ratą.
Kad ir kur mes būtume, savyje nešamės visus metų laikus,
rėdos ratą, gamtos alsavimą
ir išgyvename giliai savo viduje. Advento laike lietuvių senosios tradicijos alsuoja per mus,
mūsų protėvių atodūsiais. Saulės sugrįžtuvių išvakarėse svarbu išlaukt ir pašventinti – buvimu su savais ir folkloru, kuris
mena pasaulio atsiradimą. Folkloras visais laikais buvo ir bus
lygus maldai.
Visą renginį papuošė „Bočių
kraitės“ trijų menininkių darbai
– parodėlė ,,Šv. Kalėdų belaukiant“. Kraitės vadovės Janinos
Klimienės darbus sunku suskaičiuoti: prakartėlė, angelai, eglutės, kalėdiniai vainikai, nykštukai, snaigės, dekoruoti langai,
stebuklingos kompozicijos, net
tigras, pasislėpęs stiklainyje ir
laukiantis savo grobio – 2022
metų (pagal kiniečių kalendorių).
Apžiūrėjome ir Danutės Petrauskienės kalėdinių atvirukų
galeriją, buvome nustebinti Irenos Jonaitienės darbų originalumu. Dar kartą įsitikinome – šv.
Kalėdos jau čia pat!

Druskininkų bendrijos „Bočiai“ meno kolektyvai pakvietė į Viešojoje bibliotekoje organizuotą popietę „,Šv. Kalėdų belaukiant“/Antano
Lankelio nuotrauka

Bendrovės „Oetiker Lietuva“ kolektyvas
pasiruošęs dovanoti gerumą kitiems

UAB „Oetiker Lietuva“ kolektyvas Druskininkų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje
esantiems senelius prieš šventes nudžiugino pačių dovanėlėmis/Asmeninio archyvo
nuotrauka

Regina Blažauskaitė
Jau keletą metų prieškalėdiniu laikotarpiui Druskininkuose veikiančios UAB „Oetiker
Lietuva“ kolektyvas susivienija geriems darbams – dalyvauja akcijoje „Pyragų diena“
ir aukoja pinigėlius sergantiems vaikučiams. Esame paaukoję lėšų ir kolegės dukrai,
kuriai reikėjo klausos aparato. Kai kolektyve atsirado
kolegų, sergančių rimtomis,
sunkiai pagydomomis ligomis, susitelkėme ir paaukojome pinigėlių jiems.
Šiais metais akcijos „Pyragų

diena“ iniciatorės R. Blažauskaitė ir L. Vievesienė vėl paragino kolegas atsinešti savo
pagamintą skanumyną, o neatsinešusieji buvo prašomi paaukoti pinigėlių. Visi žinojo – aukosime Druskininkų medicininės
slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje gulintiems ligoniams.
Kodėl jiems? Visuomet labai
gaila senelių, kurių niekas nelanko, kurie šventes sutinka
ne artimųjų rate, kuriems šalia
esantys svetimi žmonės tampa tarsi savais. Taigi pernai paskambinome į Druskininkų slaugos ir palaikomojo gydymo
skyrių ir pasiūlėme senoliams

vaišių – vaisių ir saldumynų,
kurie buvo padalinti seneliams
šventinei vakarienei
Šiemet, pasitarę su kolegomis
bei Druskininkų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja V. Kašėtiene, nusprendėme aplankyti senelius dar kartą.
Iš anksto išsiaiškinome, kada
ir kuo galime juos pradžiuginti.
Šiuo metu skyriuje yra 35 ligoniai. Nupirkome vaisių, spurgų,
sulčių, geriamo jogurto... Kolegos prirašė daug palinkėjimų,
kuriuos taip pat perdavėme.
Vaisiai, saldumynai daugumai
iš mūsų – taip įprasta ir kasdieniška, todėl dažniausiai ir nesusimąstome, kad yra tokių, kurie
jų stokoja. O ir artimųjų ne visi
turi, todėl belieka laukti, kad gal
kažkas prisimins ir pasidalins
šventine vakariene.
Labai noriu pasidžiaugti, kad
UAB „Oetiker Lietuva“ kolektyvas nestokoja gerumo, atjautos,
supratimo, nuoširdumo ir žmogiškumo.
Darykime gerus darbus, nors
ir mažus, bet labai reikšmingus
tiems, kas jų laukia!

