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Kalėdų kryptis – Druskininkai

Gabrielio Žvirblio iliustracija

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

Druskininkų verslo 
atstovus subūrė tradiciniai 

mero pietūs

Patvirtinta: Leipalingyje 
rasti vieno žymiausių 

partizanų – Juozo Vitkaus-
Kazimieraičio palaikai

Kamščiai gatvėse? Purvini 
šaligatviai? Nėra vietos au-
tomobiliui pastatyti, o dar ir 
mokėti reikia? Eilės prekybos 
centruose? Amžinas skubė-
jimas, bėgimas, vėlavimas? 
Jei nors į du teiginius atsakė-
te teigiamai, tuomet kuo sku-
biau belieka rinktis šventinį 
druskininkiečių pasiūlymą – 
„Kalėdų kryptis – Druskinin-
kai“.

Rinkitės: spūstys ir eilės ar 
ramus švenčių laukimas?

„Tikrai, mūsų kurorte – jo-
kių spūsčių, automobilius par-

kuojame nemokamai, viskas 
pasiekiama pėsčiomis, grožin-
tis šventiniais kurorto papuoši-
mais, tyla ir jauki ramybė lau-
kiant didžiųjų metų švenčių, 
– šypsosi Druskininkų meras 
Ričardas Malinauskas. – Dova-
nas artimiesiems čia išsirinksi-
te vienetines, sukurtas kurorto 
menininkų, ramiai pasivaikščio-
site, pasilepinsite SPA proce-
dūromis ir gardžiai pavalgysite 
kavinėse be jokių eilių! Viskas 
daroma, kad mūsų gyventojai, 
namo sugrįžtantys šeimos na-
riai ir visuomet laukiami mies-

to svečiai pasitiktų gražiausias 
metų šventes be jokio streso, su 
gera nuotaika ir išsineštų įsimin-
tinus įspūdžius.“

Nemokama kelionė kalė-
diniu ekspresu su „viskas 
įskaičiuota“

Šįmet Druskininkai paruošė 
penkių šventinių reisų į Kalė-
das Druskininkuose paketą, pil-
ną muzikos, linksmų pramogų, 
spindesio, kvapų ir skonių. Rei-
sai organizuojami savaitgaliais, 
tad tereikia paskubėti rezervuo-
tis bilietus į kalėdinį ekspresą – 
visi bilietai nemokami!

Pagrindinis atvykimo peronas 
į Pramogų aikštę jau kalėdiškai 
šviečiasi ir dabinasi. Atvykus 
čionai, ranka bus pasiekiamos 
svarbiausios stotys – Kalėdų 
eglė, Kalėdų Senelio rezidenci-
ja, Kalėdinis prekybos miestelis 
ir kitos. Jei lauksite atvykstančių 
draugų, laikas neprailgs Šven-
čių laukimo salėje: žaismingai 
fotosesijai kvies mieli ir minkš-
ti gyvi žaislai, šokti ir dainuo-
ti – išdykėliai mimai-elfai, žėrin-
čiu spindesiu akins veidrodinės 
skulptūros.

Čia pat, vagone-restorane, už 
simbolinę paramą senoliams 

galėsite pasivaišinti maltiečių iš-
virta karšta sriuba arba užsuk-
ti papietauti į netoliese esančias 
kavines, kurios parengusios 
meniu ir vegetarams, ir išran-
kiesiems gurmanams . O jei at-
vyksite su naminiu gyvūnu, ži-
nokite, kad Druskininkai jiems 
ypatingai draugiški, kartu sve-
tingai apgyvendina ir turi paruo-
šę pagal jų poreikius subalan-
suotą valgiaraštį. Švenčių proga 
savo šunelį galėsite pavaišinti 
net ir alumi – vištienos ar jautie-
nos skonio. 

nukelta į 5 psl.

2 psl. 6 psl.
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Druskininkų verslo atstovus subūrė tradiciniai mero pietūs
Praėjusią savaitę į tradicinius 

Druskininkų savivaldybės mero 
Ričardo Malinausko rengiamus 
pietus susirinko daugiau kaip 
šimtas svečių – verslininkų, biu-
džetinių įstaigų ir bendruome-
nių atstovų. Toks verslo ir sa-
vivaldos atstovų susitikimas 
organizuotas jau dešimtą kartą. 

Pietų metu buvo pristatyti nu-
veikti darbai, pristatyti planuoja-
mi įgyvendinti projektai, aptartos 
Druskininkų aktualijos, atsakyta į 
verslininkams rūpimus klausimus.

Aptarta pradėtų projektų eiga 
ir pristatyti projektai investuo-
tojams 

Meras R. Malinauskas verslo 
bendruomenę supažindino su jau 
pradėtų įgyvendinti projektų eiga: 
kurorte jau kursuoja pirmieji elek-
tra varomi autobusai, o iki kitų metų 
vidurio visas viešasis transportas 
taps 100 proc. ekologiškas, ant biu-
džetinių įstaigų stogų įrengtos sau-
lės elektrinės, netrukus senasis ga-
tvių apšvietimas bus baigtas keisti į 
taupias LED lempas. 

Meras pristatė Kultūros ir kon-
gresų rūmų projekto eigą, Ateities 
kvartalo eismo infrastruktūros kapi-
talinį remontą, skulptūros „Legen-
da“ ir vardinių atminimo suoliukų 
įrengimą, savivaldybės dalyvavi-
mą konkurse „Išmanusis miestas“, 
kurio metu savo srities profesiona-
lai ir studentai pateiks savo vizijas, 
kaip galėtų būti atnaujinama istori-
nis „Saulės takas“, Nemuno upės 
krantinė, Druskininkų M. K. Čiur-
lionio meno mokykla bei kuriama ir 
vystoma aktyvaus poilsio šeimoms 
erdvė tarp Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro ir Bara-
vykų gatvės. 

Susitikimo metu pristatytas labai 
svarbus, unikalus privataus verslo 
projektas – nauja autobusų stotis 
bei jos vizualizacija. Šis projektas 
– tai ne tik moderni ir patogi auto-
busų stotis, bet ir traukos centras. 
Jei viskas vyks sklandžiai, čia bus 
įrengtas specialus balionas, iš ku-
rio, pakilus į 150 m. aukštį, bus gali-
ma apžvelgti kurorto panoramą. Ši 
unikali idėja parsivežta iš užsienio 
parodų. 

„Džiaugiuosi, kad verslo bendruo-
menė yra aktyvi, kad jai rūpi, kas 
vyksta mieste ir seniūnijose – ben-
dru darbu ir diskusija visada ga-
lima pasiekti geriausių rezultatų. 
Susitikimo metu verslą domino tu-
rizmo skatinimo, vietinės rinklia-
vos temos, sulaukiau klausimų dėl 
„Belorus“ sanatorijos. Džiaugiuosi, 
kad produktyviai pasikalbėjome“, – 
sakė meras R. Malinauskas. 

Pietų metu meras pristatė savival-
dybės pasiūlymus investuotojams. 
Vieni iš jų – tai galimybė vystyti prie 
Druskininkų TVIC esantį kempingą 
bei įrengti padėlio teniso aikštyną. 
Visus pasiūlymus investuotojams 
galima rasti tinklapio www.druski-
ninkusavivaldybe.lt skiltyje Projek-
tai ir investicijos. 

2021-2030 m. Regionų plėtros 
programos investicijos pagal 
sritis 

Meras R. Malinauskas susirin-
kusiems pristatė planuojamus at-
einančio laikotarpio projektus pa-
gal Regiono plėtros programą, kuri 
preliminariai sudarys apie 25 mln. 
eurų, iš kurių 21 mln. yra ES lėšos. 
Ši programa apims 7 skirtingas sri-
tis ir leis įgyvendinti druskininkie-
čiams svarbius projektus. 
•	  Turizmo sritis: bažnyčios 
skvero sutvarkymas, „Saulės 
tako“ atnaujinimas, dviračių takų 

Žvaigždžių orbita ir Žilvino takas 
atnaujinimas; 
•	  Darnus judumo sritis: Vilniaus 
alėjos rekonstrukcija, Pėsčiųjų–
dviračių tako atkarpos nuo Žalio-
sios g. iki T. Kosciuškos g. atnau-
jinimas;
•	  Verslo sritis: verslo ir kūrybinių 
industrijų bendradarbystės erdvių 
kūrimas;
•	  Švietimo sritis: ikimokyklinio 
ugdymo vietų plėtra Druskininkų 
savivaldybėje, visos dienos mo-
kyklos įkūrimas Druskininkų „At-
gimimo“ mokykloje;
•	  Vandentvarkos sritis: geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtra 
Gailiūnuose ir Leipalingyje;
•	  Sveikatos paslaugų sritis: pre-
vencinių programų bei psichikos 
sveikatos paslaugų įgyvendini-
mas, projektai, skirti jaunimo psi-
chikos sveikatos stiprinimo bei 
rizikos sveikatai veiksnių mažini-
mui. 
•	  Socialinių paslaugų infrastruk-
tūros sritis: naujų savarankiško 
gyvenimo namų statyba, sociali-
nių dirbtuvių įkūrimas, socialinio 
būsto fondo plėtojimas. 

Meras R. Malinauskas pasidžiau-
gė, kad šiais metais didėjo inves-
ticijos į švietimo sritį, ir ateinančiu 
laikotarpiu šios investicijos paste-
bimai augs. 

„Druskininkų savivaldybė yra lai-
mėjusi tūkstantmečio mokyklos 
programą, per kurią į mūsų moky-
klas pritrauksime 1,7 mln. investici-
jų: „Ryto“ gimnazijoje bus įrengtos 
3 laboratorijos, „Atgimimo“ moky-
kloje – robotikos ir IT centras, „Sau-
lės“ pagrindinėje mokykloje – mul-
timedijos studija“, – sakė meras R. 
Malinauskas. 

Turizmo statistika gerėja, bet 
užsienio turistų skaičiai dar ne-
atsistatė 

Meras apžvelgė turizmo srautų 
statistiką – per pirmus 9 šių metų 
mėnesius Druskininkus aplan-
kė 275 825 žmonės, iš jų užsie-
nio turistų – 41 tūkst. Nors turistų 
skaičius po pandemijos laikotarpio 
sparčiai auga, tačiau lietuvių turistų 
apsilankymas yra trumpesnis, to-
dėl nakvynių skaičius yra mažes-
nis, nei buvo iki pandemijos. Tai turi 
tiesioginę įtaką ir kurorto rinkliavai 
– 2019 m. ji siekė 854,4 tūkst. Eur, 
šiais metais planuojama surinkti 
apie 700 tūkst. Eur kurorto rinklia-

vos, kuri yra panaudojama Druski-
ninkų aplinkos tvarkymui bei rekla-
mai ir rinkodaros priemonėms. 

Iš Lietuvos ekspertų lūpų – 
apie savivaldos galimybes ir tu-
rizmų rinkų pritraukimą 

Pietų metu Lietuvos ekspertai pri-
statė aktualias temas. Socialinių 
mokslų daktaras Gediminas Mer-
kys pristatė pranešimą „Demokra-
tijos ir savivaldos kokybė Lietu-
voje: ar misija vis dar įmanoma?“, 
socialinių mokslų daktarė Vilija 
Malinauskaitė kalbėjo apie šeimų 
turizmo tendencijas pasaulyje, pro-
fesorius Vytautas Nekrošius kvietė 
diskutuoti, ar Lietuvos regionai pa-
jėgūs konkuruoti su sostine?

„Tam, kad neužsisuktume savo 
rate, mums svarbu žinoti pasauli-
nes tendencijas, Lietuvos aktuali-
jas, kurias renginyje pristatė žino-
mi savo sričių ekspertai. Ačiū jiems 
už pranešimus ir vertingas įžvalgas 
– būtinai jomis pasinaudosime“, – 
sakė R. Malinauskas. 

PLANUOJAMOS INVESTICIJOS APIMS 7 SKIRTINGAS SRITIS

Naujosios Druskininkų autobusų stoties vizualizacija 

Į tradicinius mero pietus susirinko daugiau kaip šimtas svečių – verslininkų, biudže-
tinių įstaigų ir bendruomenių atstovų / Mariaus Dovidausko nuotraukos
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Lapkričio 22 dieną Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Druski-
ninkų padalinio organizuoto-
je žemdirbių šventėje pa-
dėkota Druskininkų krašto 
ūkininkams ir apdovanoti kon-
kurso „Metų ūkis 2022“ nuga-
lėtojai.

Šventės pradžioje Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Druskininkų pa-
dalinio pirmininkas Antanas Vai-
lionis apžvelgė praėjusius metus 
bei padėkojo Druskininkų savival-
dybės vadovams, specialistams, 
Leipalingio seniūnijai už pagalbą 
ūkininkams.

Visus šventės dalyvius pasvei-
kino ir ūkininkams padėkas bei 
apdovanojimus įteikė Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas.

„Džiaugiuosi matydamas, kaip 
Druskininkų krašto ūkininkai rū-
pinasi savo ūkiais, atnaujina dar-
bui reikalingą techniką, prižiū-
ri aplinką, domisi naujausiomis 
technologijomis ir tą meilę darbui 
perduoda iš kartos į kartą. Ūki-
ninkauti mūsų krašte nėra lengva 
– tai sunkus darbas, todėl labai 
vertinu ir gerbiu kiekvieno iš jūsų 
įdirbį. Smagu, kad galime susi-

tikti, bendrauti, aptarti, su kokiais 
sunkumais susiduriate, kaip mes, 
savivaldybė, galime jums padė-
ti. Ačiū už jūsų aktyvumą, darbą, 
gaminamą kokybišką produkciją“,  
– sakė meras R. Malinauskas.

Šiais metais pirmąją vietą „Metų 
ūkis 2022“ konkurse laimėjo Al-
girdo Jono, Tomo ir Žygimanto  
Baublių šeimos ūkis. Ūkis buvo 
įsteigtas prieš 22 metus, ekolo-
ginės gamybos ūkio veikla įvairi: 
augalininkystė, bitininkystė, mėsi-
nė galvijininkystė.

Antroji vieta skirta Jurgitos ir 
Raimundo Markelionių šeimos 
ūkiui. Raimondas ūkį įsteigė prieš 
18 m., ūkio specifika – augalinin-
kystė, sėjamos įvairios grūdinės 
kultūros, ūkininkai specializuoja-
si bulvių auginime.

Trečioji vieta skirta Inetos Miliū-
tės ūkiui, kuris buvo įregistruotas 
2019 metais. Ineta augina šilauo-
ges, vynuoges ir aktinidijas, obe-
lis ir kriaušes.

Šventės metu meras R. Mali-
nauskas padėkas už aktyvią vi-
suomeninę veiklą ir svarų indėlį 
Druskininkų krašto žemdirbių la-
bui įteikė LŪS Druskininkų pada-
linio pirmininkui A. Vailioniui bei jo 

pavaduotojai Lijanai Kubilienei.
Druskininkų savivaldybė ben-

dradarbiauja su LŪS Druskinin-
kų padaliniu, yra įsteigusi Žemės 
ūkio rėmimo programą, kasmet 
kviečia ūkininkus teikti paraiškas 
ir pagal galimybes stengiasi pa-
tenkinti jų norus.

