
Mūsų miestui po 8 metų per-
traukos 2022-2023m. sezo-
ne Regionų krepšinio lygo-
je atstovauja nauja komanda 
„Druskininkai“. Po sėkmingo 
pasirodymo Druskininkuose 
surengtose Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, kai drus-
kininkiečiai iškovojo pirmąją 
vietą, sėkmingai pasirodžiu-
sius krepšininkus komandoje 
išlaikyti nusprendė vietiniai 
krepšinio entuziastai. Naujai 
susikūrusi krepšinio koman-
da Druskininkų miestui atsto-
vaus Regionų krepšinio lygos 
B divizione.

Tolesnė komandos vizija 
– nuolat dalyvauti Lietuvos 
krepšinio lygose, siekti aukš-
čiausių rezultatų, populiarin-
ti krepšinio tradicijas savo 
mieste ir visoje Lietuvoje bei 
garsinant Druskininkų vardą.

Apie naująją komandą, žai-
dėjus, pirmąsias patirtis ir 
ateities planus kalbėjomės 
su vyriausiuoju treneriu Man-
tu Kibilžiu.

– Druskininkuose vėl yra 
krepšinio komanda, kuri šaly-

je garsins kurorto vardą. Kam 
kilo mintis suburti tokią ko-
mandą? 

– Mintis apie Druskininkų 
miesto krepšinio komandą vie-
tinių entuziastų galvose kirbėjo 
jau senai. Paskutinį kartą Drus-
kininkuose krepšinio komanda 
buvo prieš aštuonerius metus, 
kai tuometė komanda, pava-

dinta „Citus“, atstovavo miestui 
Regionų krepšinio lygoje. Nuo 
to laiko tarp vietinių sportininkų 
dažnai buvo galima išgirsti pa-
mąstymų apie miesto krepšinio 
komandos atgaivinimą, tačiau 
lemtingas ir komandos kūrimą 
paskatinęs įvykis buvo šią va-
sarą Druskininkuose sureng-
tos Pasaulio lietuvių sporto žai-

dynės. Įveikę visus atstovus iš 
skirtingų pasaulio šalių bei užė-
mę pirmąją vietą vyrų 5x5 žai-
dynių kategorijoje, nusprendė-
me išlaikyti suburtą komandą 
bei toliau atstovauti savo mies-
tui, prisijungiant prie Regionų 
krepšinio lygos B diviziono. 
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Druskininkai sugrįžta į Lietuvos krepšinio 
žemėlapį – kurorto vardą garsins 

komanda „Druskininkai“

2022-2023 m. sezone Regionų krepšinio lygoje atstovauja nauja komanda „Druskininkai“ / Komandos „Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais žemės sklypą, kurio apaugęs 
plotas bent 1 hektaras. Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

nukelta į 5 psl.

Daugiasluoksnis 
vamzDis  
PiPelife

-2
5%

lazeriniai 
matuokliai 
KaPro

0,89/m

Diametras: 18 mm.

Akcija galioja: 2022.11.03-2022.11.30

Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333

www.lankava.lt

Kviečiame  
kurti Kalėdinių  
eglučių parką

3 psl.
Verslus Dzūkijos 

jaunimas 
Druskininkuose pristatė  

savo originalias idėjas

4 psl.
„Saulės“ mokykloje – 
Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos minėjimas

8 psl.
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Lietuvos prabavimo rūmų vadovai padėkojo  

už palaikymą ir bendradarbiavimą

Anapilin išėjusiems 
iškiliems druskininkiečiams 

– atminimo ugnelės

Lietuvos kariuomenė padėkojo už pagalbą, 
organizuojant pratybas Druskininkuose

„Lietuvos metų automobilio“ konkurso organizatoriai kviečia išgirsti 
įdomiausias istorijas ir laimėti bandomąjį važiavimą

Druskininkuose veikiančių 
Lietuvos prabavimo rūmų va-
dovai proginį, tik 100 vienetų 
tiražu išleistą sidabro medalį 
„Lietuvos prabavimo rūmams 
– 100 metų“ įteikė Druskinin-
kų savivaldybės merui Ričar-
dui Malinauskui, mero pava-
duotojui Linui Urmanavičiui, 
administracijos direktorei Vil-
mai Jurgelevičienei ir mero 
patarėjui Simonui Kazakevi-
čiui.

Šie medaliai – tai įstaigos dar-
buotojų padėka savivaldybės 
vadovams už geranorišką ben-
dradarbiavimą ir palaikymą.

„Mes niekada nepamiršime ir 
visada būsime dėkingi, kad 2017 
metų rugsėjį jūs pakeitėte savo 
darbotvarkę dėl mūsų žmonių ir 
atvykote į Seimą mūsų užstoti“, 
– Prabavimo rūmų vadovė Vir-
ginija Pavalkienė prisiminė įvy-
kius, kai prieš penkerius metus 
buvo ketinama centrinę Praba-
vimo rūmų būstinę perkelti iš 
Druskininkų į sostinę, ir įstaigos 

darbuotojai išgyveno labai sun-
kų laiką, 

Šiandien įmonės kolektyvas 
džiaugiasi, kad, bendromis pa-
stangomis, tuomet Prabavimo 
rūmų būstinė liko Lietuvos juve-
lyrų sostine vadinamuose Drus-
kininkuose. Rugsėjo mėnesį čia 
buvo paminėtas įstaigos veiklos 
šimtmetis.

„Kiekviena Druskininkuose 
esanti įstaiga, nesvarbu, kam ji 
pavaldi, mums rūpi. Ir jei tik ma-
tome, kad kažkas atsitiko, visa-
da stengiamės padėti, kiek ga-
lime. Lietuvos prabavimo rūmai 
yra svarbi Druskininkų istorijos 
dalis – džiaugiamės jūsų dar-
bais“, – sakė meras R. Mali-
nauskas.

Minint veiklos šimtmetį, Lietu-
vos prabavimo rūmai šiemet pir-
mą kartą plačiau atsivėrė visuo-
menei – organizuojamos Atvirų 
durų dienos ir edukacijos, Drus-
kininkų miesto muziejuje buvo 
atidaryta šiam jubiliejui skirta 
paroda.

Prieš Visų Šventųjų ir Vė-
linių dienas buvo aplanky-
tos Druskininkams nusipel-
niusių žmonių ir žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę amžinojo po-
ilsio vietos. Druskininkų sa-
vivaldybės mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius, 
Tarybos nariai Inga Salickie-
nė, Algis Bolys, Julius Matu-
levičius, miesto muziejaus di-
rektorius Gintaras Dumčius 
ir Turizmo, komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėja Vai-
va Žagunienė aplankė miestui 

nusipelniusių ir kurorto isto-
rijoje gilų pėdsaką palikusių 
žmonių kapus: padėjo gėlių, 
uždegė žvakelių.

Tylos minute buvo pagerbti 
M. K. Čiurlionio tėvų ir sesers, 
K. Dineikos, J. Pileckio, J. Če-
čiotos, K. Volfgango, Druskinin-
kų garbės piliečių A. Dambraus-
ko, P. Viščinio, A. Šuliausko ir E. 
Kvaraciejienės kapai.

Gėlių padėta ir žvakelės už-
degtos ir ant prie Mergelių akių 
esančių žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę kapų. 

Spalio pabaigoje Druskinin-
kų savivaldybėje apsilankę 
Lietuvos kariuomenės Sau-
sumos pajėgų vadovybės 
Štabo viršininko pavaduoto-
jas civilių ir kariškių bendra-
darbiavimui pulkininkas lei-
tenantas Vidas Grunda bei 
Civilių ir kariškių bendradar-
biavimo skyriaus civilių ir ka-
riškių bendradarbiavimo vyr. 
specialistas viršila Alman-
tas Kvaraciejus padėkojo sa-

vivaldybės vadovams už tar-
pusavio paramą, asmeninį 
indėlį ir sėkmingai įvykdytas 
užduotis pratybų „Pasitikė-
jimas 2022“ metu, stiprinant 
Lietuvos kariuomenės kari-
nių vienetų ir civilių institu-
cijų bendradarbiavimą ir są-
veiką.

Padėkos įteiktos Druskinin-
kų savivaldybės merui Ričardui 
Malinauskui, administracijos di-
rektorei Vilmai Jurgelevičienei, 

Ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vyriausiajam specialistui Albinui 
Žaliaduoniui. Mero pavaduotojui 
Linui Urmanavičiui įteiktas spe-
cialus padėkos medalis.

Padėkos taip pat įteiktos VšĮ 
valstybės ir savivaldybių tar-
nautojų mokymo centro „Daina-
va“ direktorei Vestai Janeikienei 
ir programų vadovei – informa-
cinių sistemų administratorei 
Kristinai Aleškevičienei.

Kasmet lapkritį Druskinin-
kai tampa Lietuvos automobi-
lių sostine: čia suvažiuoja visi 
į Geriausio metų automobilio 
vardą pretenduojantys auto-
mobiliai, o 10 autožurnalistų 
komisija pradeda kruopščius 
bandymus. 

Lapkričio 10 d., 17 valandą 
Druskininkų miesto muziejuje ir 
šalia jo esančiame amfiteatre 
druskininkiečių laukia susitiki-

mas su Lietuvos metų automo-
bilio komisijos nariais – išgirsi-
te pačius įdomiausius nuotykius 
iš konkurso istorijos, sužinosite, 
kaip renkami geriausi automobi-
liai. Savo akimis pamatysite šių 
metų įspūdingiausius modelius. 
Renginio dalyvių laukia ir pro-
tmūšis, kurio laimėtojai iš karto 
po renginio patys galės išban-
dyti konkurso automobilius. 

Proginis sidabro medalis „Lietuvos prabavimo rūmams – 100 metų“ – Druskininkuose veikiančių Lietuvos prabavimo rūmų darbuotojų 
padėka savivaldybės vadovams už geranorišką bendradarbiavimą ir palaikymą / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Prieš Visų Šventųjų ir Vėlinių dienas buvo aplankytos Druskininkams nusipelniusių 
žmonių ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę amžinojo poilsio vietos / Dianos Sinkevičūtės nuo-
trauka

Lietuvos kariuomenės atstovai padėkojo savivaldybei ir VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrui „Dainava“ už paramą, 
asmeninį indėlį ir sėkmingai įvykdytas užduotis pratybų „Pasitikėjimas 2022“ metu / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Lietuvos metų automobilio“ konkurso organizatoriai kviečia pamatyti įspūdingiausius šių metų modelius ir laimėti bandomąjį važia-
vimą / Organizatorių nuotrauka
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2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Kviečiame kurti Kalėdinių eglučių parkąBus reguliuojama bebrų 
populiacija Ratnyčėlės upelyje 

ir prie Alkos tvenkinių

Druskininkai mato bendradarbiavimo su akademine 
bendruomene perspektyvas

Artėjant gražiausioms metų 
šventėms, Druskininkų savi-
valdybė jau vienuoliktą kartą 
kviečia visus sukurti tradici-
nį – jaukų ir žėrintį – Kalėdinių 
eglučių parką.

Organizatoriai laukia visų įstai-
gų, įmonių, organizacijų ir ben-
druomenių kalėdinių eglučių bei 
instaliacijų ir tiki, kad kartu bus 
sukurta dar viena įstabi Kalėdų 
pasaka.

Registruotis galima iki lapkričio 
18 d. Kalėdinių eglučių parko ati-
darymas – gruodžio 2 d.

Erdvė prie muzikinio fonta-
no eglučių statymui bus paruoš-
ta nuo lapkričio 29 d., eglutės turi 
būti pastatytos iki gruodžio 1 d. 
15 val.

Išsamesnė informacija teikiama 
telefonu +370 617 08840 arba el. 
paštu ruta.barkauskiene@druski-
ninkai.lt

Kaip ir kasmet, kompetentinga 
menininkų komisija bei druskinin-
kiečiai ir kurorto svečiai, išreiš-
kę savo nuomonę socialiniame 
tinkle „Facebook“, išrinks pačias 
gražiausias kalėdines eglutes. Jų 
kūrėjų laukia dovanos.

Kurkime Kalėdas Druskininkuo-
se drauge! Juk šiemet Kalėdų 
kryptis – Druskininkai!

Praėjusiais metais bebrų 
veikla Ratnyčėlės upelyje ir 
prie Alkos tvenkinių dar la-
biau suaktyvėjo. Vis daugiau 
gyventojų kreipiasi dėl bebrų 
apgraužtų medžių viešosiose 
erdvėse ir privačiuose skly-
puose – bebrai naikina sau-
gomus miesto želdinius bei 
stato užtvankas, taip ne tik 
gadindami estetinį pakran-
tės vaizdą, bet ir suardydami 
natūralią Ratnyčėlės upelio ir 
Alkos tvenkinio ekosistemą.

Todėl Druskininkų savivaldy-
bės administracija su prašy-
mu kreipėsi į Aplinkos apsau-
gos departamento prie Aplinkos 
ministerijos Alytaus valdybą dėl 
leidimo medžioti bebrus šioje te-
ritorijoje.

Gauta teigiama išvada dėl be-
brų populiacijos reguliavimo, 
naudojant humanišką būdą – 
medžioklę spąstais (regulia-
vimas, statant selektyvinius ir 
gyvagaudžius spąstus). Bebrų 
populiacijos gausos reguliavimo 
darbus vykdys licenciją turintys 
medžiotojai.

Priemonės gausos reguliavi-
mui leidžiamos vykdyti visuose 
Alkos tvenkiniuose bei Ratny-
čėlės upelio pakrantėse iki pat 
miesto ribos Ratnyčioje. Bebrų 
populiacijos gausos reguliavimo 
laikotarpis – iki 2023 m. balan-
džio 15 d.