Savivaldybės lėšomis sunkiau gyvenančių
druskininkiečių namuose įrengti dūmų detektoriai

Butuose, individualiuose namuose ar sodo
nameliuose privaloma įrengti autonominius
dūmų detektorius/Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka

Šaltojo sezono pradžioje Druskininkų savivaldybės
lėšomis sunkiau gyvenančių druskininkiečių namuose
mieste ir seniūnijose įrengta
30 autonominių dūmų detektorių, padėsiančių užtikrinti gyventojų saugumą gaisro
atveju.

Druskininkų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos
pareigūnai kartu su Druskininkų
savivaldybės specialistu, atsakingu už civilinę saugą ir Socialinės paramos skyriaus darbuotojais atrinko vienišus, senyvo
amžiaus, neįgalius, turinčius
specialių poreikių ir gyvenančius riziką keliančiuose individualiuose
gyvenamuosiuose
būstuose asmenis, kurių namuose buvo sumontuoti dūmų
detektoriai.
Druskininkų
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnai
patarė kaip apsaugoti save ir artimuosius nuo gaisro, kaip elgtis
gaisro atveju, atkreipė dėmesį į

didžiausius rizikos veiksnius gyvenamame būste.
Primename, kad butuose, individualiuose namuose ar sodo
nameliuose privalo būti įrengti
autonominiai dūmų detektoriai.
Dūmų detektoriaus veikimo
principas – reaguoti į dūmus ir
degimo proceso metu susidariusias dujas bei ankstyvojoje gaisro fazėje duoti žmonėms
aiškų signalą apie gaisro pavojų. Triukšmas pažadina net miegančiuosius ir leidžia žmonėms
išsigelbėti patiems bei išsaugoti savo turtą.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Druskininkų vaikams ir jaunimui – nemokamos slidinėjimo
pamokos „Snow Arenoje“

Žiemos pramogų komplekse
„Snow Arena“ ne tik pramogaujama ir sportuojama. Čia
vyksta ir pamokos. Jų metu
slidinėti mokosi visų Druskininkų savivaldybės mokyklų
antrokai, bendruomenių jaunimas, specialiųjų poreikių
turintys asmenys.
„Gyvenant savivaldybėje, kurioje veikia toks objektas, kaip
„Snow Arena“, ko gero, privalu
mokėti slidinėti. Džiaugiamės,
kad į tokias pamokas galime pakviesti savo bendruomenės narius“, – sakė „Snow Arena“ vadovas Aivaras Kadziauskas.
Nemokamos slidinėjimo pamokos antrų klasių moksleiviams, kaimo bendruomenių
jaunimui iki 29 metų kartą per
mėnesį rengiamos, Druskininkų sveikatinimo centrui „Aqua“
įgyvendinant Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos finansuojamą projektą „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimas įtraukiant juos į slidinėjimo veiklas“.
Projektas vykdomas jau antrus metus. Už jo lėšas įsigyta slidinėjimo veikloms būtinos
įrangos ir sniego dangos paruošimo traktorius, kuris leidžia užtikrinti itin kokybišką ir
lygų trasos paruošimą, kas yra
itin svarbu pradedantiems slidininkams. Mokymo ir visas kitas
veiklas organizuoja „Snow Arena“ komanda.
Projekto dalyviai gali pasirinkti mokytis čiuožti slidėmis arba
snieglentėmis, kurios yra labai
populiarios. Padedant profesionaliems instruktoriams, slidinėjimo įgūdžių įgyja, šios sporto šakos malonumą pajaučia ir
vaikai, ir specialiųjų poreikių turintys suaugusieji.
„Bendrijos vardu nuoširdžiai
dėkoju visam „Snow Arena“ kolektyvui už nuoširdumą, šiltą
priėmimą, dėmesingumą, atsakingumą. Jūsų rūpestis ir pagalba neįgaliam asmeniui padeda pasitikėti savo jėgomis,
pažvelgti į pasaulį kitomis akimis, pamatyti daug gražių dalykų, nes jis yra ne vienas, matomas, svarbus ir kažkam rūpi.
Džiaugiuosi, jog atsirado tokia