Šiuo metu Lietuvos ūkininkų są-
jungos Druskininkų padalinys vie-
nija daugiau kaip 50 krašto ūki-
ninkų.

Šventės metu A. Vailionis pa-
sveikino naujus LŪS Druskininkų 
padalinio narius.

Visiems padalinio nariams 
Druskininkų savivaldybė įteikė 
kvietimus į Vandens parką.

Pagerbti ir pasveikinti geriau-
sius mūsų krašto ūkininkus at-
vyko Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, mero patarėjas Simo-
nas Kazakevičius, savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, direktorės pava-
duotoja Violeta Grigorienė, savi-
valdybės administracijos skyrių 
vedėjai ir specialistai, Leipalingio 
ir Viečiūnų seniūnijų atstovai, Lei-
palingio seniūnijos klebonas Ar-
tūras Vaškevičius.

Šventėje „Metų ūkis 2022“ padėkota Druskininkų krašto ūkininkams

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio organizuotoje žemdirbių šventėje padėkota Druskininkų krašto ūkininkams ir apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2022“ nugalėtojai / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Maltos ordino 
savanoriai kviečia 
į akciją „Maltiečių 

sriuba“

„Nėra niekieno senelių. Kie-
kvienas vargstantis senelis 
yra ir mūsų senelis“, - tokiu 
šūkiu šiemet į tradicinę akci-
ją „Maltiečių sriuba“ kviečia 
Maltos Ordino pagalbos tar-
nybos Druskininkų grupės 
nariai. 

Penktadienį, gruodžio 2 d. 
17 val., Didžiosios miesto Kalė-
dų eglės įžiebimo šventės metu 
Maltos Ordino savanoriai drus-
kininkiečius ir kurorto svečius 
kvies paragauti ne tik 6 profesi-

onalių šefų iš restoranų – „Sici-
lija“, „Etno dvaras“, „Kolonada“, 
„Velveti“, „Toli Toli“ bei „Sezoni-
nė virtuvė“ paruoštų sriubų, bet 
ir kalėdinių desertų. 

Akcijos metu surinktos lėšos 
bus skirtos vienišiems maltiečių 
globojamiems Druskininkų se-
noliams.

„Vieniši seneliai – kuklūs, jie 
nieko nereikalauja ir yra dėkin-
gi už tai, ką turi – jie moka ten-
kintis mažu. Jie nepraradę tikė-
jimo gerumu ir kantriai laukia. 
Išgirskime jų nebylų prašymą 
padėti ir pasirūpinkime jų išgy-
venimu. Negalime jų nuvilti – juk 
nėra niekieno senelių, niekieno 
žmonių. Mes prašome už tuos, 
kurie neprašo patys“, – į akciją 
„Maltiečių sriuba“ kviečia Mal-
tos ordino pagalbos tarnybos. 
Druskininkų grupės koordinato-
rė Andželika Visockaitė-Jukne-
vičienė.

Brangūs Druskininkų miesto bendruomenės nariai,
maloniai kviečiame Jus į gruodžio 12 d. 15 val. „Saulės“ pagrindinės mokyklos aktų 

salėje rengiamą labdaros koncertą „Įžiebkime Kalėdų gerumą“.
Koncertuos Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 4 klasės berniukų choras 

„Ąžuoliukas“ (vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė).
Labdaros renginio metu surinktos lėšos bus skirtos karo siaubiamai Ukrainai.  

Už jas bus nupirktas generatorius (o gal ir ne vienas), kuris bus išsiųstas Ukrainos 
teritorinės gynybos pajėgų, Čerkasų teritorinės gynybos 156 bataliono 1 kuopai.

Lėšos bus renkamos prieš koncertą mokyklos I-ojo aukšto fojė.  
Dalinkimės žinia ir planuokime susitikimą kilniam tikslui! 

Telefonas pasiteirauti – +370 68 73 17 43
Akciją organizuoja Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

Akciją globoja Druskininkų „Lions“ moterų klubas 
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Justino Kygos, Mariaus Dovidausko ir DKC atrchyvo nuotraukos 

Vartojimo paskolos 
iki 25 000 Eur 

l Suma – nuo 1000 Eur  
iki 25 000 Eur

l Terminas – nuo 6 mėn.  
iki 10 metų

l Iki 15 000 Eur – grynaisiais

Laukiame jūsų:
M.K.Čiurlionio g. 107, Druskininkai

Daugiau informacijos: www.medbank.lt

+370 610 18 145

Kalėdų kryptis – Druskininkai
Pirmoji stotis – Kalėdų eglės 

įžiebimas
Pirmajam šventiniam reisui 

siūlome išskirtinę kelionę į Kalė-
dų eglės įžiebimo šventę. Gruo-
džio 2 d. 17.30 val. ekspresas 
atvyks į stotį „Kalėdų eglė“. Ka-
lėdų kryptį į Druskininkus Sene-
liui Kalėdai padės surasti Šau-
nusis Nykštukėlis, didieji elfai, 
lazermenai, šiuolaikinės tech-
nologijos, specialieji efektai ir 
visas būrys pagalbininkų: Vidu-
ramžiai.lt, Evita, Amanda, Ema, 
Indraya, Rūta Kotryna ir Rona-
ta. Kartu su egle nušvis ir tra-
dicinis, savo fantazija ir išra-
dingumu garsėjantis Kalėdinių 
eglučių parkas, kurį kuria auk-
sarankiai bendruomenės nariai.

Senelis Kalėda pakvies ma-
žuosius į savo rezidencijos ati-
darymą. Ten vaikų laukia ka-
lėdinių stebuklų ir juoko kupini 
susitikimai! Stotis „Kalėdų Se-
nelio rezidencija“ įsikūrusi prie 
gražiosios miesto eglės ir švie-
čia iš tolo, tad kryptį, kaip ją ras-
ti, tikrai pamatysite! Pasukę į 
dešinę rasite Kalėdų Senelį, o 
pasukę į kairę – Kalėdų dirbtu-
vėles. 

Muzikinis vagonas ir kiti ke-
lionės atradimai

Į Pramogų aikštę atvyks ir Mu-
zikinis vagonas. Keleivių įlipi-
mas  – kiekvieną šeštadienį 19 
val. Į šventinius koncertus kvies 
Evita Cololo, Indraya, Amanda. 
Pirmąją Kalėdų dieną šventi-
nį nuotaikingą pasirodymą su-
rengs žavioji Katažina, kvie-
čianti pasidžiaugti gyvenimu ir 
paklausyti melodingų dainų.

Tradicinės kalėdinės gies-
mės ir populiari kalėdinė klasi-
ka skambės stotelėje „Druski-
ninkų bažnyčia“. Antrąją Kalėdų 
dieną čia koncertuos airis Denis 
McLaughlin (Airija), kuris kartu 
su Styginių kvartetu (Lietuva) ir 
grupe „Baltos varnos“ parengė 
specialią šventinę programą.

Jauniesiems aktyvaus jude-
sio gerbėjams pristatome nau-
jieną – nuotykius kalėdiniame 

orientaciniame žaidime vaikams 
„Orientaciukai“. Laukia kelionė 
su daug galvosūkių, užduočių ir, 
žinoma, stotelių! Juk šįmet ke-
liaujame ne tik į Druskininkus, 
bet ir po juos! Neliks nuskriaus-
tos ir šeimos, tik verta pasku-
bėti registruotis, nes bilietai į šį 
reisą paprastai išperkami labai 
greitai.

Reisas į Dovanų pasaulį
Jei ieškote kalėdinių dovanų 

ar gardumynų, išlipkite perone 
„Kalėdinis prekybos miestelis“, 
kuris įsikurs Pramogų aikštėje 
prie eglės ir nusidrieks per visą 
Vilniaus alėją. 

Čia rasite visko, ko širdis gei-
džia: saldžių kvepiančių spur-
gyčių, karšto šokolado su balta 
kaip pienas puta, džiovintų vai-
sių ir kitų skanumynų bei unika-
lių dirbinių šventinėms dovanė-
lėms. Ir svarbiausia, jokių eilių! 
Beje, į Dovanų pasaulį organi-
zuojamas specialus reisas, nes 
gruodžio 10 d. 11 val. atsidaro 
speciali Kalėdų dovanų mugė, 
kuri visą dieną veiks Amatų cen-
tre „Menų kalvė“. Tikrai reta pro-
ga atrasti kažką gražaus ir ne-
tikėto!

Pasirūpinę dovanomis, būtinai 
užsukite į greta esančius Čiur-
lionių namelius ir praleiskite jau-
kią popietę prie tikros žaliaska-
rės su kvapnia arbata „Kalėdų 
eglaitė Čiurlioniu namuose“.

Bet kokios būtų Kalėdos, jei 
mūsų svečiai liktų be dovanų? 
Jau gruodžio 1-ąją startuos ak-
cija „Advento kalendorius“, ku-
rios metu kasdien iki pat Kalė-
dų skirtinguose Lietuvos miestų 
paštomatuose bus galima at-
rasti ypatingą „Bilietą į Druski-
ninkus“ –  dovanų čekį skaniai 
pavalgyti, pasilepinti SPA pro-
cedūromis ar smagiai praleis-
ti laiką su šeima kurorte. Kalė-
dų rytą bus galima rasti ypač 
vertingą bilietą, kuris dovanos 
2 nakvynes dviem asmenims 
viename iš Druskininkų objek-
tų. Sekite informaciją www.kale-
doskurorte.lt!

Ir tai dar ne viskas! Druskinin-
kiečiai ir miesto svečiai savo 
draugą Druskininkuose galės 
nemokamai pavaišinti kava. Šiai 
akcijai skirta net 500 nemoka-
mos kavos puodelių. Viskas, ką 
tereikia padaryti, nueiti į pusla-
pį www.kaledoskurorte.lt., įra-
šyti draugo e. pašto adresą ir jis 
gaus koduką, su kuriuo kavinėje 
„City Coffee“ nemokamai gaus 
kavos puodelį. Akcija prasidės 
gruodžio 2 d. ir tęsis iki Kalėdų.

Šventinis reisas į Naujus 
Metus

Paskutinis kalėdinio ekspre-
so reisas bus organizuojamas į 
Naujus Metus. Senuosius kvie-
čiame palydėti su klasikine mu-
zika:  beveik pusę amžiaus 
Druskininkuose gyvuojančią se-
nųjų metų palydų tradiciją pra-
tęs Valstybinis Vilniaus kvar-
tetas, kartu su juo koncertuos 
vienas pačių ryškiausių fortepi-
jono virtuozų ir talentingiausių 
Lietuvos pianistų Lukas Geniu-
šas ir  kontraboso dainius Do-
natas Bagurskas. Na, o atei-
nančius Naujuosius vainikuos 
spalvingų fejerverkų salvės.

„Kelionė su šeima, spontaniš-
kas turas su draugais ar tiesiog 
vizitas pas artimuosius – šventi-
nis laikotarpis startuoja jau ne-
trukus, tad tiesiog sėskite į kalė-
dinį ekspresą ir lėkite pas mus“, 
– kviečia Druskininkų savivaldy-
bės Turizmo, komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėja Vaiva 
Žagunienė, primenanti, kad vi-
sos kelionės bus nemokamos, o 
gerai praleistas laikas ir turinin-
gas laisvalaikis – garantuotas.

Visų kelionių tvarkaraštį rasi-
te www.kaledoskurorte.lt. Per-
žiūrėkite ir išsirinkite, kada nori-
te keliauti!

Laukiame atvykstant ir linkime 
malonių kelionių!

Parengė Ramunė 
Tarandė, DKC reklamos ir 
komunikacijos vyriausioji 

specialistė
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Karo mokyklą baigęs leitenantas Juozas Vitkus / Nuotraukos iš LGGRTC ar-
chyvo

Pulkininkas Juozas Vitkus / Nuotrau-
kos iš LGGRTC archyvo

Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. 1946 m. / 
Nuotraukos iš LGGRTC archyvo

Leipalingio NKVD (MGB) pastatas 1959 m. (Iš Bronislovo Misevičiaus archyvo)

Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikų užkasimo vieta / 
Nuotraukos iš LGGRTC archyvo

Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras pranešė, kad rasti 
itin svarbaus partizaninio pa-
sipriešinimo dalyvio, Laisvės 
kovotojo karžygio, Pietų Lie-
tuvos partizanų srities vado, 
antisovietinio ir antinacinio 
pasipriešinimo organizato-
riaus plk. Juozo Vitkaus-Ka-
zimieraičio palaikai. 

Partizanų vadas, okupuo-
tos Lietuvos valstybės faktinis 
vadovas Adolfas Ramanaus-
kas-Vanagas J.Vitkų-Kazimie-
raitį laikė partizanų idealu ir 
savo mokytoju. J. Vitkaus-Ka-
zimieraičio palaikų nesėkmin-
gai ieškota kelis dešimtmečius. 
Šiemet, spalio 20 d., jie rasti 
Leipalingyje (Druskininkų sav.), 
buvusios MGB (KGB) būstinės 
kieme, kur po susišaudymo su 
MGB daliniu prie Žaliamiškio 
(Leipalingio valsčius), Kazimie-
raitis buvo atvežtas greičiausiai 
jau miręs. Kazimieraičio svarbą 
atspindi faktas, kad apie jo žūtį 
buvo informuotas pats Sovie-
tų Sąjungos diktatorius J. Sta-
linas. 

Palaikai rasti, bendradarbiau-
jant Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centro 
Paieškų ir identifikavimo sky-
riui, vadovaujamam Rimanto 
Zagrecko, ir VšĮ „Kultūros ver-
tybių globos tarnyba“ arche-
ologams (vadovas – dr. Linas 
Kvizikevičius). DNR mėginių 
sugretinimus atliko ir žuvusiojo 
tapatybę patvirtino Valstybinės 
teismo medicinos tarnybos vyr. 
ekspertė dr. Jūratė Jankauskie-
nė, antropologinius palaikų tyri-
mus atliko Vilniaus universiteto 
antropologė dr. Justina Koza-
kaitė.  

Juozas Vitkus gimė 1901 m. 
gruodžio 10 d. Mažeikių aps. 
Skuodo vls. Ketūnų k. ūkinin-
ko šeimoje. Vaikystė prabė-
go Tirkšlių miestelyje. Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę ir 
ėmus organizuoti vietinę savi-
valdą, 1918 m. pabaigoje jis pra-

dėjo dirbti Tirkšlių savivaldybė-
je raštininku sekretoriumi. 1920 
m. lapkričio mėn., mokydama-
sis Telšių gimnazijos 6-oje kla-
sėje, įstojo į Kauno karo moky-
klą. 1921 m. baigė jos IV laidą ir 
buvo paskirtas į veikiančios ar-
mijos 4-ąjį Karaliaus Mindaugo 
pėstininkų pulką, gynusį Širvin-
tų – Giedraičių barą.

1924-1926 m. J. Vitkus gilino 
savo žinias Kauno aukštesniuo-
se karo technikos kursuose, 
1929-1934 m. mokėsi Briuse-
lio (Belgija) karo vadovybės in-
žinerinėje mokykloje. Grįžęs iš 
studijų užsienyje tarnavo Kaune 
inžinerijos bataliono technikos 
viršininku. 1938-aisiais, gavęs 
pulkininko leitenanto laipsnį, 
pradėjo dėstyti Karo mokyklo-
je inžineriją, aktyviai bendra-
darbiavo leidiniuose „Kardas“, 
„Karys“, „Mūsų žinynas“ ir kt., 
buvo apdovanotas Lietuvos ne-
priklausomybės medaliu, Gedi-
mino ordinu, Šaulių žvaigžde.

