
2022 m. gruodžio 8 d.                                      Savaitraščio Nr. 383                          Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

9
77

24
24

36
80

04

IS
S

N
 2

42
4-

36
8X

Šventinė dovana druskininkiečiams – 
tūkstančiais žvaigždžių suspindęs  

Kalėdų eglės rūbas

Penktadienį surengtu Kalėdų eglės įžiebimu Druskininkuose prasidėjo džiaugsmingas svarbiausiųjų metų švenčių laukimas / Justino Kygos nuotrauka

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

Tel. 8 665 81181

Druskininkuose 
– diskusijos apie 

aktualijas, įgyvendinant 
svarbius ugdymo turinio 
atnaujinimo ir mokinių 

pasiekimų pokyčius

Paslaugų teikimo 
pokyčiai Druskininkų 

ligoninės 
konsultacinėje 

poliklinikoje

Druskininkuose 
suspindo pasaulinių 

scenų žvaigždės

7 psl.

8 psl.

3 psl.

Žieminis batų 
komplektas  
ArAs Box s3

-2
5%

Įrankių  
dėŽės

49,99/kompl.

Akcija galioja: 2022.12.01-2022.12.31

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

www.lankava.lt

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkuose prasidėjo džiaugs-
mingas svarbiausiųjų metų 
švenčių laukimas. Į Drus-
kininkus atvykęs šventinis 
ekspresas „Kalėdų kryptis – 
Druskininkai“ buvo tiesiog 
perpildytas. Stoties „Druski-
ninkų pramogų aikštė“ Šven-
čių laukimo salę užtvindė ke-
leiviai, atvykę 1-uoju reisu į 
Kalėdų eglės įžiebimo šven-
tę,. Visi žinojo, kad laukia va-
karas, pilnas gerumo, mu-
zikos, spindesio, linksmų 
pramogų, kvapų ir skonių!

Tą vakarą stebuklingais raš-
tais pasipuošę žvaigždynai nu-
sileido ant Kalėdų eglės šventi-
nio rūbo ir laukė momento, kada 
galės nušvisti stebuklinga švie-
sa, užpildyti aikštę, į ją atvyku-
sius druskininkiečius bei kurorto 
svečius jaukia šiluma, artėjan-
čių švenčių nuojauta, gerumu. 

Aukojo seneliams
O gerumo tą vakarą tikrai ne-

trūko, juo buvo galima pasidalin-
ti, aukojant Maltos ordino sava-
norių globojiemiems seneliams. 
Miesto kavinių, restoranų, įmo-
nių atstovai privirė puodus gar-
džios sriubos, prikepė pyragų, 

bandelių ir pakvietė aukoti. Prie 
vieno iš sriubos puodų tradiciš-
kai stojo meras Ričardas Mali-
nauskas, pilstęs sriubą ir kvie-
tęs geros valios žmones aukoti 
maltiečių globotiniams. Žmonės 
dosniai aukojo, maltiečiai per 
nepilną valandą surinko per 900 
eurų. 

Tą patį vakarą Gydyklų par-
ke, aplink Muzikinį fontaną su-
spindo per pusšimtis originalių, 

verslo ir bendruomenės sukurtų 
kalėdinių eglučių. Parke įsikūru-
sios eglutės ir kalėdinės kom-
pozicijos, kaip visada, stebina 
savo fantazija ir išradingumu. 
Prie fontano įsitaisė ir ypatinga 
– Druskininkų bendrystės eglu-
tė, ant kurios kiekvienas druski-
ninkietis ir kurorto svečias gali 
pakabinti savo žaisliuką.

Gerą pusvalandį žiūrovai 
įtemptai laukė, ar pavyks Se-

neliui Kalėdai, padedant la-
zermenams, siunčiant šviesos 
spindulius, atsekti Druskininkų 
eglės koordinates ir laiku atlėkti 
į šventę. Scenoje pagaliau pasi-
rodžius žvaigždžių ūke pasikly-
dusiam Seneliui Kalėdai, visa 
aikštė suskambo nuo mažųjų 
džiaugsmingo klegesio, aikčio-
jimo ir katučių.

nukelta į 5 psl.
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Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2023 metų Kultūros 
srities projektų konkursai

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje 
organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija 

Savivaldybės lėšomis sunkiau gyvenančių druskininkiečių  
namuose įrengti dūmų detektoriai