idėja, mus pastebėjo, pakvietė ir dabar – tik pirmyn. Kartu
džiaugiuosi, kad bendrijos nariai yra aktyvūs ir mielai naudojasi šia paslauga“, – tokiu gražiu
atsiliepimu apie „Snow Arena“
iniciatyvą pasidalijo Sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ pirmininkė Loreta Sadauskienė.
Specialiųjų poreikių turinčių
asmenų įtraukimas į aktyvią veiklą yra vienas iš „Snow Arena“,
kuri yra visiškai pritaikyta negalią turintiems asmenims, tikslų.
„Labai norime, kad kuo daugiau vaikų, jaunimo iš įvairių socialinių ir amžiaus grupių
dalyvautų sportinėje veikloje,
bendrautų vieni su kitais, pajustų judėjimo bei buvimo kartu malonumą ir naudą“, – kalbėjo A. Kadziauskas.
Jis neabejoja, kad labai svarbu sudominti ir vaikus, ir suaugusiuosius įvairiomis sporto šakomis, skatinti daugiau judėti.
Tai gerina fizinę bei emocinę savijautą, padeda mažinti socialinę atskirtį tarp žmonių, didina jų
motyvaciją sportuoti ir siekti rezultatų.
„Snow Arenoje“ jau devintus
metus organizuojama įvairi fizinį aktyvumą skatinanti veikla –
varžybos, renginiai, treniruotės, stovyklos. Įgyvendinant
Druskininkų savivaldybės finansuojamą projektą, šeštų klasių
mokiniams „Snow Arenoje“ vedamos fizinio ugdymo pamokos, kurių metu jie mokosi taisyklingai slidinėti.
Pastebėta, kad daugelis moksleivių, pradėję sportuoti, atranda motyvacijos tęsti šią veiklą,
ima treniruotis papildomai, siekia rezultatų, dalyvauja varžybose.
„Džiaugiamės, kad tokias iniciatyvas palaiko ir remia Druskininkų savivaldybė, siekianti,
kad būtų sudarytos kuo įvairesnės galimybės vaikų ir jaunimo
užimtumui bei visokeriopai skatinanti fizinį aktyvumą“, – sakė
„Snow Arena“ vadovas A. Kadziauskas.
„Snow Arena“ informacija

Žiemos pramogų komplekse „Snow Arena“ ne tik pramogaujama ir sportuojama. Čia vyksta ir pamokos./ „Snow Arena“ archyvo
nuotraukos
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NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTĖ TIK VAIKAMS „STEBUKLŲ ŠALYJE“ –
ATSKIROJE SALĖJE „NERIS“
(„GRAND SPA LIETUVA“ KOMPLEKSE)

RENGINIAI
Gruodžio 29 d. 16 val.
Viešosios bibliotekos Viečiūnų
padalinyje
(Viečiūnai,
Jaunystės g. 6 A) – popietė
„Kalėdų senelio laiškai dideliems ir mažiems“

Nuotaikinga muzikinė programa su animatoriais, kūrybiškos rungtynės, svajonių lipdymas, šventiniai užkandžiai,
Naujametinio stebuklo belaukiant!
Kviečiame į šventę visus Druskininkuose esančius vaikučius!
Kaina vaikui (4-13 m.) – 80,00 Eur.
Tik su galimybių pasu/ES sertifikatu!
Rezervuoti tel. +370 (313) 51 200
arba el.p. reservation@grandspa.lt

