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Druskininkų „Bočių“ vadovei Zitai Joanai
Jančiauskienei – „Metų senjorės 2022“ titulas

Druskininkuose –
išmaniosios pėsčiųjų
perėjos

Laima Rekevičienė
Praėjusią savaitę Druskininkų krašto bendruomenė
dar kartą parodė savo vieningumą ir labai aktyviai palaikė „Metų senjoro 2022“ rinkimuose dalyvavusią „Bočių“
bendrijos pirmininkę Zitą Joaną Jančiauskienę. Kaip sakė
projekto „Metų senjoras“ sumanytoja Laura Balčiūtė, jau
trečią kartą organizuotuose
rinkimuose dalyvavo beveik
100 veiklių ir aktyvių senjorų,
kurie sulaukė apie 20 tūkstančių palaikymo balsų. Šiemet
šalies senjorai varžėsi penkiose nominacijose: „Metų
veikliausio“, „Metų keliautojo“, „Metų socialiai atsakingo“, „Metų aplinkos puoselėtojo“ ir „Metų senjoro“.
Šiais metais komisiją sudarė projekto sumanytoja
L. Balčiūtė, praėjusių „Metų
senjoro“ titulą pelniusi Jūratė
Stasė Bartkuvienė ir Lietuvos
žurnalistų sąjungos tarybos
narė Angelina Liaudanskienė. Balsavusiųjų ir komisijos
sprendimu, „Metų senjoras
2022“ titulas atiteko Z. J. Jančiauskienei.
Apdovanojimų šventė praėjusį penktadienį surengta
bendrystės namuose – Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje esančiame socialiniame restorane „Pirmas
blynas“.
Garbingą titulą laimėjusi Z.
J. Jančiauskienė džiaugėsi,
kad sulaukė tokio didelio visų
druskininkiečių palaikymo.
– Miela Zita, ką Jums reiškia
„Metų senjorės“ vardas? Ar
tikėjotės, kad sulauksite tokio palaikymo?
– Aš tikrai netikėjau, kad galima šitaip seną žmogų palaikyti.
Jau pačią pirmą balsavimo dieną sulaukiau kelių šimtų balsų.
Kokia vieninga Druskininkuose
mūsų bendruomenė! Kaip smagu žinoti, kad mane palaiko meras su visa komanda, įvairių įstaigų vadovai!
Negalėjau patikėti, kad tiek
daug žmonių mane palaikė, už
mane balsavo, kad tiek gerumo
žmonėse yra. Bet smagiausia,
kad ir jaunimas palaikė senolę.
O kai dar įsijungė į šitą balsavimą šeima, giminės, draugai ir
mano kraštiečiai iš Marijampolės, Veisiejų, Lazdijų, bičiuliai iš
kitų Lietuvos „Bočių“ bendrijų...

3 psl.
Grūto parko įkūrėjas
neleidžia istorijai
nugrimzti į užmarštį:
pasidalino širdies
skausmu

8 psl.
Juzefo Pilsudskio
biografija – nuotykių
romanas, kuriame yra ir
sąsajų su Druskininkais

„Metų senjoro“ rinkimuose, balsavusiųjų ir komisijos sprendimu, nugalėtojos titulas atiteko energingai ir vietoje nenustygstančiai
Druskininkų pagyvenusių žmonių bendrijos „Bočiai“ pirmininkei Z. J. Jančiauskienei / Laimos Rekevičienės nuotrauka

nukelta į 4 psl.

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
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Pasirašyta sutartis dėl aukšto meistriškumo merginų
krepšinio programos įgyvendinimo Druskininkuose

Rugsėjo mėnesį duris atvėręs Druskininkų merginų krepšinio centras yra dar
vienas žingsnis, siekiant atgaivinti moterų krepšinį šalyje. Praėjusią savaitę buvo
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Druskininkų savivaldybės ir Lietuvos
krepšinio federacijos.
Privataus sektoriaus iniciatyva įkurtas ir iš dalies išlaikomas centras bendram tikslui suvienijo Druskininkų savivaldybę,
Lietuvos krepšinio federaciją ir
verslo organizaciją Agrokoncerną GDP.
„Džiaugiuosi, kad Druskininkai yra ta vieta, kurioje nuspręsta atgaivinti moterų krepšinį ir aš tikiuosi, kad būtent čia
tas atgimimas bus pilnavertis ir
pasieksime tų rezultatų, kurių
visi norime ir siekiame“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
„Tai yra pirmas kartas, kuomet kuriamas toks projektas“, –
pažymėjo merginų centro prezidentė Alina Adomaitytė. „Aš

buvau krepšininkė, gyvenau internate, žinau, kokiom sąlygom
gyvenom ir treniravomės ir žinau, ko trūko, kad taptume čempionėmis. Šis kompleksas bus
pavyzdys kitiems. Svarbiausia,
kad visi išliktume, palaikytume
vienas kitą, ir tik laiko klausimas, kada mes tapsime čempionėmis.“
LSC sporto komplekse „Druskininkai“ įsikūręs merginų krepšinio centras užtikrina krepšininkėms puikias gyvenimo ir
maitinimo sąlygas. Komanda
treniruojasi du kartus per dieną,
su žaidėjomis dirba profesionalūs, aukštos kvalifikacijos treneriai. Merginos lanko Druskininkų „Atgimimo“ mokyklą, kurioje
yra suformuota speciali sporto
klasė.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
visoje Lietuvoje vyko 14-15 metų
amžiaus mergaičių atranka, po
kurios buvo suformuota nauja
komanda, „BC Deivės“ pavadinimu rungtyniausianti Lietuvos
moterų krepšinio lygos B diviziono varžybose. Prie koman-

Praėjusią savaitę buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Druskininkų savivaldybės ir Lietuvos krepšinio federacijos / Mariaus Dovidausko nuotrauka
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vaus Alvydas Jocys, kuris išau-
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Savivaldos dieną surinktos lėšos perduotos globėjų šeimose
augantiems vaikams
valdos šventės metu druskininkiečiai galėjo vaišintis mero R.
Malinausko išvirta sriuba, įmonių ir įstaigų keptais pyragais ir
kitais gardėsiais, mainais skirdami pasirinktą sumą druskininkiečių šeimose globojamiems
vaikams.

Visus, kuriems reikia daugiau
informacijos, kaip tapti globėjais, kviečiame susisiekti su
Druskininkų Globos centro komanda telefonu 8 659 83969
arba el. paštu erika.sakalauskiene@druskininkuspc.lt

Druskininkų savivaldybės administracija
kviečia prisijungti prie Centralizuotų viešųjų
pirkimų skyriaus komandos
Konkursai į 3 pareigybes skelbiami Valstybės tarnybos departamento
interneto svetainėje www.vtd.lrv.lt

Darbo pobūdis:
Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus

Globos centrui ir druskininkiečių šeimose augantiems globojamiems vaikams buvo perduotos per Savivaldos dienos minėjimo šventę surinktos lėšos / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
Druskininkų

savivaldybės

vimo laikas.

sakingų žmonių. Globėjų šei-

meras Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės So-

mų niekada nepaliekame vienų

Globos centrui ir druskinin-

cialinių paslaugų centro Globos

tvarkytis su iškilusiais klausi-

kiečių šeimose augantiems

koordinatorės Erikos Sakalaus-

mais ar problemomis – visada

globojamiems vaikams per-

kienės teigimu, šiuo metu Drus-

palaikome, patariame, pasida-

davė per Savivaldos dienos

kininkuose yra 27 vaikus globo-

lijame patirtimi“, – apie Globos

minėjimo šventę surinktas lė-

jančios šeimos.

centro darbą pasakojo E. Saka-

šas.

„Visada labai džiaugiamės, kai

lauskienė.

Mes tikimės, kad turite:
Aukštąjį išsilavinimą (universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu arba
aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu) studijų kryptys: ekonomikos arba teisės, arba verslo, arba
vadybos, arba viešojo administravimo.

Mes siūlome:
Darbą profesionalioje, draugiškoje komandoje;
Galimybę realizuoti savo žinias ir gebėjimus, profesinius iššūkius;
Konkurencingą, motyvuojantį darbo atlygį. Pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 7,65, t. y. nuo 1 384
Eur (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas
atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.
Sveikatos draudimą.

Kaip sakė susitikime su meru

žmonės apsisprendžia paban-

Druskininkų savivaldybės va-

ir savivaldybės vadovais daly-

dyti globoti vaiką, suteikti jam

dovai su vaikus globojančiais

Dokumentus teikti iki 2022 m. lapkričio 28 d.

vavę globėjai, šios lėšos – be-

ramią ir saugią vaikystę arba

druskininkiečiais

Išsamesnė informacija tel. (8313) 40 121

veik 900 eurų – bus panaudoti

tapti budinčiais globėjais, ku-

apie jų apsisprendimą globoti,

visų vaikų bendrai kelionei. Kol

rie, nedelsdami, gali ištiesti pa-

apie tai, su kokiais iššūkiais ten-

kas vaikai dar nėra apsispren-

galbos ranką, vos to prireikus.

ka susidurti, domėjosi, kokios

dę, kur norėtų nuvykti ir ką pa-

Smagu, kad tarp druskininkie-

pagalbos jiems reikėtų.

matyti, jų laukia smagus plana-

čių yra neabejingų, socialiai at-

pasikalbėjo

Primename, kad Vietos Savi-
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Kviečiame teikti pretendentus Kultūros puoselėtojo premijai gauti

Pernai Kultūros puoselėtojo premija buvo įteikta Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Branduma“ / Druskininkų savivaldybės koliažas

Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2023 metų
Kultūros srities projektų konkursai

Kultūros srities projektai skatina profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudaro sąlygas menininkams,
kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų
savivaldybės
administracija skelbia 2023
metų Kultūros srities projektų
konkursus
1. Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių kultūros srityje ir
teikiančių kultūros srities paslaugas, kultūros projektams finansuoti.
2. Fizinių asmenų (menininkų,
kūrėjų, kultūros puoselėtojų) bei
juridinių asmenų (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina
valstybės arba savivaldybės institucija, NVO organizacijos), vei-

kiančių kultūros srityje ir teikiančių kultūros srities paslaugas,
kultūros projektams finansuoti.
Konkursų tikslas – skatinti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje,
sudarant sąlygas menininkams,
kūrėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams
bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus.
Paraiškų priėmimo terminas –
iki 2022 m. gruodžio 16 d.
Druskininkų savivaldybės kultūros srities projektų finansavimo konkursų nuostatus, paraiš-

kos formą bei vertinimo kriterijus
galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.
druskininkusavivaldybe.lt skyrelyje „Savivaldybės remiami projektai“.
Paraiška pateikiama vienu iš
būdų:
1. Elektroninė paraiška ir jos dokumentų versija pateikiama iki
2022 m. gruodžio 16 d. 24.00 val.
el. paštu langelis@druskininkai.lt,
laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Kultūros srities projektų konkursui“.
2. Atspausdinta paraiška turi
būti pateikta užklijuotame voke,
ant jo užrašant „Kultūros srities
projektų konkursui“ ir iki 2022 m.
gruodžio 16 d. 15.00 val. pateikta
Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos su
konkursais susijusiais klausimais
konsultacijas teikia Druskininkų
savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros
skyriaus vyriausiasis specialistas
kultūrai, Rūta Barkauskienė tel. 8
617 08840, el. p. ruta.barkauskiene@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybė garbingiausią kultūros srityje apdovanojimą – Kultūros puoselėtojo premiją – nuo 2001
metų skiria labiausiai nusipelniusiems Druskininkų krašto meno žmonėms bei kolektyvams. Premija skiriama už
reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno
srityje: puoselėjant ir skleidžiant profesionalųjį bei mėgėjų meną, ugdant Druskininkų bendruomenės tradicijas,
plėtojant edukacinę veiklą, kuriant menines programas, organizuojant kultūros renginius
druskininkiečiams bei kurorto
svečiams, rengiant bei įgyvendinant naujus, novatoriškus
kultūros projektus, dalyvaujant ir reprezentuojant Druskininkų savivaldybę svarbiausiuose respublikiniuose bei
tarptautiniuose festivaliuose,
konkursuose, inicijuojant ir realizuojant garso, vaizdo įrašų

bei kitų leidinių, užtikrinančių
nematerialaus paveldo išsaugojimą, leidybą.
Druskininkų kultūros puoselėtojo premijai gauti gali būti pristatomi mūsų kraštui nusipelnę
Druskininkų savivaldybėje ir Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai, studijos,
būreliai, klubai, asociacijos, kitos
visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.
Laukiame savivaldybės kultūros
ir švietimo įstaigų, asociacijų, kitų
visuomeninių kūrėjus vienijančių
institucijų pasiūlymų dėl Kultūros
puoselėtojo premijos skyrimo iki
2022 m. gruodžio 15 d.
Primename, kad Druskininkų
savivaldybei el. paštu ruta.barkauskiene@druskininkai.lt kartu
su pretendento siūlymu turi būti
pateikti ir šie dokumentai: pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas bei rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų
ir panašiai)

Druskininkuose – išmaniosios
pėsčiųjų perėjos

Druskininkuose rekonstruojamos pėsčiųjų perėjos – prie jų įrengiama išmaniosios sistemos, padėsiančios pėstiesiems bei negalią
turintiems žmonėms saugiau pereiti kelią / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šiuo metu Druskininkuose rekonstruojamos pėsčiųjų perėjos – prie jų įrengiama
išmaniosios sistemos, padėsiančios pėstiesiems bei negalią turintiems žmonėms saugiau pereiti kelią.
Prie M. K. Čiurlionio, Vytauto, V.
Krėvės, Veisiejų, Gardino, Ateities, Neravų, Ligoninės, Maironio,
Mizarų, Klonio gatvėse esančių

pėsčiųjų perėjų bus įrengti taktiliniai paviršiai, sumontuotos specialios LED juostos.
Šie pokyčiai ypač aktualūs neregiams ir negalią turintiems žmonėms – jie padės geriau orientuotis aplinkoje ir saugiau kirsti
važiuojamąją kelio dalį.
Darbai atliekami Druskininkų
savivaldybės ir ES fondų lėšomis.
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Druskininkų „Bočių“ vadovei Zitai Joanai Jančiauskienei –
„Metų senjorės 2022“ titulas
pateisinti vilties žmonių, kurie
šitaip džiaugiasi mūsų senimu.
Mums labai pasisekė, kad
Druskininkuose buvo atidarytas Socialinių paslaugų centras,
kuriame atsirado erdvės mūsų
veiklai, gavome kabinetą, salę.
Pamenu, su šviesaus atminimo
Savivaldybės gydytoju Eugenijumi Žemaičiu svarstėme, kaip
išjudinti Druskininkų pagyvenusius žmones, kaip prisikviesti
daugiau miesto gydytojų, mokytojų. Davėme skelbimą į laikraštį, kviesdami senjorus į susitikimą. Ir negalėjau patikėti, kai
Socialinių paslaugų centro salėje vos sutilpo visi norintieji...
O jau kitą dieną mes organizavome visiems pirmąją rytmetinę mankštą. Nežinau, ar kitame
mieste taip būtų pavykę. Mes iš
karto gavome patalpas. Čia gal
tik Druskininkuose galima taip
veikti ir taip visus įtraukti, ir taip
organizuoti. Labai smagu, kad
sulaukiame Druskininkų savivaldybės vadovų palaikymo. O
smagiausia, kad mane labai palaiko jauni žmonės, jauni įvairių
įstaigų vadovai.
Tikrai jaučiu didelį palaikymą,
o mūsų amžiaus žmogui labai
svarbu žinoti, kad esi dar reikalingas. Man tai yra didžiausias
paskatinimas. Beje, aš jau planuoju pavasarį Druskininkuose
surengti didelę visos Lietuvos
„Bočių“ šventę. Gal ir iš užsienio svečių pasikviesti...