1941 m., Lietuvą okupavus vo-
kiečiams, iš kariuomenės pasi-
traukė. Nuo 1941 m. rugpjūčio 
dirbo Vilniaus miesto savival-
dybės Butų ir turto skyriaus ve-
dėju, 1942–1944 m. dalyvavo 
Lietuvos antinaciniame pasi-
priešinime: buvo pogrindžio or-
ganizacijos „Lietuvių frontas“ 
Vilniaus štabo narys, kūrė po-
grindinę antinacinę bei antiko-
munistinę karinę organizaciją 
„Kęstutis”, buvo šios organiza-
cijos Vilniaus apygardos štabo 
viršininkas, dėstė pogrindinėje 
karo mokykloje. 

Antrosios bolševikinės okupa-
cijos metais plk. ltn. J. Vitkus vi-
sas jėgas skyrė partizanų vei-
klos organizavimui. Būdamas 
aukščiausio rango karininkas 
partizaniniame pasipriešini-
me, jis atliko ypatingą vaidme-
nį: 1945 m. gegužės 7 d. įsteigė 
Dzūkų grupės partizanų štabą, 
parengė jo pirmus direktyvinius 
dokumentus, vėliau suformavo 
Merkio rinktinę, 1945 m. lapkri-
čio 18 d. įsteigė „A“ apygardą, 

o 1946 m. balandžio 23 d. buvo 
išrinktas Pietų Lietuvos parti-
zanų srities vadu (sritį sudarė 
Dainavos ir Tauro apygardos). 
Juozas Vitkus-Kazimieraitis pa-
ruošė svarbius partizanų kovos 
dokumentus: „Partizanų takti-
ka ir vadovavimas“, „Partizanų 
dalinių rikiuotė ir vadovavimas“, 
karo lauko teismo ir apdovano-
jimo nuostatus, priesaikos teks-
tą bei kt., leido srities laikraš-
tį „Laisvės varpas”, pats rašė 
karo dienoraštį. 

Kadangi pagrindiniu dalyku 
Kazimieraitis laikė pogrindžio 
centralizaciją, tapęs pirmosios 
partizanų srities vadu rūpinosi 
tolesniu partizanų vienijimusi: 
bandė susisiekti su kitais Lietu-
voje veikiančiais partizanų šta-
bais ir sudaryti Lietuvos parti-
zanų vyriausiąjį štabą. 1946 m. 
balandžio 22 d. Kazimieraičio 
vadovaujamas Pietų Lietuvos 
srities štabas paskelbė pirmąją 
Lietuvos partizanų vadų politi-
nę deklaraciją, kurioje išdėstyti 
svarbiausi Lietuvos valstybin-
gumo atkūrimo principai vėliau 
buvo pakartoti 1949 m. vasa-
rio 16 d. Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos deklaracijo-
je, dar vadinamojoje „partizanų 
konstitucijoje“. 

Todėl Kazimieraitį galima 
laikyti pirmuoju ir pagrindi-
niu partizaninio pasiprieši-
nimo sistemos kūrėju, kuris, 
jei nebūtų anksti žuvęs, grei-
čiausiai būtų tapęs visų par-
tizanų vyriausiuoju vadu.  

Pasak Adolfo Ramanausko-
Vanago, „visi jutome ir suprato-
me, kad šis žmogus — tai ne-
įkainojamas ir nepamainomas 
partizanų organizacijos vadas.“

1946 m. liepos 2 d. susirėmi-
me su MGB pasieniečių būriu 
netoli Guobinių kaimo Kazimie-
raitis buvo sunkiai sužeistas ir 
greitai mirė. Iš pradžių čekis-
tai nesuprato, kokios svarbos 
asmenį jie atsivežė, tad atli-
kę formalumus Kazimieraičio 
kūną užkasė čia pat, Leipalin-

gio MGB būstinės kieme. Pas-
klidus gandams apie svarbaus 
pogrindžio dalyvio žūtį, po ketu-
rių parų iš Vilniaus buvo atvež-
tas neseniai suimtas ,,Laisvės 
varpo“ redaktorius Jonas Iva-
vičius, o Kazimieraičio kūnas 
atkastas atpažinimui ir pakar-
totinai užkastas. Ši aplinkybė 
tapo esmine Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centrui bei VšĮ ,,Kultūros 
vertybių globos tarnybai“ pa-
sirenkant paieškų strategiją ir 
apibrėžiant archeologinių kasi-
nėjimų plotą.

Iš Rusijos valstybiniame ar-
chyve esančių dokumentų ži-
noma, kad apie Kazimieraičio 
žūtį buvo informuotas Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų minis-
tras S. Kruglovas, o šis apie tai 
pranešė kompartijos generali-
niam sekretoriui J. Stalinui ir ki-
tiems tuo metu įtakingiausiems 
sovietiniams veikėjams: užsie-
nio reikalų ministrui V. Moloto-
vui, politbiuro nariui J. Berijai 
ir SSRS Aukščiausios tarybos 
pirmininkui A. Ždanovui.

1948 m. bolševikai J. Vitkaus-
Kazimieraičio žmoną Genovai-
tę su septyniais vaikais ištrėmė 
į Rusijos Irkutsko sritį.

Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 
išskirtinumą atskleidžia jam pa-
rodyta partizanų pagarba.

1947 m., Dainavos apygardos 
partizanų vadų nutarimu, Mer-
kio partizanų rinktinė buvo pa-
vadinta Kazimieraičio vardu. 
Vieninteliame aukščiausiame 
partizanų suvažiavime 1949 
m. vasario 16 d. Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio prezidiu-
mo sprendimu už ypatingus 
nuopelnus Juozui Vitkui-Kazi-
mieraičiui po mirties suteiktas 
aukščiausias kovinis žymuo – 
Laisvės kovotojo karžygio var-
das, jis apdovanotas aukščiau-
siu partizaniniu apdovanojimu 
– I laipsnio Laisvės kovų kry-
žiumi (su kardais).

Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas savo atsiminimuose rašė: 

„Kazimieraičiui žuvus, sąjūdis 
neteko vieno iš aukščiausiųjų 
savo vadų, be galo atsidavusio 
savo Tėvynei. Aš kaip pavyz-
dį kėliau Kazimieraičio asme-
nybę: žmogų, kuris visas savo 
dvasines ir fizines jėgas pa-
skyrė Lietuvos išlaisvinimo ko-
vai; karininką, kuris iki pasku-
tinio atodūsio tęsėjo duotąją 
priesaiką; kovotoją, kuris pelny-
tai buvo ir yra laikomas partiza-
nų idealu. Jis įgijo meilę ir pa-
garbą visų partizanų ir jų vadų, 
turėjo didžiulę įtaką dėl to, kad 
buvo išsižadėjęs asmeniškos 
gerovės, be galo pasišventęs 
sąjūdžio reikalams, nepapras-
tai darbštus, teisingas, kantrus, 
blaivus ir labai religingas žmo-
gus…“

1997 m. lapkričio 20 d. LR 
Prezidento dekretu Juozas Vit-
kus-Kazimieraitis apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordi-
nu. Jo vardu pavadintas Lietu-
vos kariuomenės inžinerijos 
batalionas, mokykla gimtajame 
Tirkšlių miestelyje, gatvės Vil-
niuje, Kaune, Varėnoje.

Pats J. Vitkus-Kazimieraitis 
prieš žūtį savo gyvenimą api-
bendrino taip: „Mano gyveni-
mas taip suskirstytas: maldos 
brangiausiajai šeimynėlei, kad 
Jus Dievas išlaikytų, globo-
tų ir vestų didesnei Dievo gar-
bei ir kad greičiau sugrįžtų į pa-
saulį tiesa ir teisingumas; mano 
darbai Lietuvai Tėvynei, ma-
žinant neteisybes, skriaudas, 
guodžiant nusiminusius ir vil-
ties nustojusius, o mano vargai 
bei nepritekliai, patirtas šaltis, 
nuovargis, darganos, ir gilūs 
širdies skausmai, išgyvenimai 
– už skaistykloje kenčiančias 
sielas.“

Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro informacija

Patvirtinta: Leipalingyje rasti vieno žymiausių partizanų –  
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai
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Artėjant savivaldybių tary-
bų ir merų rinkimams, politi-
nės partijos ir visuomeniniai 
komitetai pradeda diskusijas 
su rinkėjais, išklausydami jų 
pageidavimus ir pateikdami 
savo pasiūlymus. Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga kandidatu į Druskininkų 
merus iškėlė Druskininkų 
savivaldybės tarybos narį, 
verslininką Donatą Mizarą. 
Kandidatas į kurorto mero 
postą turi nemažai idėjų to-
lesniam Druskininkų klestė-
jimui.

Viena iš jų – alternatyvių 
Druskininkų veiklos sričių plė-
tra, tiesioginių užsienio investi-
cijų didinimas ir darnaus judu-
mo galimybės. 

– Kokius dar darbus Druski-
ninkams norėtumėte padary-
ti, tapęs meru? 

– Manau, kad reikia plės-
ti Druskininkų veiklos kryptis. 

Neabejoju, kad šalia turizmo 
turėtų atsirasti logistika, smul-
ki, netarši  gamyba ar kitos vei-
klos sritys. Pandemija, karas 
Ukrainoje, pasikeitusi geopo-
litinė situacija smarkiai suma-
žino mūsų pajamas iš turiz-
mo. Tai gali kartotis ir užsitęsti. 
Miestas turėtų turėti alterna-
tyvą turizmui, kad, pasikeitus 
aplinkybėms, liktų darbo vietos, 
žmonės galėtų galą su galu su-
durti, o, kilus problemoms, įsi-
darbinti kitur.

Miestas turėtų būti atviresnis 
tiesioginėms užsienio investici-
joms. Tenka pripažinti, kad mes 
investuotojams nepasiūlome 
verslo infrastruktūros.

Investuoti į miesto infrastruk-
tūrą buvo pradėta, kai Druski-
ninkams pradėjo vadovauti Ri-
čardas Malinauskas. Gavome ir 
ES paramos, jos dabar jau ma-
žiau. Tie sėkmingai veikiantys 
objektai  „AQUA“, „Snow arena“ 

ir kiti – miestui tikras gėris. Bet 
dabar negalime pasigirti tiesio-
ginėmis užsienio investicijomis 
– jų mažai, nedaug darbo vietų 
sukurta, jomis pasinaudojant, 
atsiliekame nuo Lietuvos vidur-
kio. Kodėl nėra investicijų? Ar 
trūksta požiūrio, ar noro? Neat-
simenu, kad miesto vadovai ar 
valdžios žmonės būtų važiavę į 
verslo misijas, susitikę su vers-
lo atstovais, išskyrus turizmo 
sritį. Šioje vietoje norėtųsi nau-
jo požiūrio.

Kalbu apie gamybą, paremtą 
žaliuoju kursu, pas mus to labai 
trūksta. Tai galėtų būti elektro-
nikos pramonė, taip pat saulės 
energijos gamybai ir kaupimui 
skirtos įrangos ar sudedamųjų 
dalių gamyba, paremta moder-
niomis technologijomis, ilges-
nio naudojimo produktų perdir-
bimas, biomedicinos pramonė. 
Nuo kažko reikia pradėti. Ne-
aišku kokia apimtimi turėtume 
tokių sričių specialistų, bet, at-
siradus vienai ar kitai įmonei, 
reikalai pajudėtų, o trūkstamų 
specialistų pritrauktume ir iš ki-
tur, nes Druskininkai – patrau-
kli vieta gyventi. Manau, kad 
specialistai čia noriai atvyk-
tų, taip pat susigrąžintume ki-
tuose miestuose gyvenančius 
druskininkiečius, aukštos kla-
sės specialistus. Labai svar-
bu lygiagrečiai daryti proveržį 
profesiniame švietime, moksle, 
vietoje ruošti inovatyvius spe-
cialistus. O pradėti reiktų jau 
nuo mokyklų, per formalų ir ne-
formalų ugdymą, informacinių 
technologijų ir inovacijų žinios 
turi būti diegiamos nuo mažų 
dienų.

Pasidalinsiu svarbia informa-
cija, nes glaudžiai kontaktuoju 
su įmone, kuri šiame Europos 
regione turi planų statyti elektri-
nių dviračių gamyklą. Jų maty-
mo lauke yra arba Lenkija, arba 
viena iš Baltijos šalių. Gal tai 

galėtų būti mūsų šansas?
Reikia plėsti verslo infrastruk-

tūrą, kurti investicinius sklypus, 
ekonomines zonas. Gal ir netu-
rime savivaldybėje daug žemės 
plotų, bet galėtume jų surasti 
Druskininkų pakraščiuose. Tu-
rime tuos plotus paruošti ir pri-
taikyti, kad investuotojai galė-
tų atvykti ir vykdyti savo veiklą, 
kurtų naujas, geriau apmoka-
mas darbo vietas. Tai paskatin-
tų vidutinio darbo užmokesčio 
didėjimą ir gerintų druskininkie-
čių perkamąją galią.

– Druskininkai laikomi žaliu 
miestu. Ką galima būtų pada-
ryti, kad jis būtų dar žales-
nis? 

– Taip, mes savo miestą ma-
tome žalią – su daug parkų, ža-
lių erdvių, pėsčiųjų zonų, dvira-
čių takų. Manau, kad šiuo keliu 
galėtume eiti dar toliau – cen-
trinė miesto dalis galėtų tap-
ti didžiuliu parku. Todėl reikėtų 
galvoti apie transporto ribojimą 
centrinėje miesto dalyje, gal tas 
ribojimas iš pradžių nebūtų toks 
radikalus ir neturėtų sukelti ne-
patogumų vietiniams gyven-
tojams, bet jau reikia pradėti 
diskusijas apie atvykstančių tu-
ristų judėjimo būdus mūsų ku-
rorte. Visi yra įpratę automo-
biliais privažiuoti prie galutinio 
taško, išlipti prie pat parduo-
tuvių, viešbučių durų. Manau, 
kad, įvažiuojant į centrą, reikė-
tų išlipti iš automobilių, o cen-
trinėje dalyje neribotai galėtų 
važiuoti elektrinis transportas, 
taip pat turėtų būti apriboti 
transporto judėjimo greičiai. 

– O ką darytų tie, kurie vis 
dėlto pageidautų privažiuo-
ti prie pat viešbučio ar kito 

centre esančio objekto?
– Atvykstantieji į Druskinin-

kus, kurie norėtų įvažiuoti į cen-
trinę miesto dalį, patogiai pri-
važiuoti prie viešbučio galėtų, 
susimokėję tam tikrą taršos 
(įvažiavimo) mokestį. Dabar yra 
modernių technologijų, kai iš-
lenda iš žemės stulpai (barje-
rai), trukdantys privažiuoti. Per 
mobiliąją aplikaciją ar iš anksto 
ratuoti poilsiautojai susimokė-
tų už galimybę įvažiuoti į centri-
nę miesto dalį. Privažiuoji prie 
barjero, nuskenuoja automobi-
lio numerius ir įleidžia įvažiuo-
ti. Iš tų surinktų pinigų galėtu-
me plėsti žaliąsias erdves, tiesti 
dviračių takus.