Spalio 27 dieną šešių sa-
vivaldybių atstovai rinkosi į 
Lietuvos mokslų akademijoje 
surengtą Regionų dieną, ten 
aktyviai diskutavo, kaip įga-
linti savivaldą.

Renginyje dalyvavęs Druski-
ninkų savivaldybės mero pata-
rėjas Simonas Kazakevičius pa-
žymėjo, kad bendradarbiavimas 
su akademine bendruomene 
yra labai svarbus.

„Druskininkams, kaip kurorti-
nei savivaldybei, labai svarbūs 
kurortologiniai tyrimai, kad kuo 
plačiau būtų moksliškai ištirti 
mūsų turimi gamtiniai faktoriai 
– oras, purvas, mineraliniai van-

denys – ir jų poveikis žmogaus 
sveikatai. Įgautume didesnį kon-
kurencinį pranašumą prieš kitus 
ES kurortus. Druskininkuose 
nevystysime pramonės, tačiau 
yra kitų galimybių verslui – pa-
vyzdžiui, informacinių technolo-
gijų sritis. Todėl norėtųsi akade-
minės bendruomenės pagalbos 
tiksliau įsivertinti mūsų turimas 
galimybes“, – sakė S. Kazake-
vičius.

Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos direktorė Roma Žakaitie-

nė kalbėjo apie tai, kad regionų 
patrauklumą lemia kokybiškos 
viešosios paslaugos, išvysty-
ta viešoji infrastruktūra ir darbo 
vietos.

Vilniaus universiteto Teisės fa-
kulteto Viešosios teisės kate-
dros partnerystės profesoriaus 
Vito Vasiliausko teigimu, viena 
svarbiausių savivaldos proble-
mų – finansinio savarankišku-
mo stoka. Šiuo metu tik 11 proc. 
savivaldybių pajamų galima va-
dinti savarankiškomis (žemės 
mokestis, turto mokestis, įvai-
rios rinkliavos). Todėl šį algo-
ritmą reikėtų pakeisti, didinant 
savivaldybių pajėgumą, finansi-
nį savarankiškumą.

LMA prezidentas, akademikas 
Jūras Banys pasidalijo mintimis 
apie Akademijos ir akademikų 
bendradarbiavimo patirtį su re-
gionais ir ateities perspektyvas.

Druskininkų savivaldybė jau vienuoliktą kartą kviečia visus sukurti tradicinį – jaukų ir žėrintį – Kalėdinių eglučių parką / Savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Praėjusiais metais bebrai Ratnyčėlės 
upelyje ir prie Alkos tvenkinių dar labiau su-
aktyvėjo, pridarydami žalos gyventojams 
ir viešoms erdvėms / Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Lietuvos mokslų akademijoje surengto-
je Regionų dienoje dalyvavo ir Druskinin-
kų savivaldybės mero patarėjas S. Kaza-
kevičius / Savivaldybės archyvo nuotrauka
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Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras: 
„Džiugina jaunimo iniciatyvos, jaunų žmonių noras kažką sugal-
voti, sukurti, padaryti – nuo fantazijų iki visiškai realių dalykų. 
Kai kada be fantazijos ir realaus darbo nepadarysi. Ugdyti jau-
nimo ekonominį raštingumą, mokyti taikyti verslumo įgūdžius 
– ne mažiau svarbu nei mokytis dešimtukais mokykloje. Gyve-
nime tų įgūdžių tikrai prireiks – jei ne kuriant verslą, tai projek-
tuojant savo ateitį. Manau, kad žmogus turi daug svajoti, daug 
fantazuoti, nes tos aukštumos, kurios yra užsibrėžiamos, visa-
da pasiekiamos. Reikia kartelę užsikelti aukštai, o tada ieškoti 
galimybės realiai įgyvendinti vieną ar kitą planą. Kai kurios šia-
me renginyje pristatytos idėjos buvo nuostabios, prie kai kurių 
jau kelerius metus dirba ir savivaldybė – pavyzdžiui, į Druski-
ninkus atvykstančiųjų vaikų užimtumas, programos, teatro pa-
mokos. Tokie renginiai, kaip „Dzūkų pitch‘as“, labai reikalingi. Pirmiausia – dėl jaunimo subūrimo 
į komandas, kuriose galvojama apie rimtus dalykus, apie rytdieną ir tolesnę ateitį. Labai palaikau 
tokius renginius“.

Dzūkijos krašto jaunimas 
yra kūrybingas ir pilnas įvai-
rių idėjų, kurios galėtų tapti 
verslu. Tai įrodė spalio pabai-
goje surengtas tradicinis ir 
jau ketvirtasis mokinių vers-
lo idėjų konkursas „Dzūkų 
pitch‘as 2022“. Šįkart iš Aly-
taus renginys buvo perkeltas 
į Druskininkus. Druskininkų 
jaunimo užimtumo centre or-
ganizuotame renginyje daly-
vavo 22 jaunuolių komandos 
iš Alytaus apskrities.

Komandos – iš viso Alytaus 
regiono

Renginio dalyvius pasveikinęs 
„Junior Achievement“ Dzūkijos 
regiono vadovas ir renginio or-
ganizatorius Donatas Vasiliaus-
kas pasidžiaugė, kad Dzūkijos 
kraštas yra vienas aktyviausių 
ir sėkmingiausių mokinių verslu-
mo srityje Lietuvoje. 

Moksleivius pasveikino ir Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas, pastebė-
jęs, kad jaunų žmonių verslo 
idėjos yra įdomios, inovatyvios, 
jos atspindi šiandieninės visuo-
menės poreikius ir niekuo nenu-
sileidžia verslo senbuviams.

Komandų idėjas vertino auto-
ritetinga komisija – Druskininkų 
verslo kubo atstovai Modestas 
Vitkauskas, Arnoldas Vasiliaus-
kas, Albertas Katilovskis ir Aly-
taus „Rotary“ klubo prezidentas 
Saulius Ivoška. Komisija atidžiai 
stebėjo komandų pristatymus, 
pateikė klausimų, pagyrė sti-
priąsias projektų vietas bei nu-
rodė, ką būtų galima tobulinti.

Daugiausia komandų į konkur-
są atsiuntė Alytaus miesto mo-
kyklos – net 13. Druskininkų 
savivaldybei atstovavo šešios 
komandos – iš „Ryto“ gimnazi-
jos, „Saulės“, „Atgimimo“, Vie-
čiūnų pagrindinių mokyklų, dvi 
komandas delegavo Lazdijų ra-
jonas, viena komanda atvyko iš 
Varėnos. 

Stebino idėjų įvairovė
Komandų pateiktas idėjas gali-

ma sugrupuoti į keturias grupes: 
IT technologijų panaudojimas, 
daiktų gamyba, maisto produk-
tai ir pramogos. Daugiausia idė-
jų, pateiktų renginyje, buvo susi-
jusios su įvairių daiktų gamyba. 

Lazdijiečiai pasiūlė iš ne-
reikalingų medžiagos skiau-
čių gaminti lėles, Viečiūnų pro-
gimnazijos komanda pristatė 
suvenyrus iš molio. Komandos 
taip pat siūlė magnetukus, šu-
nelių iš prieglaudų nuotraukas, 
gėlių konfeti, sodą namuose, 
taupykles be atidarymo, daug-
kartinio naudojimo užrašines, 
lentos nutrynimo įrenginį, daug-
kartinio naudojimo krepšius, 
eterinius aliejus, universalią pa-
galvę. 

Renginyje buvo pateikta ne-
mažai idėjų, susijusių su skai-
tmeninių ir IT technologijų pa-
naudojimu. Komanda „Cherie“ 
pasiūlė kompiuteriu perpieš-
ti nuotraukas, „Time Till“ – pri-
statė programėlę, kuri kontro-
liuotų šaldytuve esančių maisto 
produktų galiojimo laiką, „Do-
gis“ pateikė šunų buvimo vietos 
nustatymo programą, koman-

da „Lietuviai – lietuviams“ patei-
kė programėlę lankytinoms vie-
toms įkelti, o „Sermos“ komanda 
pasiūlė būdą, kaip patogiau su-
rasti reikiamas paslaugas. Taip 
pat buvo pristatytas ir elektros 
taupymo mechanizmas. 

Maisto produktų gamybos ka-
tegorijoje buvo pristatyti obuolių 
sūrio skanukai, produkcija iš ne-
kondicinių obuolių, taip pat su-
venyriniai meduoliai su valgo-
mais logotipais.

Pramogų kategorijoje Drus-
kininkų „Saulės“ mokyklos ko-
manda pristatė teatralizuotas 
paslaugas teikiantį projektą.

Paskelbė nugalėtojus
Pasibaigus idėjų pristatymui, 

komisija kibo į darbą. Vertinimo 
komisijos narys A. Katilovskis 
sakė, kad idėjų pristatymai jam 
paliko gerą įspūdį, jį nudžiugino 
komandų gausa, rodanti jauni-
mo verslumą. 

„Smagu, kad jau dvylikame-
čiai nori pristatyti savo produk-
tus. Džiugina, kad dominuoja 
aplinkosaugos tematika, iš es-
mės, jei bus daugiau bus to-
kių renginių, tai pas mus atsiras 
daugiau žmonių, kurie nelaukia, 
kad jiems kas nors ką duos, bet 
ir patys pasiūlys mums kažką 
nauja, įdomaus. Nuo to bus vi-
siems tik geriau“, – sakė A. Ka-
tilovskis.

Vertinmo komisija išrinko 8 ko-
mandas, kurioms atiteko „Dzū-
kų PITCH‘o 2022“ nominacijos 
ir statulėlės.

Geriausios verslo idėjos no-
minaciją, komisijos sprendi-
mu, gavo Alytaus šv. Benedik-
to gimnazijos komanda „Spring 
Punch“, pasiūliusi džiovintų 
žiedlapių konfeti, taip saugant 
aplinką ir augaliją. Geriausia 
technologinio sprendimo nomi-
nacija taip pat atiteko Alytaus 
Šv. Benedikto gimnazijos ko-
mandai „Venera“, kuri prista-
tė inovatyvią pagalvę su LED 
žibintais ir įmontuotais garsia-
kalbiais. Geriausio gamybi-
nio sprendimo statutėlė atiteko 
Alytaus „Jotvingių“ gimnazijos 
komandai „Zeco“, kurios idė-
ja – išmanusis daržas. Alytaus 
„Volungės“ progimnazijos ko-
manda „MGS“ buvo įvertinta už 
Socialiai atsakingą verslo idėjos 
pristatymą. Ši komanda numa-
tė, kad iš obuolių, kurie jau ne-
tinkami valgyti, gamins įvairius 
saldumynus, uogienes. Tvariau-
sio produkto nominacija atite-
ko Alytaus „Likiškėlių“ progim-
nazijos komandai „Voratinklis“, 
nusprendusiai gaminti užrašų 
knygeles iš perdirbtų medžia-
gų. Šios komandos narė Kamilė 
Gvildytė buvo pripažinta „Dzūkų 
Pitch‘as“ lydere. 

Geriausio Pitch‘o nominacija ir 
statulėlė, komisijos sprendimu, 
atiteko Druskininkų „Ryto“ gim-
nazijos komandai „Rotulis“, pri-
stačiusiai obuolių sūrio suktinu-
kus su šūkiu „Geriau kramtyc, 
nei rūkyc!“. Geriausios turizmo 
idėjos nominacija įteikta Druski-
ninkų „Atgimimo“ mokyklos ko-
mandai „LTU 4U“, prisidėsian-
čiai savo idėją, kaip populiarinti 
Druskininkų turizmą.

Parengė Laimutis Genys

Verslus Dzūkijos jaunimas Druskininkuose pristatė  
savo originalias idėjas 

Renginio akimirkas užfiksavo Marius Dovidauskas
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– Ar naujoji komanda turi rė-
mėjų?

– Komandos nebūtų pavy-
kę suburti be rėmėjų. Jie palai-
kė mūsų idėją ir padėjo ją rea-
lizuoti. Druskininkų savivaldybė, 
Druskininkų sporto centras bei 
įmonė „Dzūkijos mediena“ – pa-
grindiniai rėmėjai, be kurių šios 
naujosios komandos nebūtų. 

Žinoma, siekiant aukščiausių 
rezultatų, mums labai svarbus ir 
vietinių gyventojų bei verslų pa-
laikymas. Taigi, jei norėtumėte 
prisidėti prie Druskininkų krepši-
nio klubo augimo bei kartu plės-
ti krepšinio idėją mūsų mieste, 
kviečiame tapti mūsų klubo rė-
mėju ir paremti klubą bet kokia 
jums priimtina forma.

– Ar buvo sunku rasti ir pa-
kviesti žaidėjus?

– Labai džiugu, kad ir maža-
me mūsų mieste tikrai nestinga 
krepšinį mylinčių bei jį žaidžian-
čių žmonių. Krepšinio ben-
druomenė Druskininkuose jau 
daug metų varžosi Druskinin-
kų krepšinio lygoje, tad visi esa-
me daugiau ar mažiau pažįsta-
mi. Turbūt todėl, pradėjus burti 
krepšinio komandą Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynėms, nebuvo 
sunku surasti norinčiųjų prisidėti 
prie komandos atstovavimo. Pa-
sisekus Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynėse, išlaikėme beveik 
visą komandos branduolį, prie 
kurio vėliau prisijungė ir keli pa-
tyrę krepšinio veteranai bei gru-
pelė jaunų, ambicingų ir puikius 
rezultatus demonstruojančių 
jaunuolių. Komandos amžiaus 
įvairovė yra didžiulis pliusas – 
kiekvienas žaidėjas atranda 
savo vietą ir įneša dinamišku-
mo. Galima sakyti, kad visi ko-
mandos nariai gyvena krepšiniu 
ir rodo didelį atsidavimą koman-
dai bei savo miestui. Galime tik 
pasidžiaugti, kad visi komandos 
nariai yra tikri druskininkiečiai. 
Jei jaunatviškų ambicijų ir ilga-
metės patirties sąjunga bus sė-
kminga, druskininkiečiai tikrai 
pasieks aukštų rezultatų, galė-
sime džiuginti sirgalius geru žai-
dimu bei pergalėmis.