„Metų senjoro“ titulą pelniusią Z. J. Jančiauskienę pasveikino dukra Laimutė / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Man atrodo, kad šis mano įvertinimas yra tiesiog visų padrąsinimas, kad visai nebaisu pasenti. Juk senatvė – kaip ruduo,
spalvingiausias gyvenimo laikas, kuris pražysta įvairiausiomis spalvomis.
Stengiuosi būti linksma, nuoširdžiai bendrauti, džiaugtis,
keistis gera energija. Juk ką
žmogui pats duosi, tas dvigubai sugrįš. Jei skleisi gėrį, tai jis
tau ir sugrįš. Aš ir visada sakiau
– pirmiausia mesk, tada ir surasi. Tėvelis taip mokė. Tuo tėvelio
pasakymu vadovaujuosi iki šiol.
Visur einu atvira širdimi. Visi
norime jaustis reikalingi ir mylimi. Tačiau tai įmanoma tik tuomet, jeigu patys būsime aktyvūs, atviri naujoms patirtims,
bendravimui su jaunais žmonėmis.
Pati visą gyvenimą gerbiau ir
mylėjau senus žmones. Įsivaizdavau, kad ir aš, sulaukusi senatvės, taip pat būsiu mylima...
Buvo labai jautru, kai praėjusį
sekmadienį, jau po apdovanojimo, Druskininkų bažnyčioje po
šv. Mišių prieidavo net nepažįstami žmonės ir mane sveikino.
Jie tai darė iš širdies!

– Jūsų energijos, pozityvumo ir veiklų gausos gali pavydėti ne tik senjorai, bet ir dvidešimtmečiai. Iš kur pas Jus
tiek jėgų, sumanymų ir veiklumo?
– Ko gero, toks jau mano būdas. Aš nuo jaunystės įpratusi
nuolat būti veikloje, o dabar judėjimo ir veiklos reikia dar ir dėl
sveikatos. Bet labiausiai man
norisi išjudinti, kiek galima, daugiau savo bendraamžių. Liūdna
matyti, kaip kai kurie iš jų nesveikai sensta, kaip juos užpuola visokios ligos ar depresijos.
Pati nuolat jaučiu didelį norą
visur dalyvauti, organizuoti renginius, keliones, kitus įtraukti,
džiaugtis, su visais bendrauti.
Kol leis jėgos, visa tai darysiu.
Turiu labai daug bendraminčių. O dabar labai džiugina
žmonės, kurie, vos išėję į pensiją, skuba į „Bočių“ organizuojamas rytmetines mankštas. Tai
mane tiesiog uždega! Pastaruoju metu prie mūsų prisijungė apie 20 naujų moterų. Aš jau
esu sukūrusi joms programą, žinau, ko ką išmokysiu, kuo padėsiu, kad jos pasijustų visavertė-

mis narėmis ir dar labiau norėtų
dalyvauti „Bočių“ veikloje.
– Jums praėjus vadovauti
Druskininkų „Bočiams“, bendrija tiesiog suklestėjo, išsiplėtė veiklos, ir dabar Jūsų
visur pilna, Jūs visur dalyvaujate...
– 2004-aisiais prisijungiau prie
Druskininkų „Bočių“ ir manęs
paprašė tapti pirmininke, čia radau vos 24 žmones – veikė ansamblis ir „Kraitės“ klubas. Man
iš karto kilo mintis – ką daryti,
kad jų būtų daugiau, kad veiklos
būtų įvairesnės. Tuo metu pagyvenusių žmonių bendrija nelabai sutarė su savivaldybe, aš
nusprendžiau, kad padėtį reikia
taisyti ir nuėjau pas savivaldybės vadovus, išdėsčiau, kokią
„Bočių“ gyvavimo perspektyvą matau, kokią bendrijos veiklą planuoju. Jau tada norėjosi,
kad bendrijoje turi veikti įvairūs
klubai, kuriuos būtų galima pasirinkti pagal pomėgius. Savivaldybės vadovai mane „palaimino“, palaikė. Tikrai labai svarbus
tas pritarimas mūsų veiklai, projektams, lėšų skyrimas jų įgyvendinimui. Ir aš negalėčiau ne-

– Šiandien Jūsų vadovaujami Druskininkų „Bočiai“ savo
veiklų įvairove tiesiog stebina.
– O viskas prasidėjo nuo
mankštos. Vėliau atsirado linijiniai šokiai, susibūrė du ansambliai, „Žodžio meno klubas“ su
a. a. Birute Zalanskaite. Dar prisidėjo įvairiausios sportinės veiklos. Ir neilgai trukus jau veikė
net 14 klubų. Tiesa, dabar beliko
12, nes kai kurių veiklų, pavyzdžiui, proto lavinimo mankštos,
atsisakėme. Patys juokaujame,
kad protą jau išlavinome, mat
aktyviai lankėme kompiuterių
kursus, mokėmės naudotis išmaniaisiais įrenginiais.
Beje, man labai smagu, kad
Druskininkų pagyvenę žmonės
labai nori dalyvauti „Bočių“ veiklose. Visiems sakau, kad niekur gal taip nebūtų – tik Druskininkuose, nes mumis čia tikrai
rūpinamasi. Sporto užsiėmimams ir repeticijoms gavome
sales, neišsitekome mažame
kabinete, ir jis buvo pakeistas
erdvesniu.
Kai nuo 2004 metų pradėjau
vadovauti „Bočiams“, stengėmės eiti į mokyklas ir perduoti moksleiviams mūsų tradicijas
ir papročius. Mokėme Advento,
Jurginių, Sekminių, Joninių tradicijų. Smagu, kad nuo to laiko
mokyklose atsirado daug etnografinių būrelių – jie jau patys
puoselėja tai, ką mes jiems perdavėme. Man atrodo, kad tai di-

delis mūsų pasiekimas.
Labai džiaugiuosi, kad ir mūsų
jaunimas veiklus, patriotiškas.
Ir jie su mumis bendrauja. Štai
Druskininkų JUC pakviečia ir į
tarptautinius renginius, į kuriuos
atvyksta jaunimas iš įvairių šalių. Jie mane jau pažįsta. Kai atvažiuoja, organizuojame bendrą mankštą, šokius. Jaunimas
stebisi, kas čia Druskininkuose
darosi, sako, kad jų močiutė tik
poteriauja ir net negalvoja apie
tokias veiklas.
– O ką Jums pačiai suteikia
visos šios veiklos?
– Gal man jos jau užaugino
sparnus? Aš turbūt gimiau su
tuo noru visur dalyvauti. O kai
atvykau į Druskininkus, tai viskas ėmė klostytis, lyg stebuklinga lazdelė pamojavus... Dalyvavimas bendruomenės gyvenime
suteikia galimybę pasijusti visaverčiu žmogumi. Ši veikla pakylėja, padeda atrasti save, sužinoti daug naujų dalykų.
– Ilgus metus dirbote mokytoja. Ar jau tada ką nors organizavote?
– Visada norėjau būti mokytoja – ir net 35 metus dirbau savo
svajonių darbą. Kai dirbau Veisiejų mokykloje, organizuodavau užklasinį darbą. O jo tada
būdavo visada – šokome su tėvais, su mokytojais – visą laiką
buvo veiklų.
Visą savo gyvenimą organizavau, šokau, kūriau. Pamenu, su
savo mokiniais mokykloje išbūdavome iki tamsos – jiems norėdavo ilgiau pabūti, patiko organizuojamos veiklos. Su vaikais
visada rasdavome bendrą kalbą, ir dabar gražius santykius
palaikome.
Tiesa, nuo tų visuomeninių veiklų, ko gero, nukentėdavo šeima. Anūkai dabar vis primena –
močiute, reikia sukurti giminės
medį, Jūs dar galit surinkti daug
medžiagos. Aš sakau – vaikai,
tai darysiu, kai išeisiu į pensiją...
Ir jau daug esu surinkusi medžiagos, bet va – neišeinu į pensiją...
– Ko gero, artimiausiu metu
ir neišeisite...
– Stengiuosi neišeiti... Daug
vaikščiojau su šiaurietiškomis
lazdomis – nueidavome ir 20, ir
24 tūkstančius žingsnių. Daug
sportuoju, visose senjoriadose
dalyvauju. Buvau Slovakijoje su
Trečiojo amžiaus universitetu –
ten iškovojau antrą vietą teniso varžybose. Tokiame amžiuje
gal ir neblogai?
Mes daug bendraujame su užsienio partneriais. Nuo 2006
metų mūsų linijinių šokių grupė bendradarbiauja su Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“, esame vyriausios šios
organizacijos narės.
Kai prasidėjo tarptautiniai
„Auksinio amžiaus festivaliai“,
į juos buvome kviečiamos kaip
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Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras:
„Sveikinu Zitą Joaną Jančiauskienę! Penktadienį mūsų šauniajai Zitai buvo įteiktas Lietuvos
„Metų senjoro“ apdovanojimas.
Sveikinu ir nuoširdžiai ja didžiuojuosi. Zitą pažįstu jau daug metų
ir drąsiai sakau, kad ši aktyvi,
nuoširdi, besišypsanti moteris
yra Druskininkų krašto ambasadorė. Jei ją pakviečia filmuotis
ir pristatyti kurortą – Zita visada sutiks, reikia, kad „Bočiai“ pašoktų ir padainuotų – ji visada suburs žmones, reikia pagalbos mūsų krašto senjorams
– Zita visada išties pagalbos ranką. Ačiū mūsų Zitai už jos gerumą, dėkoju visiems balsavusiems ir palaikiusiems ją konkurse. Šiandien visa Lietuva sužinojo, kokia nuostabi ir veikli moteris gyvena Druskininkuose!“
vyriausios šokėjos. Bet kaip tie
jaunesnieji mus palaiko, kaip jie
džiaugiasi mums!
Nesuprantu tų, kurie sako,
kad dabartinis jaunimas – blogas. Aš sakau: dabar jaunimas
– nuostabus! Aš aktyviai dalyvauju nevyriausybinių organizacijų veikloje, ir visur jaučiuosi lygiavertė tarp bet kokio amžiaus
žmonių. Nejaučiau jokios metų
naštos. Būdama tarp jaunų, aš
pati pasijaučiu jauna.

tą. Skelbimas buvo tik vietos laikraštyje. Ir ką Jūs manote – ten
susirinko beveik vien Druskininkų „Bočiai“, vienas kitas pavienis lankytojas pasitaikė. Žinoma, vyresnio amžiaus žmonės
dažnai jaučiasi vieniši, taigi „Bočiai“ jiems tampa tarsi šeima ir
draugai.
Žinoma, pasitaiko ir tokių, kurie pašaipiai žiūri. Bet mums jau
nesvarbu, kaip kas žiūri. Mes
darome viską iš širdies į širdį.

– O kaip jūsų šeima žiūri į
Jūsų veiklas?
– Aš kartais jaučiuosi šeimą
kažkiek ir nuskriaudusi. Bet tai
ką daryti, kai mano toks hobis?
Dabar mano veiklomis ir pasiekimais artimieji džiaugiasi. Kai
buvo gyvas mano vyras Jonukas, jis taip pat labai rėmė mano
veiklas, norėjo, kad visur dalyvaučiau ir labai mane palaikė.
Palaiko dukra Laimutė, žentas
Edmundas, anūkai Gediminas ir
Giedrė su šeimomis. Gediminas
gyvena Kaune, o Giedrė – Amerikoje, ji man padovanojo nuostabias proanūkes – Gabrielę ir
Gytę.

– Kuriuo iš savo nuveiktų
darbų labiausiai didžiuojatės?
– Man atrodo didžiausias pasiekimas, kad parodžiau, jog ir
tokiame amžiuje aš galiu daryti tą patį, ką dariau jaunystėje, ir
tuo užkrėčiau Druskininkų senjorus. Iš vidaus kyla noras bendrauti, rodyti pavyzdį, įtraukti
bendraminčius, viską daryti, keliauti. Kiek šalių jau apkeliauta!
Mes, šeši „Bočiai“, tris savaites savanoriavome Turkijoje,
pas neįgaliuosius vaikus. Kūrėme jiems įvairius suvenyrus,
smulkius daiktelius. Kalbant
apie savanorystę, kai prasidėjo
karas Ukrainoje, dar kovo 11 d.
kreipiausi į Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoją, kad
man patartų, kokiai nuo karo
baisumo pabėgusiai ukrainiečių
šeimai galėčiau padėti. Iš karto po to, grįžusi namo, visai atsitiktinai prie savo namo sutikau
ukrainietę močiutę su 2 vaikais.
Viena mergaitė neįgali. Susipažinome, susidraugavome, po to
aš joms padėjau sutvarkyti dokumentus, pasirūpinau labdara.
Ir šiandien draugaujame. Ilgokai
savanoriavau, rinkdama ir dalindama labdarą.

– Sakėte, kad esate tokia
užimta močiutė, kad net neturite laiko jas aplankyti Amerikoje...
– Tikrai, nerandu laiko. Kelionei į Ameriką reikia laiko, o kaip
man savo veiklas palikti?
– Ar lieka laiko valgio gaminimui, mezgimui, knygoms?
– Gaminu, kepu, verdu. Anksčiau ir mezgiau. O vasarą labiausiai mėgstu Veisiejuose, kur
turime sodybą paežerėje, dirbti,
suktis šiltnamyje. Žinoma, dabar mane vaikai dažniausiai pavaduoja, bet man labai smagu
pomidorus, cukinijas ar moliūgus pačiai užauginti.
Bet labiausiai patinka dalyvauti visuomeninėje veikloje.
– Bet ir dalyvaujate! Druskininkuose Jūsų visur pilna
– kad ir koks būtų renginys,
Zitą visur pamatysi...
– Prisimenu, Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė
Viniarskaitė organizavo paskai-

– Kur semiatės jėgų? Juk išdalinate tiek daug savo energijos.
– Man nereikia atsigauti. Aš,
pavyzdžiui, po kokio gero, gražaus renginio arba po kokio
nors padėjimo žmogui, tiesiog
džiūgauju. Tiesą sakant, labai
mažai miegu. Bet vis tiek kasdien atsikeliu pilna energijos.
Dar man jėgų suteikia tai, kad
mes rašome projektus. Vienas
iš jų – „Padėkime vieni kitiems“.