Gruodžio 30 d. 17.17 val.
Amatų centre „Menų kalvė“
(M. K. Čiurlionio g. 27) –
druskininkiečių
menininkų
kūrybos paroda „Pokalbiai“.
Atidarymas rengiamas, laikantis COVID-19 reikalavimų,
būtinas Galimybių pasas.
Gruodžio 24 d. 13-16 val.,
25 d. 15-18 val., 26 d. 1316 val., sausio 1, 2 d. 1518 val. Pramogų aikštėje –
pokalbiai ir žaidimai Senelio
Kalėdos rezidencijoje, Kalėdų
dirbtuvėlės
Gruodžio 26 d. 12 val. – ekskursija „M. K. Čiurlionis Druskininkuose – nauju žvilgsniu“
su gide Lilijana Stepanoviene.
Trukmė 1-1,5 val. Kaina asmeniui – 10 Eur. Registracija
tel. +370 686 36639

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,
tel. 8 641 27721

Gruodžio 26, 28, 29,
31 d. 14 val. Šventinis
pasivaikščiojimas
su
menotyrininke
Aušra
Česnulevičiene
„Ką
atnešdavo
Čiurlioniukams
baltasis Angelas?“. Kaina
– 5 Eur asmeniui (vaikams
nemokama). Registracija tel.
+370 686 45528
Gruodžio 31 d. 00.15 val.
Pramogų aikštėje (Vilniaus al.
24) – Šventiniai fejerverkai

PARODOS
Skandinaviško kapitalo investuotojas geriausiomis kainomis
superka miškus!
Taip pat superkami ir kitos paskirties žemės sklypai!
Tel. +370 609 86656
AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir
techninis aptarnavimas, autodetalės.
Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu –
10 % nuolaida darbams ir detalėms!
Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988

Transporto įmonei UAB „Transdina“ reikalingas
tolimųjų reisų vairuotojas („CE kategorija“).
Reisai: Lietuva – Lenkija – Lietuva.
Tel. 8 686 56366 ir 8 656 29324

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojamsekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).
Kontaktinis tel. +370 654 22201
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose.
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų
įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.
Tel. +370 618 61620

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Pilna profesionali burnos higiena su
AIR-FLOW technologija
TIK 44 € vietoje 50 €!
Į kainą jau įskaičiuotos papildomos apsaugos
priemonės, laikantis COVID-19 prevencijos
KOKYBIŠKAI RĖMINAME PAVEIKSLUS, NUOTRAUKAS,
PIEŠINIUS, DIPLOMUS, ATVIRUKUS, MEDALIUS, SUVENYRUS
IR KITUS ŠIRDŽIAI MIELUS DAIKTUS.
Iškirpk šį skelbimą, atsinešk jį į Deivido
rėminimo dirbtuves ir gauk 10 proc.
nuolaidą rėminimo paslaugoms (nuolaidos
nesumuojamos).
Vieta: Amatų centras „Menų kalvė“,
Čiurlionio g. 27, Druskininkai
Tel. 8 699 89857

Specialus pasiūlymas galioja
nuo 2021-12-31 iki 2022-03-06 d.
Paskubėkite!
Registruokitės vizitui jau dabar!

Mob. +370 687 93 397
„Grand SPA Lietuva“ Odontologijos klinika
V. Kudirkos g. 45, Druskininkai

Iki sausio 10 d. Druskininkų
savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
veiks tautodailininkės Daivos
Stoncelienės kūrybos darbų
paroda „Mano sielos skrynia“
Iki gruodžio 31 d. Viečiūnų
bendruomenės centre veiks
Deivido Sinkevičiaus grafikos
darbų paroda
Iki 2022 m. sausio 31 d.
Druskininkų miesto muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 59) veiks
Gintaro Kraujelio tapybos
paroda „Keršografija“
Iki 2022 sausio mėn. 30 d.
K. Jonyno galerijoje (Turistų
g. 9, Druskininkai) ir M. K.
Čiurlionio namuose-muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai) veiks Respublikinė
paroda „Gobelenas vakar ir
rytoj“

„The house“

Ieško virėjų į savo
komandą.
Adresas –
M. K. Čiurlionio g.61
Tel. pasiteirauti –
8 605 31059
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Užuojautos

PRO MEMORIA

Gydytoja Rožė Lenkutienė
(1936-01-06 – 2021-12-15)