Komandoje žaidžia dar 2013-
2014 metų sezone Druskinin-
kų „Citus“ komandai atstovavęs 

Edvinas Kraunelis, LKL bei NKL 
patirties turintis Robertas Biti-
nas, Aistis Lukoševičius, Gus-
tas Virbalis, Justas Lukšys, To-
mas Rinkevičius, Domantas 
Glavinskas, Vytautas Alminas, 
šį sezoną komandos kapitonu 
išrinktas druskininkietis N. Jur-
gelis, Šarūnas Kvaraciejus, Ai-
varas Karsokas, Darius Kibildis, 
Mantas Kibildis, Dovydas Balio-
nis, Kajus Kazakevičius, Benas 
Čepulis, Vakaris Žogelis, Matas 
Jakubauskas, Tomas Goberis, 
Tadas Mikučionis, Povilas Šo-
liūnas ir Arnoldas Suchanka. 

– Kuo komanda labiausiai 
didžiuojasi?

– Ypač džiaugiamės, kad ko-
mandai pavyko Druskininkus 
grąžinti į krepšinio žemėlapį. 
Pagaliau galime varžytis ne tik 
tarpusavyje, bet ir susirungti su 
kitų miestų komandomis. Stovė-
ti po savo miesto vėliava yra di-
džiulis džiaugsmas ir garbė. 

Taip pat komandai didžiuotis 
leidžia ir pati komandos sudėtis 
– mūsų krepšininkai demons-
truoja puikius rezultatus, o ir pa-
čioje komandoje vyrauja puiki 
atmosfera, pasitikėjimas, pagar-
ba ir pagalba vienas kitam. Visi 
iš tiesų supranta, ką reiškia žo-
dis „komanda“, o būtent nuo to ir 
prasideda visa mūsų krepšinio 
klubo istorija. 

– Kokios patirties jau spėjo 
įgyti naujoji komanda?

– Jau spėjome patirti ir euforiš-
kų momentų, žaidžiant namuo-
se, ir sunkių bei įtemptų rungty-
nių išvykose. Spėjome išmokti 
niekada nenuvertinti varžovo ir 
kovoti iki paskutinės rungtynių 
minutės. Kol kas geriausia se-
zono patirtis – rungtynės na-
muose, kai mus palaikė vieti-
niai žiūrovai ir komandos fanai. 
Neįtikėtinas jausmas jausti tokį 
gausų užnugarį ir palaikymą bei 
matyti tiek rungtynėmis besimė-
gaujančių druskininkiečių! 

– Kokios pagrindinės taisy-
klės, kurių turi laikytis Jūsų 
komandos žaidėjai?

– Pagrindinė vidinė koman-
dos taisyklė – kiekvienam žai-
dėjui gerbti ir išlaikyti komandiš-

ką dvasią klube. Mūsų komanda 
suburta iš skirtingo amžiaus, 
profesijų ir patirties žaidėjų, tad 
komandiškumas ir atsidavimas 
komandai yra mus visus ypač 
vienijantis bruožas. Žinoma, 
prasidėjus sezonui, kuriame ir 
naujas taisykles. Jos komando-
je sukuria ir linksmąsias akimir-
kas. Pavyzdžiui, šimtąjį tašką 
įmetęs komandos narys priva-
lo komandą vaišinti vakariene...

– Ar jau turite komandos ta-
lismaną?

– Komandos talismano dar ne-
turime. Kaip naujas klubas, vis 
dar esame idėjų generavimo 
bei fanų bazės būrimo proce-
se. Tikime, kad ilgainiui atsiras 
ir mūsų išskirtinis talismanas. 
Taip pat fanus bandome paska-
tinti ir įtraukti rengiamais kon-
kursais socialinėse medijose ir 
rungtynių metu. 

Pirmųjų rungtynių metu suren-
gėme fanus įtraukiantį konkur-
są, kurio prizas – mūsų draugų 
Shopdruskininkai.lt įsteigti „BC 
Druskininkai“ marškinėliai. Nau-
joji Druskininkų atributikos elek-
troninė parduotuvė mūsų ko-
mandai sukūrė specialią fanų 
atributiką.

– Ką, Jūsų manymu, sava 
krepšinio komanda reiškia 
Druskininkams?

– Varžantis skirtingų mies-
tų komandoms, bendro tiks-
lo siekimas suvienija ne tik da-
lyvaujančiuosius varžybose, 
bet ir jomis besidominčiuosius. 
Šios komandos atsiradimas, 
mūsų manymu, ne tik padidi-
na susidomėjimą šiuo spor-
tu, tačiau ir suvienija mieste-
lėnus, apjungia vyresnius ir 
naujosios kartos druskininkie-
čius, kuriems užgimsta susi-
domėjimas bei azartas palai-
kyti savojo miesto komandą.  
Be abejonės, tai ir didžiulė pas-
kata miesto jaunimui aktyviai 
leisti laisvalaikį, tobulėti, domė-
tis krepšiniu, stengtis tobulėti, o 
galbūt ateityje ir atstovauti savo 
miestui. 

Taip pat, garsinant miestą 
krepšinio pasaulyje, Druskinin-
kuose apsilanko vis daugiau ku-
rorto svečių, kurie atvyksta pa-
laikyti savo komandų atstovus. 

– Ar druskininkiečiai domisi 
krepšiniu? Palaiko komandą?

– Labai džiugu, kad druski-
ninkiečiai myli krepšinį ir akty-
viai domisi šia sporto šaka. Jau 
į pirmąsias rungtynes susirinko 
apie 300 sirgalių, kurie aktyviai 
palaikė komandą visų varžybų 
metu. 

Susidomėjimas ir aktyvus pa-
laikymas jaučiamas jau nuo 
pat pirmųjų žingsnių RKL – ko-
mandos nariai nuolat sulau-
kia palaikymo ir sveikinimo ži-
nučių, druskininkiečiai aktyviai 
dalyvauja socialinėse medijo-
se ir išreiškia palaikymą. Mūsų 
komanda nuoširdžiai dėko-
ja visiems druskininkiečiams ir 
komandos fanams, be kurių ne-
būtų sėkmingai realizuojama ši 
krepšinio idėja! 

Krepšinis – nenuspėjamas 
žaidimas, jame būna visko. To-
dėl mes visada kovojame iš visų 
jėgų ir aikštelėje atiduodame 
viską. Nuoširdžiai pažadame – 
noro žaisti mums tikrai nepri-
trūks. Tikimės vietinių mieste-
lėnų palaikymo ir stengsimės jų 
nenuvilti.

– Ar turite geras sąlygas tre-
niruotis?

– Džiaugiamės, turėdami visas 
aukščiausio lygio sąlygas treni-
ruotis ir ruoštis varžyboms. Už 
tai esami dėkingi Druskininkų 
sporto centrui, kuris mums su-
teikė galimybes aktyviai ruoštis 
bei rengti namų rungtynes viso 
sezono metu. Mūsų komandai 
tikrai labai pasisekė, kad ga-
lime treniruotis salėje, kurioje 
savo sportinį pasirengimą geri-
na ir pripažinti šalies bei pasau-
lio profesionalai. 

 
– Kokius tikslus sau keliate?
– Pagrindinis komandos tikslas 

– ilgaamžės krepšinio tradicijos 
mūsų mieste išlaikymas. Siekia-
me ne tik garsinti mūsų miesto 
vardą krepšinio pasaulyje, bet 
ir išlaikyti vietinių gyventojų su-
sidomėjimą šiuo sportu, įkvėp-
ti ir motyvuoti jaunosios kartos 
krepšinio entuziastus. Nors Re-
gionų krepšinio lygoje debiutuo-
jame kaip naujokai, jaučiamės 
subūrę stiprią komandą, todėl ir 
sezono tikslai privalo būti rimti – 
stengsimės jau pirmaisiais me-

tais patekti į RKL B diviziono at-
krintamąsias varžybas. 

– Kokia didžiausia BC 
„Druskininkai“ svajonė?

– Didžiausia klubo svajonė – 
iškovoti RKL B diviziono nuga-
lėtojų titulą. Nors suprantame, 
kad šios svajonės realizavimas, 
varžantis su ypač pajėgias ko-
mandas subūrusiais konkuren-
tais, yra tikrai sudėtinga ir gali 
pareikalauti ne vienerių metų. 
Tačiau esame pasiruošę ir tu-
rime pilną bagažą motyvaci-
jos bei užsispyrimo šiam tiks-
lui pasiekti. Parvežti šį titulą į 
Druskininkus būtų neįkainoja-
ma garbė, tad stengsimės tai 
įgyvendinti, kad ir kiek sezonų 
iš mūsų pareikalaus ši svajonė. 

Žinoma, be titulo iškovojimo 
svajojame pelnyti ir druskinin-
kiečių pagarbą ir palaikymą, ti-
kimės suburti stiprią fanų grupę, 
kuri aktyviai įsitrauktų į klubo 
veiklą bei palaikytų mus visus 
klubo gyvavimo metus – ir sie-
kiant pergalių, ir patiriant skau-
džius pralaimėjimus. Taip pat 
nuoširdžiai tikimės pritraukti ir 
vietinių verslų dėmesį, kurie pri-
sidėtų prie klubo kokybės ge-
rinimo bei siekio pakilti į aukš-
tesnės Lietuvos krepšinio lygos 
gretas. 

– Gal perspektyvių žaidėjų 
dairotės ir mokyklose? 

– Šiuolaikinis jaunimas ypač 
stebina bei demonstruoja pui-
kius rezultatus krepšinio srity-
je. Didžiuojamės, kad mūsų ko-
mandos jaunieji atstovai nėra tik 
kelių minučių žaidėjai – jie yra 
vieni iš komandos lyderių, kurie 
ypatingai prisideda prie puikių 
komandos rezultatų. Dalis ko-
mandos narių būtent ir buvo pa-
stebėti mokykloje, tad tradiciją 
įtraukti jaunuosius žaidėjus ska-
tinsime nuolatos. 

Džiaugiamės, kad krepšiniu 
domisi vis daugiau jaunimo. 
Savo pasiekimais stengsimės 
populiarinti šią sporto šaką ir 
taip ugdyti dar mokyklose besi-
mokančius jaunuolius, kurie ga-
lėtų prisidėti prie mūsų koman-
dos istorijos.

Parengė Laima Rekevičienė

Druskininkai sugrįžta į Lietuvos krepšinio žemėlapį – 
kurorto vardą garsins komanda „Druskininkai“

Varžybų akimirkos / Komandos „Druskininkai“ archyvo nuotraukaVyriausiasis treneris M. Kibildis / Komandos „Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Kiekvienas sutiksite, kad svei-
ka ir graži šypsena yra mūsų 
pasitikėjimo savimi atspindys. 
Tačiau esame įpratę many-
ti, kad dantų tiesinimas – daug 
diskomforto kelianti ir ilga kelio-
nė lygios šypsenos link. Iš ne-
šiojančių breketus žmonių gir-
dėjome apie skausmingus ir 
dažnus vizitus pas odontologą, 
taip pat apie breketų keliamus 
nepatogumus. Pasitelkus skai-
tmenines technologijas ir ino-
vatyvius sprendimus, šiandien 
dantų tiesinimas gali būti ne-
matomas ir nekeliantis diskom-
forto, o rezultatas – efektyvus. 
Šiame straipsnyje pristatysime 
Jums dantų tiesinimo kapomis 
galimybes ir eigą „Šypsenos 
akademijoje“. Taip pat sužino-
site ir apie išskirtinį pasiūlymą 
būtent Druskininkų miesto gy-
ventojams – 60 proc. nuolaidą 
reikalingiems tyrimams ir net 30 
proc. nuolaidą dantų tiesinimo 
kapoms!

Kodėl reikalingas dantų 
tiesinimas?

Netaisyklingas sąkandis gali 
turėti įtakos sveikatos sutriki-
mams, pavyzdžiui, galvos ar 
žandikaulio skausmo atsira-
dimui. Kreivi dantys gali ap-
sunkinti kramtymo, kalbėjimo 
funkcijas, padidinti ėduonies su-
sidarymo riziką. Kreivi ar netai-
syklingai išdygę dantys ir są-
kandžio problemos yra vienos 
dažniausių priežasčių, slopi-
nančių pasitikėjimą, todėl ima-
ma gėdytis savo šypsenos ir 
vengiama plačiai šypsotis. Dan-
tų tiesinimas kapomis atlieka-
mas tiek vaikams, tiek suaugu-
siems, o amžiaus apribojimų 
šiam metodui praktiškai nėra – 
sveiką ir gražią šypseną gali tu-
rėti visi!

Dantų tiesinimas kapomis 
atliekamas ir vaikams, ir 

suaugusiems.

Kuo ypatingas dantų 
tiesinimo kapomis metodas?
Dantų tiesinimas skaidriomis 

kapomis – šiuolaikiškiausias 
ir aplinkinių nepastebimas or-
todontinis gydymas, kurį pasi-
rinkus dažniausiai prireiks vos 
5-6 vizitų odontologijos kliniko-
je! Tokio mažo kiekio vizitų už-
tenka todėl, kad pasitelkiami pa-
žangiausi skaitmeniniai tyrimai, 
leidžiantys specialistams įver-
tinti paciento dantų būklę, suda-
ryti ir stebėti tiesinimo procesą 
nuotoliniu būdu. Šis dantų tie-
sinimo metodas puikiai tinka ir 
pacientams, gyvenantiems arba 
dažnai keliaujantiems užsieny-
je, ar dėl įvairių priežasčių ne-
galintiems dažnai atvykti į odon-
tologijos kliniką.