Apdovanojimų šventėje pasveikinti ir apdovanoti „Metų veikliausio“, „Metų keliautojo“, „Metų socialiai atsakingo“, „Metų aplinkos puoselėtojo“ ir „Metų senjoro“ nominacijų nugalėtojai / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Z. J. Jančiauskienė džiaugėsi, kad sulaukė tokio didelio visų
druskininkiečių palaikymo / Laimos Rekevičienės nuotrauka

Z. J. Jančiauskienė sulaukė ir šiltų kunigo A. Toliato žodžių /
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Juk jau nemažai mūsų „Bočių“
narių išėjo į pensiją, nedalyvauja mūsų veikloje, nes nepajėgia.
Bet mes juos globojame. Taip
pat pasirūpiname ir tais, kurie
atvyksta gyventi į Druskininkuose veikiančius senelių globos ir
slaugos namus, bet neturi, kas
juos globotų.
Kiekvienais metais kalėdiniu
laikotarpiu vykstame į Veisiejų
senelių globos namus, taip pat
bendraujame su Druskininkuose veikiančia senelių globos įstaiga, kurioje šiuo metu gyvena ir mūsų buvę „Bočių“ nariai.
Seneliai mūsų laukia, mumis
džiaugiasi. Mes jiems koncertuojame, skaitome eiles. Lankomės ir Druskininkų ligoninėje, ir
sanatorijose – visur, kur esame
laukiami.
– Kokia yra didžiausia Jūsų
svajonė?
– Norėčiau ir toliau būti sveika, kad be jokių sustojimų galėčiau visur dalyvauti, organizuočiau „Bočių“ veiklas. Jau turiu
labai daug planų naujiems renginiams!

Z. J. Jančiauskienę pasveikino Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė kultūrai R. Barkauskienė / Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Donatas Mizaras: „Druskininkai patys galėtų
pasigaminti žaliąją energiją“
pristato savo planus Druskininkams. D. Mizaras dalijasi mintimis apie Druskininkų politikos
ypatumus ir Druskininkų galimybes tapti nepriklausomiems
nuo išorės energijos tiekėjų.

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams, politinės partijos ir visuomeniniai komitetai rikiuoja savo
kariaunas – sudarinėja kandidatų sąrašus, kelia savo
pretendentus į savivaldybių
merų postus. Druskininkuose šis procesas pamažu įsibėgėja, todėl jau žinomi kai
kurie kandidatai į mero postą. Vienas iš jų – Druskininkų
savivaldybės tarybos narys,
verslininkas Donatas Mizaras, kurį kandidatu į Druskininkų merus iškėlė Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
Donatas politikoje – ne naujokas, jis dvi kadencijas dirba Taryboje, taip pat dalyvavo Seimo
rinkimuose. Šis žmogus pilnas
įvairių idėjų ir turi receptų tolesniam Druskininkų klestėjimui ir

– Artėja savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Ar Druskininkuose jau jaučiamos
rinkimų batalijos?
– Iki rinkimų liko nepilni keturi mėnesiai, bet nematyti jokių judesių. Ar Druskininkuose
bus rinkimai? Kodėl tokia pasyvi vietinė politika? Kokios tokios situacijos priežastys? Aš
jau paskelbiau, kad kandidatuosiu į merus, dabartinis meras Ričardas Malinauskas dar
apie tai nepranešė, bet neabejoju, kad jis tikrai kandidatuos. Girdžiu, kad kitos partijos
irgi turi kandidatų, bet jokio oficialaus paskelbimo nėra. Kyla
klausimas: kodėl nėra realios
kovos? Manau, kad tokių klausimų kyla ir Druskininkų rinkėjams. Gal galvojama, jog viskas
yra nuspręsta, iš anksto žinoma, kas laimės. Tai nėra gerai,
taip neturėtų būti. Mūsų vietos
politikai yra neaktyvūs, gal prigesinamos jų iniciatyvos? Norėtųsi Druskininkuose matyti
daugiau naujų lyderių, daugiau
jaunimo, naujo požiūrio politikoje. Su visa pagarba Tarybai
ir vadovams, manau, kad yra

tam tikras užsisėdėjimas. Jaunimas tiesiog nedrįsta imtis lyderystės, nes žino, jog daugelis
Tarybos narių ar biudžetinių įstaigų vadovų yra nepakeičiami.
– Kodėl neužauginami nauji lyderiai, kaip keisti šią situaciją?
– Toks jausmas, jog auga
ąžuolas, o po juo esantieji negauna pakankamai šviesos.
Norėtųsi daugiau jaunimo proveržio. Turime Taryboje jaunų
žmonių, bet jiems nėra sąlygų
pasireikšti, gal per mažai jiems
suteikiama atsakomybių? Ir patys Druskininkų rinkėjai turėtų suteikti jaunimui daugiau pasitikėjimo ir mandatų. Politinės
partijos Druskininkuose atrodo
silpnai, nes neturi politinių svertų. Matau savivaldybės įstaigose subrendusių vadovų, kurie
galėtų eiti į politiką. Nėra gerai,
kad dešimtmečiais dirba tie patys vadovai, reikėtų rotacijos, tai
skatintų jaunimą. Turime skatinti naujų lyderių atėjimą į areną. Norėčiau, kad politinis gyvenimas Druskininkuose būtų
visavertis, nes dabar jis neatitinka normalios politinės gyvenimo manieros, su sveika konkurencija, su idėjų pasikeitimu
ir diskusija. Manau, miesto vadovai neturėtų bijoti konkurencijos, kartais ateina naujų idėjų
iš šalies, tačiau svarbu, kad jos

nebūtų nugesintos. Miestas turėtų būti atviras visiems.
– Kokius darbus Druskininkams norėtumėte padaryti,
tapęs meru?
– Tikrai turiu daug idėjų ir žinau, kaip jas įgyvendinti. Druskininkai – žaliausias, aplinką tausojantis, žaliąją energiją
naudojantis miestas. Vienas iš
mano didžiausių norų būtų tas,
kad Druskininkai sau pasigamintų žaliąją energiją, kad būtų
nuo nieko energetiškai nepriklausomi ir taptų šios srities lyderiu Lietuvoje. Mano pagrindinė mintis – Druskininkų įstaigų,
įmonių, daugiabučių namų stogų įveiklinimas, pastatant saulės elektrines. Tai galėtų vykti
viešos ir privačios partnerystės
pagrindu. Norėčiau, kad kiekvienas subjektas turėtų energetinę nepriklausomybę. Turime nenaudojamų sklypų, ten
irgi būtų galima pastatyti saulės elektrines, gal kai kur ir vėjo
jėgaines. Elektros gamyba galėtų vykti ir hibridiniu pagrindu
– dieną energiją gamintų saulė, o naktį – vėjas. Sutaupytume daug pinigų.
Reikėtų, kad savivaldybė tam
skirtų žmogiškuosius resursus.

Ūkio skyrius paskirtų tam tikslui darbuotojus, kurie užsiimtų projekto įgyvendinimu – nuo
pradžios iki galo. Jau dabar galėčiau pritraukti keletą energetikos įmonių, kurios savo lėšomis pastatytų ant stogų saulės
jėgaines ir perduotų savivaldybei ar jos įsteigtai administravimo įmonei. Elektros kaina būtų
mažesnė, nei mokama dabar
kitiems tiekėjams. Taip pat pinigai už energiją būtų mokami
savo savivaldybei, kaip dabar
mokame už šiukšles. Žinoma,
reikėtų pritraukti šiam tikslui ir
valstybės lėšų, kurios yra numatytos tai programai. Panaudojus viešą ir privačią partnerystę, viskas vyktų greičiau,
nes verslas daro viską greičiau,
nei tai vyksta pagal valstybines
programas. ESO Druskininkuose rekonstravo transformatorines, sustiprino galingumus, turime visas galimybes tai daryti.
Galime tapti miestu, nepriklausomu nuo išorės tiekėjų. Tai yra
realūs dalykai, tą proveržį galima padaryti per 4 metus. Tai ir
naujos darbo vietos, ir papildomos pajamos į miesto biudžetą,
žalioji energija, energetinė nepriklausomybė.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos PK sąskaitos.
Užs. Nr. MDR-PR-380-01

Pasauliniame chirurgų suvažiavime – medicinos naujovės iš
chirurgijos autoritetų lūpų
linti patirtimi su pripažintais chirurgijos autoritetais iš tiesų labai
reikalinga mūsų darbe“, – pasakojo V. Kvedaras.
Pagrindinė konferencijos tema
buvo storosios žarnos vėžys (tie-

siosios ir gaubtinės žarnos).
Pastaruoju metu pasaulyje šioje srityje yra įvykę ypatingų proveržių, kuriems ir buvo skiriamas
specialus dėmesys konferencijoje.

Gyd. RITAURAS RAKAUSKAS
Gyd.vaikų ortopedas
traumatologas

Veiklos sritys

Chirurgijos skyriaus vedėjas, chirurgas V. Kvedaras (pirmas iš kairės) profesines žinias tobulino Stambule, Turkijoje organizuotoje pasaulinėje chirurgų konferencijoje ir 31jame tarptautinės universiteto kolorektalinių chirurgų draugijos suvažiavime / Asmeninio
archyvo nuotrauka

Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas, chirurgas Vytautas Kvedaras dalyvavo viename iš didžiausių
tarptautinių chirurgų renginių
– Stambule, Turkijoje organizuotoje pasaulinėje chirurgų
konferencijoje, 31-jame tarptautinės universiteto kolorektalinių chirurgų draugijos suvažiavime.
Šios pasaulinės draugijos prezidentas ir šio renginio vienas iš
pagrindinių organizatorių – Lietuvos koloproktologų draugijos
prezidentas, KUL chirurgijos klinikos vadovas prof. habil. dr. Na-

rimantas Evaldas Samalavičius.
Renginyje dalyvavo daugiau kaip
1000 dalyvių iš 54 pasaulio šalių.
Pasak V. Kvedaro, pranešimus
konferencijoje skaitė ir žiniomis
dalijosi patys žymiausi pasaulyje
chirurgijos srities autoritetai.
„Šios konferencijos mokslinė vertė yra labai didelė – žinomiausi savo srities specialistai
iš viso pasaulio kalbėjo itin aktualiomis, tikslingomis temomis,
pristatė naujausius mokslinius
tyrimus, iškėlė problemas, su kuriomis susiduria dauguma chirurgų, nepriklausomai nuo šalies,
kurioje dirba. Galimybė pasida-

Profilaktinės
ortopedinės
konsultacijos
kūdikiams, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus
vaikams
Vaikų ir paauglių ortopedinių sutrikimų
diagnostika
Sporto traumų prevencija, konservatyvus ir
operacinis gydymas
Specializacija: vaikų ir paauglių artroskopinė
chirurgija – minimaliai invazinės kelio sąnario
meniskų, raiščių, peties sąnarinės lūpos plyšimų
rekonstrukcijos
Vaikų ir paauglių, patyrusių galūnių traumas
konservatyvus ir operacinis gydymas

Registruotis galite telefonu*

(8313) 59 144

*Norint registruotis pas gydytoją būtina turėti
šeimos gydytojo siuntimą

Kitas pasaulinės chirurgų draugijos renginys vyks 2024 metais
Seule, Korėjoje.
Druskininkų ligoninės
informacija
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Stipriausias variklis darbe –
džiaugsmas matant sveikstančiuosius

Vyr. kineziterapeutė L. Žukauskienė „Eglės sanatorijoje“ Druskininkuose darbuojasi jau
33 metus / „Eglės sanatorijos“ archyvo nuotraukos

Vyr. kineziterapeutė Lina
Žukauskienė – darbuotojai neleis sumeluoti – vienas ryškiausių šiais metais
50-ąjį jubiliejų švenčiančios
„Eglės sanatorijos“ šviesulių. Ji – kupina energijos ir
pozityvumo, veda savo kineziterapeutų komandą į priekį, nenustygsta vietoje ir yra
visada pasiruošusi tobulėti. Be to, sanatorijos sienas
ji pažįsta kaip penkis savo
pirštus – sanatorijoje Druskininkuose darbuojasi jau 33
metus!
– Lina, 33 metai! Oho! Paklausiu labai atviro ir žmogiško klausimo – ar neatsibodo?
– Žinote, tie 33 metai praėjo taip greitai, per juos taip viskas pasikeitė ir keičiasi iki šiol.
Taigi nuoširdžiai galiu pasakyti,
kad ne, tikrai neatsibodo (juokiasi). 1989 metais „Eglės sanatorijoje“ atlikinėjau praktiką.
Po jos, atsisveikindama, kaip
dabar pamenu, pasakiau, kad
čia tikrai sugrįšiu. Ir grįžau labai greitai. Nors, nemeluosiu,
turėjau puikių darbo pasiūlymų Vilniuje, tačiau Druskininkai – nuostabus miestas, mano
miestas, tad pasilikau čia. Tiesa, per šį laikotarpį, pusmečiui
iš sanatorijos buvau „pabėgusi“ į kitą darbovietę. Natūralu,
man, kaip jaunam žmogui, buvo
smalsu išbandyti ką nors naują, bet po pusės metų supratau, kad mano širdis priklauso
Eglei, tad nustojau save apgaudinėti ir sugrįžau čia, kur esu
šiandien.