Praėjusią savaitę mus paliko buvusi kolegė, gydytoja anesteziologė Rožė Lenkutienė.
Atvykusi su savo vyru, mūsų ilgamečiu kolega Antanu Ramučiu Lenkučiu, nuo 1971-ųjų Druskininkų ligoninėje ji dažnai būdavo vienintelė anesteziologė ir reanimatologė Druskininkuose.
Gydytojai anesteziologai dažnai tartum lieka darbų šešėlyje,
nors iš tiesų būtent jie nulemia chirurginės veiklos progresą
ir sėkmę.
Dirbdami Druskininkų ligoninėje, Antanas ir Rožė Lenkučiai
užaugino sūnus – Vytą ir Tadą. Pastarasis taip pat pasirinko
šiuolaikinės anesteziologijos profesiją.
Pavyzdinga medikų šeima visą laiką išlaikė ir stiprino profesinį gydytojų specialistų autoritetą. Akademiškumo išlaikymas,
profesionalumas ir ramybė darbe žavėjo visą ligoninės kolektyvą. Tiek gydytoja Rožė, tiek jos vyras Antanas, kartu ir jaunesni kolegos iniciatyviai įsitraukė į profesines anesteziologų

bei chirurgijos draugijas.
Reikia prisiminti, kad kolegės Rožės darbe turimos priemonės, anesteziologinė aparatūra tuo laiku toli gražu neprilygo šiuolaikinėms priemonėms, kompiuterizuotai technikai.
Visi tebesižavime kolegės kantrybe ir atkaklumu, atsidavimo pacientams pavyzdžiu ir pilietiškumo
pamokomis anuo mūsų tėvynei sunkesniu laikotarpiu, istorinio lūžio metais bei laisvos Lietuvos atstatymo laikotarpiu.
Anesteziologinė tarnyba sustiprėjo, ligoninėje buvo įsteigtas šiuolaikinis Intensyvios terapijos ir reanimacijos skyrius.
Pakankamai sustiprėjus minėtoms tarnyboms, 2009-ųjų rudenį išlydėjome kolegę į užtarnautą poilsį, ir ji galėjo daugiau atsidėti šeimos rūpesčiams, vidiniam susikaupimui. Pagal šeimos tradiciją aktyviai lankė bažnyčią, buvo atsidėjusi Maldos grupei, giedojo bažnyčios chore, šiltai bendravo su artimaisiais žmonėmis.
Keitėsi laikas, 2012-aisiais mūsų kolega, chirurgas, gydytojos Rožės vyras Antanas Ramutis sustabdė savo profesinę veiklą. Atrodo, ko betrūktų tai darniai šeimai? Tačiau netikėta netektis prislėgė kolegės Rožės būtį – tais metais jos vyras, mūsų kolega Antanas Ramutis išėjo į pirmųjų vasaros dienų amžinybę...
Stipri asmenybė, gydytoja Rožė nepalūžo, tęsė savo pradėtą kasdienės buities veiklą. Daugiau
bendravo su sūnų šeimomis, anūkais.
Likimas siuntė išbandymus ir vėliau. 2016-ais mirė vyresnysis Lenkučių sūnus Vytas. Mūsų užuojauta gal tik šiek tiek palaikė buvusią kolegę, gydytoją anesteziologę Rožę Lenkutienę. Gal daugiau ją stiprino šeimos narių parama ir besitęsiantis bendravimas.
Mums vis dažniau atrodo, kad, pasinėrę į darbų reformas, darbovietės uždavinius ir „kompiuterizacijas – skaitmenizacijas“, per mažai bendravome toliau plaukiančiuose metuose. Subuitėjame, sumodernėjame, atitolome pavienėms progoms...
Ir štai vėl tiesioginio bendravimo galimybės netektis. Šeimos nariams – artimiausio žmogaus – mamos, močiutės – netektis. Vėl pagalvojam, kad galėjome būti dėmesingesni vienas kitam, savo artimiesiems ne vien darbuose, bet ir kasdieniame gyvenime.
Juk tiek daug gyvenimiškų pamokų esame iš jos gavę! Visų pirma – atsidavimo darbui ir mūsų
bendruomenei, ištikimybės šeimai, jos darnai...
Išsiskyrimo skausmo dienomis, mirus Rožei Lenkutienei, užjaučiame jos sūnaus, kolegos Tado
šeimą, artimuosius ir visus, pažinojusius vieną iš šilčiausių ir pavyzdingiausių žmonių. Tepriartina
ji mus prie Šventumo idealų!
Druskininkų ligoninės darbuotojų, gydytojų, chirurgų, viso ligoninės personalo,
Gydytojų sąjungos narių vardu, kolega Kazys Barniškis