Dantų tiesinimo kapos yra pa-
gamintos iš skaidrios medžia-
gos, todėl aplinkiniai jų nepaste-
bi. Esant poreikiui, kapas galima 
išsiimti, todėl svarbiais momen-
tais galėsite nevaržomai šyp-
sotis ir net pamiršite apie dan-
tų tiesinimo procesą. Pasirinkus 
šį dantų tiesinimo metodą, galė-
site be baimės mėgautis mėgs-
tamu maistu. Paprasčiausiai 
valgymo metu dantų tiesinimo 
kapas reikia išsiimti.

Dantų tiesinimo kapų prie-
žiūra yra itin paprasta – valan-
tis dantis, jas reikia išsiimti, iš-
valyti minkštu dantų šepetėliu ir 
nuplauti vandeniu. Žinoma, sie-
kiant sėkmingo rezultato, bet 
kuris ortodontinis gydymas rei-
kalauja dantų higienos discipli-
nos, o profesionalią burnos hi-
gieną rekomenduojama atlikti 
bent 3-4 kartus per metus.

Dantų tiesinimo kapos nesu-
kelia jokių alergijų, todėl tai yra 
puikus pasirinkimas alergiją me-
talų lydiniams turintiems pacien-
tams. Dantų tiesinimo kapos tin-
ka ir vaikams.

Dantų tiesinimas skaidriomis 
kapomis – aplinkinių 

nepastebimas gydymas.
 

Kokias problemas sprendžia 
dantų tiesinimas kapomis?
Dantų tiesinimas kapomis 

sprendžia visas įprastas orto-
dontines problemas: netaisy-
klingą sąkandį, dantų rotaciją, 
susigrūdusius dantis, nepropor-
cingus dantų tarpelius bei kitas 
neharmoningo dantų lanko pro-
blemas. Dažnai ortodontinis gy-
dymas kombinuojamas kartu su 

kitais gydymo metodais, tokiais 
kaip: dantų estetika, dantų pro-
tezavimas, implantavimas ar net 
ortognatinis gydymas.

Kodėl dantų tiesinimą kapo-
mis verta rinktis „Šypsenos 

akademijoje“?
Nereikės laukti eilėse – subur-

ta gausi profesionalių specia-
listų komanda, atlikusi nuodu-
gnius skaitmeninius tyrimus ir 
pasitelkusi pažangiausias tech-
nologijas, užtikrins, kad būtų 
taupomas pacientų laikas ir ne-
reikėtų jo švaistyti dažniems vi-
zitams odontologijos klinikoje.

Užtikriname lanksčius mokėji-
mo būdus, kad kelionė svajonių 
šypsenos link nekeltų jokio, net 
ir finansinio diskomforto. Paci-
entams suteikiama galimybė už 
dantų tiesinimą kapomis išsimo-
kėti net per 36 mėnesius be jo-
kio pabrangimo!

Pacientams suteikiama 
galimybė už dantų tiesinimą 

kapomis išsimokėti net 
per 36 mėnesius be jokio 

pabrangimo!

Kokia bus dantų tiesinimo 
kapomis eiga?

Tiksli gydymo trukmė priklau-
so nuo individualaus atvejo su-
dėtingumo. Tačiau vidutiniškai 
dantų tiesinimas kapomis trun-
ka nuo vienerių iki dvejų metų.

Pirmiausia pacientus kviečia-
me apsilankyti „Šypsenos aka-
demija“ odontologijos klinikoje 
Druskininkuose, kur konsulta-
cijos metu susipažinsite su gy-
dymo priežiūros specialiste Bi-
rute Kazakevičiūte. Ji išklausys 
Jūsų lūkesčius, papasakos apie 
dantų tiesinimą kapomis ir užre-
gistruos reikalingiems ortodonti-
niams tyrimams. Šie tyrimai bus 
atliekami Jums patogiausioje 
„Šypsenos akademija“ odonto-
logijos klinikoje Vilniuje, Kaune 
arba Klaipėdoje. Vizito metu gy-
dymo priežiūros specialistė Bi-
rutė Jums įteiks dovaną – iš-
skirtinę nuolaidų kortelę, kuri 
reikalingiems tyrimams suteiks 
net 60 proc. nuolaidą. Ši 250 
eurų vertės kortelė Jums taip 
pat suteiks galimybę pasinaudo-
ti ir kitomis reikalingomis odon-
tologinėmis paslaugomis su iš-
skirtinėmis nuolaidomis.

Atlikus tyrimus, gydytojas or-
todontas išsamiai juos įvertins ir 
parengs dantų tiesinimo planą. 
Visas tolimesnis gydymo pro-
cesas vyks Druskininkų „Šyp-
senos akademijoje“. Kito vizito 
metu gydymo priežiūros specia-
listė B. Kazakevičiūtė Jums pri-
statys ne tik visą būsimo gydy-
mo eigą, trukmę ir kainą, bet ir 
dantų tiesinimo plano vizualiza-
ciją – pamatysite, kaip Jūsų šyp-
sena keisis viso gydymo metu ir 
kaip atrodys galutinis rezultatas!

Vėliau iš pasirinktų gaminto-
jų bus užsakomos dantų tiesi-

nimo kapos. Pagaminus kapas, 
gydymo priežiūros specialis-
tė Jums suteiks visą reikalingą 
informaciją, kaip reikės keisti ir 
prižiūrėti dantų tiesinimo ka-
pas. Gydymas bus tęsiamas sa-
varankiškai iki numatyto vizito 
dantų tiesinimo procesui įver-
tinti. Tokie vizitai atliekami maž-
daug kas 3-4 mėnesius, o jų 
kiekis priklauso nuo individua-
laus atvejo.

Viskas – kelionė link tobu-
los šypsenos jau beveik baigta! 
Baigus nešioti dantų tiesinimo 
kapas, prieš uždedant retenci-
nę kapą, rekomenduojama atlik-
ti profesionalią burnos higieną. 
Retencinė, dar kitaip vadinama 
palaikomoji kapa, baigus dan-
tų tiesinimą pacientui reikalin-
ga tam, kad dantys išliktų reikia-
moje pozicijoje. Galiausiai Jums 
bus suteikiama informacija apie 
tolimesnę dantų priežiūrą ir pro-
filaktinius vizitus po atlikto gy-
dymo. Visi šie vizitai atliekami 
šalia Jūsų – „Šypsenos akade-
mijoje“ Druskininkuose!

PIRMOJO vizito metu 
gydymo priežiūros specialistė 
Birutė Jums įteiks dovaną – 

250 eurų vertės kortelę!

Geriausias laikas pradėti 
savo kelionę tobulos 

šypsenos link – dabar!
Drąsiai šypsokitės, nevaržo-

mai kalbėkite, neribokite savo 
įpročių ir mėgaukitės mėgsta-
mu maistu. Visa tai tapo įma-
noma, pasitelkiant patį pažan-
giausią dantų tiesinimo metodą 
kapomis ir nuo šiol arčiau Jūsų 
namų. Tik lapkričio mėnesį tai-
koma išskirtinė nuolaida – dan-
tų tiesinimo kapoms „AirNivol“ 
suteikiama net 30 proc. nuolai-
da!

Registruokitės susitikimui su 
specialiste Birute Kazakevi-
čiūte jau dabar ir pasinaudoki-
te išskirtiniu pasiūlymu ženg-
ti pirmąjį žingsnį savo svajonių 
šypsenos link. Daugiau infor-
macijos apie dantų tiesinimo 
metodą ir registraciją vizitui ra-
site, apsilankę www.sypseno-
sakademija.lt arba paskambinę  
tel. +370 658 50 252. „Šypse-
nos akademija“ Druskininkuose 
yra įsikūrusi adresu K. Dineikos 
g. 1, SPA Vilnius Druskininkai.

IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI GYDYMO PLANO SUDARYMUI, DANTŲ TIESINIMO KAPOMS  
IR IŠSIMOKĖJIMO BE PABRANGIMO GALIMYBĖS!

Inovatyvus ir nematomas dantų tiesinimas kapomis  
„Šypsenos akademijoje“ – arti Jūsų namų ir su  

išskirtiniu pasiūlymu druskininkiečiams!

Druskininkų „Šypsenos akademijos“ gydymo priežiūros specialistė Birutė Kazakevi-
čiūtė

Tik lapkričio mėnesį taikoma išskirtinė nuolaida – dantų 
tiesinimo kapoms „AirNivol“ suteikiama net 30 proc. nuolaida!

Užsakymo Nr. MDR-379-01
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Paskutiniosiomis spalio ir 
pirmomis lapkričio dienomis 
Druskininkų bendruomenė 
šalia Muzikinio fontano jau 
penktą kartą sukūrė šiltą ir 
jaukią šventę – sutemas nu-
švietė ir smagias, paslaptin-
gas istorijas pasakojo mieli, 
rankomis sukurti oranžiniai 
žibintai iš moliūgų. Visus 
kvietė „Šviečiančių moliūgų 
vakarai“. Ir druskininkiečiai, 
ir miesto svečiai vakarais 
traukdavo jais pasigrožėti ir 
nusifotografuoti! 

Moliūgai švytėjo, merkė akį, 

kvatojo, šiepė bedantes burnas, 
bandė gąsdinti, bet iš tikrųjų su-
laukė susižavėjimo aikčiojimų, 
krykštavimų ir katučių. O kur dar 
visais oranžiniais atspalviais šo-
kantis Muzikinis fontanas!

Kai daugybę gerų emocijų su-
kėlę „Šviečiančių moliūgų va-
karai“ baigėsi, liko ne mažiau 
svarbi šventės dalis – „Moliū-
gų Karaliaus“ karūnavimas! Patį 
kūrybiškiausią, įspūdingiausią, 
įdomiausią moliūgą šįkart rinko 
autoritetinga komisija.

Savo patiktuką galėjo skirti 
visi, balsuodami socialinėje er-

dvėje. 
Po ilgų diskusijų, nuotraukų 

peržiūrėjimo, svarstymų, komi-
sija „Moliūgų Karaliaus 2022“ 
titulą suteikė Druskininkų savi-
valdybės Leipalingio progimna-
zijos moliūgams!

Žinoma, konkurse nugalėjo 
grožis, kūrybiškumas, puikios 
emocijos ir bendruomenišku-
mas. Rudens šventės baigėsi, 
taigi dabar visi laukiame Kalė-
dų.

Parengta pagal Druskininkų 
kultūros centro informaciją 

Šalia Muzikinio fontano sužibo šviečiančių moliūgų parkas

Visus kvietė „Šviečiančių moliūgų vakarai“ – ir druskininkiečiai, ir miesto svečiai vakarais traukdavo pasigrožėti išradingai išskobtais 
moliūgais ir nusifotografuoti / Laimos Rekevičienės nuotraukos
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 Sidabriniai ir auksiniai 
laikrodžiai, kaina sutartinė

Juvelyrika su brangakmeniais ir 
pusbrangiais akmenimis, kaina 

sutartinė

DRUSKININKUOSE

 JŪSŲ LAUKIAME: 
        LAPKRIČIO 16 D. NUO 11 VAL. IKI 17 VAL. TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS,     

VERTINAME, 
KONSULTUOJAME, 
PERKAME AUKSĄ, 
SIDABRĄ, GINTARĄ, 
ANTIKVARIATĄ

US.
 

   APYRANKES, SAGES, MATINĖS SPALVOS NEPERŠVIEČIAMO GINTARO 
STATULĖLES.

  TAPYTUS AUTORINIUS PAVEIKSLUS, NUOTRAUKAS, ATVIRUKUS IKI 1940 M., 
ATSISKAITOME GRYNAIS IŠ KARTO! 
SU SAVIMI NEPAMIRŠKITE TURĖTI ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTĄ.

Aukso laužas
(kaina priklauso nuo 

gaminio masės ir prabos)

Ovalūs gintariniai karoliai,  
nuo  100 g 1 vnt. 1000 €

Moneta Nikolajus I 
5 rubliai, 1825-1855 m., 

560 € 

Stomatologinis auksas
(kaina priklauso nuo 

gaminio masės ir prabos)

Apvalūs gintariniai karoliai, 
nuo 100 g 1 vnt. 500 €

3 €
jeigu pardavimo

kaip  100 € 

   GRYNO AUKSOPRABOS-999 VIENO GRAMO KAINA
€50

PROFESIONALUS VERTINIMAS, KONSULTAVIMAS. UAB „AUKSO LAIKAS LT“
TEL. NR. :  +370 623 47 249, +370 674 39 704 | el.p. auksinislaikas05@gmail.com

GARDINO G. 3, DRUSKININKAI 

SIŪLOME JUMS  BENE GERIAUSIĄ KAINĄ, MALONŲ APTARNAVIMĄ IR SAUGIĄ APLINKĄ!