– Daugumai jaunų žmonių
dirbti vienoje įmonėje 33 metus atrodo misija neįmanoma. Ką jiems pasakytumėte?
– Patikėkite, su tokiu požiūriu esu susidūrusi tikrai ne kartą. Ir pasakysiu atvirai – aš jį
visiškai suprantu. Bet manau,
kad viskas priklauso nuo įmonės, kurioje dirbi. Jeigu tavo
darbovietėje viskas vyksta monotoniškai, jeigu darbdavys tau
nesukuria galimybių tobulėti,
mokytis, jeigu tave supanti komanda yra niūri, nemotyvuota
– žinoma, aš nė vienerių metų
neištverčiau. Tačiau „Eglės sanatorijoje“ yra kitaip. Tikrai tikiu, kad dauguma darbuotojų
man pritartų. Sanatorija nestovi
vietoje, nuolat keičiasi ir tobulėja. Kai tik pradėjau dirbti, turėjau tokią komandą, apie kurią
daugumai liktų tik pasvajoti, buvome kaip vienas kumštis, tas
užsidegimas ir noras augti –
nenumaldomas. Žinoma, dabar
taip pat dirbu su puikiais žmonėmis, bet mano karjeros pradžia buvo labai įsimintina dėl
komandos, ugnelės jų akyse.
– Tikiu, kad sanatorijoje, bėgant metams, daug kas pasikeitė. Kokie pokyčiai, Jūsų
manymu, ryškiausi?
– Kadangi čia esu ilgai, yra
tekę dirbti su 3 skirtingais sanatorijos vadovais. Aišku, anksčiau ir laikai, ir žmonės buvo
kitokie, bet smagu, kad, kai pradėjo vadovauti dabartinis sanatorijos generalinis direktorius,
jis įnešė gaivaus oro gurkšnį į
visą sanatorijos organizavimo
procesą. Manau, kad pas mus
diegiamas požiūris, apimantis

tiek darbuotojus, vidinę kultūrą, tiek požiūrį į klientą ir kokybišką paslaugų teikimą, nenusileidžia geriausioms užsienio
įmonėms. Ir mes, Egliečiai, tuo
tikrai galime didžiuotis.
Sakoma, kad, ilgai dirbant vienoje įmonėje, negali tobulėti. Netiesa. Aš galiu tai paneigti! Labiausiai mane žavi tai, kad
veržliems žmonėms čia suteikiama visiška laisvė. Turiu
omenyje laisvę tobulėti, mokytis, bandyti įdiegti naujoves.
Čia galima drąsiai dalintis savo
idėjomis. Žinoma, ne visos jos
įgyvendinamos, bet visada išklausomos ir išdiskutuojamos,
o kartais, žiūrėk, tavo pasiūlymas jau tapo realybe. Pavyzdžiui, mes pirmieji Lietuvoje pradėjome vesti „Gymstick“
mankštas vandenyje, nes kažkur išgirdome, kažkur pamatėme ir sugalvojome, kad mums
reikia to išmokti – susiradome
tai išmanantį lektorių ir įdiegėme šią, tuo metu, naujovę.
Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kurį noriu paminėti, tai
technika ir technologijos, su
kuriomis dirbame. Dirbdama
„Eglės sanatorijoje“, visada turėjau išskirtinę galimybę dirbti su naujausiais aparatais, susipažinti su inovacijomis. Tai,
kaip specialistui, kaip medicinos atstovui, yra ypatingai svarbu. Bet viskas, ką čia jums pa-

sakoju, vis tiek susideda į vieną
ir tą patį – galimybę augti ir tobulėti.
– Kokia kineziterapeuto
darbo dalis Jums yra maloniausia?
– Be jokios abejonės – pagalba žmonėms ir rezultatas, kurį
matai po reabilitacijos. Kiek
kartų yra buvę taip, kad žmogus atvažiuoja, ant savo kojų
nestovėdamas, visas liūdnas,
praradęs viltį... O tu jį išlydi tiesiog švytintį, žingsniuojantį –
gal ir ne tvirtu, bet užtat ryžtingu žingsniu, savomis kojomis.
Pamenu, vienas pacientas nusviedė savo lazdelę – tikrąja
ta žodžio prasme! Jam jos nebereikėjo, jis galėjo eiti pats. O
žmonių, jų artimųjų akys, kai
pamato tarsi naujai gimusį savo
mylimą žmogų! Žinokit, tai yra
kažkas tokio, emocija žodžiais
nenusakoma. Tai ir yra maloniausia kineziterapeuto darbo
dalis. Įsivaizduojate, kiek teigiamos energijos pasikrauni! Kiek
laimės suteiki kitam ir tuo pačiu sau!
– Tikrai, Lina. Net šiurpuliukas eina, Jūsų beklausant.
Ir pabaigai, perduokite kokį
nors palinkėjimą klientams ir
kitiems savo vietos po saule beieškantiems kineziterapeutams.

– Klientams linkiu tikėjimo
ir vilties – viskas yra įmanoma! Bet pirmiausia rūpinkitės
savo sveikata taip, kad nereikėtų į sanatoriją vykti reabilitacijai. Ką turiu omeny? Lankykitės sanatorijoje reguliariai, tam
yra skirtas sanatorinis gydymas, kuris yra reikalingas visų
amžiaus grupių žmonėms – ir
visiškai sveikiems, ir turintiems
kokių nors sveikatos sutrikimų.
Kineziterapijoje galime pritaikyti posakį – darbo šaknys karčios, bet vaisiai labai saldūs.
Tad kineziterapeutams palinkėsiu kantrybės šiame daug
meilės ir atsidavimo reikalaujančiame darbe. O jeigu norite prisijungti prie mano šaunios
kineziterapeutų komandos –
susisiekite!
Savo gyvenimo aprašymą
(CV) galite siųsti el. paštu
karjera@sanatorija.
lt arba kreiptis telefonu
+370 61696940
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Grūto parko įkūrėjas neleidžia istorijai nugrimzti į užmarštį:
pasidalino širdies skausmu

Grūto parko įkūrėjas V. Malinauskas mini 80-metį / G. Prapuolenytės nuotrauka

Goda Prapuolenytė-Leonavičienė
Šį sekmadienį, lapkričio 13ąją, 80 metų jubiliejų švęsiantis Viliumas Malinauskas,
geriausiai žinomas kaip sovietinių skulptūrų parko įkūrėjas,
pasitiko savo namuose Grūto
kaime netoli Druskininkų. Šiuo
metu į parką iš visos Lietuvos atkeliauja sovietinių karių
skulptūros, kurios dabar tapo
itin nepageidaujamos dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. Grūto
parko įkūrėjas V. Malinauskas
mini 80-metį.
Nors dabar Grūto parkui oficialiai jau vadovauja jauniausia V.
Malinausko dukra Birutė, o verslininkas po jį dėl sveikatos važinėja keturračiu, vis tiek visur juntama jo ranka ir širdis. Į pensiją eiti
neskubantis Viliumas dalydamasis prisiminimais apie savo gyvenimo kelią atviravo apie iššūkius
susidūrus su mafija ir didžiausią
širdagraužį – naikinamą mini zoologijos sodą. Viliumas ir jo brolis Algirdas gimė Skaisčiūnų kaime Marijampolės rajone.
Tėvas, nepriklausomos Lietuvos
savanoris, už tarnybą buvo gavęs
7 hektarus žemės, bet ja pasidžiaugė neilgai – jis buvo ištremtas į Sibirą dešimčiai metų.
Brolis išvažiavo mokytojauti į
Kazlų Rūdą, vėliau pirmininkauti
Radviliškio rajono Alksnupių kaimo „Draugo“ kolūkiui, tad Viliumas liko su mama dviese. „Taip
ir skurdome. Septynerių metų jau
melžiau „kolchoze“ (kolūkyje) karves – melžėja buvo mama, bet aš
eidavau dirbti už ją, kad tik namie
nereikėtų dirbti įvairiausių darbų.
Nuo mažumės mylėjau gyvūnus“,
– prisimena V. Malinauskas. Gyvūnus vyras mini neatsitiktinai –
jie lydės jį visą gyvenimą ir net
sulaukus šio jubiliejaus bus didžiausias jo rūpestis. Vėliau Viliumas įstojo į Marijampolės žemės
ūkio technikumą, kur ketvirtaisiais mokymosi metais reikėjo atlikti praktiką.
„Atvažiavo direktorius ir paklausė, su kuriuo mokytojai turi daugiausia problemų. „Ko gero, su
Malinausku“, – pasigirdo atsakymas, nes vis ieškodavau teisybės. Tai visi išvažiavo dirbti šėrikais, melžėjomis, o Malinauską,
nes probleminis, paskyrė skyriaus vadu. Ir žinote, per tuos metus kaip timptelėjome – beveik
tūkstančiu litrų pieno daugiau primelžėme, kiaulių prieaugis padidėjo ir baigiant praktiką mane jau
kvietė likti dirbti visam laikui. Bet
buvo toloka – nesutikau“, – pri-

siminimais dalijosi verslininkas.
Tada jis sulaukė pasiūlymo tuomečiame Šunskų valstybiniame
medžioklės ūkyje, kur atvažiuodavo visa Lietuvos valdžios grietinėlė medžioti, kurti fazanyną ir
jam vadovauti. „Pradėjau jį statyti,
viskas pavyko – baigiant mane išsikvietė pirmasis sekretorius Marijampolėje ir pasakė: „Nors buvo
žadėta, kad čia galėsi direktoriauti, tu direktoriumi niekada nebūsi,
nes atvažiuoja aukšti pareigūnai,
o direktorius turi būti komunistas. Tu juo nesi ir niekada negalėsi būti, nes tėvas buvo Sibire, tad
gali būti tik darbininku.“
Žinote, perpykau, o buvau su
charakteriu, ir išeidamas, kai uždariau duris, tai aplink jas tinkas
nukrito. Išėjau į lauką, o pirmasis sekretorius, išbėgęs į balkoną antrame aukšte, pradėjo rėkti,
kad apsauga sulaikytų. Pakėliau
akis ir pasakiau: „Sekretoriau,
gal nerizikuokite tais vyrais.“ Mat
aš stipriai sportavau. Taip niekas
manęs ir nesulaikė. Bet važiuodamas namo pamąsčiau, kad už
chuliganizmą jis man 15 parų gali
įtaisyti. Parvažiavęs susidėjau
daiktus ir tą pačią dieną išvažiavau į Radviliškį pas brolį“, – neslėpė V. Malinauskas.
Pradėjęs dirbti „Draugo“ kolūkyje jis sulaukė skambučio iš tėvo –
grįžus iš Sibiro jam buvo nustatyta onkologinė liga ir vyras prašė
sūnaus grįžti juo rūpintis. Taip Viliumas vėl atsidūrė Marijampolės rajone. Ten vedė nuo vaikystės pažįstamą Birutę, o sulaukęs
25-erių buvo pakviestas tarnauti į sovietų armiją. „Tai buvo patys geriausi mano gyvenimo metai. Tarnavau Ukrainoje, Čuhujive
prie Charkovo. Atbuvau mėnesį
karantine, persikrausčiau į butą,
eidavau į treniruotes, išvažiuodavau į laisvųjų imtynių ir bokso varžybas, mane lankydavo tėvai, žmona. Vasaromis dirbdavau
prie vandens stoties, turėjau palapinę, išsinuomojau namuką ant
upės kranto ir gerai gyvenau“, –
tarsi idilę tarnybą prisimena Grūto parko įkūrėjas. Viliumas po trejų metų tarnybos grįžo į Lietuvą,
tiesiai į Radviliškį vėl pas brolį, kur
padirbęs netrukus sulaukė paskyrimo vadovauti „Komunaro“ kolūkiui Palonuose (Radviliškio r.).
„Sekėsi net labai gerai – kai nusprendžiau iš ten išvažiuoti, niekas nenorėjo išleisti ir dar dvejus
metus atvažiuodavo kalbinti, kad
grįžčiau. Aš su žmonėmis nesielgiau kaip su tarnais“, – sėkmės
paslaptimi dalijosi jis. Sužinokite
daugiau Garsus Latvijos režisierius Dzūkijoje rado žmoną ir na-

mus Kaimą Varėnos rajone išgarsino gimnazisto aistra seniems
daiktams Iš tiesų pakeisti darbą
paskatino ir šlubuojanti sveikata – jau prieš tai keletą kartų jis
važiavo gydytis į Druskininkų sanatorijas, kur sutiko būsimą kaimyną, užrodžiusį Grūto pelkes.
„Pasistatėme namuką ir pradėjome gyventi – auginome tulpes,
svogūnus, česnakus. Pinigų man
užtekdavo – su tulpėmis išvažiuodavome per Moters dieną į Rusiją netoli Leningrado (dabar Sankt
Peterburgas) ir parsiveždavome
14–15 tūkstančių rublių. Tais laikais tai buvo kelios volgos”, – neslėpė verslininkas. Atėjus nepriklausomybei pasitaręs su sūnumi
V. Malinauskas pradėjo užsiimti grybų ir uogų supirkimo bei realizavimo verslu – iš Radviliškio
pirkdavo grūdus ir grybautojams
už kilogramą gėrybių ne tik sumokėdavo sutartą kainą, bet ir kilogramą grūdų pridėdavo. „Pradėjo nešti, verslas įsisuko taip, kad,
būdavo, parduodavome po 400–
500 tonų grybų, tiek pat ir uogų,
kurias šaldėme. Įmonėje dirbo keli
šimtai žmonių. Įkūrėme konservų cechą, kuriame gaminome net
47 pavadinimų konservus, bet vis
būdavo problemų...“ – pritilo Viliumas. Žinantys laukinį dešimtąjį
dešimtmetį supranta, kad problemos tuo metu buvo ne nedygstantys baravykai, bet viena po kitos
dygstančios nusikalstamos gaujos. „Išspręsdavome tuos reikalus su vietiniais, bet atsirado visokios „Vilniaus brigados“ ir visi kiti.
Prisimenu, paskambina ir pasako,
kad turiu atvažiuoti į Vilniuje prie
geležinkelio stoties esančią kavinę. Nuvažiavau su nepilnamete savo jaunėle ir ten pamačiau,
ko gyvenime nelabai įsivaizdavau. Sėdi vienas toks pusgirtis su
auksiniais dantimis, pistoletą užtaisęs man po nosimi kiša ir aiškina, kad turiu pradėti dirbti gerokai
didesniais „maštabais“ ir dalytis
viskuo su jais. Sakau, kad nepavyks, juk yra dar bent dešimt konkurentų. „Tai jie visi bus pašalinti“,
– nuramino mane. „Gal tau pinigų
trūksta?“ – klausė. Juk neprisipažinsi, kad netrūksta, – tai atnešė
100 tūkstančių tuomečių Vokietijos markių tūkstantinėmis kupiūromis. Parvažiavau, padai niežti.
Ką daryti? Po savaitės jau sugalvojau, kad galiu jiems tą skolą nuvežti. Nuvažiuoju, bet aš, kaip
asilas, atgal nuvežiau tuos pačius
pinigus. Jis paėmęs jų krūvą už
kampuko tik brūkšt – neblogai gyveni, kad tuos pačius atvežei. Numykiau kažką ir išvažiavau, bet
buvome sutarę, kad vėl atvažiuosiu. Gerai, kad per tas dešimt dienų, kai turėjau pasirodyti, prasidėjo jų bėdos ir brigados griūtis“,
– netikėtai išsisprendusiomis bėdomis iki šiol džiaugiasi V. Malinauskas. Vėliau, jau įkūrus Grūto parką, nustebino į jį užsukęs
Henrikas Daktaras (64 m.), dabar
nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
„Tada pasisveikinome ir paklausiau jo, kokiais tikslais atvažiavo
į Grūtą. Jis ramino, kad šiaip apžiūrėti: „Žinok, Malinauskai, mes
iš tokių kaip tu duoklių neimam.“
Klausiau, kuo aš toks išskirtinis, o
H.Daktaras paaiškino: „Mes žinome, kaip kuris dirba. Imame iš tų,
kurie ima ir turi daugiau, nei reikia. Mes žinome, kaip tu gyveni, kokius mokesčius moki, ir tokių nejudiname.“ Pakalbėjome, ir
viskas, išvažiavo ir manęs neju-