– Bet ne visi galės ir norės 
mokėti už įvažiavimą į cen-
trą. 

– Tiems, kurie nenori mokes-
čio mokėti, galima būtų miesto 
prieigose įrengti stovėjimo aikš-
teles, iš kurių kursuotų elektri-
niai miesto autobusai. Palieki 
automobilį aikštelėje, elektriniu 
autobusu patogiai pasieki cen-
trinę miesto dalį, savo viešbutį, 
sanatoriją. Mūsų kurortas sie-
kia didėjančių turistų srautų, 
greitai atsiras kultūros ir kon-
gresų rūmai, tai tie srautai tik 
didės, mes tikrai turėsime au-
tomobilių parkavimo proble-
mų. Žinoma, galima būtų mies-
te statyti daugiau antžeminių 
ir požeminių parkavimo aikš-
telių, bet nemanau, kad tai ge-
riausias sprendimas. Man atro-
do, kad reikia galvoti apie tam 
tikrus ribojimus. Nustebinki-
me pasaulio turistus, centrinę 
miesto dalį paversdami nulinės 
emisijos zona, be teršiančio 
transporto – žalia kurorto oaze.

Donatas Mizaras: „Vien turizmu Druskininkai sotūs nebus“

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos PK sąskaitos.  

Užs. Nr. MDR-PR-382-01

Jau šią savaitę UAB „Drus-
kininkų sveikatinimo ir poil-
sio centras AQUA“ padalinys 
Druskininkų gydykla (Vil-
niaus al. 9) pradeda teikti naują 
hyperbarinės oksigenacijos 
procedūrą (sutrumpinai HBO). 
Hyperbarinė oksigenacija – 
gydomasis poveikis į organizmo 
audinius deguonimi prie padi-
dinto atmosferinio slėgio, paci-

entui kvėpuojant suspaustu de-
guonimi barokameroje. Veikiant 
padidintam deguonies slėgiui, 
kraujo plazmoje padidėja ištir-
pusio deguonies kiekis, kuris 
iš plazmos pereina į aplinkinius 
audinius, sukeldamas juose hy-
peroksiją (persotinimą deguo-
nimi), o, esant deguonies badui 
audiniuose, stabdo hipoksiją 

(deguonies trūkumą). Organiz-
me atsiranda papildomas de-
guonies rezervas, kas mažina 
plaučių ventiliaciją, širdies su-
sitraukimų dažnį ir širdies iš-
metamą kraujo tūrį. Skirtingai 
nuo kitų fizikinių metodų ir me-
dikamentinio gydymo, hyper-
barinės oksigenacijos povei-
kio mechanizmai pasireiškia ne 
dėl kraujo apykaitos didinimo ir 
todėl gerėjančio audinių aprū-
pinimo deguonimi, bet dėl tie-
sioginio priverstinio deguonies 
perdavimo į gyvybiškai svar-
bius organus ir patologijos židi-
nius – būtent ten, kur jaučiamas 
didžiausias jo trūkumas.

Dažniausiai hyperbarinė ok-
sigenacija naudojama: 

• Plastinėje ir ortopedinė-
je chirurgijoje: pooperacinėje 
reabilitacijoje, patinimų mažini-
mui, kaulų, žaizdų gijimo skati-
nimui ir gerinimui.

• Bendroje chirurgijoje: poo-
peracinių infekcijų, audinių pa-
žeidimų, nudegimų, traumų, lū-
žių gydymui.

• Neurochirurgijoje ir neu-
rologijoje: Alzheimerio simp-

tomų, raumenų paralyžiaus, 
galvos skausmų ir migrenos gy-
dymui.

• Terapijai: astmos, bron-
chito, plaučių uždegimo, apsi-
nuodijimo dujomis, cerebrinio 
infarkto padarinių, aterosklero-
zės, cukrinio diabeto, širdies iš-
emijos ir po insultinių komplika-
cijų gydymui, kraujo išsiliejimų 
smegenyse komplikacijų maži-
nimui.

• Dermatologijoje: spuogų, 
herpes viruso gydymui, veido ir 
kūno odos priežiūrai.

• Oftalmologijoje: diabetinio 
retinito ir ragenos uždegimo gy-
dymui.

• Reabilitacinė priemonė: 
sporto medicinoje, aviacijoje, 
povandeniniame nardyme ir pa-
našiai.

Rekomenduojamas gydymo 
kursas ilgalaikiam efektui pa-
siekti – nuo 5 iki 10 dienų, 60 
minučių trukmės procedūrą 
kiekvieną dieną, rekomenduo-
jama kursą kartoti 1-2 kartus 
per metus. 

Šios procedūros negalima tai-
kyti žmonėms, sergantiems 

epilepsija (arba turėjusiems 
traukulių priepuolių anksčiau), 
turintiems uždaros erdvės bai-
mę, sergantiems ūmiomis vir-
šutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis, ausies uždegimu, 
sloguojantiems, sergantiems 
hipertonine II stadijos liga, na-
vikiniais susirgimais, nėščio-
sioms.

Rinkdamiesi barokamerą šiai 
procedūrai atlikti, ypatingą dė-
mesį skyrėme paciento ir pa-
čios procedūros saugumo už-
tikrinimui. Vokiečių gamintojų 
pasiūlyta šiuolaikiška, saugi ir 
komfortiška pacientui Oxyhelp 
deguonies kamera visiškai ati-
tiko mūsų lūkesčius: tvirtas 4 
mm aliumininis titano rėmas 
(toks naudojamas ir aviacijoje), 
dvigubas slėgio apsaugos me-
chanizmas: rankinis ir progra-
minis (palaikomas slėgis iki 2 
Bar), galimybė pacientui komu-
nikuoti su aptarnaujančiu per-
sonalu. 

Procedūros kaina – 49 Eur 
(būtinas gydytojo paskyri-
mas procedūrai). Pasinaudo-
kite galimybe įsigyti 6 proce-
dūrų kursą už 239 Eur! 

Druskininkų gydykloje – nauja hyperbarinės oksigenacijos procedūra 

Druskininkų gydykla kviečia išmėginti naują hyperbarinės oksigenacijos procedūrą / 
Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Europos Sąjungos (ES) 
žmonės susiduria su seniai 
nematytais išbandymais. 
Kelis metus kentėjusi nuo 
dirbtinai sukeltų pandemi-
jos iššūkių – kad kuo dau-
giau žmonių būtų „pasodin-
ti ant adatos“, nuo viruso, 
kuris jau paskelbtas sezoni-
niu gripu, dabar Europa pri-
versta telktis tam, kad kartu 
atlaikytų energetinę ir eko-
nominę krizę, vadinasi, atėjo 
laikas spręsti realias žmonių 
problemas – valdyti kosmi-
nes kainas, užtikrinti šilumą 
ir šviesą.

Pasirinkusi savo šūkiu frazę In 
varietate concordia („Suvieniju-
si įvairovė“), ES turės įrodyti, 
kad skirtumai yra jos stiprybės 
šaltinis, o ne atvirkščiai. Kol kas 
sunku būtų vertinti, kaip jai sek-
sis ateityje, tačiau ES pavyzdys 
rodo, kad atlaikyti išbandymus 
kartu galima žymiai efektyviau, 
negu darant tai atskirai. Tiesa, 
dėl būtinybės derinti daug įvai-
rių interesų, svarbiausi sprendi-
mai vis dar stringa. Be to, nere-
tai veikia ir lobistinės įtakos.

ES ėmėsi nemažai veiksmų, 
siekdama užtikrinti valstybių 
energetinį saugumą ir apsau-
goti žmones nuo energijos tieki-
mo trikdžių ir staigių kainų šuo-

lių. 2022 m. pradžioje Komisija 
priėmė komunikatą „REPowe-
rEU“: bendri Europos veiksmai 
siekiant pigesnės, saugesnės 
ir tvaresnės energijos“. Kuris, 
be kita ko, numatė galimybę dėl 
galimo energetikos įmonių neti-
kėto pelno apmokestinimo. Taip 
pat Komisija patvirtino perėjimo 
prie žaliosios energetikos pla-
ną – skatinant iškastinio kuro 
pakeitimą atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais, pasiruoši-
mo kitai žiemai ir kolektyvinių 
Europos veiksmų gaires. Siū-
lomos kelios galimybės, įskai-
tant finansinę kompensaciją ir 
tiesioginį įsitraukimą į didmeni-
nių elektros energijos rinkų vei-
kimą.

Taryba priėmė reglamentą dėl 
dujų saugyklos, nustatant tiks-
lą iki 2022 m. lapkričio 1 d. dujų 
saugyklas užpildyti iki 80 proc. 
(o nuo 2023 m. – iki 90 proc.). 
Taip siekiama padidinti pasiren-
gimą žiemai ir išvengti dujų trū-
kumo.

Taip pat Komisija pateikė pa-
siūlymą įvesti elektros gaminto-
jų rinkos pajamų viršutinę ribą ir 
solidarumo įnašą, kurį turi mo-
kėti iškastinio kuro sektorius.

Vadovaudamosios šiais nu-
rodymais, šalys narės pačios 
ėmėsi mokesčių iniciatyvų ir 
kitų veiksmų, siekdamos pa-
remti su sunkumais susidurian-
čius piliečius ir įmones dėl didė-
jančios infliacijos bei energijos 
kainų kilimo.

Nemažai ES šalių sumažino 
PVM tarifą ne tik energijos šal-
tiniams, bet ir kitoms prekėms 
bei paslaugoms, pagrindinį dė-
mesį skiriant pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms – t. y., as-
menims, gaunantiems mažas 
pajamas, neįgaliesiems, socia-
linės rizikos šeimoms ir kitiems. 
Taip pat skirtos milžiniškos lė-

šos įvairioms subsidijoms ir do-
tacijoms, paskolų garantijoms 
energetikos įmonėms ir t. t.

Tą patį siūlė ir mano partijos 
kolegos Seime, bet, kaip visa-
da, gerų pasiūlymų, gerinančių 
žmonių gyvenimą, šiai valdžiai 
nereikia.

Lietuvos valdžia stumdėsi vie-
toje, o pagrindiniai darbotvar-
kės klausimai – ne kaip su-
mažinti skolos naštą ateities 
kartai, ne energetika, ne inf-
liacija ir ekonomikos nuosmu-
kio sprendimai, o noras diskri-
minuoti santuoką tarp vyro ir 
moters ir panaikinti klasikinės 
šeimos sampratą, kuri yra api-
brėžta mūsų Konstitucijoje ir 
Šventajame Rašte.

Todėl mano pranešimas iš 
Europos Parlamento tribūnos 
buvo skirtas klausimui – kaip 
spręsti šiandienines aktualijas, 
susijusias su energetikos kai-
nomis ir trūkumu, su ekonomi-
kos smukimu ir gelbėjimo prie-
monėmis.

Niekam ne naujiena, kad 
energetiką XXI amžiuje galima 
prilyginti orui, nes be energeti-
kos negali vykti jokie, su šiuo-
laikinės žmonijos egzistavimu 
susiję procesai. Dar daugiau – 
energetika yra ne šiaip privatus 
verslas, o infrastruktūrinė vei-
kla, kuri yra gana lengvai mo-
nopolizuojama, todėl ji negali 
funkcionuoti be valstybės įsiki-
šimo ir turi būti reguliuojama. 
Dėl šių priežasčių neeilinių iš-
šūkių priešakyje nereikėtų de-
juoti dėl užklupusios krizės, o 
kuo skubiau imtis rimtų spren-
dimų, kurių, deja, iki šiol nebu-
vo imtasi.

Dabartiniai įvykiai Europo-
je aiškiai pademonstravo, kad 
energetikos rinkos liberalizavi-
mo procesas privalo būti per-
žiūrėtas. Būtent todėl aš apie 

jį kritiškai kalbėjau nuo pat pra-
džių. Naiviai buvo tikimasi, kad 
liberalizavimas atpigins elek-
tros energijos kainą. Tačiau tai 
yra tik mitas, nes liberalizavime 
dalyvauja tie patys tiekėjai, ku-
rie ir anksčiau dalyvavo ener-
gijos rinkoje, tik jie papildomai 
prikūrė susijusių kampanijų, ku-
rios vykdo ateities užpirkimus ir 
paskui kelia kainą.

Tokia tvarka lemia tai, kad, net 
jeigu Europoje nebūtų karų ir 
kitų sukrėtimų rinkoje, elektros 
kainos vis tiek kiltų. Atkreipki-
te dėmesį, kad drastiškai ky-
lant energijos šaltinių kainoms, 
nei anglies, nei dujų, nei naf-
tos išgavimo kainos nepadidė-
jo, saulės spinduliai ir vėjas ne-
pabrango. Tad kodėl energijos 
šaltiniai turi būti pardavinėjami 
tris kartus brangiau ir dar ban-
dant prisidengti kažkokiu soli-
darizavimusi? Jeigu Europa ti-
krai nori solidarizuotis, spręsti 
problemas turime visi kartu ir 
neuždirbinėti vieni iš kitų, nau-
dodamiesi sunkia padėtimi. Ir 
čia aš turiu omenyje taip pat ir 
JAV. Kodėl jie turėtų pardavinė-
ti energijos šaltinius brangiau, 
jeigu mes visi kovojame vieną 
karą? Juk ištekliai nepabrango!

Svarbu prisiminti, kad anks-
čiau, kai elektros energijos kai-
nos, palyginus su šiandiena, 
buvo mažos, atsinaujinantys 
energijos šaltiniai (saulės ir vėjo 
energija) buvo subsidijuojami 
valstybės, t. y. mokesčių mo-
kėtojų pinigais, nes rinkoje šie 
energijos ištekliai buvo nekon-
kurencingi. Tačiau dabar, atė-
jus sudėtingam laikotarpiui, li-
beralizavus rinką, saulės ir vėjo 
pagamintą elektros energiją lei-
džiama pardavinėti du ar tris 
kartus brangiau už savikainą. O 
kai kurių energetikos kompanijų 
pelnai išaugo ne procentais, o 

kartais. Dėl to galutinis vartoto-
jas pralaimi dvigubai. Tokią si-
tuaciją kitaip kaip korupcine pa-
vadinti neįmanoma.

Atsižvelgdamas į šiuos argu-
mentus bei matydamas visiš-
kai neteisingą ir iškreiptą situ-
aciją Europos energijos rinkoje, 
aš manau, kad Europai atėjo 
laikas iš naujo įvertinti savo li-
beralios rinkos vertybes, kurios 
buvo propaguojamos iki šiol, 
imtis griežtesnio reguliavimo 
energijos sektoriuje ir peržiūrė-
ti liberalizavimo sąlygas. Todėl 
Europos Parlamento sesijoje 
paraginau Europos Komisiją ir 
Tarybą sukurti reglamentą, pa-
gal kurį su energetika susijusių 
kompanijų veikla būtų griežtai 
reglamentuojama, o pelnai ne-
viršytų 15-20 proc.