PROFESIONALUS VERTINIMAS, KONSULTAVIMAS. UAB „AUKSO LAIKAS LT“
TEL. NR. : +370 623 47 249, +370 674 39 704 | el.p. auksinislaikas05@gmail.com

Ovalūs gintariniai
karoliai nuo 100 g 

1 vnt, 1000 €

Gintaro grynuolis
nuo 300 g 

Moneta 
A. Smetona, 
10 litų, 150 €

 

nuo 1 € iki 50 €
Radijo imtuvas 

iki 1941 m. gamybos, 
kaina sutartinė

Bronzinis medalis 
diametras: 30 cm

300 € 

Moliniai Kauno dailės 
kombinato gaminiai iki 

kaina sutartinė

Moneta 
Alexander III 

1 rublis 1892 m., 100 €

Moneta Elizoveta 
Petrovna 10 kapeikų,

 1748 m., 120 €

Sidabrinė 
taurelė

55 € 

Puodelio laikiklis 
iki 1940 m.

gamybos, 180€

Moneta
kaina sutartinė

Nikolajaus II 
5 rubliai, 150 €

Moneta Nikolajus II, 
10 rublių, 380 €

Moneta 300 metų 
jubiliejus, 40 €

Gintarinė apyrankė
nuo 100 g

Apvalūs gintariniai 
karoliai nuo 50 g  

1vnt, 300 €

Ovalūs gintariniai 
karoliai nuo 150 g 

1 vnt, 1000 € 

Gintarinės sagės
nuo 50 g

Gintaro
grynuolis nuo 100 g

nuo 200 €

Senos medinės 
statulėlės iki 1940m. 
gamybos, nuo 50 € 

1 vnt, 50 € nuo 60 €

1 vnt, 200 €

Ordinai
1100 €/ 300 €/ 50 €  

Ordinai
nuo 20 € 

Lenino ordinas
nuo 900 € 

Vyčio ordinas
800 € 

Ženkliukas
130 € Vaistų signatūra

nuo 10€ 

Tapyti 
paveikslai iki 1970 m. 

300 € 

Anglinis virdulys 
„Tulos“ gamykla,

 nuo 60 €

Ordinas tautų
draugystės 200 € 

Ordinas
kaina sutartinė 

Ordinas
300 € 

Carinis
apdovanojimas

350 € 

SVEIKINIMAS

Prabėgę metai nusinešė tik dalį 
džiaugsmo ir svajonių,

nors smilkiniuose pražydo jau 
sruogelės sidabru.

Laimingas būkite, sulaukęs 
šitiek metų,

kurie ne vien tik rūpesčius ir 
laimę atnešė kartu.

Buvusį ilgametį sanatorijos „Eglė“ gydyklos vadovą, 
Druskininkų gydyklos direktoriaus pavaduotoją Kęstutį 
Vladislovą Broniukaitį 80-ojo jubiliejaus proga sveikina 
bičiuliai – kolekcininkai. 

Julius Jasaitis, Alvydas Sodonis ir Algirdas Terten

Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja

Kiekviena tauta turi svar-
biausius šalies simbolius, 
reikšmingus istorinius įvy-
kius – tik nuolatinė dabarties 
kartų atida ir dėmesys pra-
eities asmenybėms, jų dar-
bams, žygdarbiams išugdys 
jaunosios kartos patriotišku-
mą, meilę, atsidavimą savo 
tėvynei bei gimtajam kraš-
tui. Tad privalome kartu su 
jauniausiais savo šalies pi-
liečiais minėti, švęsti svar-
bias mūsų šaliai sukaktis. O 
tai daryti yra įvairių būdų, for-
mų – svarbu, kad vaikų širdy-
se apsigyventų noras, tikėji-
mas, atsakomybė ir pilietinės 
iniciatyvos. 

Šiuos metus Lietuvos Res-
publikos Seimas paskelbė LR 
Konstitucijos metais – LR Kons-
titucija, dokumentas, reglamen-
tuojantis piliečių atsakomybes ir 
teises, priimtas 1992 m. spalio 
25 d. Tad šie metai – jau trisde-
šimtasis LR Konstitucijos gimta-
dienis. 

„Saulės“ mokykla pasiryžo šią 
sukaktį paminėti skambiai ir ne-
įprastai – antradienio popie-
tę mokykloje organizuota dainų 
šventė – konkursas „Lietuvos 
Konstitucijai 30“, kurią sumanė 
direktoriaus pavaduotojas ug-
dymui Algis Bolys. Ankstyvą ry-
tmetį mokiniai pirmiausia savo 
žinias pasitikrino nuotoliniame 
Konstitucijos egzamine, glo-
bojamame Teisingumo minis-
terijos ir LR Prezidento Gitano 
Nausėdos – toks egzaminas ša-
lies piliečius subūrė jau šešiolik-
tą kartą. Popiet, pasibaigus tra-
dicinėms pamokoms, 5-8 klasių 
mokiniai susirinko dainų varžy-
tuvėse, kuriose mokinių muzi-
kinius pasirodymus vertino ko-
misijos nariai: KASP Dainavos 
apygardos 1-osios rinktinės 109 
kuopos vadas kapitonas Kęs-
tutis Valenta, Druskininkų savi-
valdybės Teisės ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vedėja Vaiva 
Kirkauskienė, Druskininkų savi-
valdybės tarybos narė, Druski-
ninkų vandens parko Personalo 
ir klientų aptarnavimo skyriaus 
vadovė Inga Salickienė. 

Tądien savo jaunatviškais bal-
sais mus, šventės žiūrovus, 
džiugino net keli šimtai vyres-

niųjų klasių moksleivių – tiek jų, 
nugalėję scenos jaudulį, užko-
pė ant pakylos dainuoti! Antra-
sis dalykas, kuris sujaudino – tai 
klasių vienybė ir darna. Jei jau 
uždainuoti Lietuvai, tai visiems 
vieningai, draugėje, išvien – to 
ir siekiame, tą vaikuose ir ugdo-
me: dalintis ir džiaugsmu, ir lai-
mėjimu, ir rūpesčiu, ir nusivyli-
mu... Glostė širdį ir vaikų dainų 
pasirinkimas – visos jos buvo 
skirtos tėvynei: jos grožiui ap-
dainuoti, didvyrių žygdarbiams 
išaukštinti, laisvės svarbai pa-
brėžti. Skambėjo žinomi kūriniai 
„Mano kraštas“, „Tu Lietuva, tu 
mana“, „Laisvė“, „Mano namai“, 
„Mano vardas Lietuva“, „Mėnu-
lis tikras tėvas jo“ ir kiti. Moky-
klos direktorė Lina Bagdanavi-
čienė, sveikindama konkurso 
dalyvius, pasidžiaugė tokiu dai-
nų pasirinkimu, o savo kalboje 
pabrėžė LR Konstitucijos svar-
bą, jos reikšmę, akcentavo ke-
letą svarbiausių jos straipsnių 
– ypač gimtosios kalbos puose-
lėjimo, tautinių ženklų saugoji-
mo reikšmę.

Klasių pasirodymai sujaudi-
no, pakvietė permąstyti iš naujo 
mūsų istoriją, didžiuotis, esant 
lietuviais. Sužavėjo skambūs 
ir tvirti vaikų balsai, apgalvo-
tos pasirodymo detalės, įdomi 
scenografija, iškilminga šventi-
nė apranga, įtaigumas, atliekant 
pasirinktus kūrinius. Komisijos 
nariams nebuvo lengva išrink-
ti pačius geriausius, vertus pa-
grindinio prizo – UAB ,,Kautros 

keltuvai“ ir Vandens parko do-
vanų. Visi nekantriai laukė ga-
lutinio komisijos sprendimo. La-
biausiai juo džiaugėsi 5b klasės 
moksleiviai, kurie puikiai atliko 
dainą „Kalneliai ežerai“ ir tapo 
konkurso nugalėtojais! Jie gim-
taisiais Druskininkais galės gro-
žėtis iš paukščio skrydžio! 

Džiaugiamės, kad šventės 
džiaugsmą padėjo sustiprin-
ti 109-osios kuopos karių-sava-
norių įsteigta dovana – ją tądien 
skambiais jaudulio šūksniais at-
siėmė 8a ir 8b klasės mokslei-
viai. Vos tik atšils ir oras pradės 
džiuginti pavasariška šiluma, 
šių klasių mokiniai bei kariai-
savanoriai keliaus į naktinį žygį 
Lietuvos laisvės kovotojų takais. 
Tai – puiki, prasminga dovana, 
kuri tik sustiprins mokinių istori-
nes žinias, laisvės kovų svarbą, 
jų atminties įamžinimą, už ją ta-
riame nuoširdų AČIŪ.

Konkurso organizatoriai už 
jaukius, apgalvotus, gražius 
muzikinius pasirodymus nuo-
širdžiai dėkoja 5-8 klasių moki-
niams, jų auklėtojoms, muzikos 
mokytojai Renatai Lastauskai-
tei-Vengrienei. Muzikos būre-
lio vadovei Onutei Žukienei dė-
kojame už muzikines dovanas 
šventės dalyviams. AČIŪ rėmė-
jams – UAB „Kautros keltuvai“, 
Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centrui AQUA, KASP Dai-
navos apygardos 1-osios rinkti-
nės 109 kuopos vadui kapitonui 
Kęstučiui Valentai, renginio ve-
dėjoms – 6c klasės mokinėms 
Aistei ir Gabrielei.

„Saulės“ mokykloje – Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos minėjimas 

„Saulės“ mokykla, minėdama LR Konstitucijos dieną, organizavo įdomų renginį „Lietu-
vos Konstitucijai 30“/ „Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos
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Druskininkų PSPC prime-
na, kad kiekvienoje Druski-
ninkų mokykloje įsteigti šiai 
gydymo įstaigai priklausan-
tys odontologijos kabinetai. 
Visuose kabinetuose atnau-
jinti odontologiniai įrenginiai, 
naudojamos kokybiškos, mo-
dernios plombų medžiagos. 
Visi mokyklose dirbantys 
odontologai yra Druskininkų 
PSPC darbuotojai. Tėvams tai 
labai patogu, nereikia prašy-
ti laisvos darbo dienos, nes 
vaikams yra sudaryta gali-
mybė profilaktiškai tikrintis 
dantukus ir gydyti juos pa-

mokų metu toje pačioje mo-
kymo įstaigoje. Tuo siekiama 
sumažinti ir eiles poliklinikos 
odontologijos kabinetuose.

Jeigu vaikas yra prisirašęs 
prie Druskininkų PSPC šeimos 
gydytojų, stebint, kaip kinta vai-
kų dantų karioziškumo pro-
centas, kartą per metus PSPC 
odontologijos kabineto odonto-
logai jam profilaktiškai turi pati-
krinti dantukus.

Dėl silantavimo programos
Vilniaus zonoje, o ypač Aly-

taus apskrityje, geriamajame 
vandenyje yra labai mažai flu-
oro, dėl to šio regiono gyven-

tojai pasižymi silpnesniais dan-
timis ir didesniu karioziškumo 
procentu. Atsižvelgiant į pras-
tą dantų būklę tarp vaikų ir pa-
auglių, SAM įsakymu nuo 2005 
m. pradėta vykdyti valstybinė 
programa „Vaikų krūminių dan-
tų dengimas silantinėmis me-
džiagomis“, joje dalyvauja vai-
kai nuo 5-13 metų (imtinai).

Procedūros metu dantuko 
minkštos, nesusiformavusios 
vagelės užliejamos specialiąja 
silantine medžiaga, kuri sukie-
tinama helio lempos šviesa. Ši 
priemonė padeda dantukams 
susiformuoti, nesugedus iš 
kramtomojo paviršiaus, ir suma-

žina riziką susirgti dantų karie-
su.

Palaikant gerą burnos higieną, 
valydami dantis ryte ir vakare 
su fluoro turinčiomis pastomis 
ir prisilaikant tinkamos mitybos, 
galime padėti vaikams išsaugo-
to sveikus nuolatinius dantis.

Druskininkų savivaldybės vai-
kučiai, kurie prisirašę prie Drus-
kininkų PSPC šeimos gydytojų, 
taip pat tie, kurie prisirašę prie 
privačių šeimos gydytojų ka-
binetų (kurie sudarę sutartį su 
Druskininkų PSPC), turi puikią 
galimybę pasinaudoti minėta 
programa, kuri vykdoma „Sau-
lės“ mokyklos odontologijos ka-

binete ir „Atgimimo“ mokyklos 
odontologijos kabinete. Vie-
čiūnų ir Leipalingio vaikučiams 
valstybės programa „Vaikų krū-
minių dantų dengimas silanti-
nėmis medžiagomis“ atliekama 
Leipalingio bei Viečiūnų ambu-
latorijų odontologijos kabinetuo-
se.

Druskininkų PSPC pažymi, 
kad nuo 1999 iki 2006 m. Drus-
kininkų mieste vaikai jau yra 
dalyvavę „Dantų ėduonies“ ir 
„Sveiki dantys visam gyveni-
mui“ profilaktinėse programo-
se. Nurodytų programų metu 
buvo atliekami skalavimai NaF 
tirpalu 1-7 klasių mokiniams ir 
buvo vykdomas išdygusių svei-
kų nuolatinių dantų padengimas 
silantinėmis medžiagomis. Pro-
gramos metu pavyko sumažinti 
dvylikamečių vaikų dantų kario-
ziškumą nuo 7,8 sugedusių dan-
tų iki 2,5 sugedusių dantų.

Todėl prašome tėvelius leisti 
savo atžaloms aktyviai dalyvau-
ti dantų silantavimo programoje 
ir neprieštarauti kasmetei pro-
filaktinei patikrai, kad būtų lai-
ku pastebėtas besiformuojantis 
nuolatinių dantų kariesas ir są-
kandžio patologija. Tėveliai vi-
sada gali savo nuožiūra pasi-
rinkti, kur gydyti vaikų dantukus. 

Mums tikrai rūpi Jūsų vaikų 
dantų sveikata!

Druskininkų PSPC 
informacija 

Druskininkų PSPC stengiasi padėti vaikams  
išsaugoti sveikus dantis

Druskininkų PSPC prašo tėvelius leisti savo atžaloms aktyviai dalyvauti dantų silantavimo programoje ir neprieštarauti kasmetei profilaktinei patikrai / Asociatyvi nuotrauka
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ŠAUNI „SPA VILNIUS“ KOMANDA KVIEČIA PRISIJUNGTI:

kambarines (-ius), atlyginimas nuo 900 eurų, mokami priedai.
Virėjas (-us), atlyginimas nuo 1500 eurų, mokami priedai.