dino nė karto“, – prisiminė verslininkas. Įsiminė ir susitikimas su
Kauno Kryžkelės grupuotės atstovais, kurie atėję į kavinę pradėjo reikalauti mokėti 30 procentų nuo pajamų. „Toks įsiūtis mane
suėmė. „Žinai ką, bernužėli, šįkart gali važiuoti. Pasirodysi kitą
kartą... – ir iš stalčiaus ištraukęs
pistoletą padėjau ant stalo. – Aš
padarysiu garbę ir nušausiu tave
pats.“ Daugiau neatvažiavo. Taip
ir gyvenau“, – šyptelėjo Viliumas. Apie 1997-uosius grybų karaliumi jau tituluojamas verslininkas nuvažiavo į Vilnių, kur ieškojo
paminklo tėvo kapui, ir akmens
dirbtuvėse pamatė suverstas sovietinį gyvenimą šlovinančias
skulptūras. „Apžiūrėjau jas, gulinčias purvyne, sulindusias per kokį
sprindį į žemę. Jau prieš tai galvojau steigti Lietuvos istorijos parką, buvau pradėjęs supirkinėti aplinkines žemes, bet važiuodamas
namo supratau, kad jau viskas
yra, tik reikia surinkti“, – prisimena V. Malinauskas.
Po kelerių metų gyvenimas suvedė su politiku Gediminu Vagnoriumi (65 m.), kuriam papasakojo apie savo idėją kurti sovietinių
skulptūrų parką, ir sulaukė jo pritarimo. 1999 metų gruodžio 31
dieną buvo pasirašytas įsakymas, kad visas Lietuvoje nuimtas
skulptūras reikia perduoti Grūto
parko ekspozicijai po atviru dangumi kurti. Pagal jų skaičiavimus,
tuomet buvo likusios 42 skulptūros. „Puoliau jų vežti. O šalta
buvo, viskas įšalę, bet aš sakiau
– kai visos bus mano kieme, bus
ramu. Susivežiau, o tada prasidėjo... Išlindo visokie politikieriai ir
pradėjo mane į šuns dienas dėti“,
– neslėpė V.Malinauskas, kurio
niekas nesustabdė nuo darbų.
2000 metų pavasarį Grūto parkas
buvo atvertas. Į jį pradėjo plūsti tūkstantinės lankytojų minios

iš viso pasaulio. V.Malinauskas
pastebėjo, kad į parką lankytojai dažnai ateina su vaikais, kuriems tos skulptūros mažai rūpi,
bet jie mielai eina aplankyti jau
tada Viliumo surinktos nedidelės
egzotinių gyvūnų kolekcijos. Taip
iš įvairių šalių atkeliavo daugiau
mini zoologijos sodo gyventojų –
nuo įspūdingų paukščių, beždžionių iki meškų, atvežtų iš Estijos.
„Mūsų Miša ir Maša velnių prisidirbo, – kvatojo Viliumas. – Atsivedė tris meškiukus.“ Jiems paaugus verslininkas paskambino į
Aplinkos ministeriją ir pasiūlė padovanoti augintinius kitiems zoologijos sodams. „Atvažiavo, suleido migdomųjų, o visam tam
vadovavo Lietuvos gyvūnų teisių
apsaugos organizacijos vadovė
Brigita Kymantaitė. Sakė, kad išveš į Belgiją, bet vėliau paaiškėjo, kad tuos meškiukus atidavė į
privatų Airijos zoologijos sodą.
Dar rodė, kaip jie ten gerai auga,
bet juos, matyt, šėrė gyvūnų kaulais, nes vienas meškiukas nusilaužė dantį. Užmigdė greičiausiai
arkliška vaistų doze. Dantį tvarkyti ėmė, o meškiukas nepabudo“, –
dar ir dabar neslėpė liūdesio Viliumas.
Po kurio laiko jis sulaukė dar didesnės kompanijos vizito – B. Kymantaitė kartu su Italijos gyvūnų
apsaugos specialistais ir veterinaru bei jo padėjėjais atvažiavo
patikrinti, ar kiti egzotiniai gyvūnai
yra tie, kurie nurodyti dokumentuose. B. Kymantaitės ir italų V.
Malinauskas neįsileido, teko eiti
vieniems specialistams. „Į pumą
migdomuosius šovė triskart. Užtenka vieno karto, tik reikia palaukti, bet jie mat negali. Paskui
pasiėmė tokį graibštą su armatūra ir pradėjo ją gaudyti, kirto per
galvą, kraujas pasipylė, pagavo,
patikrino, kad ta, ir paleido. Tada
atėjo eilė karčiuotiesiems pavia-

Viliumas ir Birutė Malinauskai kitais metais švęs 60-ąsias santuokos metines / Asmeninio archyvo nuotrauka

V. Malinausko konservų fabrike buvo gaminami 47 skirtingų pavadinimų produktai / Asmeninio archyvo nuotrauka
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Sovietinių karių pagerbimo skulptūros keliauja iš visos Lietuvos – iš jų V. Malinauskas
planuoja daryti atskirą ekspoziciją / G. Prapuolenytės nuotrauka

nams. Jie tupėjo ant laktos aukštai, bet niekas nežiūrėjo, šovė, o
tie šlumšt iš kelių metrų ant žemės, vaikai vaikščiojo aplink. Ir
tų numeriai sutapo su dokumentais. Grįžtame atgal, o puma jau
negyva. Tikrintojai tik į mašinas
ir išrūko“, – kartėlio neslėpė Viliumas. Nors kreipėsi dėl jų elgesio į atsakingas institucijas, tuomet nepaaiškėjo, kam reikėjo taip
žiauriai elgtis. Labiausiai V. Malinauskui pikta, kad dabar reikalaujama, jog parke nebeliktų nandu,
emu stručių, nes jie reti. Dabar
teks apmokėti ir baudą, nes itin
retos papūgos Kinijos aleksandrai susilaukė papūgiuko: „Pasi-

rodo, turėjome pradurti kiaušinį
arba nužudyti papūgiuką.“ Dėmesio sulaukė ir jūrinis erelis, kurį Viliumui vos gyvą perleido gyvūnų
globos tarnyba, o dabar jis tiesiog
spinduliuoja sveikata. Iš Kauno
zoologijos sodo atkeliavę apuokai
taip pat gavo barti, nes susilaukė
apuokiukų. „Dabar vienintelė svajonė – kad paliktų mane ramybėje. Suprantu, pasikeitė įstatymai,
negaliu pirkti naujų tokių gyvūnų, bet leiskite tiems, kurie čia gyvena 20 metų, ramiai ir oriai likti“, – neslėpė nerimo verslininkas.
V. Malinauskui svarbiausia išsikovoti galimybę savo gyvūnams užbaigti gyvenimą jo įkurtame mini

Savaitraščio Nr. 380
zoologijos sode.
Šiuo metu Grūto parkui oficialiai
vadovauja jauniausia Viliumo dukra Birutė. Vidurinėlė Rolanda su
vyru plėtoja bitininkystės verslą, o
sūnus Ričardas jau kelis dešimtmečius yra Druskininkų meras.
„Maniau, nueis, pasisems patirties ir grįš... Ką padarysi, pats įkišau – buvo atvažiavę manęs įkalbinėti eiti į merus, bet kam man
tai? Tuo metu į kambarį užėjo Ričardas, aš ir pasiūliau – imkite
jį. Paėmė. Gal pirmą kadenciją
žmonės manė, kad už mane balsuoja, bet dabar jau tokių neliko“,
– šyptelėjo V. Malinauskas. Jis tikino, kad į Druskininkų savivaldybę buvo užsukęs vos porą kartų
ir į sūnaus politikos vingius nesikiša. O štai prie parko veiklos vis
dar prisideda ir į pensiją nesiruošia. „Ką aš ten veiksiu? Ten nuobodu“, – kvatojo vyras. Dabar Viliumas po parką juda elektriniu
keturračiu – 5 kartus keistas kelio sąnarys neleidžia laisvai vaikščioti pačiam. „Prieš kelerius metus ištiko sepsis, tris mėnesius
gulėjau komos būsenos, medikai
sakė, kad jau viskas, bet ėmiau ir
išgyvenau. Yra ir kitų problemų,
bet ką daryti? Statybininkams nepavyksta be manęs dirbti, reikia
juos prižiūrėti“, – šyptelėjo verslininkas rodydamas į naujai statomą vištų aptvarą.
Viliumo rankų laukia ir dar vienas projektas – šiuo metu į parką
iš visos Lietuvos atkeliauja sovietinių karių skulptūros, kurios dabar tapo itin nepageidaujamos dėl
karo Ukrainoje. V.Malinauskas
buvo prašęs perleisti į kolekciją

V. Malinauskui svarbiausia išsikovoti galimybę savo gyvūnams užbaigti gyvenimą jo
įkurtame mini zoologijos sode / G. Prapuolenytės nuotrauka

ir sostinės Žaliojo tilto skulptūras,
nukeltą Petro Cvirkos paminklą,
bet Vilniaus meras Remigijus Šimašius nesutiko – visa tai nukeliavo į Nacionalinį muziejų ir laukia rekonstrukcijos. „Neduoda, tai
neduoda. Tegu paspringsta. Dabar muziejuje pastovės, kol pasikeis meras, ir atiduos. Tokių kaip
Šimašius nedaug yra, bet yra –
sako, geriau sunaikinsime nei atiduosime“, – gūžteli pečiais Viliumas. Jis įsitikinęs, kad vienoje
vietoje esantys svarbią Lietuvos
istorijos dalį atspindintys eksponatai yra būdas prisiminti klaidas, kurių norėtųsi nekartoti. „Norisi, kad žmonės žinotų, prie ko
gali privesti bet kokia diktatūra,
atėjusi į valdžią. Kas greitai susinaikina, labai greitai užsimiršta ir lengvai pasikartoja“, – įsitikinęs V. Malinauskas. Sovietinių
karių pagerbimo skulptūros keliauja iš visos Lietuvos – iš jų V.
Malinauskas planuoja daryti atskirą ekspoziciją.

– Kaip švęsite savo gimtadienį? – paklausiau pokalbio pabaigoje.
– Aš jo nešvęsiu. Pavargau, atsibodo, nenoriu jokių balių.
– Nenorite, kad giminė susirinktų pasveikinti?
– Eina jie balų degint. Jei nori
pagerti, užsakysiu, tegul geria,
bet aš nenoriu ten dalyvauti. Žadu
dingti kitą savaitę – norėjau važiuoti į Pietų šalį, bet nežinau, ar
sveikata leis.
– Ar galima sakyti, kad Grūto
parkas yra didžiausias ir svarbiausias jūsų gyvenimo darbas?
– Jei neatsiras koks kvailelis,
sakantis, kad reikia sunaikinti. Aš
visai nesistebėčiau.
„Lietuvos ryto“ žurnalas
„Savaitgalis“, 2022-11-12

Druskininkuose veiklą pradėjo Maisto ir veterinarijos konsultacijų centras

Jeigu prireikė su maisto ar veterinarijos sritimi susijusios konsultacijos, o Druskininkuose negalite rasti šios srities specialistų, nuo šiol Jums padės UAB „Maisto ir veterinarijos
konsultacijų centras“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jeigu prireikė su maisto ar
veterinarijos sritimi susijusios
konsultacijos, o Druskininkuose negalite rasti šios srities specialistų, nuo šiol Jums
padės UAB „Maisto ir veterinarijos konsultacijų centras“.
Kurorte veiklą pradėjo nauja konsultavimo paslaugas
teikianti įmonė, kurioje dirba
aukštos kvalifikacijos ir ilgametę patirtį turintys specialistai. Savo profesines žinias jie
yra gilinę ne tik Lietuvoje, bet ir
ES šalyse maisto saugos tema
organizuotuose mokymuose,
seminaruose. UAB „Maisto ir
veterinarijos konsultacijų centras“ specialistai pasirengę
padėti sėkmingai plėtoti verslą, kad jis atitiktų visus maisto
saugai ir kokybei taikomus teisės aktų reikalavimus.
– Kodėl „Maisto ir veterinarijos konsultacijų centrą“ įkūrė-

te Druskininkuose?
– Nes Druskininkai yra Lietuvos
kurortų sostinė. Čia jau veikia Lietuvos prabavimo rūmai, Deklaracijų tvarkymo skyrius. Pagalvojome, kad svarbios įstaigos gali
sėkmingai veikti ne tik didmiesčiuose, bet ir Druskininkuose. Žinoma, mums buvo svarbu sukurti ir naujas darbo vietas, pasiūlyti
svarbią ir mūsų krašto žmonėms
reikalingą paslaugą. Žinome, kad
Alytaus apskrityje tokios veiklos
nėra, tai pamanėme – kodėl gi
mums to nepadarius Druskininkuose?
– Kuo užsiima Jūsų centras?
– Dėl optimizavimo dauguma
valstybės įstaigų yra apjungiamos į centrus, ne išimtis ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. O juk ši paslauga vietos
žmonėms labai reikalinga. Jie
nori konsultuotis gyvai ir vietoje,
todėl visada galės kreiptis į mus.

Tarkime, žmogus nori atidaryti
mažą kepyklėlę. Jis negali pradėti su maistu susijusios veiklos, kol
neturi visų reikalingų dokumentų.
Dažniausiai žmonės net nežino,
kokių dokumentų reikia, ieško jų
internete. Ir pasimeta informacijos gausoje, nebežino, ką daryti.
Juk ne kiekvienas turi kantrybės,
paskambinęs į kokią įstaigą, ilgai
„kalbėtis“ su elektroniniais operatoriais ar ieškoti reikiamos informacijos internete.
Tokiu atveju jiems tiesiog reikėtų ateiti pas mus – esame subūrę
kompetentingą profesionalų komandą, kuri tikrai Jums padės.
Mūsų įmonė teikia profesionalias ir plataus spektro konsultavimo paslaugas maisto saugos,
kokybės, ženklinimo, maisto technologijų, savikontrolės sistemos
diegimo ir taikymo srityse.
Padėsime Jums užtikrinti maisto saugą ir kokybę visuose maisto
tvarkymo etapuose – nuo žaliavų
paruošimo iki galutinio produkto
pateikimo vartotojui.
Norime tapti ilgalaikiu ir patikimu
kliento partneriu, užtikrinant tvarkomo maisto saugą ir kokybę bei
didinant vartotojų pasitikėjimą.