Pažiūrėjus archyvuose mano 
pasisakymus, dar 2004-2005 
metais aš siūliau kompanijų, 
susijusių su energetika, pelnus 
apriboti iki 5 proc. Už tokį pa-
siūlymą socdemai su konserva-
toriais sukūrė bylą, kurios pa-
grindu 10 metų tampė mane po 
teismus ir pylė purvą.

Europai ateina metas ne buta-
foriniams, o ryžtingiems veiks-
mams, kad energetinis saugu-
mas ir nepriklausomybė taptų 
ne skambia fraze, o realiai vei-
kiančiu mechanizmu, kuris ga-
rantuotų nenutrūkstamą ir pigų 
elektros bei šilumos tiekimą.

Pagarbiai Jūsų 
Nepriklausomas Europos 

Parlamento narys  
Viktoras Uspaskich

Už pareikštas nuomones atsako tik au-
torius. Šios nuomonės nebūtinai atitinka 
oficialią Europos Parlamento poziciją.

V. Uspaskich: „Europos Sąjunga turi būti valdoma ne lobistų ir 
didelių monopolinių kompanijų, o žmonių labui“

Užsakymo Nr. MDR-381-EP-01

Lietuvos mokyklų žaidynių 
(2008 m. gimusių ir jaunes-
nių) 5x5 futbolo varžybose 
geriausiai pasirodė ir pirmą-
ją vietą iškovojo „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos mo-
kytojo-metodininko Vytauto 
Kapčiaus vadovaujamos ko-
mandos.

Jaunosios „Saulės“ futbolinin-
kės, nugalėjusios Leipalingio 
ir „Atgimimo“ mokyklų koman-
das, užėmė 1-ąją vietą ir iško-
vojo teisę dalyvauti kitame var-
žybų etape.

Berniukų varžybose „Saulės“ 
futbolininkai (gimę 2010 m. ir 
jaunesni) taip pat nugalėjo Lei-
palingio ir „Atgimimo“ pagrin-
dinių mokyklų komandas ir lai-
mėjo 1-ąją vietą. Jie taip pat 
iškovojo teisę dalyvauti kitame 
varžybų etape.

Linkime jauniesiems „Saulės“ 
mokyklos futbolininkams sė-
kmės, atstovaujant Druskinin-
kams zoninėse varžybose. 

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos informacija.

Jaunųjų „Saulės“ futbolininkų sėkmė

Saulės“ futbolininkės užėmė 1-ąją vietą ir iškovojo teisę dalyvauti kitame varžybų eta-
pe / Asmeninio archyvo nuotrauka.

„Saulės“ futbolininkai laimėjo 1-ąją vietą ir žais zoninėse varžybose / Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka.



2022 m. gruodžio 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3829

Plonos pušų eilės, važiuo-
jant į sanatoriją, mirguliuoja 
lange tarsi besisukantis įvai-
riaspalvis vaikiškas kaleidos-
kopas. „Eglės sanatorijos“ 
50 metų istorija taip pat yra 
tarsi magiškas ryškus istori-
jų kaleidoskopas, susidedan-
tis iš archyvinių įrašų, pagel-
tusių fotografijų, senų vaizdo 
įrašų ir šios vietos darbuoto-
jų, klientų ir svečių prisimini-
mų.

Sanatorijos istorija prasidėjo 
praėjusio amžiaus aštuntajame 
dešimtmetyje su 200-tais lovų, 
skirtų Lietuvos žemdirbių gydy-
mui. O šiuo metu tai modernus 
sveikatingumo kompleksas, pa-
siruošęs priimti apie 2000 kli-
entų. Sanatorijos teritorija api-
ma daugiau nei dvidešimt vieną 
hektarą, o abiejuose miestuose 
– Druskininkuose ir Birštone – 
dirba per 700 darbuotojų.

Sunku įsivaizduoti, kad didžiu-
lio modernaus sanatorijos kom-
plekso vietoje kažkada buvo tik 
vietinių gyventojų daržai ir bul-
vių laukai. „Eglės sanatorija“ 
nuėjo ilgą kelią nuo sovietme-
čio sanatorijos iki itin modernios 

ir didžiausios gydyklos Baltijos 
šalyse.

Sanatorijos istorija kruopščiai 
saugoma klientų ir buvusių dar-
buotojų, ne vienerius metus dir-
busių „Eglės sanatorijoje“, at-
mintyje.

„Eglės sanatorija“ nuo pat jos 
įkūrimo pabrėžė glaudų ryšį 
tarp sveikatos ir meno: ne vien 
gydomosios procedūros ir su-
panti gamta sveikatina žmogų 
– didelę reikšmę asmens savi-
jautai turi ir meno galia, estetinis 
pasitenkinimas bei turiningai lei-
džiamas laikas.

Adelė Kudarauskienė „Eglės 
sanatorijos“ bibliotekos vedėja 
dirbo daugiau nei 30 metų. 30 
metų darbo vienoje vietoje – il-
gas laikas. Pastovumo paslap-
tis, anot Adelės, ta, kad ji tikrai 
labai mėgo savo darbą, jai buvo 
įdomu dirbti su kolektyvu ir su 
sanatorijos klientais.

Kai Adelė prabyla apie darbą 
„Eglės sanatorijoje“, jos veidą 
nušviečia šypsena. Čia dirbda-
ma, ji mėgo bendrauti su lanky-
tojais, klausytis jų pasakojimų 
apie sanatorijoje atrastą mei-
lę arba apie tai, kaip gydomie-

ji veiksniai padėjo jiems atsisto-
ti ant kojų.

Adelė mano, kad sanatorijos 
sėkmę lemia tai, jog vadovy-
bė nebijo mąstyti plačiau, dary-
ti ką nors netikėto, imtis vis ko 
nors naujo, pritraukti į darbą kū-
rybingų jaunų darbuotojų. Ji pati 
į šį darbą atėjo jaunystėje. Svar-
biausia, jos nuomone, kad pa-
čiam žmogui būtų įdomu tai, ką 
jis daro – tada jo darbo rezul-
tatai bus įdomūs ir naudingi ki-
tiems.

Visus šiuos metus ji rūpestin-
gai, su meile rinko sanatorijos 
biblioteką. Kruopščiai rinkda-
masi literatūrą, Adelė vykdavo į 
knygų parodas ir muges. Knygų 
kolekcijoje buvo ne tik madin-
gi bestseleriai, bet ir klasikinė 
literatūra bei periodiniai leidi-
niai. Po Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo biblioteka taip 
pat gavo daug Sovietų Sąjun-
goje uždraustos literatūros.

Adelė buvo dėmesinga klientų 
poreikiams ir interesams. Vai-
kams ir paaugliams ji visada už-
sakinėjo ne tik lengvus skaiti-
nius, bet ir knygas iš mokyklos 
programų sąrašo. Savo mei-
le skaitymui ir knygoms užkrė-
tė visus aplinkinius – ir klien-
tus, ir darbuotojus. Ji prisimena, 
kad buvo laikas, kai prie jos bi-
bliotekos durų nusidriekdavo ei-
lės. Iki šiol, eidamas sanatori-
jos koridoriais, ant jaukių sofų 
prieš procedūrų kabinetus, pa-
stebi lankytojus baltais sanato-
riniais chalatais su popierinėmis 
knygomis rankose. Smagu, kad 
skaitmeninių technologijų epo-
choje, kai visos pramogos ir po-
mėgiai renkami į išmaniuosius 
telefonus, sanatorijoje gyvuoja 
literatūros skaitymo tradicija.

Bibliotekos sienos buvo ne tik 
namai knygų lentynoms. Čia 
veikė tikras literatų klubas – su 
skaitymais, pristatymais, pas-
kaitomis, parodomis, susitiki-
mais su įžymybėmis ir įdomiais 

žmonėmis: autoriais, režisie-
riais, aktoriais, menininkais ir 
mokslininkais.

Bibliotekoje yra viena labai 
brangi knyga. Joje – Lietuvoje 
ir užsienyje žinomų sanatorijos 
svečių autografai ir linkėjimai. 
Čia rasite Nacionalinės pre-
mijos laureatų Nijolės Miliaus-
kaitės, Sauliaus Šaltenio, Aido 
Marčėno, Vytauto Bložės, Kor-
nelijaus Platelio, taip pat Dona-
to Banionio, Vaivos Mainelytės, 
Doloresos Kazragytės, Justino 
Marcinkevičiaus, Marcelijaus 
Martinaičio ir Galinos Daugu-
vietytės įrašus.

Adelė prisimena, kad Druski-
ninkuose gyvenęs poetas Vy-
tautas Bložė dažnai užeidavo į 
biblioteką paskaityti savaitraš-
tį „Šiaurės Atėnai“, pasikalbė-
ti, o žinoma lietuvių režisierė ir 
rašytoja G. Dauguvietytė sana-
torijos bibliotekai paliko vieną 
pirmųjų savo knygų „Perpetum 
mobile“.

„Tai buvo malonus ir šiltas su-
sitikimas su visais jos talento 
gerbėjais, labai mielas vakaras. 
Buvome organizavę labai įdo-
mų pakalbį su pasaulinio garso 
antropologe, Kanados Simono 
Freizerio universiteto profesore, 
kelių mokslo populiarinimo kny-
gų autore Birute Galdikas. Biru-
tė ilgą laiką gyveno džiunglėse, 
tyrinėjo orangutangus. Ji sana-
torijoje buvo apsistojusi vienai 
nakčiai ir sanatorijos svečiams 
papasakojo daug įdomių daly-
kų.

Sanatorijoje lankėsi ir vienas 
žymiausių Lietuvos fotografų 
Rimantas Dichavičius. Jo foto-
grafijų albumas „Žiedai tarp žie-
dų“ turėjo didelį atgarsį ir tapo 
pirmuoju aktų fotografijos leidi-
niu tuometėje SSRS.“

Adelė prisimena dar vieną la-
bai įdomų susitikimą su gar-
sia vertėja Irena Aleksaite, kuri 
daug kartų svečiavosi sanatori-
joje. Kiekvienas susitikimas su 

ja buvo nepaprastai įdomus ir 
įsimintinas. Irena yra išvertusi 
daug knygų iš ukrainiečių, len-
kų kalbų. Vienas jos darbas yra 
ypač įdomus sanatorijos sve-
čiams ir darbuotojams. 

Versdama vokiečių kilmės Lie-
tuvos aristokratės, rašytojos, 
poetės ir dramaturgės Gabrie-
lės Giunterytės-Puzinienės die-
noraščius, ji surado įdomių įra-
šų apie žymių lenkų ir lietuvių 
didikų viešnages Druskininkuo-
se XIX amžiaus viduryje. Dieno-
raščio autorė rašė apie vietinių 
gydomųjų vandenų galią ir nau-
dą sveikatai. Apibūdindama ste-
buklingus šaltinius G. Puzinienė 
sakė, kad daugelis tikėjo, kad 
Druskininkų vanduo sėkmingai 
gydo reumatą ir paralyžių. Be-
jėgiai pacientai čia kasmet at-
vykdavo pasisemti šio sveikatos 
šaltinio. Šaltinį ji vadina – fon-
taine de Jouvence (pranc. jau-
nystės fontanas) ir sako, kad čia 
rinkdavosi sveikatą praradusios 
buvusios gražuolės.

Adelė pasakoja, kad buvo la-
bai įdomu sužinoti kurorto isto-
riją, kuri netikėtai buvo atrasta, 
verčiant senus G. Giunterytės-
Puzinienės dienoraščius.

Pasakojimams apie sanato-
rijos istoriją – galo nematyti. 
Peržiūrint archyvinius kadrus 
ar senas nuotraukas, nepa-
liauji stebėtis, kaip nuo įkūrimo 
pradžios „Eglės sanatorija“ pa-
sikeitė išoriškai, tačiau kartu vi-
duje išliko ištikima savo pagrin-
diniams principams.

Čia jau daugiau nei 50 metų į 
pirmą vietą nuolat keliamas vi-
sapusiškas rūpinimasis žmo-
gaus sveikata, švietimas, sąmo-
ningo požiūrio į savo sveikatą ir 
ilgaamžiškumą formavimas.

Kartą Eglietis – visada 
Eglietis!

„Eglės sanatorijoje“ sako-
me, kad buvusių Egliečių ne-
būna. Švęsdama 50-ąjį jubi-
liejų, „Eglės sanatorija“ dėkoja 
visiems kada nors dirbusiems 
sanatorijoje Egliečiams ir dova-
noja kvietimą apsilankyti basei-
nų ir pirčių komplekse „Comfort“ 
Druskininkuose arba Birštone.

Tereikia užpildyti anketą, pa-
teikiant esminę informaci-
ją – vardą ir pavardę, kuriame 
mieste, padalinyje ir daugmaž 
kelintais metais dirbote „Eglės 
sanatorijoje“, ir per 10 d. d. elek-
troniniu paštu gausite dovanų 
kuponą apsilankymui baseinų ir 
pirčių komplekse. Anketą galite 
rasti čia: https://bit.ly/eglietis

Laukiame Jūsų!

Bibliotekininkė meile skaitymui ir knygoms uždegė  
„Eglės sanatorijos“ klientus ir darbuotojus
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Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime  
pristatyti į vietą.  

Tel. +370 687 93693

Vonios kambarių kapitalinis remontas, plytelių klijavimas, 
durų statymas, laminato klojimas, tapetų klijavimas ir kiti 

remonto darbai.  
Tel. 8 606 43448

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

Auksas

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
   barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873 
www.juozomalkos.lt

Valstybinė miškų tarnyba prime-
na, kad privataus miško savinin-
kai, kurių miško valda yra saugo-
moje teritorijoje, dėl atsiradusių 
naujų veiklos apribojimų gali gauti 
kompensacijas.

Sąlygos, kurioms esant, privataus 
miško savininkas gali pretenduoti į 
kompensaciją, nustatytos Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstaty-
mo 321 straipsnio bei Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2004 m. gruo-
džio 3 d. nutarimu Nr. 1578 (Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. va-
sario 12 d. nutarimo Nr. 146 redakci-
ja) patvirtinto Kompensacijų privataus 
miško savininkams už saugomose te-
ritorijose nustatytus veiklos apribo-
jimus apskaičiavimo ir išmokėjimo 
tvarkos aprašo nuostatose.

Kompensacija gali būti vienkarti-
nė arba kasmetinė. Vienkartinė kom-
pensacija išmokama privataus miš-
ko savininkui, kurio miško valdoje po 
nuosavybės teisių įgijimo įsteigiama 
nauja saugoma teritorija, pakeičia-
mos esamos saugomos teritorijos ri-
bos arba nustatomi nauji veiklos ap-
ribojimai, dėl kurių uždraudžiamas 
brandžių medynų kirtimas arba rei-
kalaujama dalį kirstinų medžių pa-
likti neiškirstų. Tokiu atveju kompen-
suojamos pajamos, kurios galėjo būti 
gautos pardavus medieną rinkoje, at-
imant iš jų vidutines medienos ruo-
šos sąnaudas. Kompensacija apskai-
čiuojama taikant vidutines medienos 
rinkos kainas ir vidutines medienos 
ruošos sąnaudas tais metais, kai pri-
vataus miško savininkas pateikia pra-
šymą apskaičiuoti ir išmokėti kom-
pensaciją.