Leipalingio miestelyje,
Druskininkų sav.,
Veisiejų g. parduodamas gyvenamasis
namas (72 kv. m) su
ūkiniais pastatais ir
8,4 arų sklypu

Tel. 8 616 48116
Centrui „Dainava“
reikalingas
masažuotojas (-a)
nuolatiniam darbui.
Informacija tel.
8 313 59103

Dainavos žynys Būrimai telefonu
Tel. 8 608 33221

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės ima ir palieka,
tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyva išlieka.
Mirus Antanui Jatkevičiui, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmonai Danatai, sūnui Antanui ir artimiesiems.
DNSB „Saulutė“ gyventojai
... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast. (Just. Marcinkevičius)
Mirus buvusiai mūsų kolegei, gydytojai anesteziologei Rožei
Lenkutienei, užjaučiame sūnų Tadą ir visus artimuosius.
Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus
ir operacinės kolektyvai
Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas, manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)
Dėl Antano Jatkevičiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame
žmoną Danatą, sūnų Antaną ir visus artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“
Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės...
Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus kaip visata... (Just. Marcinkevičius)
Mirus Antanui Jatkevičiui,
nuoširdžiai užjaučiame Jo šeimą.
Buvę maisto prekių parduotuvių susivienijimo kolegos
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Remigijų Lyniką,
mirus mylimai Mamai.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.
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
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Kvalifikuoti statybininkai
atlieka visus vidaus ir
išorės apdailos darbus.
Tel. 8 631 76783
PAVEŽĖJAI
DRUSKININKUOSE
OPTI
Tel. 8 686 86868

Parduodame kiaulienos
skerdieną puselėmis –
lietuvišką, svilintą, kaina –
2,65 Eur/kg, puselė sveria
apie 50-60 kg. Lenkiška
kaina – 2,40 Eur/kg.
Tel. 8 607 12690

Brangiausiai perkame
dirbamą arba apleistą
žemę Druskininkų, Lazdijų,
Varėnos savivaldybėse.
Galime nupirkti skubiai.
Tel. 8-676-26009

Elektrinių, benzininių
įrankių ir variklių remontas
Druskininkuose.
Tel. 8 693 36442,
Mindaugas

Parduodamos arba nuomojamos požeminės
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,
Gardino g. 56A name.
Nuo 2022 m. brangs. Liko 3 vietos!
Tel. 8 677 72510

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems
darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
Brangiai perka senus gintaro
karolius, gabalus, sages,
pakabukus.
Tel. 8 674 61 640
Giluminis cheminis minkštų
baldų ir kilimų valymas Jūsų
namuose.
Tel. 8 615 77277

PERKAME

Miškas, mediena, malkos.
Druskininkų sav. pristatome
nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai, turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės
reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +37061630901
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai
Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvarkome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Perku vienkiemį miške ar prie vandens
su daugiau žemės. Tel. 8 611 01110

Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444
Reikalingi tarptautinių
reisų vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ kategoriją.
Savaitės trukmės
reisai.
Tel. +370 654 22201

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
Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys.