– Žmonės jau įsitikino, kad
kartais paprasčiau yra kreiptis
į specialistus ir būti ramiam,
kad visi dokumentai bus sutvarkyti laiku ir tinkamai.
– Visi žino – jei turi teisinių problemų, kreipkis į advokatą, ir jis
pagelbės. Maisto ir veterinarijos
srityje klausimų daug, o konsultantų rasti sunku. Taigi čia padėti galime mes – tapsime Jūsų atstovais ir konsultantais. Galime
padėti sutvarkyti visą dokumentaciją, padėti išspęsti su Maisto
ir veterinarijos sritimis susijusius
klausimus – nuo dokumentų užsipildymo iki galutinio dokumen-

tų pateikimo.
Tarkime, kavinei ar restoranui
reikia sukurti valgiaraštį ar kalkuliacines korteles. Prašome kreiptis – mes Jums padėsime! Pradėję su mumis bendradarbiauti,
turėsite nuolatinį partnerį – galime tapti mobiliu Jūsų konsultantu ir pasiūlyti nuolatinę priežiūros
paslaugą, stebėti, ar teisingai pildomi dokumentai arba tai padaryti už Jus.
– Kokias paslaugas teikiate?
– UAB „Maisto ir veterinarijos
konsultacijų centras“ atlieka šias
paslaugas:
1. Konsultavimas / dokumentų parengimas negyvūninio / gyvūninio maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimui/registravimui.
2. Dokumentų rengimas / konsultavimas dėl savikontrolės sistemos (RVASVT/GHP) įdiegimo ir
taikymo maisto tvarkymo subjektuose.
3. Maisto produktų (patiekalų)
maistinės ir energetinės vertės
apskaičiavimas, naudojant skirtingas metodikas.
4. Patiekalų, gaminių receptūrų ir technologijos aprašymų
rengimas, koregavimas, konsultavimas patiekalų, gaminių technologinių kortelių rengimo klausimais.
5. Maisto produktų ženklinimo
etikečių rengimas, koregavimas,
konsultavimas maisto produktų
ženklinimo klausimais.
6. Mobilaus maisto saugos konsultanto paslauga efektyviam savikontrolės sistemos veikimui ir
atitikties maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimui.
7. Konsultavimas dėl maistą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo, trūkumų šalinimo
planų, raštų, kitų dokumentų kon-

trolę vykdančioms valstybinėms
institucijoms rengimas.
8. Konsultacijos, dokumentų,
reikalingų maisto papildų notifikavimui, rengimas.
9. Valgiaraščių rengimas vaikų
ugdymo, socialinės globos įstaigoms.
10. Teikiame konsultacijas dėl
vaikų maitinimo organizavimo,
rengiame perspektyvinius ir pritaikyto maitinimo valgiaraščius
vaikų ugdymo, socialinės globos
įstaigoms.
– Galbūt organizuosite ir mokymus?
– Be abejo, ateityje organizuosime ir mokymus įvairių įmonių atstovams jiems aktualiomis temomis.
Mūsų
interneto
svetainėje
www.mvkc.lt žmonės galės rasti
ir įvairius su Maisto ir veterinarijos
sritimi susijusius teisės aktus, jų
atnaujinimus – visa reikalinga informacija bus pateikiama glaustai, vienoje vietoje, kad žmogui
nereikėtų jos ieškoti interneto platybėse.
Ateityje planuojame veiklą plėsti, steigti padalinius Varėnoje,
Lazdijuose ir, jei bus poreikis,
Alytuje, kur būtų teikiamos gyvos
konsultacijos.
Norėdami suteikti kokybiškas
konsultacijas, patys nuolat tobulinamės, sekame visas naujienas,
studijuojame teisės aktus.
– Kur ieškoti Jūsų įmonės?
– Esame įsikūrę M. K. Čiurlionio g. 111- 204 kabinete. Mūsų
kontaktai: tel. +370 610 70530,
www.mvkc.lt, FB – https://
w w w.facebook.com/profile.
php?id=100087637759633
Užsakymo Nr. MDR-380-02
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Jūsų asmeninės šventės, krikštynos, gimtadieniai, vestuvės
DRUSKININKŲ ŠIRDYJE
MAITINIMAS • GĖRIMAI • RESTORANO SALĖ
+37061698917 • restaurant.druskininkai@europaroyale.com

Buto ir kitų patalpų remonto darbai:
tapetuojame, dažome, klojame laminatą,
dedame plyteles. Tel. 8 627 61267

Parduodame juodžemį
ir smėlį, galime pristatyti į
vietą.

Tel. +370 687 93693

Parduodamas 3 kambarių butas (plotas – 67 kv. m) Veisiejų g.,
Druskininkuose. Du balkonai, 2 aukštas, rūsys, kaina – 79 800 Eur.
Taip pat parduodamas sodo pastatas su 7, 5 arų sklypu Pušyno g.,
Druskininkuose. Kraštinis, šalia miško, puiki vieta. Kaina – 37 000 Eur.
Tel. 8 647 68799, Rita

Atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. +370 639 42242

UAB „Druskų miestas“ ieško viešbučio
administratoriaus ( -ės). Slenkantis darbo grafikas,
atlyginimas su mokesčiais – 1010 Eur.
Tel. 8 615 34147
Gydytojas endokrinologas,
skydliaukės ligų specialistas,
med. dr. Vygantas Šidlauskas
konsultuos lapkričio 26 d.
klinikoje „Antėja“
(Druskininkai, T. Kosciuškos g. 12).

Atliekami echoskopijos, skydliaukės
aspiracinės punkcijos ir hormonų tyrimai.

Registracija tel. 8 661 02610

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“!

Informuojame, žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/2:311), esančio Dainavos g. 23, Neravų k., Druskininkų sav.
savininkus G. Š ir D. Š. (nėra duomenų apie gyvenamą vietą), kad
UAB „AGINRO“ matininkas Mantas Navikas (kval. paž. Nr. 2M-M-2293) 2022-12-01 nuo 10 val. vykdys žemės
sklypo (kadastro Nr. 3878/7:141), esančio Neravų k., Druskininkų sav. ribų ženklinimo darbus. Su savimi reikia turėti
žemės dokumentus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai.
Tel. +370 685 05537, el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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RENGINIAI
Lapkričio 17 d. 11 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
A. Lindgren gimtadienio šventė
,,Kviečia Pepė ir jos draugai“
Lapkričio 20 d. 11 val. Viečiūnų
laisvalaikio salėje (Jaunystės
g. 17) – LNOBT koncertas
kūdikiams „Muzika mažoms
ausytėms III“. Choreografas –
D. Bakėjus. Koncertas nemokamas, trukmė 50 min.
Lapkričio 22 d. 17 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g.
13) – lektorės, šeimos gydytojos Gintarės Grigaliūnės
paskaita ,,Onkologinės ligos.
Prevencinės programos“
Lapkričio 22 d. 17 val. miesto
bibliotekoje vyks paskaitapokalbis tema „Hipertoninė
liga? Pasveik be tablečių“ iš
ciklo „Tau 40+. Kas toliau?“. Lektorius – gyd. Jonas Valskys
Lapkričio 24 d. 16 val. Viešojoje
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) –
Dainavos krašto Vinco KrėvėsMickevičiaus literatūrinės prem-

ijos laureato Bernardo Gailiaus knygos „Kraujo kvapas“
pristatymas
Lapkričio 25 d. 16.30 val.
Viešojoje
bibliotekoje
(V.
Kudirkos g. 13) – pilnametražio
dokumentinio
filmo
,,Ten,
kur Raigardas – Švendubrė“
(režisierius
Romualdas
Jarašauskas) peržiūra

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 30 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio
g. 27) veiks Kristinos Kmitienės
tapybos paroda „Erdvė tarp
minčių“
Iki lapkričio 30 d. Amatų centre
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio
g. 27) bus galima apžiūrėti Ole-

go Katenskij tapybos parodą
„Raštai“
Iki lapkričio 30 d. Viešojoje
bibliotekoje (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
bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13)
veiks audimo paroda „Dzūkijos
dzyvai. Nuausta ir parėdyta“

Padėka
Vytauto Sereičiko dukros ir šeima nuoširdžiai dėkoja
Druskininkų ligoninės Intensyvios terapijos bei
Chirurgijos skyrių personalui už profesionalumą, rūpestį
ir supratingumą.

Užuojautos
Mirus Albinai Jusienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą
Mykolą, dukras Aušrinę ir Virginiją bei
seserį Ritą Klybienę.
Albina ir Albertas Urbonavičiai

Iki lapkričio 30 d. Viešosios
bibliotekos 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 Gulnara
Kupčinskienė)
Iki 2023 m. sausio 5 d. M. K.
Čiurlionio namuose-muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama paroda „M. K. Čiurlionio
atvirlaiškiai“

Kokios pakuočių atliekos iš įmonių turi
būti vežamos be papildomų mokesčių ir
sutarčių?

Dėl rūšiavimo konteinerių pakuočių atliekoms įmonės gali kreiptis į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą info@alytausratc.lt / ARATC nuotrauka

Ar dėl pakuočių atliekų išvežimo įmonės turi sudaryti atskiras sutartis su vežėjais ir už
šią paslaugą papildomai mokėti? Ar teisėtai elgiasi atliekų
vežėjai, atsisakydami tuštinti
įmonių naudojamus pakuočių
konteinerius? Tokių klausimų
pastaruoju metu dažnai sulaukia Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro darbuotojai.
Šiuo metu galiojantys teisės

aktai numato, kad pakuočių atliekos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi panašios į namų ūkių pakuočių atliekas, yra surenkamos
vienodomis sąlygomis tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų.
Tad tokios atliekos, kaip vienkartinės maisto dėžutės, vienkartiniai indai stalo įrankiai, maišeliai, maisto plėvelė, tetrapakai,
plastikiniai pakeliai nuo saldainių, ledų, traškučių ir kitų maisto produktų, plastikiniai indeliai

nuo majonezo, padažų, indeliai nuo indų ploviklių, skardinės
nuo maisto ir gėrimų, metaliniai
dangteliai, plastikiniai kamšteliai, folija, stiklainiai, stikliniai buteliai, popieriniai maišeliai, pakavimo popierius ir kartoninės
dėžės, dovanų maišeliai, laikraščiai, žurnalai, vokai, skrajutės ir
kitos pakuotės, išskyrus transporto pakuotę, iš įmonių konteinerių turi būti vežamos be papildomų mokesčių ir sutarčių.

Transporto pakuočių atliekas
juridiniai asmenys turi tvarkyti atskirai nuo komunalinio srauto pakuočių atliekų. Transporto
pakuočių atliekos teisės aktuose apibūdinamos kaip tretinė pakuotė, kuri palengvina prekinėje
ar grupinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą
ir gabenimo bei tvarkymo metu
apsaugo juos nuo pažeidimo,
pavyzdžiui, plėvelė, kuria apsukama grupė gabenamų produktų.
Tokia tvarka įtvirtinta šių metų
balandžio 29 d. Aplinkos ministro
įsakyme „Dėl pakuočių atliekų,
susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo
būtinųjų reikalavimų ir pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo
ir finansavimo sutarties būtinųjų
sąlygų patvirtinimo“.
Juridiniams asmenims, kaip ir
fiziniams, turi būti pastatyti individualaus arba bendro naudojimo rūšiavimo konteinerių komplektai, skirti stiklo, popieriaus,
plastiko ir metalo atliekoms bei

antrinėms žaliavoms. Dėl šių
konteinerių pastatymo Alytaus
regiono įmonės turi kreiptis į
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, pateikdami prašymą
elektroniniu paštu info@alytausratc.lt.
Plastiko ir popieriaus pakuotės
iš įmonių surenkamos vežamos
vieną kartą per savaitę, stiklo pakuotės – vieną kartą per mėnesį.
Dideles popierines dėžes prašome vežti į rūšiavimo centrus (didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikšteles), kur šios atliekos priimamos nemokamai.
Komunalinio srauto pakuočių
konteinerių aptarnavimas iš juridinių asmenų įtraukiamas į savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Pakuočių
atliekų surinkimo paslauga iš juridinių asmenų yra įtraukta ir į
paskelbtų konkursų dėl pakuočių
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo paslaugos sąlygas.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija
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Savaitraščio Nr. 380

Jaunieji Druskininkų tinklininkai sėkmingai pradėjo naują sezoną

Kartu su naujaisiais mokslo metais prasidėjo ir naujas
2022 / 2023 m. m. tinklinio sezonas, kurio įvykių sūkuryje –
ir Druskininkų tinklininkai. Sezono pradžia buvo intensyvi.
Vykdydami Sporto rėmimo fondo prie Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos remiamą projektą NrSRFFAV-2019-1-0249, organizavome du mini tinklinio turnyrus
„Tinklinis sujungia miestus“.
Rugsėjo 16-17 d. vykdėme tarptautinį berniukų tinklinio turnyrą,
kuriame dalyvavo 7 komandos. Į
Druskininkų sporto centre organizuotą 2010 m. ir vėliau gimusių
berniukų tinklinio turnyrą formatu
4x4 atvyko komandos iš Alytaus,
Šalčininkų ir Kentčino (Lenkija) ir
turnyro šeimininkai druskininkiečiai.
Druskininkų sporto centro salėje puikiai įrengtose dviejose aikštelėse surengtos 21 rungtynės.
Visų komandų laukė po vieną tarpusavio susitikimą. Vyko įtemptos kovos, didžioji jų dalis baigėsi
rezultatu 2:1. Turnyro nugalėtojų medaliais ir taurėmis pasipuošė nugalėtojai: Kentčino miesto
1-oji komanda užėmė pirmą vietą, Druskininkų 1-oji komanda –
antrą, Šalčininkų 1-oji komanda
– trečią. Komandų treneriai apdovanoti Druskininkų savivaldybės
įsteigtais prizais. Po vieną geriausią žaidėją iš komandos džiaugėsi asmeniniais prizais.
Spalio 15-16 dienomis organizuotas antrasis turnyras buvo
skirtas 2010 metais ir vėliau gimusioms mergaitėms. Į Druskininkus atvyko patikimi VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo
„Drusportus“ partneriai – tinklinio
ekipos iš Elko (Lenkija), Vilniaus
rajono, Kauno ir Druskininkų.
Dvi dienas salėje vyko įtemptos
tinklinio kovos. Nors tinklininkės
tik žengia į tinklinio pasaulį, tačiau

džiaugsmo ir nusivylimo emocijų tikra buvo daug. Po dvi dienas
trukusių rungtynių komandos išsidėstė tokia tvarka: septintą vietą
užėmė Elko antroji komanda, šeštą – „Drusportus“ antroji komanda, penktą – Kauno SM „Startas“
ekipa, ketvirtą – Elko pirmoji komanda, trečią – Vilniaus rajono
antroji komanda, antrą – „Drusportus“ pirmoji komanda, o nugalėtojomis tapo Vilniaus rajono
pirmoji komanda.
Turnyrų dalyviai, siekiant juos
su pažindinti su Druskininkų istorija, lankytinomis vietomis, dalyvavo ne tik sportinėse veiklose, bet ir pažintinėse ekskursijose
po Druskininkus tema „Druskininkai – vieta, kuri gydo“. Visi turnyro
dalyviai, treneriai, teisėjai apdovanoti turnyro atminimo ženkleliais ir turėjo galimybę po turnyro mėgautis Druskininkų vandens
parko paslaugomis.
Pasinaudojus Sporto rėmimo fondo projekto Nr. SRFFAV-2019-1-0249 finansavimu,
VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo
sporto klubo jaunosios tinklininkės, gimusios 2008 m. ir vėliau,
spalio 28-30 d. dalyvavo tarptautiniame tinklinio turnyre Daugpilyje, Latvijoje.
Šiame tinklinio turnyre dalyvavo
11 komandų: 6 berniukų ir 5 mergaičių. Taip jau sutapo, kad varžėsi Pabaltijo šalių sportininkai iš