Padavėjas (-jus), atlyginimas 800-1000 eurų, mokami priedai.
Barmenes (-us), atlyginimas nuo 900-1200 eurų, mokami priedai.
Viešbučio administratores (-ius), atlyginimas 1200-2000 eurų, 

mokami priedai.

Kreiptis tel. +370 313 51529 ir +370 611 19020,  
el. p. karjera@spavilnius.lt

`

Druskininkų  šeimos klinikoje nuo 
šiol pacientus konsultuoja ir tyri-
mus atlieka gydytoja endokri-
nologė Rasa Koreivienė. 

Gydytoja diagnozuoja ir gydo:
• cukrinį diabetą;
• sklydliaukės ligas;
• osteoparozę;
• nutukimo, antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų, kalcio apykaitos 
sutrikimus;
• ir kitas endokrinologines ligas.
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione 
tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ 

ir naujienų portale  
www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 
8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!

Atliekame buto remonto darbus: glaistymas, 
dažymas, plytelių klijavimas, laminatas.  

Tel. 8 627 61266

Trinkelių klojimas, griovimo darbai, medžių pjovimas ir kiti 
statybiniai lauko darbai. Tel. +37062875156

LSC sporto kompleksas „Druskininkai“ ieško 
ELEKTRIKO. Atlyginimas – 905 Eur bruto ir priedai. 

Dėl informacijos skambinti darbo valandomis  
Tel. 8 665 24759

Metalo išvežimas, supirkimas. Senų 
automobilių supirkimas. Statybinių šiukšlių 

išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Išnuomojamas kabinetas 
grožio ir sveikatingumo 

centre „Dorama“  
(M.K. Čiurlionio g. 55). 

Visus klausimus galite 

užduoti tel. 8 624 30 043,  

8 677 92 236

„East Island SPA“ siūlo darbą SPA centro 
administratorei / - iui 0.5 arba 1 etato

Darbo vieta: „East Island SPA“ centras Druskininkuose
Darbo pobūdis:
• Klientų aptarnavimas;
• Rezervacijų atlikimas;
• Produktų pardavimai;
• Darbas su klientų aptarnavimo sistema, kasa;
• SPA centro priežiūra ir sklandaus darbo užtikrinimas.

Siūlomas atlyginimas – nuo 600 iki 800 Eur į rankas.
Gyvenimo aprašymo laukiame el. paštu  

jurgita@eastisland.lt 
Tel. pasiteirauti – +370 612 82 016

Informuojame žemės 
sklypo (kadastro 

Nr. 3865/0008:182), 
esančio Druskininkų 
sav., Viečiūnų sen., 

Jaskonių kaime, savininką 
V.V., kad IĮ„Žemata“ 

matininkas Danas Rudys 
(kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-2226) 2022-11-
22 d. 10:00 val. vykdys 

žemės sklypo (kadastro Nr. 
3865/0008:133), esančio 

Druskininkų sav., Viečiūnų 
sen., Jaskonių kaime, 

ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašome 

kreiptis į IĮ„Žemata“ adresu 
M.K.Čiurlionio g.75, 

Druskininkai,  
el.paštu info@zemata.lt 

arba telefonu 8 676 02621

Išsinuomotume  
2 kambarių butą 
miesto centre.

Tel. +370 611 19020

Informuojame žemės 
sklypo (kadastro 

Nr.3878/0004:382), esančio 
Druskininkų sav., Viečiūnai, 

Paparčio 3-ioji g. 9, 
savininkus A.S.; I.K.; M.S., 
kad IĮ„Žemata“ matininkas 

Danas Rudys (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-2226) 

2022-11-22 d. 14:00 val. 
vykdys žemės sklypo 

(kadastro Nr.3878/0004:383), 
esančio Druskininkų sav., 

Viečiūnai, Paparčio 3-ioji g. 
7, ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašome 

kreiptis į IĮ„Žemata“ adresu 
M.K.Čiurlionio g.75, 

Druskininkai,  
el.paštu info@zemata.lt 

arba telefonu 8 676 02621

EUROPA ROYALE DRUSKININKAI VIEŠBUTYJE
Vilniaus alėja 7, Druskininkai

6 takai, jokių eilių, viename takelyje gali žaisti iki 8 žaidėjų
+ 370 68018909   Dirba IV-VI 18-22 val. 

 
   
     

 

BOULINGAS
DRUSKININKUOSE

GERIAUSIA PRAMOGA VAIKŲ
GIMTADIENIAMS, ŠEIMOS AR DRAUGŲ

ŠVENTĖMS, PRIVATŪS VAKARAI
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RENGINIAI
Lapkričio 11 d. 17.30 val. 
Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) vyks kom-
pozitoriaus Kęstučio Bieliuko 
kompaktinės plokštelės „Pastoralė 
rudenio vieversiui“ pristatymas. 
Dalyvaus atlikėjas Andrius Vasi-
liauskas, muzikologas Vaclovas 
Juodpusis.

Lapkričio 12 d. 14 val. Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) – Mekrame dirbtuvės suaugus-
iems ir jaunimui nuo 14 m. su Ieva 
Šerelyte – „My tiny habits“ įkūrėja. 
Registracija tel. 8 671 76108. Dau-
giau informacijos – www.acmenu-
kalve.lt

Lapkričio 16 d. 17 val. M. K. 
Čiurlionio namuose-muziejuje (M. 
K. Čiurlionio g. 35) teatralizuota ek-
skursija - paminėjimas „Čiurlionio 
šiurpinės“. Renginys nemokamas!

PARODOS
Druskininkų miesto muziejaus 
galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) 
veikia Arvydo Kumpio fotografijų 
paroda „Taivanas – tarp tradicijų ir 
modernybės“

Druskininkų miesto muziejuje (M. 
K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda 
„Muziejaus eksponatas“

Iki lapkričio 14 d. Viešosios bib-
liotekos Viečiūnų padalinyje veiks 
Gerdos Revenkienės tapybos 
darbų paroda „Ryšys“

Iki lapkričio 15 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
Alfonso Šuliausko portretų paroda

Iki lapkričio 30 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) veiks Kristinos Kmitienės tapy-
bos paroda „Erdvė tarp minčių“

Iki lapkričio 30 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) bus galima apžiūrėti Olego 
Katenskij tapybos parodą „Raštai“

Iki lapkričio 30 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
Dianos Lukošiūnaitės popieriaus 
karpinių paroda „Druskininkietiškai 
vilnietiškas pokeris“ ir Gretos Alice 
didžiųjų iliustracijų paroda pagal R. 
Gavelio romaną „Vilniaus pokeris“

Iki lapkričio 30 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks 
audimo paroda „Dzūkijos dzyvai. 
Nuausta ir parėdyta“

Iki lapkričio 30 d. Viešosios bibli-
otekos Leipalingio padalinyje veiks 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos vaikų kūrybinių grafikos 
darbų paroda ,,Mėnesienoje...“. 
Autoriai 7-8 m. V. K. Jonyno dailės 
skyriaus mokiniai (Mokytoja Gul-
nara Kupčinskienė)

Iki 2023 m. sausio 5 d. M. K. 
Čiurlionio namuose-muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 35) ekspon-
uojama paroda „M. K. Čiurlionio 
atvirlaiškiai“

Užuojautos

Padėkos

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
Vytui Kalėdai, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir 

artimuosius.

Kaimynai V. Kalpokienė ir Šimkoniai

Susimąstai prie amžinybės slenksčio, 
ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome... 

Tokia jau žemėje žmogaus dalia.

Mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžius užuojautos 
žodžius skiriame bendradarbei Nijolei Cilciuvienei. 

Darbo kolektyvas

Visiems širdy gėla gili išlieka
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...

Netekome buvusio ilgamečio Druskininkų policijos 
komisariato viršininko Vyto Kalėdos.

Druskininkų policijos veteranų bendruomenė reiškia 
nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems.

Ateina laikas, ir iš žmogaus lieka tik prisiminimas, 
nuveikti darbai, pasakyti žodžiai...

Mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame 
Zenoną Arnašių. 

Onutė Zinkevičienė su dukra Jolanta ir sūnumi Donatu 
bei jų šeimomis

Netekome Tado Kužulio – vyro, tėvelio, senelio…
Už jautrų bendravimą, supratimą ir suteiktą pagalbą nuoširdžiai 

dėkojame šeimos gydytojoms, reanimacijos medikams, Vidaus ligų 
skyriaus personalui, gyd. K. Barniškiui, laidojimo namams „Nutrūkusi 
styga“, klebonui Algirdui Šimkui, giminėms, draugams, kaimynams, 

kolegoms ir visiems, buvusiems šalia ir palaikiusiems mus šią sunkią 
netekties valandą.

Žmona Eleonora, dukros Nijolė ir Irena

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, 
kaimynams, Ratnyčios parapijos klebonui Algirdui Šimkui, sūnaus 
Laimono bendradarbiams, laidojimo namams „Nutrūkusi styga“ ir 
visiems, buvusiems šalia  ir palaikiusiems mūsų šeimą šią sunkią 
netekties valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvą ir 

senelį Vytą Kalėdą.

Žmona Jadvyga, sūnus Laimonas ir dukra Ingrida

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)

Išėjus į Amžinybę mylimai seseriai, reiškiame 
užuojautą Zenonui Arnašiui ir visiems artimiesiems.

DNSB „Žiburėlis“ gyventojai

Už vieną nerūšiuojantį  
sumoka dešimt tų, kurie rūšiuoja

Taip atrodo mišrių atliekų konteinerių turinys / ARATC archyvo 
nuotrauka

Tiriant mišrių atliekų sudėtį, paaiškėja, kiek daug atliekų yra ne-
rūšiuojama / ARATC archyvo nuotrauka

Kai paklausai žmonių kal-
bų, atrodo, kad beveik visi 
rūšiuoja atliekas. Kai išti-
ri atliekų sudėtį, paaiškėja, 
kad nieko panašaus. Tyrimai 
rodo, kad į mišrias atliekas iš-
metama apie 60-70 proc. bio-
logiškai skaidžių atliekų, ku-
rių didžiausią dalį sudaro 
žaliosios ir maisto bei virtu-
vės atliekos. 

Atliekų sudėtis tiriama ketu-
ris kartus per metus. Tai daro-
ma pagal Aplinkos ministro nu-
statytą tvarką. Vykdant tyrimus, 
kviečiami dalyvauti už atliekų 
tvarkymą atsakingi savivaldy-
bių specialistai, aplinkosaugi-
ninkai. Kaskart ištiriama po 300 
kilogramų iš kiekvienos savival-
dybės atvežtų mišrių komunali-
nių atliekų. 

Išrūšiavus ir pasvėrus šias 
atliekas, paaiškėja, kad apie du 
trečdaliai iš jų yra įvairios bio-
logiškai skaidžios atliekos, ku-

rios turi būti renkamos atskirai. 
To nepadarius, atliekų tvarkymo 
kaštai auga, nes mišrias atlie-
kas reikia papildomai rūšiuoti, 
jos būna labai užterštos. Ir di-
džiulė dalis nebetinka jokiam to-
lesniam naudojimui, išskyrus du 
pačius brangiausius variantus – 
deginimą ir šalinimą sąvartyne. 

Jeigu šios atliekos būtų išrū-
šiuotos, jų tvarkymas kainuotų 
daug pigiau, ir rūšiuojantiems 
gyventojams netektų dengti tų 
išlaidų, kurias sukuria nerūšiuo-
jantieji atliekų. 

„Nerūšiuojantys žmonės la-
biausiai kenkia ne atliekų tvar-
kymo centrui, valdžiai ar dar 
kažkam, ant ko jie pikti, o patys 
sau ir aplinkiniams, ypač tiems, 
kurie rūšiuoja, bet turi padeng-
ti augančius atliekų tvarkymo 
kaštus ir už nerūšiuojančius“, 
– sako Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro direktorius Al-
girdas Reipas. 

Jis pastebi, kad situacija su 
rūšiavimu pagerėja, paskelbus 
apie vykdomą sugriežtintą kon-
teinerių kontrolę. Bet prie kie-
kvieno konteinerio kasdien kon-
trolieriaus nepastatysi, o patirtis 
rodo, kad geriausi kontrolieriai 
yra kaimynai – jų perspėjimai 
ir pranešimai veikia efektyviau-
siai.

„Kol neateis suvokimas, kad, 
neteisingai rūšiuodamas ar visai 
nerūšiuodamas, vienas žmogus 
padidina visų kaimynų išlaidas 
atliekų tvarkymui, tol situacija iš 
esmės nepasikeis“, – įsitikinęs 
A. Reipas.

Jis primena: atliekų tvarkymo 
sistema regione sukurta, gali-
mybės rūšiuoti yra, tad rezul-
tatas ir tvarkymo kaštai dabar 
labiausiai priklauso nuo pačių 
gyventojų, jų požiūrio ir elgesio.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Kuo skiriasi išrūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų tvarkymas? 
Išrūšiuotos žaliosios atliekos iš karto vežamos kompostuoti. Maisto ir virtuvės atliekos iš karto pa-

tenka į biologinio apdorojimo įrenginius, iš jų – brandinimui į kompostavimo aikštelę. Išrūšiuotos pa-
kuočių atliekos į ARATC technologinius įrenginius išvis nepatenka – iš karto keliauja pas perdirbė-
jus. 