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

nederlingas medžiais ir
krūmais apaugusias žemės
ūkio paskirties žemes.
Tel. 8 603 30577

Konditerijos įmonei
reikalinga konditerėkepėja (-as) ir šakočių
kepėjai (-os).
Neturinčius patirties
apmokysime vietoje.
Tel. 8 686 43950

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai,
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600
Eur . Tel. +37061630901
Meistro į namus paslauga – Druskininkuose.
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų
grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

•
•
•
•
•

Metalo smėliavimas
Medienos smėliavimas
Namų smėliavimas
Ratlankių smėliavimas
Miltelinis dažymas

Tel. +37062556355

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti
į vietą.
Tel. +370 687 93693
Brangiai perku pjautą
medieną: lentas, tašus
(bruselius), gegnes.
Tel. 8 602 28830
PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Kondicionierių, šilumos
siurblių:
oras-oras, oras-vanduo,
saulės elektrinių
pardavimas, montavimas, konsultacija,
valstybės kompensacija.
Tel. 8 600 23832
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): 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“, „Pamesta“, „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

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai

Nekilnojamas turtas
Skubiai parduodamas 72 kv.
m namas 7, 13 arų sklype Leipalingio miestelyje. Yra 15 kv.
m ūkinės patalpos. Kaina – 16
000 Eur, kartu galima pirkti šalia
esantį mūrinį pastatą su 1, 19
arų sklypeliu. Kaina – 4 500 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodamas 6, 59 arų sklypas su pamatais ir namelio rekonstrukcijos projektu Paparčio
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kaina – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 78, 92 kv. m nebaigtas statyti namas (statybos
pradžia – 2018 m.) su 6, 27 arų
sklypu Paparčio 15-ojoje g. 1,
Viečiūnuose. Kaina – 25 000
Eur. Tel. 8 687 37575
Viečiūnuose parduodamas 22
arų namų valdos sklypas, naujoje namų gyvenvietėje. Tel. 8
624 69222

Perka nekilnojamąjį turtą
Ieškomas pirkti 1-3 kambarių
butas Druskininkų mieste. Tel.
+370 624 24000
Pirkčiau garažą, domina įvairūs
variantai, gali būti didesnės kvadratūros, tel. +370 624 24000
Ieškomas pirkti sodo sklypas
šalia Druskininkų ir garažas
Baltašiškėje. Gali būti apleistas.
Tel. +370 628 75156

Eur, daug privalumų, visi varomi
ratai (4x4). Dovanų – 4 vasarinės padangos. Tel. 8 626 79757
„Audi A6“, 2001 m., variklis – 1,
9 l, 96 kW, kaina – derinama.
Tel. 8 650 48730
„Audi 80“: 1988 m., 1,8 l, pilka
spalva, benzinas, galiojanti TA.
Tel. 8 672 18787

Nuoma
Prie „Eglės sanatorijos“ nuomojamas sodo namelis. 1 aukštas
– 100 Eur, 2 aukštas – 80 Eur.
Tel. 8 675 61036
Nuomoju 1 kambario butą: 16
kv. m, 1 aukštas ir 2 kambarių
butą, 33 kv. m, 2 aukštas, visi
patogumai ir buitinė technika.
Tel. 8 609 28835
Išnuomojamas 2 kambarių butas Druskininkų g. su buitine
technika ir baldais, indais. Kaina
– 300 Eur ir komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 56646
Išnuomojamas dviejų kambarių
butas Merkinės gatvėje ilgam
laikui. Tel. 8 614 06001

Išsinuomotų
Ilgam laikui ieškomas 2-3 kambarių butas nuomai netoli centro. Tel. +370 628 75156

Įvairūs daiktai

II-ojo „Golf“ variklis su pavarų
dėže, priekiniai amortizatoriai
su spyruoklėmis, labai geros
būklės. Tel. 8 688 24300

Elektrinė
siuvimo
mašina
„Singer“ (brazilų gamybos),
moteriški nauji kailiniai, 7 pavarų moteriškas norvegiškas
dviratis, rusiška sulankstoma
lovelė, pakabinami šviestuvai.
Tel. 8 630 87652

Parduoda „Citroen 5“, 2001 m.,
pilka spalva, benzinas, 1,8 l, TA
– iki 2022 birželio mėn. Kaina –
1000 Eur. Tel. 8 615 85383

Parduodu mažai naudotą, geros būklės elektrinį bėgimo takelį „iWalk“. Kaina – 380 Eur.
Tel. 8 616 47585