Narvos (Estija), Daugpilio (Latvija), Kauno bei Druskininkų (Lietuva). Trys įtemptos sportinio gyvenimo dienos prabėgo greitai.
Daug žaidėme, stebėjome kitų
komandų žaidimą, pasisėmėme
patirties, gavome namų darbų
ir, tik vienoje dvikovoje nusileidę
Daugpilio sporto mokyklos 1-ajai
komandai, namuose laukiantiems
tėveliams ir Druskininkų tinklinio
aistruoliams parvežėme turnyro
antrosios vietos laimėjimą žyminčius medalius bei antrosios vietos
nugalėtojų taurę.
Druskininkų tinklininkių laukė
ne tik šios projektinės veiklos, jos
startavo ir Lietuvos jaunimo salės tinklinio čempionate – sužaidė U16 amžiaus grupės pirmojo
rato rungtynes, kuriose pasiekė
tris pergales iš trijų galimų.
Lapkričio mėnesį laukia nauji iššūkiai – merginų startas Lietuvos
jaunimo tinklinio čempionato U18
amžiaus grupės tinklinio čempionate, kitas U16 amžiaus grupės
čempionato turas ir labai laukiamas Druskininkų berniukų tinklinio komandos sugrįžimas į Lietuvos jaunimo tinklinio čempionato
kovas. Tikimės sėkmingos, sveikos ir visiems džiugesį nešančios
tinklinio sezono tėkmės.
VšĮ Druskininkų vaikų
ir jaunimo sporto klubo
„Drusportus“ informacija

Naujojo 2022 / 2023 m. m. tinklinio sezono varžybose sėkmingai pasirodė Druskininkų tinklininkai / VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo „Drusportus“ archyvo nuotraukos

Olimpinių idėjų puoselėjimui – projektas „Sporto smalsuoliai“
Edita Rundienė,
lopšelio darželio „Žibutė“ neformaliojo ugdymo (kūno kultūra)
mokytoja

Lopšelyje darželyje „Žibutė“ olimpizmo idėjos ir vertybės puoselėjamos kasdienėje veikloje bei
sporto projektuose / Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Lopšelis-darželis
„Žibutė“
nuo 2015 m. yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
ilgalaikės programos „Olimpinė karta“, skirtos olimpinių
idėjų ir sporto kaip ugdymo
priemonės sklaidai Lietuvoje,
narys. Viena iš šios programos
sudedamųjų dalių yra olimpinio projekto konkursai. Darželis juose dalyvauja kasmet.
Šiemet parengėme projektą
„Sporto smalsuoliai“ ir gavome jam finansavimą. Pagrindiniai projekto akcentai – žiemos
ir vasaros olimpinės žaidynės,
fizinis aktyvumas.
Birželio 7-8 dienomis „Voveraitės“, „Meškiuko“, „Saulutės“
ir „Kregždutės“ grupių vaikai Iajame projekto etape žaidė žaidimą „Kahoot!“. Jo metu vaikai
sužinojo, kas yra olimpinės žaidynės, jų atributai (olimpiniai žiedai,
balti balandžiai, olimpinė ugnis),
susipažino su olimpinių žaidynių sporto šakomis, olimpinėmis
vertybėmis (draugystė, pagarba,
tobulėjimas). Projekto partnerio
– Druskininkų visuomenės sveikatos biuro – specialistė Laima
Sadauskienė suteikė žinių, kaip
išvengti traumų ir nelaimingų atsitikimų, aktyviai judant, sportuojant, pamokė vaikus suteikti pir-

mąją pagalbą, paaiškino apie
geriamojo vandens naudą sportuojant.
2022 m. birželio 21 d. mažieji
sporto smalsuoliai iš „Voveraitės“
ir „Meškiuko“ grupių lankėsi LSC
sporto komplekse „Druskininkai“,
kuriame treniruojasi ir Lietuvos
olimpiečiai. Čia juos pasitiko vyriausioji administratorė Aurelija
Badyanova, kuri vaikams parodė
įvairių sporto šakų treniruočių sales, treniruoklių salę ir plaukimo
baseiną. Vaikai aktyviai žaidė su
gimnastikos kamuoliais treniruoklių salėje, išmėgino modernų bėgimo takelį, linksmai dūko imtynių
salėje. Labai susidomėję vaikai
stebėjo paauglių tinklinio treniruotę, kurią vedė Italijos nacionalinės rinktinės narė Indrė Sorokaitė
kartu su savo kolega treneriu italu. Indrė Lietuvoje yra įkūrusi savo
vardo tinklinio akademiją, organizuoja tinklinio stovyklas vaikams
ir paaugliams. Kaip tik vieną iš tokios stovyklos treniruočių ir turėjo galimybę stebėti mažieji sporto
smalsuoliai. Dėkojame skyriaus
vedėjui Arnui Argustui už suteiktą galimybę susipažinti su LSC
sporto komplekso „Druskininkai“
erdvėmis, o vyriausiajai administratorei Aurelijai – už įdomią ekskursiją.
II-ajame etape „Saulutės“ ir
„Kregždutės“ grupių vaikai lapkričio 9-10 dienomis pramogavo „Snow Arenos“ „Snow tubing“
trasoje, skirtoje čiuožinėti slidi-

nėjimo ratais. Vaikai sužinojo,
kad „Snow Arenos“ trasose treniruojasi kalnų slidinėjimo rungties
sportininkai ne tik iš mūsų miesto,
respublikos, bet ir iš užsienio šalių. Dauguma vaikų „Snow Arenoje“ apsilankė pirmą kartą ir patyrė
puikių įspūdžių – sniegas, žiemos
pramoga, saugus elgesys, pagarba ir pagalba draugui tik sustiprino vaikų geras emocijas ir pasitikėjimą savimi.
Projektą „Sporto smalsuoliai“
padėjo įgyvendinti lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Rita Rimkevičiūtė ir Zita
Valentukonytė, socialinė pedagogė Jolita Balčiuvienė, mokytojos
Danutė Pajaujienė, Virginija Žarnauskienė, Giedrė Kairytė, Ramutė Jonavičienė, mokytojų padėjėjos Loreta Varanauskienė,
Eglė Mikelskienė, Ieva Balalienė, Ramunė Sakalauskienė, Alina Volungevičienė, Vera Milutienė ir Druskininkų visuomenės
sveikatos biuro specialistė L. Sadauskienė. Daug paskatinimo ir
palaikymo projekto organizatoriai
sulaukė iš lopšelio-darželio direktorės Rasos Vaisietienės bei vaikų tėvelių.
Projektas „Sporto smalsuoliai“
baigėsi, tačiau olimpizmo idėjos ir
vertybės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ ir toliau bus puoselėjamos
kasdienėje veikloje bei naujuose
projektuose.
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Juzefo Pilsudskio biografija – nuotykių romanas,
kuriame yra ir sąsajų su Druskininkais

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengtas R. Dimos knygos „Žavingasis šunsnukis“ pristatymas sulaukė didelio druskininkiečių susidomėjimo / Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotraukos

Apie Juzefą Pilsudskį, tarpukario Lenkijos revoliucinį ir
valstybės politinį veikėją, maršalą, kilusį iš Lietuvos, gausu straipsnių, esė, atsiminimų, monografijų, konferencijų
medžiagos, tačiau knygų lietuvių kalba, o juo labiau grožinių
biografijų, nėra daug. Sumažinti šią spragą parūpo rašytojui Regimantui Dimai, kuris
jau turi istorinių romanų rašymo patirties: 2015 m. jis išleido detektyvą „Vilniaus plovas“
apie neįtikėtinų įvykių kupiną
Žemaitijos bajoro Jono Prospero Vitkevičiaus gyvenimą,
2016 m. – romaną „Bronislovas
ir imperatorius“ apie karininko
Bronislovo Grombčevskio, kilusio iš Telšių pavieto, nuotykius „Didžiajame žaidime“ tarp
dviejų imperijų. Naująja knyga
„Žavingasis šunsnukis“ apie
Juzefą Pilsudskį, odiozinę asmenybę, Regimantas Dima užbaigia savo istorinių romanų
trilogiją.
Lapkričio 9 d. Druskininkų sa-

vivaldybės viešojoje bibliotekoje
surengtas Regimanto Dimos knygos „Žavingasis šunsnukis“ pristatymas. Autorius pasidžiaugė,
kad susipažinti su jo knygoje išdėstytais Lietuvos ir Lenkijos istorijos momentais dabar yra tinkamiausias laikas, kai abiejų šių
valstybių ginkluotosios pajėgos
ką tik pasirašė bendradarbiavimo dokumentą, siekdamos karo
Ukrainoje akivaizdoje užtikrinti tiek Suvalkų koridoriaus, tiek
Baltijos regiono saugumą. Pristatydamas knygos herojų, rašytojas pabrėžė, kad tai buvo neeilinė, prieštaringai vertinama
asmenybė, Lenkijoje aukštinama
dėl indėlio atkuriant šios valstybės nepriklausomybę, o Lietuvoje smerkiama dėl Vilniaus krašto
užgrobimo.
Nepaisant kontroversiško požiūrio, J. Pilsudskis iki šiol yra žymiausias 20-ojo amžiaus Lenkijos geopolitikas ir įtakingiausias
lietuvių kilmės asmuo. Jo suorganizuota ir vadovaujama Lenkijos
kariuomenė buvo reali jėga, 1920

m. išgelbėjusi Europą nuo pasaulinės revoliucijos.
Knygoje prozininkas aštriu vyrišku žodžiu, paįvairindamas jį
gruboku humoru, panaudodamas spalvingą paties J. Pilsudskio žodyną, išdėsto šio žmogaus
biografiją. Pirmiausia išnagrinėja pavardės kilmę ir rašybą, pamini Juzefo protėvius, apibūdina Žemaitijos bajorijos žiedyną, garsią
Gineičių giminę, kurios genealoginiame medyje susipynė Bilevičių, Pilsudskių, Butlerių pavardės.
Juzefas iš motinos paveldėjo
maištininko dvasią. Skaitytojo dėmesį prikausto daugybė įdomiai
aprašytų J. Pilsudskio gyvenimo
įvykių. Už anticarinę veiklą jaunasis maištininkas buvo pašalintas
iš Charkovo universiteto Medicinos fakulteto. Sušmėžavęs Aleksandro Uljanovo teismo byloje dėl
planuoto pasikėsinimo į caro gyvybę, 5 metams buvo ištremtas į
Sibirą. Grįžęs į Lietuvą, dalyvavo,
kuriant Lenkijos socialistų partiją,
už pogrindinę veiklą kalėjo, o, prisimetęs psichiniu ligoniu, vos neišprotėjo uždarytas ligoninėje netoli Peterburgo. Iš jos pabėgo.
Japonijai atakavus Rusiją, išvyko į Tokiją ieškoti pinigų planuojamam sukilimui, padėsiančiam
atkurti Lenkijos valstybę. Tačiau
Lenkijos sukilimo reikalai Japonijos visiškai nedomino. Tad Šaulių
sąjūdžio ginkluotei reikalingų lėšų
klausimą J. Pilsudskis ir jo bendrininkai išsprendė, užpuldami traukinį prie Bezdonių ir pagrobdami

200 tūkstančių carinių rublių, skirtų Vilniaus tramvajaus statybai.
Praėjus 8 metams, J. Pilsudskis
paskelbė Lenkijos nepriklausomos valstybės atkūrimą ir save
paskyrė Lenkijos vyriausybės karinio departamento direktoriumi.
Toks savarankiškumas nepatiko
okupacinei vokiečių valdžiai, tad
iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos J. Pilsudskiui teko kalėti Magdeburgo pilyje. Išėjęs į laisvę, dar
vis puoselėjo mintis apie tautų federaciją nuo jūros iki jūros. Po poros metų organizavo lenkų armijos generolo L. Želigovskio karinę
operaciją, kurios metu buvo okupuotas Vilniaus kraštas. Taip pat
niekšiškai ir pasalūniškai J. Pilsudskis pasielgė, vadovaudamas
kariniam perversmui Lenkijoje, po
kurio tapo ne tik Lenkijos karo ministru, bet ir Ministru Pirmininku.
Atskirą knygos skyrių rašytojas R. Dima paskyrė J. Pilsudskio moterims. Meilės istorijų būta
daug. Įdomus, patrauklus, energingas, charizmatiškas vyras žavėjo moteris. Jis buvo susituokęs
su Marija, bet gyveno su Aleksandra, su ja susilaukė dukterų. Dėl
moterų, kad galėtų tuoktis bažnyčioje, J. Pilsudskis net du kartus
keitė savo išpažįstamą religiją.
Pristatydamas knygos herojaus
biografiją, autorius šmaikštavo,
kad maršalas nors ir seno, bet jo
pasirenkamų moterų jaunas amžius nekito. Bebaigdamas šeštą
dešimtį ir eilinį kartą lankydamasis Druskininkų kurorte, maršalas sugebėjo atkreipti jaunutės,
elegantiškos gydytojos Eugenijos Levickos, Druskininkų sveikatingumo parko įkūrėjos, dėmesį.
Kai oficiali Lenkijos valstybės delegacija važiavo į Madeirą, kartu
su J. Pilsudskiu neoficialiai vyko
ir E. Levicka. Kai savais kanalais
apie tai sužinojo žmona Aleksandra, maršalas buvo priverstas atsisakyti E. Levickos gydymo bei
sveikatinimo paslaugų. Draugystė
baigėsi tuo, kad niekas iki šiol negali atsakyti, ar Eugenija pati nu-

sižudė, ar buvo priversta nusižudyti, ar buvo kitų nužudyta.
Akivaizdu, kad tokį daugiabriaunį J. Pilsudskio gyvenimo aprašymą, kupiną provokatyvių faktų,
įmanoma sukurti, tik išnagrinėjus
begalę istorinės medžiagos. Knygos autorius prisipažino, kad trilogijos veikėjų biografijų nagrinėjimas užtruko dešimtį metų. R.
Dima sakė, kad, rašydamas knygą „Žavingasis šunsnukis“, norėjo priminti J. Pilsudskio biografijos lietuviškus akcentus, didžiojo
istorinio personažo ryšius su Lietuva.
Rašytojas R. Dima skaitytojams
pažįstamas ir kaip knygos „Gyvenimo stebėtojo memuarai“ autorius. Keletą metų interneto vartotojai buvo labai susidomėję R.
Dimos, tuokart nežinomo vilniečio, tinklaraščiu, kuriame įdomiai
ir juokingai buvo pasakojama apie
daugeliui pažįstamą sovietinio
Vilniaus kasdienybę ir apie lyrinio
subjekto kunkuliuojantį asmeninį
gyvenimą su temperamentingąja Balkanų moterimi. Aštri autoriaus akis, puiki atmintis ir kandus
humoras pritraukė ir jaunąją kartą, nepažinusią sovietinio gyvenimo. Tinklaraščio turinys tapo knygos pagrindu.
„Iki penkiasdešimties metų su filologija ir literatūra nieko bendro
neturėjau. Esu baigęs Vilniaus inžinerinį statybos institutą, vadovavau įvairioms verslo įmonėms,
taip pat dirbau prekybos vadovu.
Gyvenau gerai. Bet Dievo keliai
yra nežinomi, ir man smegenyse
kažkas spragtelėjo. Pradėjau rašyti“, – knygos pristatymo metu
prisipažino autorius.
R. Dimos knyga „Žavingasis
šunsnukis“ sudomino daugelį
druskininkiečių. Įsigydami naująjį leidinį, jie autoriui palinkėjo, kad
literatūrinės veiklos neatsisakytų,
nes šio rašytojo plunksnos laukia
ir kitos istorinės asmenybės.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
informacija
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Perkame sodybą.
Tel. 8 684 44444