Kasmetinė – privataus miško savi-
ninkui, kurio miško valdoje po nuosa-
vybės teisių įgijimo įsteigiama nauja 
saugoma teritorija, pakeičiama esa-
mos saugomos teritorijos ribos arba 
nustatomi nauji veiklos apribojimai, 
dėl kurių atidedamas vėlesniam laikui 
brandžių medynų kirtimas arba reika-
laujama dalį kirstinų medžių palikti ne-
iškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui. 
Tokiu atveju kompensuojami paja-
mų netekimo nuostoliai, kurie apskai-
čiuojami kaip vidutinės metinės palū-
kanos, mokamos einamaisiais metais 
Lietuvos komerciniuose bankuose už 
ilgalaikius (nuo 2 metų) terminuotus 
indėlius, naujai priimtus iš ne finansų 
bendrovių ir namų ūkių. Jeigu nuro-
dytos rūšies indėlių palūkanų norma 
einamaisiais metais Lietuvos komer-
ciniuose bankuose yra neigiama, 
kompensacija nemokama. Palūkanos 

apskaičiuojamos nuo negautų paja-
mų, kurios galėjo būti gautos iškirtus 
kirstinus medžius ir pardavus medie-
ną rinkoje, atimant iš jų vidutines me-
dienos ruošos sąnaudas. Negautos 
pajamos apskaičiuojamos taikant vi-
dutines medienos rinkos kainas ir vi-
dutines medienos ruošos sąnaudas 
tais metais, kai privataus miško savi-
ninkas pateikia prašymą apskaičiuoti 
ir išmokėti kompensaciją.

Abiem atvejais privataus miško sa-
vininkas prašymą gali pateikti ne 
anksčiau kaip tais metais, kai miš-
kas pasiekia pagrindinių kirtimų am-
žių, taikytą iki veiklos apribojimų nu-
statymo.

Jeigu nuosavybės teisės į miško 
žemę buvo įgytos vėliau, negu saugo-
ma teritorija buvo įsteigta, pakeistos 
esamos saugomos teritorijos ribos 
ar veiklos apribojimai buvo nustaty-
ti, kompensacijos išmokamos tik tuo 
atveju, jeigu privataus miško savinin-
kui miško plotas pagal Piliečių nuo-
savybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymą buvo grąžin-
tas natūra.

Pabrėžtina, kad privataus miško sa-
vininkas, norintis gauti kompensaciją 
už miško valdai nustatytus veiklos ap-
ribojimus, turi turėti šiai miško valdai 
galiojantį vidinės miškotvarkos pro-
jektą, kuriame nustatyti kompensaci-
jai apskaičiuoti būtini duomenys: me-
dienos, kuri, vykdant nustatytuosius 
reikalavimus, paliekama visam laikui 
arba laikinai neiškirsta brandžiame 
medyne, tūrį ir medyno rūšinę sudė-
tį arba keliems metams atidedamas 
brandaus medyno kirtimas, jeigu visa 
brandžiame medyne sukaupta me-
diena ar jos dalis bus tik laikinai ne-
iškirsta.

Informaciją apie kompensacijų su-
teikimo tvarką bei reikiamus doku-
mentus teikia Valstybinės miškų tar-
nybos Miškų ūkio priežiūros skyrius 
el. paštu klausimai.mups@amvmt.lt.

Valstybinės miškų tarnybos direk-
torius sprendimą išmokėti kompen-
saciją arba prašymą atmesti kaip ne-
pagrįstą pagal prašymus, gautus nuo 
einamųjų metų sausio 1 d. iki einamų-
jų metų balandžio 1 d., priima ne vė-
liau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 
d., pagal prašymus, gautus po eina-
mųjų metų balandžio 1 d., – ne vėliau 
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 
prašymo gavimo.

Valstybinės miškų tarnybos 
informacija

Miško savininkai gali gauti kompensacijas 
už saugomose teritorijose nustatytus 

veiklos apribojimus

Druskininkų savivaldybės  
Socialinių paslaugų centro
Neįgaliųjų dienos centras

(Sveikatos g. 30, Druskininkai)

Gruodžio 2 d. (penktadienį), 13 val.
kviečia kartu paminėti Tarptautinę 

neįgaliųjų žmonių dieną!

Jūsų lauks daugybė įdomių veiklų.  
Taip pat neįgalių vaikų 

darbelių paroda. 

 
Telefonas pasiteiravimui 

+370 643 32715
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RENGINIAI

Gruodžio 1 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – poeto ir eseisto ,,Dainavos“ žurnalo 
redaktoriaus Česlovo Skaržinsko eilėraščių knygos ,,Tyka“ pristatymas. Dalyvaus poetas, leidėjas ir 
redaktorius Vytautas Kaziela, poetė Diana Paklonskaitė. Renginio vedėja – poetė Rita Makselytė. 
Koncertuos Druskininkų moterų vokalinis ansamblis „Vakarėjant“ (vadovė Virginija Šedienė)

Gruodžio 2 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija (M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į Vilmos 
Vasiliauskaitės parodos „Bus visko... ir ne tik...“ atidarymą

Druskininkų miesto muziejus ( M. K. Čiurlionio g. 59 ) ir Galerija (M. K. Čiurlionio g. 37 ) kviečia į 
„Kalėdinės eglutės žaisliukų dirbtuvėles“. Susitikime gruodžio 1-22 d. Jums patogiu laiku! Vietų 
skaičius ribotas. Pasiteirauti ir registruotis tel. +370 (313) 51024. Kaina asmeniui – 2 Eur

Gruodžio 3 d. 11 val. Kalėdinės orientacinės vaikams „Orientaciukai“. Komandoje gali dalyvauti nuo 
1 iki 5 vaikų (rekomenduojamas amžius nuo 5 metų – su tėvelių pagalba). Komandų skaičius ribotas, 
registracija būtina: bit.ly/kaledines-vaikams-22. Startas – Pramogų aikštėje.

Gruodžio 3 d. 16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje, II a. vyks Tarptautinių konkursų 
laureato Pauliaus Andersson rečitalis – koncertas „Melodijos širdies gelmių“. Koncerto vedėja – prof. 
Aleksandra Žvirblytė. Programoje: J. S. Bacho transkripcijos (F. Liszto, A. Ziloti, A. Borovskio), V. Bub-
nelio pjesė, V. Kosenko (Ukraina) romantinė Sonata

Gruodžio 6 d. 17.15 val. naujų knygų pristatymas ,,Atverstos knygos šviesa“ ,Viešojoje bibliotekoje 
(V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 7 d. 17.10 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Juozo Gaižausko knygos 
,,Pasibaidęs Dievo žirgas“ pristatymas. Aktorių Juozo Gaižausko (vokalas, gitara) ir Emilijos  Latėnaitės 
( fleita, vokalas) autorinių dainų koncertas „Už lango žiema, bet tarp mūsų tik vasara“

Gruodžio 7 d. 15 val. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6A, Viečiūnai) – eduka-
cinis užsiėmimas „Dygsnis po dygsnio“

Gruodžio 8 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – gyd. Jono Valskio paskaita ,,Kaip 
įveikti aukštą kraujospūdį... be tablečių“ 

Gruodžio 9d. 12 val. Druskininkų švietimo centre vyks paskaita „Kaip išgirsti kūno signalus ir juos 
koreguoti maistu...?“. Pranešėjas – gyd. Jonas Valskys

Gruodžio 10 d. nuo 11 iki 18 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – Kalėdinių 
dovanų ir edukacijų MUGĖ

PARODOS
Gruodžio 2-23 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks 
fotomeninko Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda „Muzika – mano gyvenimas“. Parodos atidary-
mas – gruodžio 3 d. 15 val.

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

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda „Muziejaus eksponatas“
Iki gruodžio 16 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks fotomenininko Algimanto 
Aleksandravičiaus paroda „Žmonės, kuriantys Lietuvą“, kurioje įamžinti Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai

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

Iki 2023 m. sausio 18 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Jūratės Kazakevičiūtės 
personalinė paroda „Regėjimai, slaunieji medeliai ir kitos gyvastys“
Iki gruodžio 30 d Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6A, Viečiūnai) veiks 
tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda „Angelas TAU“

SPORTO RENGINIAI
Gruodžio 1 d. 18.20 val. Druskininkų sporto centre vyks Lietuvos MKL jaunimo U19 vaikinų (gim. 
2004 m.) krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Jonavos KKSC

Gruodžio 3 d. 12 val. Druskininkų sporto centre vyks Nostra.lt – RKL „B“ diviziono rungtynės:
Druskininkų „Druskininkai“ – BC „Trakai“

Gruodžio 4 d. Druskininkų sporto centre vyks Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato 
varžybos: 12.30 val. „Klastūnynas“ – „DSC-2“, 13:30 val. „Techpro“ – „DSC-1“, 15 val. „Alėjos 
Ąžuolas“ – „Žaliai-Balti“

Gruodžio 6 d. 18.20 val. Druskininkų sporto centre vyks Lietuvos jaunučių MKL U15 vaikinų (gim. 
2008 m.) krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Jonavos KKSC

Gruodžio 9 d. 18.20 val. Druskininkų sporto centre vyks Lietuvos MKL jaunių U17 vaikinų (gim. 2006 
m.) krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC - Alytaus SRC

Gruodžio 8 d. 18 val. Druskininkų sporto centre vyks: Druskininkų savivaldybės 2022 metų šachmatų 
čempionatas. Dalyvių registracija –varžybų vietoje

Gruodžio 15 d. 18 val. Druskininkų sporto centre vyks: Druskininkų savivaldybės 2022 metų šaškių 
čempionatas. Dalyvių registracija – varžybų vietoje

Užuojautos

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo...

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Joną Slidziauską.

Kaimynai

Išėjus į Amžinybę mylimam vyrui Rimantui 
Tarcijonui, nuoširdžiai užjaučiame Reginą 
Tarcijonienę ir vaikus Mildą bei Mindaugą.

Buvę Druskininkų PSPC laboratorijos bendradarbiai

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“!



2022 m. gruodžio 1 d.                                                          Savaitraščio Nr. 38212

Jūratė Šalengienė,
Druskininkų „Atgimimo“ mo-

kyklos lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja

Lapkričio 24-ąją į „Atgimi-
mo“ mokyklą rinkosi Partiza-
nų dainų festivalio „Laisvės 
kelias“ dalyviai, svečiai iš vi-
sos Lietuvos. Mokyklos aktų 
salėje, papuoštoje Vyčio 
kryžiumi, apipintu trispalve 
juostele – simboliniu partiza-
nų ir visos lietuvių tautos ke-
liu į Tėvynės laisvę, festivalį 
pradėjo „Atgimimo“ moky-
klos tercetas, vadovaujamas 
mokytojos Ronatos Balkai-
tienės. Ekrane keitėsi parti-
zanų veidai, siluetai, įamžin-
ti nuotraukose įvairiais metų 
laikais, o moksleiviai daina-
vo „Kada, mamyte, grįš tėve-
lis?“. 

Mokytojas, Druskininkų rezis-
tencijos ir tremties muziejaus 
direktorius Saulius Lukošiūnas 
pakvietė pagerbti žuvusių par-
tizanų atminimą tylos minute, o 
Druskininkų šaulių kuopos na-
riai padėjo gėles prie „Merge-
lės akių“ memorialo Dainavos 

apygardos partizanams. S. Lu-
košiūnas papasakojo apie jau 
12-ojo Partizanų dainų festiva-
lio „Laisvės kelias“ pradžią, pa-
dėkojo jo iniciatoriui Gintautui 
Kazlauskui, visada šalia buvu-
siai mokytojai Ritai Mikalčienei, 
šį renginį visada palaikiusiai il-
gametei „Atgimimo“ mokyklos 
direktorei Danutei Časienei,.

Druskininkų rezistencijos ir 
tremties muziejaus direkto-
rius pristatė festivalio svečią 
– LGGRTC generalinį direkto-
rių Arūną Bubnį ir kitus garbius 
svečius. Genocido centro ge-
neralinis direktorius A. Bubnys 
pasidžiaugė, kad yra puoselė-
jamos laisvės kovų tradicijos, 
su 26 metų muziejaus įkūrimo 
sukaktimi pasveikino Druskinin-
kų rezistencijos ir tremties mu-
ziejaus direktorių S. Lukošiūną 
ir visus renginio dalyvius.

A.Bubnys įteikė padėkas 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojui Linui Urmanavi-
čiui, Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos direktorei Aušrai Ke-
turkienei, KASP Dainavos 
apygardos 1-osios rinktinės 
109-osios kuopos vadui Kęstu-

čiui Valentai, Druskininkų šaulių 
kuopos vadui Ramūnui Šerpa-
tauskui, ilgamečiam Druskinin-
kų urėdui, tremtiniui Viktorui Kli-
mui, Lietuvos partizanų rėmėjai 
Angelei Ūselytei-Priekulienei, 
tremtinių ir politinių kalinių cho-
ro vadovei Antaninai Laurenči-
kienei, kraštotyrininkei, moky-
tojai Eugenijai Sidaravičiūtei, 
politinių kalinių ir tremtinių ben-
drijos pirmininkei Stasei Indziu-
lienei, visuomeninės organiza-
cijos „Atmintis“ pirmininkui G. 
Kazlauskui. 

Tarptautinės komisijos nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti direktorius Ronaldas Ra-
činskas, padėkojęs už gyvos 
istorijos pamokas „Atgimimo“ 
mokyklai, buvusiai ir dabartinei 
jos direktorėms, visoms moky-
kloms, kurios per dainą mokosi 
savo krašto istorijos, įteikė pa-
dėkas „Atgimimo“ mokyklos di-
rektorei A. Keturkienei bei fes-
tivalio organizatorei ir jo sielai 
Lijanai Lukošiūnienei, o trem-
tinių ir politinių kalinių chorui – 
saldžią dovanėlę. Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-

jas L. Urmanavičius pasidalijo 
prisiminimais apie savo senelį, 
kuris didžiavosi, kad yra prisie-
kęs Lietuvai. 