Nerūšiuotos mišrios atliekos pirmiausia vežamos į mechaninio rūšiavimo įrenginius. Čia atskiria-
mos plastiko, popieriaus, biologiškai skaidžios ir kitų rūšių atliekos. Pakuotės presuojamos ir dau-
giausia vežamos deginti, nes būna užterštos ir perdirbimui jau netinka. Biologiškai skaidžios atlie-
kos sijojamos ir švaresnės kompostuojamos, o kitos su įvairiomis priemaišomis, kurių neįmanoma 
atskirti, vežamos į sąvartyną. 

Nerūšiuotų atliekų tvarkymo procesas reikalauja didžiulių laiko ir žmogiškųjų resursų.
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Inga Granatauskienė

Kasmet lapkričio 14 dieną 
Lietuvoje minima Pasaulinė 
diabeto diena. Ji minima per 
kanadiečio Frederiko Bantin-
go gimtadienį, kuris atrado 
būdą insulinui gaminti ir taip 
išgelbėjo tūkstančių žmonių 
gyvybes. Ši diena minima, 
siekiant ugdyti žmonių sąmo-
ningumą apie cukrinį diabetą, 
nes sergančiųjų šia liga kas-
met daugėja. 

Lietuvoje cukriniu diabetu ser-
ga daugiau nei 120 tūkstančių 
žmonių, liga skirstoma į du ti-
pus: 90 procentų šio skaičiaus 
– sergantieji antro tipo cukriniu 
diabetu, ir tik 10 proc. – pirmo 
tipo. Tokį didelį antro tipo cukri-
nio diabeto išsivystymą Lietuvo-
je ir visame pasaulyje lemia fi-
zinio aktyvumo stoka, sėdimas 
darbas, nutukimas, gausus per-
dirbtų angliavandenių bei pridė-
tinio cukraus vartojimas, daržo-

vių trūkumas mitybos racione 
bei vis populiarėjanti greitojo 
maisto pramonė.

Pasireiškiantys antro tipo cu-
krinio diabeto simptomai yra šie: 
odos sausumas ir niežulys, be-
sikartojančios infekcijos, negy-
jančios žaizdos, rankų, kojų ir 
dažniausiai pėdų tirpimas, šali-
mas ar nejautra, lytinių organų 
niežulys, pagausėjęs prakaita-
vimas, džiūstanti burna, padidė-
jęs troškulys, padažnėjęs šlapi-
nimasis ir nakties metu. Sergant 
antro tipo cukriniu diabetu, visi 
simptomai pasireiškia palaips-
niui, dažnai jie net nepastebi-
mi ir yra ilgiau ignoruojami, tad 
liga vėliau diagnozuojama. Ir 
taip atsiranda rizika komplikaci-
joms, kurių gydymas yra sudė-
tingas. Antro tipo diabetas daž-
niausiai pasireiškia vyresniems 
žmonėms, ir jo atsiradimą nule-
mia žmogaus gyvenimo būdas, 
ligos ar jų komplikacijos. Tačiau 
antro tipo cukrinis diabetas daž-
nai yra kontroliuojamas tik kei-
čiant gyvenimo būdą, laikantis 
mitybos rėžimo ir vartojant vais-
tus.

Staigiai pasireiškiantys pirmo 
tipo cukrinio diabeto simptomai 
yra panašūs į jau minėtuosius 
antro tipo simptomus, tačiau 
jam dar būdingas ir staigus svo-
rio mažėjimas, nors valgoma 
įprastai, didelis alkis, troškulys, 
stiprus nuovargis, silpnumas ir 

neryškus matymas. Nepaste-
bint šių simptomų ir į juos nere-
aguojant, vėliau sergantįjį ištin-
ka koma. Žmonės, jaučiantys 
pirmojo tipo cukriniam diabe-
tui būdingus simptomus, turėtų 
nedelsdami kreiptis į savo šei-
mos gydytoją, kad būtų nustaty-
ta tiksli diagnozė. 

Pirmo tipo diabetas diagno-
zuojamas, kai žmogaus imuni-
tetas ima naikinti insuliną ga-
minančias kasos beta ląsteles, 
o be insulino hormono neįma-
noma organizme „atrakinti“ ląs-
telių, kad iš maisto gaunama 
gliukozė patektų į jas ir virstų 
energija. Pirmo tipo cukrinis di-
abetas yra sunki, nepagydoma, 
lėtinė autoimuninė liga, kuri atsi-
randa dėl vis dar tiksliai nežino-
mų priežasčių. Juo dažniausiai 
suserga jauni žmonės – iki maž-
daug trisdešimt penkerių metų, 
taip pat dažnai ši liga diagno-
zuojama vaikams ir paaugliams. 
Kadangi organizmas negami-
na insulino, šie žmonės priva-
lo kasdien jį leistis, daug kartų 
per dieną tikrinti gliukozės kie-
kį kraujyje, skaičiuoti suvartoja-
mus angliavandenius, baltymus 
ir riebalus, kad galėtų tiksliai ap-
skaičiuoti tikslias insulino do-
zes.

Visi anksčiau išvardinti simp-
tomai nebūtinai gali reikšti, kad 
susirgote cukriniu diabetu, jie 
gali reikšti ir kitas organizmo 

problemas, tad iš anksto nuo-
gąstauti nereikia. Visada pata-
riame – jaučiant negalavimus, 
būtina kreiptis į šeimos gydyto-
jus. Turėdamas įtarimų, gydyto-
jas patars išsitirti cukraus kie-
kį kraujyje. Tai svarbu visiems, 
ypač tiems, kurių giminėje būta 
ligos atvejų, taip pat vyresnio 
amžiaus žmonėms ir tiems, ku-
rie turi viršsvorio.

Druskininkuose sergantieji cu-
kriniu diabetu ir jų šeimos nariai 
buriasi į cukrinio diabeto klubą 
„Atgaja“, kuriam vadovauja Je-
lena Šimonienė. „Raginame vi-
sus aktyviai dalyvauti mūsų klu-
bo veikloje, nes bendrystėje visi 
sunkumai yra lengviau pake-
liami. Klubo susirinkimų metu 
vyksta seminarai ir paskaitos 
apie ligos valdymą ir kontrolę, 
taip pat dalyvaujame įvairiuose 
žygiuose, renginiuose, dalina-
mės savo patirtimi, bei su liga 
susijusiomis naujienomis“, – pa-
sakojo „Atgajos“ vadovė.

Visus klubo narius ir Druski-
ninkų miesto gyventojus lapkri-
čio 18 dieną, 16 val. kviečiame 
dalyvauti Pasaulinės cukrinio 
diabeto dienos proga rengiamo-
je konferencijoje. Renginys vyks 
Druskininkų socialinių paslau-
gų centre, pirmojo aukšto salė-
je. Konferencijos pabaigoje visi 
norintieji galės nemokamai at-
likti gliukozės kraujyje tyrimus. 
Laukiame Jūsų. 

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė cukrinio diabeto diena: kaip 
atpažinti šią klastingą ligą?

Klubo „Atgaja“ vadovė J. Šimonienė: „Raginame visus aktyviai dalyvauti mūsų klubo 
veikloje, nes bendrystėje visi sunkumai yra lengviau pakeliami“ / Roberto Kisieliaus nuo-
trauka
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„Koks amžius tinkamas pra-
dėti kalbėti apie lytiškumą su 
vaikais?“, – Druskininkų JUC 
klausė VšĮ Įvairovės ir eduka-
cijos namų komandos. Jų re-
komendacijose nuskambėjo 
atsakymas, kad apie pasiruo-
šimą brendimui bei pokal-
biams apie pirmąsias drau-
gystes ir įsimylėjimus svarbu 
kalbėti jau nuo pat pirmosios 
klasės. Tokie užsiėmimai di-
dina bendravimo ir bendra-
darbiavimo įgūdžius, savo 
ribų brėžimo ir kito ribų at-
pažinimo įgūdžius, prisideda 
prie vaiko saugumo užtikrini-
mo. 

Kasmet Druskininkų JUC tei-
kia Druskininkų savivaldybei 
visuomenės sveikatos projek-
tą „Be streso“, kad organizuotų 
lytiškumo paskaitas visų Drus-
kininkų savivaldybės mokyklų 
septintokams. 

Taigi ir šiųmetį rugsėjį tokios 
paskaitos buvo organizuotos. 
VšĮ Įvairovės ir edukacijos namų 
komanda dalijosi įspūdžiais iš 
surengtų paskaitų ir sakė, kad 
labai skyrėsi darbas skirtingo-
se klasės grupėse. Vienoje gru-
pėje dinamika buvo puiki – pa-
vyko susikaupti ir sukurti saugią 
aplinką, kurioje mokiniai klau-
sė apie jiems rūpimus dalykus, 
ramiai išbuvo ir per pokalbius 
apie brendimą, pornografiją. 
Kai kurie mokiniai į užsiėmimą 
jau atėjo su daug žinių apie ly-
čių stereotipus, todėl noriai dali-
josi nuomonėmis, asociacijomis 
šia tema, įvardijo, kad diskutuoti 
apie stereotipus buvo įdomiau-
sia užsiėmimo dalis. 

Buvo tokių klasių, kuriose 
moksleiviams buvo gana sudė-
tinga susikaupti, tačiau pasitei-
kė ir tokių, kurie įsitraukė į grupi-
nes užduotis, gražiai diskutavo 
tarpusavyje, atrodė, kad klasė-
je visai darnūs tarpusavio san-
tykiai. Edukatorės pastebėjo, 
kad kai kuriose klasėse ryškiai 
jautėsi berniukų ir mergaičių 
brandos skirtumas, o, atliekant 
užduotis, sunkiausiai sekėsi 
klausyti vieniems kitų. Apiben-
drinus šias išvadas, galime teig-
ti, kad lytiškumo paskaitos yra 
reikalingos, aktualios ir vertin-
gos, nes visi metodai pateikiami 
jaunimui priimtinomis priemonė-
mis, saugioje aplinkoje ir iš pati-
kimų šaltinių.

Šiais metais į projektą įtrauk-
tos ne tik lytiškumo paskaitos – 
įsigytas ir higienos rinkinys, ku-
ris nuo šiol prieinamas visoms 
Druskininkų JUC besilankan-
čioms merginoms. Ši iniciaty-
va įgyvendinta, siekiant užtikrin-
ti, kad merginos rūpintųsi savo 
sveikata bei asmenine higiena. 
Lietuvoje jau ilgokai vis garsiau 
skamba „menstruacijų skurdo“ 
terminas bei diskutuojama šia 
moterims ir merginoms aktualia 
tema. Vyriausybėje pasigirsta 
siūlymų, tvirtinant higienos nor-

mas mokyklose, bibliotekose 
bei kitose ugdymo įstaigose, tu-
aleto patalpose numatyti ne tik 
privalomas higienos priemones 
(muilas, džiovintuvas, tualetinis 
popierius), bet įtraukti ir mens-
truacijų higienos rinkinius. Tokį 
rinkinį Druskininkų JUC prieina-
mai įkurdino merginų tualeto pa-
talpose.

Tęsdamos higienos temą, šio 
projekto metu Druskininkų JUC 
bei Druskininkų visuomenės 
sveikatos biuro komandos daly-
vavo lytiškumo temų seminare, 
kalbėjo apie bręstančių paau-
glių higieną (prausimąsi, asme-
ninę higieną, nemalonų kvapą). 
Su šiais aspektais susiduria visi 
su jaunimu dirbantys profesio-
nalai. VšĮ Įvairovės ir edukacijos 
namų lektoriai pasidalijo patari-
mais, kaip išvengti nepatogumo 
apie tai kalbėti bei kaip apie šį 
subtilų momentą užsiminti jau-
niems žmonėms.

Svarbi ne tik asmeninė higie-
na, bet ir psichologinė sveika-
ta. Projektas suteikia galimybę 
centre užtikrinti kokybiškas psi-
chologų paslaugas, kurioms re-
gistruotis kviečiami visi 14-29 
m. jaunuoliai, patiriantys sun-
kumus ir nežinantys, kur kreip-
tis pagalbos.

Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras stengiasi atkreipti 
dėmesį į tai, kas aktualu jaunam 
žmogui, todėl bus tęsiamos pro-
jekto „Be streso“ veiklos, skirtos 
visuomenės sveikatos stiprini-
mui bei ugdymui.

Projektas „Be streso“ finan-
suotas Druskininkų savivaldy-
bės lėšomis.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija

Jaunimo sveikatos stiprinimas – „Be streso“ 

Druskininkų JUC, įgyvendindamas visuomenės sveikatos projektą „Be streso“, į lytiškumo paskaitas pasikvietė VšĮ Įvairovės ir edukacijos namų komandą / Deivido Laukionio nuo-
traukos
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PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Apmokome snieglente (snowboardu)  
suaugusius ir vaikus. Tel. 8 625 67707

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek 
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444

Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Ge-

opatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821

El. p. infogeoservisas@gmail.com

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, Švaistė, 

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Perka auksą, atsiskaito iš karto, 
gali atvykti. Tel. 8 685 04034

Perka žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje.  
Tel. 8 612 57651

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.

Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų 

išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientacija į kokybę, švaros 

laikymasis.
• „B“ kategorija.
• Priimtume ir pagalbinį darbuotoją.

Daugiau informacijos tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius 
sanatorijos „Belorus“ baseine. Individualūs 

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

ARBORISTŲ KOMANDA
• Brandžių medžių genėjimai, lajos rišimai, 

kiti darbai, susiję su medžiais.
• Pavojingų/audrų išverstų medžių šalinimas.
• Kelmų šalinimas.

Tel. 8 629 05 606

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais 
žemės sklypą, kurio apaugęs plotas bent 1 hektaras. 

Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos. 
Tel. +37062530320 

Mūro, betonavimo ir kiti statybos darbai.
Tel. 8 636 27602

Superka automobilius: „Audi“, „ BMW“, „Honda“, 
„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“. 

Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 
Tel. 8 636 60454

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

Prekyba mediena Druskininkuose, sodo nameliai, pirtys, 
pavėsinės. Lauko, vidaus dailylentės, terasinės, grindų, 

pakalimo, tvorų lentos, pirties mediena. 
Tel. 8 659 77311,  

el. p. medienadruskininkai@ gmail.com

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime  

pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693

Statybos ir remonto darbai.  
Tel. 8 627 61267

Reikalingas darbuotojas (-a)  
dirbti kebabų kioske. Tel. 8 681 17854
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomoja 2 kambarių butą, 
esantį Ateities g., 3 aukšte, 
nuo lapkričio 10 d. Ilgalaikė 
nuoma. Tel. 8 623 82003

Išnuomojamos komerci-
nės patalpos (parduotuvė), 
esanti M. K. Čiurlionio g.  
Tel.  8 698 24653 

Tvarkingiems gyventojams 
išnuomojami 1 kambario bu-
tai, atliktas remontas, bu-
tai yra Neravų g. (renovuo-
tame name) ir Šiltnamių g. 
Tel. 8 632 30475

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas, Merkinės g. 3, plotas – 50 
kv. m, atliktas remontas. Yra 
baldai ir visa buitinė technika. 
Tel. 8 687 17484

Ilgalaikei nuomai (pačia-
me miesto centre), nau-
jos statybos name yra iš-
nuomojami pilnai įrengti ir 
gyvenimui paruošti butai:  
 
2 kambarių butas (40,32 
kv. m) – 440 Eur/mėn. ir 
komunaliniai mokesčiai.  
 
3 kambarių butas (58,11 kv. m) 
– 540 Eur/mėn. ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 686 59993

Išsinuomotų

Tvarkinga, be žalingų įpročių, 
be gyvūnų šeima išsinuomotų 
2 kambarių butą Druskininkuo-
se su baldais ir buitine techni-
ka, mokėtų iki 300 Eur, įsikeltų 
nuo gruodžio 1 d. Domina ilga-
laikė nuoma, būtų pasirašyta 
sutartis. Siūlyti įvairius varian-
tus.  Tel. 8 606 78525

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą. Tel.  
8 606 59756

Ieškomas pirkti didelis sklypas 
ūkininkavimui ir garažas Balta-
šiškėje. Tel. +37062875156

Perka arba išsinuomoja žemę 
Pietų Lietuvoje už didžiau-
sią rinkos kainą. Kreiptis tel.  
8 601 00292 

Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 2 kambarių (34 kv. m) 
butą Viečiūnuose į didesnį 
butą Druskininkuose arba Vie-
čiūnuose su priemoka. Skam-
binti tel. +370 692 63368

Keičia 3 kambarių butą 
(67 kv. m), 4 aukšte iš 5 į 2 
kambarių butą, 1-2 aukšte.  
Tel. 8 607 74645

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 33 
arų žemės sklypu Viečiūnuo-
se, Paparčio 10-ojoje g. Kaina 
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25,17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 
8I, Lipliūnų kaime. Detalu-
sis planas, kadastriniai ma-
tavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Veisiejų g., Druskininkuo-
se. Buto bendras plotas – 51, 
49 kv. m. Butas yra 10 aukšte. 
Kaina – 55 000 Eur. Visa infor-
macija tel. 8 618 13799

Druskininkų miesto centre, 
Antakalnio g. 16, 2 aukšte 
parduodamas 1 kambario 
butas (33, 83 kv. m). Neto-
li ežeras, vandens parkas.  
Tel. 8 686 71416

Parduodamas namų valdos 
sklypas Neravuose, šalia pa-
grindinio kelio. Sklypo plotas 
– 13 arų, kaina – 12 000 Eur.                          
Tel. 8 623 57433

Parduodamas butas Liškiavos 
g., bendras plotas – 50, 66 kv. 
m, 4 aukštas iš 6, 2 kambariai. 
Tel. 8 656 36154

Viečiūnuose parduodamas 
1 kambario butas, Verpė-
jų g. 4, plotas – 18 kv. m.  
Tel. 8 618 02038

Parduodamos gerai įrengtos 
gyvenamos patalpos – Dai-
navos g. 7, plotas – apie 60 
kv. m, 2 aukšte, „Eglės“ sa-
natorijos soduose, visiškai 
šalia šimtamečio pušyno. Yra 
vandentiekis, kanalizacija 
(miesto ir gręžinys), oras-oras 
sistema, šalia oranžerija, ga-
ražas, pirtis su WC, dušas.  
Tel. 8 618 89113

Nuoma

Druskininkų g., renovuotame  
name išnuomojamas 2 kam-
barių butas (52 kv. m) su bal-
dais ir buitine technika (butas 
be euroremonto, bet tvarkin-
gas) už 250 Eur/mėn. ir komu-
naliniai mokesčiai. Tel. 8 675 
77948 ir 8 612 47556

Išnuomojamas garažas su 
duobe ir sandėliuku rūsyje 
Merkinės g. 1, kooperatyve 
„Žiedas“. Tel. 8 611 92020

Nuomojami du, dviejų kam-
barių butai nuosavame name, 
nauja statyba. Tel. 8 685 20724

Išnuomoja 3 kambarių butą re-
novuotame name, M. K. Čiur-
lionio g. Tel. 8 650 86045

Parduoda įvairius daiktus

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis 
WC, baldų kampas su miega-
mojo dalimi. Tel. 8 656 38881

Pigiai parduodami: žvejo kos-
tiumas, rudens pavasario se-
zonui, žieminės meškerės, 
avižėlės. Tel. 8 687 25132

Angliškas perforatorius „Ham-
mer“, 800 kW galia, kaina – 50 
Eur. Vokiškas mopedas „Star-
lite“, kuris minamas pedalais, 
kaina – 210 Eur. Nauja kera-
mikinė kriauklė, kaina – 20 
Eur. Vokiški kalnų dviračiai be 
amortizatoriaus, kaina – 50 
Eur, su amortizatoriais – 70 
Eur. Vaikiški dviračiai – po 
25 Eur, įvairių išmatavimų 
dviračio ratai – po 10 Eur.  
Tel. 8 616 22884

Pigiai parduodami: moteriškas 
dviratis – 7 pavarų, sportinis 
vyriškas dviratis – 21 pavaros, 
kalnų dviratis – 21 pavaros, 
du mergaitiški dviračiai iki 16 
metų, 18 pavarų. Vaikiška au-
tomobilinė kėdutė, žurnalinis 
staliukas, pakabinami šviestu-
vai, sulankstoma lovelė, tele-
vizorius „Philips“ su priedėliu, 
mažas šaldytuvas, sulčias-
paudė. Tel. 8 630 87652

Rūsio pamatų blokai SP3 (iš-
matavimai: 2, 60 m x 0, 60 m 
x 0, 30 m), vieneto kaina – 35 
Eur, gelžbetoniniai šulinio žie-
dai (diametras – 1000 mm), 
vnt.  kaina – 65 Eur. 6 m ilgio 
gelžbetoninė sija – 80 Eur, 
20 stiklo lapų, 3-4 mm storio, 
išmatavimai – 160 x 130 cm, 
kaina – derinama. Šiluminių 
trasų loviai, 3 vnt., ilgis – 2, 5 
m, plotis – 1 m, aukštis – 50 
cm.   Tel. 8 687 24880

Lovos, čiužinys (200 cm x 180 
cm), storis – 20 cm, kaina – 20 
Eur. Kineskopinis TV „LG“ – 51 
cm, kaina – 6 Eur. TV priedė-
liai „TV STAR T910“, kaina – 
13 Eur, „TV STAR T1030“ – po 
15 Eur, „Vido“ – 10 Eur, paka-
binami šviestuvai butui – nuo 4 
Eur,  TV priedėlių  „TV STAR“ 
pulteliai – nuo 5 Eur. TV lauko 
antena – 13 Eur, „Scart“ laidai 
– 2 Eur. Vaikiškas medinis ma-
niežas, sulankstomas, išmata-
vimai – 100 cm x 100 cm x 63 
cm, kaina – 18 Eur, stačiakam-
pis stalas, plytelių paviršius, 
išmatavimai – 135 cm x 75 cm 
x 48 cm, kaina – 7 Eur, vaikiš-
kos medinės lovytės – nuo 18 
Eur. Tel. 8 686 43600

Parduoda „TENA“ kelnaites, 
L dydis, 10 pakuočių po 12 
vnt. Perkantiems visą kie-
kį – prausimo putos ir kre-
mas nuo pragulų – dovanų.  
Tel. 8 673  21 173

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško 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

Mažai naudoti virtuvės baldai 
su buitine technika iš Vokie-
tijos, 15 x 15 cm skersmens 
ir 6 m ilgio balkiai, 3 x 10 cm 
pločio ir 6 m ilgio kreizuotos 
lentos. Tel. 8 680 23134 ir  
8 694 24955

Parduodamos ąžuolinės pir-
ties vantos, 1 vnt. kaina – 4 
Eur. Tel. 8 650 70176

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda baltagūžius kopūs-
tus. Labai tinka rauginimui. 
Tel. 8 613 39906

Parduodamas 12 metų 
darbinis arklys (Reg. Nr. 
LTUO008001644709). Tel.  
8 614 39798

Parduoda triušius. Tel.  
8 620 86900

Parduoda dvi 9 mėnesių ož-
kas. Vienos ožkos kaina – 45 
Eur. Tel. +37061117278, Barz-
džiūnų kaimas, Druskininkų 
savivaldybė

Avižos, rugiai, kviečiai, kvietru-
giai ir lubinai. Tel. 8 672 49828

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduodame beržo malkas 
rąstais. Tel. 8 625 71804

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduoda malkas kaladėmis. 
Eglinės ir pušinės kaina – 40 
Eur už metrą, beržinės – 50 
Eur už metrą. Pristatymas ne-
mokamas. Papildomai teikia-
ma malkų skaldymo paslauga. 
Tel. +37061617840

Parduodame alksnines, ber-
žines, pušines kapotas mal-
kas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka seną „Volkswagen 
Transporter“ arba senesnį, 
kitos markės bei geros bū-

klės benzininį automobilį. Tel. 
+37062875156

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Automobilis „Renault Megane 
Scenic“, 2002 m., labai gera 
būklė, rida – 170 000 km, ben-
zinas, 1, 6 l. tel. 8 692 44465

Parduoda plentinį dvira-
tį „SCOTT USA“, geros 
būklės. Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 601 00029

Reikalinga

Reikalingas atsakingas, gyvū-
nus mylintis žmogus nuo sau-
sio mėnesio prižiūrėti mažą 
šunelį – Džeko Raselo terjerą, 
kol bus išvykę šeimininkai. Tel. 
8 685 20724

Reikalinga slaugė, pagei-
dautina iš Švendubrės.  
Tel. 8 686 55692

Dovanoja

Dovanoja dekoratyvinį triušiu-
ką. Tel. 8 686 55692

Ieško darbo

Moteris ieško slaugės darbo. 
Gali slaugyti senelius pilną 
darbo dieną, visapusiška prie-
žiūra. 3 metų darbo patirtis. 
Tel. 8 622 29242

Vyras ieško statybininko 
arba apdailininko darbo. Tel.  
8 627 02119

Pamesta

Pamestas auskaras su per-
lamutro spalvos akmeniu, 
numanoma pametimo vieta – 
„Kalviškės“ stotelė, Veisiejų g. 
Tel. 8 618 57254

Pamesta piniginė su doku-
mentais Druskininkų mies-
te arba Viečiūnuose. Ra-
dusiems bus atsilyginta.  
Tel. 8 603 85898

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė
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„Mano Druskininkai“!

Kapčiamiestyje druskininkietes pasitiko grakšti karžygės E. Pliaterytės skulptūra / As-
meninio archyvo nuotrauka

Vainežeryje „Bočių“ narės aplankė skulptoriaus E. Paužos paminklą E. Pliaterytei / 
Asmeninio archyvo nuotrauka

Vita Gimaitė

Tradicija aplankyti svar-
bias gimto krašto vietas Zi-
tos Joanos Jančiauskienės 
vadovaujamiems Druskinin-
kų „Bočiams“ tapo būtiny-
be. Pastarajai išvykai buvo 
pasirinkta Veisiejų regioni-
nio parko Vainežerio dvar-
vietė, 1831m. sukilimo va-
dės, kapitonės Emilijos 
Pliaterytės mirties vieta. 

Subtilus ir graudus skulpto-
riaus Evaldo Paužos pamin-
klas. Vainežetyje gimusi ir ten 
mokyklą lankiusi „Bočių“ narė 
Regina Sabaliauskienė susi-
jaudinusi dalijosi prisiminimais 
apie gimtą sodžių, skaitė jau-
trias eiles.

O Kapčiamiestyje mus pasiti-
ko grakšti karžygė E. Pliatery-
tė. Jai skirto paminklo autorius 
– buvęs Lietuvos partizanas 
Vėjas – Antanas Ambrusevi-
čius. Įkvėptas E. Pliaterytės – 
lietuviškosios Žanos d`Ark is-
torijos, didis poetas Adomas 
Mickevičius rašė: „Žmonės 
mato po šia miline, moters vei-
dą ir aukštą krūtinę... Lietuvai-
tė – kartoja pažinę. Tai kariuo-
menę vedė į didį sukilimą narsi 
Pliaterytė“. Šis ketureilis iškal-
tas ant postamento. 

Nusilenkėme Tėvynės isto-
rijai, o vėliau, Kapčiamiesčio 
laisvalaikio salės kvietimu, šil-
toje bendraminčių apsuptyje 
linksmai atsisveikinome su ru-
dens spalvomis.

Druskininkų „Bočiai“ 
tęsia Lietuvos 

pažinimo keliones