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius. Tiek
gyvenamosiose teritorijose, tiek sunkiai prieinamose
vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

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

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

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį
kiekį pasiimame patys. Automobilių utilizacija.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873 www.juozomalkos.lt

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

Plytelių klijavimas. Tel. 8 610 66734

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Tel. 8 602 21748
Profesionalus gręžinių įrengimas, aptarnavimas, pasai.
Tikslus gręžimo vietos ir gylio nustatymas prieš darbų pradžią. Geopatogeninių zonų aptikimas. Lanksčios kainos
Tel.: 8 698 87717, 8 614 00821
El. p. infogeoservisas@gmail.com

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
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

Transpor to įmonei
UAB „Transdina“
reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas
(„CE“ kategorija,
95 kodas). Reisai:
Lietuva-LenkijaLietuva. Savaitgaliai
namuose (min. 45
val.). Tel. 8 656 29324
ir 8 686 56366

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

Tel. 8 686 80106

Mokome plaukti vaikus ir suaugusiuosius
sanatorijos „Belorus“ baseine. Individualūs
užsiėmimai, lankstus grafikas.
Tel. 8 625 67707

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

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos.
Tel. +37062530320
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
Reikalingas darbuotojas (-a)
dirbti kebabų kioske. Tel. 8 681 17854

Tel. +370 611 19020
Remontuojame namus, senas sodybas, butus, visa
vidaus ir išorės apdaila, darome terasas, pavėsines,
atliekame griovimo darbus. Tel. 8 605 42559
UAB „Geopagrindas“ informuoja žemės sklypų kad. Nr.
5925/0010:421 sav. V. A ., kad. Nr. 5925/0010:269 ir 5925/0010:270
sav. paveldėtojus, kad 2022-11-28 nuo 13:00 val. vykdys žemės
sklypų kad. Nr. 5925/0010:4, 5925/0010:352 ir 5925/0010:175
kadastrinius matavimus. Kviečiame asmenis, turinčius juridinį
pagrindą (įgaliojimą, paveldėjimo liudijimą) atvykti ir suderinti
bendrą ribą. Jums neatvykus darbai bus tęsiami. Su atliktais
matavimais per 30 d. nuo jų dienos, galite susipažinti adresu
UAB „Geopagrindas“, Savanorių pr. 235 - 4, Kaunas.
Tel. 8 618 26251, el. paštas info@geopagrindas.lt

Valo individualių namų kaminus Druskininkų
savivaldybėje. Tel. 8 612 82189
Superka automobilius: „ Audi“, „ BMW “, „Honda“,
„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „V W “.
Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai.

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.

Išsinuomotume 2 kambarių butą
miesto centre.

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

Tel. 8 636 60454
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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 produkcija“ – 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

Asmeniniai skelbimai
Parduoda nekilnojamą
turtą
Parduodamas sodas ir jame
esantis mūrinis namas. Didelis rūsys, kraštinis sklypas,
prižiūrėtas. Yra šiltnamis,
pavėsinė, ūkinis pastatas.
Tel. 8 628 75156
Parduodamas 2 kambarių butas Viečiūnuose, plotas – 53
kv. m. Tel. 8 623 99444
Parduodamas 83, 32 kv. m
mūrinis sodo namas su 5, 33
arų žemės sklypu Viečiūnuose, Paparčio 10-ojoje g. Kaina
– 35 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 25, 17 arų
namų valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalusis planas, kadastriniai
matavimai. Kaina – 9000 Eur.
Tel. 8 687 37575

Keičia nekilnojamą turtą
Keičia 3 kambarių butą (67 kv.
m), 4 aukšte iš 5 į 2 kambarių
butą, 1-2 aukšte arba devynių
aukštų name iki 5 aukšto. Tel.
8 607 74645
Keičia 2 kambarių butą (plotas – 34 kv. m) Viečiūnuose į didesnį butą Druskininkuose
arba
Viečiūnuose
su priemoka. Skambinti tel.
+370 692 63368

Nuoma
Druskininkų g. renovuotame
name išnuomojamas 2 kambarių butas (plotas – 52 kv. m)
su baldais ir buitine technika
(butas be euroremonto, bet
tvarkingas) už 250 Eur/mėn.
ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 675 7794 ir 8 612 47556

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

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

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

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

Parduoda gerai įrengtas gyvenamas patalpas, apie 60 kv.
m, 2 aukšte, Dainavos 7-toji g.,
„Eglės“ sanatorijos soduose,
visiškai šalia šimtamečio pušyno. Vandentiekis, kanalizacija (miesto ir gręžinys), orasoras sistema, šalia oranžerija,
garažas, pirtis su WC, dušas.
Tel. 8 618 89113

Išnuomoja 3 kambarių butą renovuotame name, M. K. Čiurlionio g. Tel. 8 650 86045

Druskininkų miesto centre,
Antakalnio g. 16, 2 aukšte parduodamas 1 kambario butas
(plotas – 33, 83 kv. m). Netoli ežeras, vandens parkas.
Tel. 8 686 71416
Parduodamas namų valdos
sklypas Neravuose, šalia pagrindinio kelio, sklypo plotas
– 13 arų , kaina – 12 000 Eur.
Tel. 8 623 57433

Perka nekilnojamą turtą
Ieško pirkti sklypo namo statybai Druskininkuose arba šalia
Druskininkų. Tel. 8 683 94740
Perka
garažą.
8 606 59756

Tel.

Perka arba išsinuomoja žemę
Pietų Lietuvoje už didžiausią rinkos kainą. Kreiptis
tel. 8 601 00292

Ilgalaikei nuomai pačiame
miesto centre (naujos statybos name) išnuomojami pilnai
įrengti ir gyvenimui paruošti
butai: 2 kambarių butas (plotas
– 40, 32 kv. m) už 440 Eur/mėn.
ir komunaliniai mokesčiai.
3 kambarių butas (plotas –
58,11 kv. m) už 540 Eur/mėn.
ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 686 59993
Tvarkingiems
gyventojams
išnuomojami 1 kambario butai, atliktas remontas, butai yra Neravų g. (renovuotame name) ir Šiltnamių g.
Tel. 8 632 30475
Nuomojami du dviejų kambarių
butai
nuosavame,
naujos
statybos
name.
Tel. 8 685 20724
Išnuomojamas 2 kambarių butas antrame aukšte, M. K. Čiurlionio g. 76. Tel. 8 682 16754
Išnuomojamos
komercinės
patalpos M. K. Čiurlionio g.
Tel. 8 698 24653

Išsinuomotų

Tel.

Išsinuomotų
2
kambarių butą miesto centre. Tel.
+370 611 19020

Ieškomas pirkti didelis sklypas
ūkininkavimui ir garažas Baltašiškėje. Tel. +37062875156

Tvarkinga, be žalingų įpročių,
be gyvūnų šeima išsinuomotų 2-jų kambarių butą Druskininkuose su baldais ir buitine

Pirktų
garažą.
8 623 29226

technika, mokėtų iki 300 eurų,
butas reikalingas nuo gruodžio 1 d. Domina ilgalaikė
nuoma, būtų pasirašyta sutartis. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 606 78525

Parduoda įvairius daiktus
Angliškas perforatorius „Hammer“, 800 kW galia, kaina – 50
Eur. Vokiškas mopedas „Starlite“, kuris minamas pedalais,
kaina – 210 Eur. Nauja keramikinė 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
Parduoda „TENA“ kelnaites,
L dydis, 10 pakuočių po 12
vnt. Perkantiems visą kiekį – prausimo putos ir kremas nuo pragulų – dovanų.
Tel. 8 673 21 173
Pigiai parduodami: žvejo kostiumas, rudens pavasario sezonui, žieminės meškerės,
avižėlės. Tel. 8 687 25132
Rūsio pamatų blokai SP3 (išmatavimai: 2, 60 m x 0, 60 m
x 0, 30 m), vieneto kaina – 35
Eur, gelžbetoniniai šulinio žiedai (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
LCD televizorius „Philips“, 51
cm įstrižainė, kaina – 35 Eur.
Kineskopinis TV „LG“ – 51 cm,
kaina – 6 Eur. TV priedėliai
„TV STAR T910“, kaina – 13
Eur, „Vido“ – 10 Eur, 6 rūšių
pakabinami šviestuvai butui –
nuo 4 Eur, TV priedėlių „TV
STAR“ pulteliai – nuo 5 Eur. 2
TV lauko antenos – 13 Eur ir
15 Eur, „Scart“ laidai – 3 Eur.
Vaikiškas medinis maniežas,
sulankstomas,
išmatavimai
– 100 cm x 100 cm x 63 cm,
kaina – 15 Eur, dvi vaikiškos
medinės lovytės – su čiužinuku (20 Eur), be jo – 15 Eur.
Dviaukštė vaiko medinė lovytė
– 115 Eur. Tel. 8 686 43600
Kreivuolių pavėsinė, malkinės
sandėliukas, lauko medinis
WC, baldų kampas su miegamojo dalimi. Tel. 8 656 38881
Pigiai parduodami: moteriškas
dviratis – 7 pavarų, sportinis
vyriškas dviratis – 21 pavaros,
kalnų dviratis – 21 pavaros,
du mergaitiški dviračiai iki 16
metų, 18 pavarų. Vaikiška automobilinė kėdutė, žurnalinis
staliukas, pakabinami šviestuvai, sulankstoma lovelė, televizorius „Philips“ su priedėliu,
mažas šaldytuvas, sulčiaspaudė. Tel. 8 630 87652

Parduodamos ąžuolinės pirties vantos, 1 vnt. kaina – 4
Eur. Tel. 8 650 70176
Mažai naudoti virtuvės baldai
su buitine technika iš Vokietijos, 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

Parduoda žemės ūkio
produkciją
Parduoda dvi 9 mėnesių ožkas. Vienos ožkos kaina – 45
Eur. Tel. +37061117278, Barzdžiūnų kaimas, Druskininkų
savivaldybė
Avižos,
rugiai,
kviečiai,
kvietrugiai ir lubinai. Tel.
8 672 49828

Parduoda mišką,
medieną, malkas

Parduodamas
kultivatorius.
Tel. 8 657 78755

Įvairios medienos malkos:
rąsteliai,
kaladės,
kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Reikalinga

Parduoda mišką – 0, 6 ha,
nuo Druskininkų – 7 km, prie
ežero, pakrantės apie 100
m, yra bendrasavininkų. Visas plotas – 1 ha ir 80 arų.
Tel. 8 608 09752
Parduoda alksnines, beržines,
pušines kapotas malkas. Tel.
8 650 20402 ir 8 636 76029

Parduoda transporto
priemones ir jų dalis
Automobilis „Dacia Sandera“,
2009 m., 1, 4 l, labai gera būklė, rida – 100 000 km, TA iki
2024-07. Tel. 8 616 42296

Reikalinga slaugė, pageidautina iš Švendubrės. Tel.
8 686 55692
Reikalingas atsakingas, gyvūnus mylintis žmogus nuo sausio mėnesio prižiūrėti mažą
šunelį – Džeko Raselo terjerą,
kol bus išvykę šeimininkai. Tel.
8 685 20724

Ieško darbo
Moteris ieško slaugės darbo.
Gali slaugyti senelius pilną
darbo dieną, visapusiška priežiūra. 3 metų darbo patirtis.
Tel. 8 622 29242

Parduodamos
naudotos,
tačiau geros būklės žieminės padangos „GISLAVED“
205/55 R16. 4 vnt. – 160 Eur.
Tel. 8 601 93274

Atsakingas vyras ieško statybininko arba apdailininko darbo. Tel. 8 627 02119

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

Dovanoja

Parduodamos
žieminės
padangos – 245/65R 17.
Tel. 8 682 16754
Parduodamas
automobilis
„Ford Galaxy“, 2004 m., 1,
9 l, 7 vietų, maža rida, iš Vokietijos. Kaina – 2450 Eur.
Tel. 8 623 46394

Perka transporto
priemones ir jų dalis
Perka
seną
„Volkswagen
Transporter“ arba kitos markės senesnį, tačiau geros būklės benzininį automobilį. Tel.
+37062875156

Dovanoja labai gražius mažus gaidelius su kuodais.
Tel. 8 681 95749
Dovanoja baltas ir raudonas
plytas, statybines atraižas
malkoms. Tel. 8 685 20724

Pamesta
Pamestas auskaras su perlamutro spalvos akmeniu,
numanoma pametimo vieta –
„Kalviškės“ stotelė, Veisiejų g.
Tel. 8 618 57254
Pamesta piniginė su dokumentais Druskininkų mieste arba Viečiūnuose. Radusiems
bus
atsilyginta.
Tel. 8 603 85898
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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“!

Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su
autorių nuomone. Už straipsnio turinį
atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti ir trumpinti.

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija
neatsako. Perspausdinti bet kokią
informaciją galima, tik gavus „Mano
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