„SUBARU Justy“, 2007-08 m.,
129 000 km, TA iki 2022-12, 1, 3
l benzinas, 69 kW, kaina – 2600

Pigiai parduodu naujas knygas. Kaina – nuo 2 Eur.
Tel. 8 682 40545

Transporto priemonės
ir jų dalys

Parduodamos špižinės krosnies durelės su pelenine. Kaina
– 15 Eur, savadarbė centrinio
šildymo krosnis, nauja, galima
panaudoti kaip viryklę, kaina
– 180 Eur, II-ojo „Golf“ variklis su pavarų dėže, labai geros būklės. Tel. 8 (313) 54697,
8 688 24300
TV priedėliai „TV STAR“ ir „ENTELLBOX“ (užlenkiamas) – nuo
15 Eur, TV sieninis laikiklis – 4
Eur, kineskopinių TV „Panasonic“ ir „Samsung“ distanciniai
pulteliai nuo 3 Eur, „Scart“ laidai
– nuo 2 Eur, šaldytuvas „Gorenje“ dalimis. Aštuoniakampis
kavos staliukas (keramikinis
plytelių paviršius, aukštis – 55
cm, plotis – 100 cm, kaina – 25
Eur) ir vaikiškas maniežas – 30
Eur, pakabinami šviestuvai nuo
5 Eur, seno modelio „Nokia“
įkroviklis ir ausinukės po 2 Eur,
diagnostinės juostelės gliukozei
nustatyti. Tel. 8 686 43600

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos. Druskininkų sav. pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Parduodu kviečius, traiškytus
kviečius, avižas, rugius, vikius,
šiaudus ritiniais. Tel 8 616 11588

Tel. 8 679 70312

Dovanoja
Dovanojamos meilios, gražios 4
mėn. katytės. Tel. 8 638 70199

Reikalinga
3 metų berniukui 1-2 k. per savaitę (kelioms valandoms), ligos
atveju – pilną darbo dieną ieškome auklės. Nuo 16 val. kreiptis tel. 8 675 00095
Reikalingas apdailininkas vidaus ir išorės darbams atlikti.

Kita
Gal kas mezgimo mašina numegztų megztinį aukštu kaklu (golfą) iš mano siūlų?
Tel. 8 673 33314

Superkame benzininius automobilius
geriausia kaina.
Tel. 8 648 18 770
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1 m 50 cm, centrinis katilas, kaina –
180 Eur, vyriškas dviratis su bėgiais, kaina – 50 Eur. Tel. 8 616 48116

PERKAME

įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Žemės ūkio produkcija
Parduoda grynaveislį Sufolko
veislės aviną, triušius – vokiečių dėmėtieji milžinai. Tel. 8 672
49828
Parduodu: bulves, ž. kviečius,
rugius, avižas ir šieną rulonais.
Tel. 8 699 18639

Pasinerkite į įkvepiantį
garsų pasaulį ir
išgirskite muziką, kuri
išlaisvina!
Muziką, kurioje gilūs džiazo
garsai ir ritmas susijungia su
lyriškumu, apipintu POP muzikos
posūkiais. Michael Jackson –
„BAD“ versija trims akordeonams
pažadins ambicijas ir troškimus,
o jautri, įtraukianti Junchi Deng‘o
muzikinė harmonija kūrinyje „Sail“
nukels į grėsmingos jūros pažintį
šalto rytmečio laiku.
„Sounds of feeling“ trio –
užgimęs artimų draugų noras
netradiciniams
muzikos
atradimams, eksperimentams ir
kūrybinių minčių išlaisvėjimui.
Atlikėjų ekspresyvumas ir laisvės
pojūtis scenoje leis išgyventi
įvairiausias emocines būsenas,
bei pajusti atlikėjų energiją ir
meilę muzikai.
„Sounds of feeling“ gruodžio
29 dieną, 19val. Jūsų lauks
Druskininkų jaunimo užimtumo
centre.
Bilieto kaina – 6 Eur, vaikams
iki 6 metų – nemokamai! Bilietus
platina kakava.lt
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale
wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!
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