Renginio vedėjai Gabrielė ir 
Augustas į sceną vieną po kito 
kvietė ir pristatinėjo solistus, vo-
kalinius ir etnografinius ansam-
blius. Pirmieji dainą „Oi sakalė-
li“ atliko „Atgimimo“ mokyklos 
mokiniai, vadovaujami moky-
tojos Dalios Urniežienės. Sce-
noje skambėjo ir pačių moki-
nių užrašytos partizanų dainos. 
Tai Ukmergės Antano Smeto-
nos gimnazijos ansamblio dai-
na „Atdaryk langą nuo sodo 
pusės“ ir Marijampolės savi-
valdybės Igliaukos Anzelmo 
Matučio gimnazijos mokslei-
vių ansamblio daina „Burkuoja 
balandžiai po langu“. Švenčio-
nių Zigmo Žemaičio gimnazijos 
etnokultūros būrelis ne tik pa-
dainavo dainą „Dolijute, kelkis, 
broliukai“, bet, atlikdami sutarti-
nės priedainį, papasakojo apie 
mūšį Labanoro girioje, pagerbė 
paskutinį savo krašto partizaną 
Stasį Guigą-Tarzaną. Skambė-
jo Vilkaviškio rajono Sūdavos 
pagrindinės mokyklos, Vilniaus 
Pilaitės gimnazijos, Marijampo-
lės Sasnavos pagrindinės mo-
kyklos, Prienų rajono Balbie-
riškio pagrindinės mokyklos, 
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progim-
nazijos, Alytaus rajono Alovės 
pagrindinio ugdymo skyriaus, 
Alytaus Jotvingių gimnazijos, 
Alytaus rajono Butrimonių gim-
nazijos, Alytaus Adolfo Rama-
nausko-Vanago gimnazijos, 
Daugų Vlado Mirono gimna-
zijos, Druskininkų „Ryto“ gim-
nazijos, Pagėgių Algimanto 
Mackaus gimnazijos, Raseinių 
rajono Ariogalos gimnazijos, 
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, 
Druskininkų savivaldybės Vie-

čiūnų progimnazijos moksleivių 
atliekamos partizanų dainos. 
Alytaus pradinės mokyklos 
„Sakalėlis“ folkloro ansamblis 
savo atliekamai dainai pritarė 
senoviniais muzikos instrumen-
tais. Dainą „Partizanų motinai“ 
atliko Druskininkų tremtinių ir 
politinių kalinių choras, vado-
vaujamas Antaninos Lauren-
čikienės. Vilniaus Pranciškaus 
Skorinos gimnazijos vokalinis 
ansamblis „Lenok“ atliko dainą 
„Ant aukštų kalnelių“ ir baltaru-
sių dainą „Pogonia“ (liet.Vytis). 
Festivalį užbaigė visų renginio 
dalyvių ir svečių daina „Palinko 
liepa šalia kelio“.

Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kyklos direktorė A.Keturkienė 
padėkojo už labai prasmingą pi-
lietiškumo pamoką ir įteikė pa-
dėkas bei atminimo dovanėles 
visiems festivalio dalyviams. Ji 
įteikė ir Tarptautinės teisingumo 
komisijos vykdomojo direkto-
riaus R. Račinsko padėkas „At-
gimimo“ mokyklos mokytojams, 
šio tradicinio partizanų dainų 
festivalio organizatoriams: L. 
Lukošiūnienei, S. Lukošiūnui, 
Vaivai Gintutienei, Jūratei Ša-
lengienei, Valei Šmitienei, Ga-
brielei Gudaitienei, A. Urnie-
žienei, „Atgimimo“ mokyklos 
mokinių tarybai. 

Skruostus gėlė lapkričio spei-
gas, o širdį – dainos žodžiai: 
„Menu, atbridot jūs per sniegą 
baltučiai tartum angelai, švie-
tė rožiniai tavo skruostai, skun-
deisi tu, kad sušalai...“ Bet, kaip 
sakė Igliaukos Anzelmo Matu-
čio gimnazijos moksleivė, pa-
sakojusi apie atvertą partiza-
nų ryšininkės Laisvės kelias, 
teskamba partizanų dainos – 
„kad išliktų taurus ir garbingas 
žmogus, jis – nešiotojas dieviš-
ko prado...“

„Atgimimo“ mokykloje – partizanų dainų festivalis  
„Laisvės kelias 2022“ 

Partizanų dainų festivalio akimirkas užfiksavo Robertas Kisielius
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UAB „DRUSKININKŲ SVEIKATINIMO IR POILSIO CENTRAS AQUA“  
PADALINIUI DRUSKININKŲ GYDYKLA

reikalingas kineziterapeutas / -ė. Siūlomas atlyginimas – 1450 Eur,  
neatskaičius mokesčių.

Daugiau informacijos:
Mob. tel. +370 687 98008 arba +370 616 57211

El. paštas vadyba@gydykla.lt arba slauga@gydykla.lt

Edita Rundienė,
neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūra) mokytoja 

Lapkričio pabaigoje lop-
šelis-darželis „Žibutė“ mini 
savo gimtadienį. Ta proga jau 
daug metų organizuojamas 
„Mažojo futbolo“ turnyras 
darželio pereinamajai taurei 
laimėti. Jame dalyvauti kvie-
čiami vyresniojo amžiaus vai-
kų grupių tėveliai bei pedago-
gai.

Šiemet į turnyrą susirinko 
„Kregždutės“, „Saulutės“, 
„Voveraitės“ ir „Meškiuko“ 
grupių vaikai, tėveliai, moky-
tojos. Vienų grupių koman-
dos buvo sudarytos tik iš 
tėvelių, į kitas įsijungė ir pe-

dagogai.
Turnyro pradžioje, prieš ko-

mandų susitikimus vaikai žaidė 
žaidimą „Judantys vartai“, ku-
rio metu pademonstravo išmok-
tus futbolo žaidimo elementus. 
Tada į varžybas stojo tėveliai ir 
pedagogai. Rungtynės buvo la-
bai emocingos ir atkaklios. Nu-
galėtojui išaiškinti prireikė pra-
tęsimo ir baudinių. 2022 m. 
„Mažojo futbolo“ turnyras dar-
želio pereinamajai taurei laimė-
ti baigėsi „Voveraitės“ grupės 
komandos pergale. Komandai 
nugalėtojai pereinamąją tau-
rę iškilmingai perdavė lopšelio-
darželio „Žibutė“ direktorė Rasa 
Vaisietienė. Visi varžybų daly-
viai buvo apdovanoti prizais, o 
vaikai tėveliams įteikė pačių pa-

gamintus medalius. 
Draugiškas tėvų ir mokytojų 

varžymasis futbolo varžybose 
rodo gražų pavyzdį vaikams, sti-
prina bendruomeniškumą, ska-
tina bendradarbiavimą ir bendrą 
fizinę veiklą. 

Nuoširdžiausiai dėkojame vi-
siems turnyro dalyviams – vai-
kams ir jų tėveliams – už azar-
tą, puikią nuotaiką ir garbingą 
žaidimą, Ačiū sirgaliams, ne-
gailėjusiems palaikymo šūksnių 
ir aplodismentų varžybų metu. 
Ačiū už renginį, subūrusį darže-
lio bendruomenę ir padovanoju-
sį gerą dozę teigiamų emocijų 
bei smagaus bendravimo spor-
tinėje veikloje akimirkų.

Nuo šių metų gruodžio 1 
dienos visuose Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) rūšiavimo centruo-
se (didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelėse) iš įmo-
nių, sudariusių atliekų prida-
vimo į rūšiavimo centrus su-
tartis, plastiko, popieriaus, 
stiklo bei medinių pakuočių 
atliekos priimamos nemoka-
mai.

Pagal ARATC direktoriaus įsa-
kymu patvirtintus atliekų priė-
mimo ir apdorojimo rūšiavimo 
centruose įkainius minėtoms 
pakuočių atliekoms nuo šiol tai-
komas nulinis tarifas. 

Norint pristatyti didesnį pakuo-
čių kiekį (200 kg ar daugiau), 
dėl jų priėmimo reikėtų iš anks-
to susiderinti su rūšiavimo cen-
tro darbuotoju telefonu ar el. 
paštu. Kontaktus rasite https://
www.aratc.lt/kontaktai-rusiavi-
mo-centrai-2/ 

Primename, kad šienainio plė-
velė nepriskiriama prie pakuo-
čių! 

Raginame įmones atsakingai 
tvarkyti savo atliekas, naudo-
jantis rūšiavimo centrų paslau-
gomis. 

Iš gyventojų atliekos (išskyrus 
automobilinį plastiką ir sunkias-
vorių automobilių bei industri-
nės technikos padangas) rū-
šiavimo centruose priimamos 
nemokamai. 

Į rūšiavimo centrus reikia vežti 
didelių gabaritų pavojingas, sta-
tybų, remonto ir kitas atliekas, 
kurios netelpa į rūšiavimo kon-
teinerius arba kurių mesti į šiuos 
konteinerius negalima. 

Informaciją apie rūšiavimą ra-
site https://www.aratc.lt/atlieku-
tvarkymo-atmintine/

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ – Mažojo futbolo turnyras

Rūšiavimo centruose 
pakuočių atliekos iš įmonių 

priimamos nemokamai

ARATC ragina įmones atsakingai tvarkyti savo atliekas, naudojantis rūšiavimo centrų 
paslaugomis / ARATC archyvo nuotrauka. 

Draugiškas tėvų ir mokytojų varžymasis futbolo varžybose rodo gražų pavyzdį vaikams, stiprina bendruomeniškumą, skatina ben-
dradarbiavimą ir bendrą fizinę veiklą / Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį 
kiekį pasiimame patys. Automobilių utilizacija. 

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444

SUTAUPYKITE IKI 300 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo,montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje 
Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

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

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

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

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

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

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

užsiėmimai, lankstus grafikas. 
 Tel. 8 625 67707

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

Valo individualių namų kaminus Druskininkų 
savivaldybėje. Tel. 8 612 82189

Buto ir kitų patalpų remonto darbai: tapetuojame, 
dažome, klojame laminatą, dedame plyteles.  

Tel. 8 627 61267

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

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

el. p. medienadruskininkai@ gmail.com

ŠAUNI „SPA VILNIUS“ KOMANDA KVIEČIA PRISIJUNGTI:

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

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

mokami priedai.

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

Išsinuomotume 2 kambarių butą 
miesto centre.

Tel. +370 611 19020

SODO DARBAI: medžių pjovimas, genėjimas, kelmų 
iškasimas rankomis, šakų ir kitų atliekų išvežimas, tujų 

žeminimas, kirpimas. Tel. 8 634 90539

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

Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 
Tel. 8 636 60454
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Asmeniniai skelbimai
Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

Pirktų garažą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 59756

Ieškomas pirkti sklypas 
namo statybai Druskininkuo-
se arba šalia Druskininkų.  
Tel. 8 683 94740

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

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

Nuoma

Druskininkų g. renovuotame  
name yra išnuomojamas 2 
kambarių butas (plotas – 52 
kv. m) su baldais ir buitine 
technika. Butas be eurore-
monto, bet tvarkingas. Kaina 
– 250 Eur/mėn. ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 675 77948 ir 
8 612 47556

Nuomojami du dviejų kam-
barių butai naujos staty-
bos nuosavame name.  
Tel. 8 685 20724

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas arba parduodamas 3 
kambarių butas, plotas – 70, 
67 kv. m,  Veisiejų g. Galimas 
pardavimas išsimokėtinai. Tel. 
8 685 32549

Ilgalaikei nuomai išnuomoja-
mas 2 kambarių butas M. K. 
Čiurlionio g.72, su baldais  ir 
buitine technika, kaina – 300 
Eur/mėn. ir komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 625 46245

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 3 kambarių butas (70 
kv. m), Ateities gatvėje. Butas 
su visais reikalingais baldais 
ir buitine technika. Mėne-
sio nuomos kaina – 250 Eur 
ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 656 86466

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas Vytauto g. Tel. 8 645 49074

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas antrame aukšte, M. K. Čiur-
lionio g. 76. Tel. 8 682 16754

Pačiame miesto centre ilga-
laikei nuomai (naujos sta-
tybos name) išnuomojami 
įrengti ir gyvenimui paruošti 
butai: 2 kambarių butas (40, 
32 kv. m) – 440 Eur/mėn. 
ir komunaliniai mokesčiai.  
 
3 kambarių butas (58, 11 kv. 
m) – 540 Eur/mėn. ir komu-
naliniai mokesčiai. Tel. 8 686 
59993

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas 3 kambarių bu-
tas Veisiejų g., Druskininkuo-
se. Du balkonai, 2 aukštas, 
rūsys, kaina – 78 900 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

Parduodamas sodas ir jame 
esantis mūrinis namas. Di-
delis rūsys, sklypas kraštinis, 
prižiūrėtas. Yra šiltnamis, 
pavėsinė, ūkinis pastatas.  
Tel. +37062875156

Parduoda garažą Baltašiškė-
je, yra duobė, elektra, antras 
aukštas. Kaina – 8500 Eur.                    
Tel. 8 629 87015

Parduoda 3 kambarių 
butą, esantį M. K. Čiurlio-
nio g., renovuotame name. 
Tel. 8 650 86045

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Gardino g. 47, plotas – 44 
kv. m, 2 aukštas iš 5, su bal-
dais, rami, graži vieta, šalia 
teka Ratnyčėlės upelis. Kai-
na – 90 000 Eur. Tel. 8 698 
09110

Parduodamas 2 kambarių bu-
tas Viečiūnuose, plotas – 53 
kv. m. Tel. 8 623 99444

Parduoda gerai įrengtas gy-
venamas patalpas, apie 60 
kv. m, 2 aukšte, Dainavos 
7-toji g., „Eglės“ sanatorijos 
soduose, visiškai šalia šimta-
mečio pušyno. Vandentiekis, 
kanalizacija (miestas ir gręži-
nys), oras-oras sistema, šalia 
oranžerija, garažas, pirtis su 
WC, dušas. Tel. 8 618 89113

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

Parduodamas 25, 17 arų 
namų valdos sklypas Lipliū-
nų g. 8I, Lipliūnų kaime. De-
talusis planas, kadastriniai 
matavimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

 Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 1 kambario butą (18 kv. 
m), trijų kambarių bute Vilniuje 
į 1 kambario butą Druskinin-
kuose. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 671 31466

Keičia 3 kambarių butą (plo-
tas – 67 kv. m), 4 aukšte iš 5 
į 2 kambarių butą, 1-2 aukšte 
ar devynių aukštų name iki 5 
aukšto. Tel. 8 607 74645

Ateities g. (renovuotame 
name) išnuomojamas 2 kam-
barių butas. Kaina – 200 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 614 18440

Parduoda įvairius daiktus

Dvi viengulės lovos, dvi pa-
talynės dėžės, televizorius 
„Flatron LG“, televizoriaus 
staliukas, vidaus durų var-
čios. Viskas po 20 Eur.  
Tel. 8 614 25681

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

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 frezuotos lentos. Tel.  
8 680 23134 ir 8 694 24955

Kineskopinis TV „Samsung“ – 
35 cm, kaina – 6 Eur. TV prie-
dėliai „TV STAR T910“, kaina – 
12 Eur, „Vido“ – 10 Eur, 6 rūšių 
pakabinami šviestuvai butui – 
nuo 4 Eur,  TV priedėlių  „TV 
STAR“ pulteliai – nuo 5 Eur. 
TV lauko antena „HR-103“ – 
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 čiuži-
nuku (20 Eur), be jo – 15 Eur.  
Puikus čiužinukas vaikiškai 
lovytei (išmatavimai – 120 x 
65), kaina – 8 Eur. Poroloni-
nis čiužinys, (išmatavimai – 
200 x 80 x 12), kaina – 7 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Elektrinis boileris, 100 l talpa, 
kaina – 50 Eur, elektriniai ra-
diatoriai ant ratukų ir pakabi-
nami. Vidaus durys – 2 x 0, 
90, 4 vnt., rausva spalva, su 
staktomis, spynomis, raktais, 
apvadais, kaina – derinama. 
Plokščias televizorius, kai-
na – 40 Eur, radijas – 10 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Perka įvairius daiktus

Perka pripučiamą valtį. Tel.  
8 610 00981

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

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

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

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

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00
Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

SKANDINAVIŠKO KAPITALO INVESTUOTOJAS 
GERIAUSIOMIS KAINOMIS SUPERKA MIŠKUS!

TAIP PAT SUPERKAMI IR KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAI!
Tel. 8-609-86656

Parduoda alksnines, beržines, 
pušines kapotas malkas. Tel. 
8 650 20402 ir 8 636 76029

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

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

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduodamos žieminės 
padangos – 245/65R 17.  
Tel. 8 682 16754

Parduoda „Nissan Primera“, 
geros būklės su kabliu, 5 pa-
varos, benzinas, hečbekas.                       
Tel. 8 688 34938

Parduodamas 2005 m. „Volks-
wagen Fox“, benzinas, 1, 2 l. 
TA iki 2024 m. Tel. 8 621 83747

Parduodamas automobilis 
„Ford Galaxy“, 2004 m., 1, 9 l, 
85 kW, 7 vietų, maža rida, iš 
Vokietijos. Kaina – 2350 Eur. 
Tel. 8 623 46394

Reikalinga

Reikalingas skolų išieškotojas. 
Tel. 8 626 79757

Ieško darbo

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

Atsakingas vyras ieško staty-
bininko arba apdailininko dar-
bo. Tel. 8 627 02119

Šeima ieško darbo, gali 
padėti namų ruošoje.  
Tel. 8 644 84291

Dovanoja

Dovanoja sofą ir lovą, pasiimti 
patiems. Tel. 8 682 87568 

Dovanoja sofą. Tel.  
8 614 87079

Pamesta

Pamestas išmanusis laikrodu-
kas-telefonas „Gudrutis“ prie 
muzikos mokyklos arba Vy-
tauto g. Tel. 8 686 59315

Kita

Gal kas galėtų atiduoti arba 
pigiai parduoti skalbimo maši-
ną? Tel. +37062139273

Informuojame, žemės sklypo (kadastro Nr. 1501/3:85), esančio Sodų g. 
19, Druskininkų m. savininko V. Š.(miręs) turto paveldėtojus, kad UAB 

„AGINRO“ matininkas Mantas Navikas  (kval. paž. Nr. 2M-M-2293) 
2022-12-13 nuo 16 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 1501/3:84), 
esančio Kalnų g. 1, Druskininkų m. ribų ženklinimo darbus. Su savimi 

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

Apmokome snieglente (snowboardu)
suaugusius ir vaikus. Tel. 8 625 64407

Druskininkų globos ir slaugos namai
siūlo darbą virėjai (-jui) dirbti nuo 8 val. iki 17 val., 

darbo dienomis, pilnu etatu.
Kreiptis tel. +370 684 62855

Druskininkų	švietimo	centras	kviečia	į	anglų	
kalbos	kursus.

Organizuojamos grupės pradedantiesiems ir 
pažengusiems. 
Kursai vyks 2 kartus per savaitę po 2 akad. val. 
Kurso trukmė – 40 akad. val.  
Viso kurso kaina – 200 Eur.
Vieta: Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80

Registracija el. paštu virginija.liupseviciute@dscentras.lt  
iki gruodžio 9 d.
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Gruodžio 3 dieną profesiona-
lūs Lietuvos pirtininkai ir mė-
gėjai žymisi savo kalendoriuje 
raudona spalva. Po dviejų metų 
priverstinės pertraukos, kai pa-
saulis buvo sustojęs dėl karan-
tinų ir apribojimų, šiemet į Drus-
kininkų vandens parko pirčių 
erdvę sugrįžta šventė „Pirties 
garas 2022“.

Šventė skaičiuoja jau dešimtus 
metus. Per juos pirtyse būta vis-
ko – nuo ledo luitų iki braškių uo-
gienės, nuo šokių sambos ritmu iki 
šokių ant gultų, nuo tradicinių van-
tų iki egzotiškų augalų vantelių. 
Apie tai, ką šiemet Lietuviškos pir-
ties bičiulių draugijos nariai dova-
nos pirčių erdvėje susirinkusiems 
lankytojams, kalbamės su šventės 
organizatoriumi, LPBD pirmininko 
pavaduotoju Vaidotu Petrausku ir 
renginio namais tapusios pirčių er-
dvės vadovu Gintaru Svirsku.

– Mielas Vaidotai, šventė šie-
met vyks po dviejų metų per-
traukos. Su kokiomis nuotaiko-
mis jos laukia Jūsų pirtininkai?

– Tikrai labai smagu, kad jau 
10-tą kartą, išskyrus tą pandemi-
nę pertrauką, kasmet galime su-
sirinkti Druskininkuose, su centro 
AQUA lankytojais pasidalinti naujo-
mis pirtininkų programomis ir patir-
timi, sukaupta per tuos metus. Šis 
renginys – tarsi visos mūsų Pirties 
bičiulių draugijos toks simbolinis 
metų užbaigimas. Gerai nusiteikę 
pirtininkai iš visos Lietuvos čia su-
važiuoja pasitikti Kalėdų.

– Kai pasaulis buvo sustojęs, 
tikriausiai ir Jūs netekote gali-
mybės tobulinti savo įgūdžius, 
vykti į mokymus. Galbūt atrado-
te kažką naujo išpopuliarėjusiu 
online būdu?

– Laikotarpiu, kai buvo uždaryti ir 
SPA centrai, ir parkai, ir pirtys, lai-
ko veltui neleidome, panaudojome 
jį savęs tobulinimui, žinių kaupimui. 
Darėme tai ir internetu – filmavome 
ir dalijomės įvairiais vaizdo filmu-
kais. Tiesa, sėdėdamas prie ekra-

no, nepajauti tos tikros pirties šilu-
mos. Tai tas pats, kaip uogienę per 
stiklainį laižyti... Todėl dabar labai 
gera sugrįžti į pirtį, pajusti tą šilu-
mą, jaukumą ir smagu, kad galime 
tuo pasidalinti plačiai – su visa po-
ilsiautojų visuomene. Keliems tūks-
tančiams parko lankytojų siųsime 
sveikos lietuviškos pirties žinutes. 
Mes, lietuviškų tradicijų puoselė-
tojai, džiaugiamės, turėdami tokią 
puikią vietą – Druskininkų vandens 
parko pirčių erdvę. 

Mūsų pirčių programos, kurias ir 
šiemet parodysime, su vantomis, 
įvairiausiais kvapais – kai kuriose 
programose bus daugiau nei de-
šimties skirtingų augalų aromatai – 
ir atspindi mūsų etnografines (pir-
ties) tradicijas.

– Į šventę sugūžėdavo ir Jūsų 
kolegos iš kaimyninių šalių, 
ypač daug – iš Latvijos. Ar ir šie-
met jų laukiate? 

– Mūsų braliukai latviai, kaip vi-
sada, planuoja atvykti. Žada daly-
vauti net kelių organizacijų atstovai. 
Deja, viena iš šventės nuolatinių 
dalyvių – Sandra Stumbrė – pan-
demijos metu paliko šį pasaulį, jos 
mums labai truks gruodžio 3-ąją. 
Mūsų svečiai visada papildo pro-
gramą, atsiveža savo tradicijų ir 
naujovių. Pirties mėgėjai gali, kaip 
sakoma, patirti, „pačiupinėti“, para-
gauti tos tikros „uogienės“.

– Kokiomis pirties programo-
mis džiuginsite Vandens parko 
lankytojus? Galbūt bus kažkas 
neįprasto, dar nematyto?

– Viena iš tokių įdomesnių – 
programa, skirta poroms. Į pir-
tį atvykusios šeimos ar poros bus 
supažindinamos su specialiais va-
nojimo ritualais, kad žmonės, su-
grįžę namo, ir savo pirtelėse galė-
tų daryti tą patį. Kviesime išbandyti 
įvairias druskos procedūras kaip 
„druskos magija“ ar inhaliacijas, 
kvėpavimo pratimus „Druskos tera-
pijoje“, kūno tepimą medumi „Švel-
niame prisilietime“ (programa skir-
ta tik nuogaliams), o „Garo bitės“ 

kartu su „Augalų magija“ pakvies į 
įvairiausių kvapų terapiją. Bus gali-
ma patirti „Žemaitiškos“ pirties sa-
vitumus, pasinerti į „Vantų ir kvapų 
simfoniją“ arba „Per kūną“ sugrįžti į 
akimirką, kai jauku ir gera. Kadan-
gi į suaugusiems skirtą pirčių zoną 
vaikai nepatenka, tuo metu, kol tė-
vai mokysis pirtyje, visai šalia, kito-
je zonoje, kur yra kalneliai, mažų-
jų lauks atskira programa. Senelis 
jiems paseks „Miško pasaką“, o tė-
velius aplankys „Vasaros žiedų lie-
taus“.

Bus ir muzikinių intarpų, pavyz-
džiui, „Karibų ekstravaganza“: gra-
ži muzika, daugybė aromatų, jauki 
šiluma susilies į vieną visumą. Bus 
galima ir šio bei to paragauti...

Šilumos mėgėjai taip pat turės 
savo programą, kurios metu „Eks-
tremalus garas“ bus derinamas su 
kvapų terapija. Naudojant ne tik 
vantas, bet ir vėduokles, palaips-
niui vis labiau ir labiau bus sušildo-
mi kūnai.

Kitoje programoje – „Sušilk, 
įkvėpk, išgirsk“ – bus galima išban-
dyti varinių dubenėlių garsų terapi-
ją. Žmonės, mėgstantys medituoti, 
irgi turės ką išbandyti.

Atkreipiame dėmesį, kad aroma-
terapijos procedūrose nebus nau-
dojami sintetiniai kvapai iš buteliu-
kų, nes geroje pirtyje naudojami 
tik natūralūs medžių, žolynų, žie-
dų ir įvairių augalų kvapai, surinkti 
iš mūsų motulės gamtos.

Ir dar bus galima stebėti bei mo-
kytis vanojimo meno. Demonstra-
cinius vanojimus atliks daugkartinis 
tarptautinių vanojimo čempionatų 
nugalėtojas Vladas Jakubauskas.

Dalijamės skirtingų pojūčių, skir-
tingų pirties variantų puokšte, ku-
rią vienoje vietoje Druskininkų van-
dens parko lankytojai galės patirti 
iš karto. 

– Šventę rengiate kitiems – 
pirties mėgėjams, o kaip patys 
linksminatės? 

– Renginio „Pirties garas 2022“ 
programa susideda iš dviejų dalių. 
Jau nuo paties ankstyvo ryto mes 

dalijamės savo žiniomis ir patirti-
mi su visais norinčiaisiais. Darbas 
vyksta ne tik pirtyse. Veiks informa-
cinis centras - savotiškas arbatos 
klubas, kuriame parko lankytojai 
galės pasimėgauti arbata ir peržiū-
rėti visas siūlomas programas, ga-
lės pabendrauti, pasikonsultuoti su 
pačiais pirtininkais.

Vakare visi pirtininkai susirenka 
į kupiną staigmenų vakarėlį. Kar-
tu vakarieniaujame, bendraujame. 
Tikriausiai nėra kito tokio rengi-
nio, kuriame vienoje vietoje susi-
rinktų tokia gausi pirtininkų šeima. 
Paprastai peržiūrime tais metais 
labiausiai pavykusių renginių skai-
dres, aptariame ateinančių metų 
pirtininkams praktiškai nacionaline 
tapusia šventę „Pirties dieną“, kurią 
kasmet vis „vežame“ į kitą miestą.

Pirtininkų vakaronės būna links-
mos. Kaip ir visi žmonės, pirtinin-
kai mėgsta ir pašokti, ir padainuo-
ti, pas mus ir muzikantų yra. Turime 
ir savų tradicijų. Šiemet vakaronės 
tema bus „antrininkai“. Tai reiškia, 
kad visi persirengsime ir apsimesi-
me kažkokiu žinomu žmogumi.

Vyksta ir tradicinis vantos laikymo 
konkursas. Na, ta vanta paprastai 
būna tokia „pagerinta“ – sunkesnė, 
tad reikia įdėti nemažai pastangų, 
kad ją išlaikytum pusę minutės.

Labai šaunu ir gera, kad Druski-
ninkų vandens parkas mus priima, 
Lietuviškos pirties bičiulių draugijai 
suteikia tą vietą, kurioje visi kartu 
galime pasidžiaugti ir pritraukti vi-
suomenę. Džiaugdamiesi gražiu ir 
ilgu bendradarbiavimu, dėkojame 
ir visiems parko darbuotojams bei 
administracijai, kurių nuoširdų rū-
pestį ir palaikymą jaučiame nuolat.

 
– Pone Gintarai, kadangi sulau-
kėte gražių žodžių iš kolegos 
pirtininko apie ilgametę drau-
gystę, ar atsimenate tą pirmąją 
šventę, nuo kurios viskas ir pra-
sidėjo? 

– Taip, nors tai buvo prieš dešim-
tmetį, bet atsimenu jaudulį – laukė-
me dešimčių savo kolegų pirtinin-
kų, su kai kuriais buvo pažįstami, 

su kai kuriais matėmės pirmą kartą 
ir labai nustebome, kiek įvairių prie-
monių – vantų, masažinių stalų, ki-
birų ir kita – kiekvienas iš jų pradėjo 
nešti pas mus. Galvojome: na kur 
gi tai viskas sutilps, ką jie čia tokio 
sugalvojo, kad tiek priemonių rei-
kia? Bet, kai jau vyko programos, 
supratome: tai spektakliai pirtyje, 
kuriems visas šis rekvizitas būti-
nas įspūdžiui sukelti. Metams bė-
gant jau nebesistebime pasiruoši-
mo programoms daiktų gausa.

 
– Šventės metu ir Jūs patys ap-
silankote svečių atliekamose 
pirčių programose. Kuri iš jų la-
biausiai įstrigusi atmintyje? 

– Pirčių programos atlikimo prin-
cipai pas visus yra tie patys. Tik 
nuo pirtininko asmeninių savybių, 
jo charizmos, jo technikos priklauso 
tos programos detalės ir jos patei-
kimas lankytojams. Parko pirtinin-
kai nuo pat parko atidarymo atlie-
kantys pirčių programas vis labiau 
gilinasi į tas detales, ieško savitų 
savo bruožų, kad kiekvienas būtų 
unikalus ir sukurtų išskirtinę nuo-
taiką pirtyje bei užmegztų ryšį su 
lankytojais. Aišku, per šventes mes 
pasisemiame patirties, būdami lan-
kytojo pusėje, ir atidžiai, kartais net 
priekabiai, stebime kiekvieno sve-
čio pirtininko judesius. Gal todėl la-
biausiai įsiminė programa, kai sve-
čias buvo dar pakankamai „žalias“ 
pirtininkas, ir mes jam turėjome pa-
dėti suvaldyti lankytojus pirtyje. Juk 
pas mus lankosi įvairiatautė publi-
ka, todėl su lankytojais tenka kal-
bėti ir jų suprantama kalba.

– Ko palinkėtumėte Jūsų ko-
legoms, bent dienai perimsian-
tiems Jūsų darbą ir bendravimą 
pirtyje su vandens parko klien-
tais? 

– Linkiu ne tik kolegoms, bet ir vi-
siems pirčių mylėtojams ateiti į pir-
tį su gera nuotaika ir puikiu nusitei-
kimu, nes tik tuomet vieni kitiems 
– pirtininkas lankytojui, o lankyto-
jas pirtininkui – galime suteikti šau-
nių emocijų, dalintis šypsenomis ir 
komplimentais. 
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