Druskininkų savivaldybės 
administracija skelbia 2023 
metų Kultūros srities projektų 
konkursus 

1. Nevyriausybinių organiza-
cijų, veikiančių kultūros srityje ir 
teikiančių kultūros srities paslau-
gas, kultūros projektams finan-
suoti

2. Fizinių asmenų (menininkų, 
kūrėjų, kultūros puoselėtojų) bei 
juridinių asmenų (išskyrus biu-
džetines ir viešąsias įstaigas, ku-
rių savininko teises įgyvendina 
valstybės arba savivaldybės ins-
titucija, NVO organizacijos), vei-
kiančių kultūros srityje ir teikian-
čių kultūros srities paslaugas, 
kultūros projektams finansuoti. 

Konkursų tikslas – skatinti pro-
fesionalaus ir mėgėjų meno sklai-
dą Druskininkų savivaldybėje, 
sudarant sąlygas menininkams, 
kūrėjams, meno ir kultūros orga-
nizacijoms, draugijoms, klubams 
bei NVO realizuoti kūrybines idė-
jas ir sumanymus.

Paraiškų priėmimo terminas: iki 
2022 m. gruodžio 16 d.

Druskininkų savivaldybės kul-
tūros srities projektų finansavi-
mo konkursų nuostatus, paraiš-
kos formą bei vertinimo kriterijus 

galima rasti Druskininkų savival-
dybės interneto svetainėje www.
druskininkusavivaldybe.lt re-
klaminiame skyrelyje „Savivaldy-
bės remiami projektai“.

Paraiška pateikiama vienu iš 
būdų:

1. Elektroninė paraiška ir jos do-
kumentų versija pateikiama iki 
2022 m. gruodžio 16 d. 24.00 val. 
el. paštu langelis@druskininkai.
lt , laiško eilutėje „Tema“ įrašius 
konkurso pavadinimą „Kultūros 
srities projektų konkursui“.

2. Atspausdinta paraiška turi 
būti pateikta užklijuotame voke, 
ant jo užrašant „Kultūros srities 
projektų konkursui“ ir iki 2022 m. 
gruodžio 16 d. 15.00 val. pateikta 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijai, Vilniaus al. 18, Drus-
kininkai.

Iki paskutinės paraiškų patei-
kimo darbo dienos pabaigos su 
konkursais  susijusiais klausi-
mais konsultacijas teikia Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos Turizmo, komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vyriausio-
ji specialistė kultūrai, Rūta Bar-
kauskienė tel. 8 617 08840, el. p. 
ruta.barkauskiene@druskininkai.lt 

Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas fi-
nansuojamas iš valstybės biu-
džeto. Druskininkų savivaldy-
bės gyventojai gali kreiptis 
dėl pirminės teisinės pagal-
bos per elektroninę sistemą 
TEISIS (https://www.teisis.lt), 
iš anksto užsiregistravę tel. 
(8 313) 51517 arba el. p. info@
druskininkai.lt.

Pirminė teisinė pagalba, tik už-
siregistravus iš anksto, teikiama 
antradieniais nuo 13 val. iki 17 
val., ketvirtadieniais –nuo 8 val. 
iki 12 val.

Pirminė teisinė pagalba – tai 
teisinė informacija, teisinės kon-
sultacijos bei dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių institu-

cijoms rengimas, pagalba, kaip 
spręsti ne teismo tvarka ir taikos 
sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba sutei-
kiama iš karto, kai asmuo krei-
piasi į Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyrių. Jeigu nėra 
galimybės iš karto suteikti pir-
minę teisinę pagalbą, pareiškė-
jui pranešama apie priėmimo lai-
ką, kuris paskiriamas ne vėlesnis 
kaip 5 darbo dienos nuo kreipi-
mosi dienos.

Antrinė teisinė pagalba – tai 
procesinių dokumentų rengimas, 
advokato gynyba arba atstova-
vimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išanksti-
nio ginčo sprendimo ne teisme 

atveju, jeigu tokią tvarką nustato 
įstatymai ar teismo sprendimas, 
atleidimas nuo advokato, proce-
so ir kitų bylinėjimosi išlaidų mo-
kėjimo, neteisminės, teisminės 
ir privalomosios mediacijos pa-
slaugos.

Valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnybos teikiamos 
administracinės paslaugos: an-
trinė teisinė pagalba privalomo-
ji mediacija.

Daugiau informacijos – www.
druskininkusavivaldybe.lt skiltyje 
„Valstybės garantuojama teisinė 
pagalba“, taip pat Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybos interneto tinklalapyje – 
https://vgtpt.lrv.lt/

Šaltojo sezono pradžioje 
Druskininkų savivaldybės lė-
šomis sunkiau gyvenančių 
druskininkiečių namuose – 
mieste ir seniūnijose įrengta 
30 autonominių dūmų detekto-
rių, padėsiančių užtikrinti gy-
ventojų saugumą gaisro atve-
ju.

Druskininkų priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo tarnybos pa-
reigūnai kartu su Druskininkų sa-
vivaldybės specialistu, atsakingu 
už civilinę saugą ir Socialinės pa-
ramos skyriaus darbuotojais at-
rinko vienišus, senyvo amžiaus, 
neįgalius, turinčius specialių po-
reikių asmenis, kurių namuose 
buvo sumontuoti dūmų detekto-
riai.

Druskininkų priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos pareigūnai pata-
rė, kaip apsaugoti save ir artimuo-
sius nuo gaisro, kaip elgtis gaisro 
atveju, atkreipė dėmesį į didžiau-
sius rizikos veiksnius gyvenama-
me būste.

Primename, kad butuose, indi-
vidualiuose namuose ar sodo na-
meliuose privalo būti įrengti auto-
nominiai dūmų detektoriai.

Dūmų detektoriaus veikimo 
principas – reaguoti į dūmus ir de-
gimo proceso metu susidariusias 
dujas bei ankstyvojoje gaisro fa-
zėje duoti žmonėms aiškų signa-
lą apie gaisro pavojų. Triukšmas 
pažadina net miegančiuosius ir 
leidžia žmonėms išsigelbėti pa-
tiems bei išsaugoti savo turtą.

Druskininkų savivaldybės lėšomis sunkiau gyvenančių druskininkiečių namuose mieste ir seniūnijose įrengta 30 autonominių dūmų 
detektorių, padėsiančių užtikrinti gyventojų saugumą gaisro atveju / Asociatyvi nuotrauka

Kultūros srities projektai skatina profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą Druskininkų savivaldybėje, sudaro sąlygas menininkams, kū-
rėjams, meno ir kultūros organizacijoms, draugijoms, klubams bei NVO realizuoti kūrybines idėjas ir sumanymus / Laimos Rekevičie-
dnės nuotrauka
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Konferenciją pradėjo Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
svečiams pristatęs Druskinin-
kų ateities planus ir aktualijas.

„Džiaugiuosi, kad švietimo 
sektoriuje vyksta aktyvios dis-
kusijos, keliami klausimai, kaip 
gerinti ugdymo kokybę, turinį, 
planavimą, organizavimą. Jei 
norime gerų rezultatų – aukštų 
mokymosi pasiekimų, gero mi-
kroklimato, mokinių ir mokytojų 
įsitraukimo, bendradarbiavimo 
– turime būti atviri naujovėms, 
girdėti ir matyti kitų gerąsias 
patirtis, nebijoti pokyčių“, – 
sakė L. Urmanavičius.

Konferencijoje Žinių ekono-
mikos forumo direktorius Armi-
nas Varanauskas kalbėjo apie 
praktinį požiūrį į kompetencijo-
mis grįstą ugdymą. Švietimo, 
mokslo ir sporto viceministras 
Ramūnas Skaudžius dalijosi 
Bendrojo ugdymo aktualijomis.

Susirinkusieji aptarė matema-
tikos mokymo gerąsias patirtis, 

kalbėjo apie vokiečių ir prancū-
zų kalbų mokymo populiarini-
mą, stiprinimą, diskutavo apie 
praktinių pilietiškumo, gynybos 
įgūdžių formavimo veiklų įgy-
vendinimą bei pasirengimą Gy-
venimo įgūdžių programos įgy-
vendinimui.

Nacionalinės švietimo agen-
tūros atstovas dr. Vaino Braz-
deikis pristatė Ugdymo turinio 
atnaujinimą – kas nuveikta ir 
kas laukia.

Susirinkusieji aptarė prieš-
mokyklinio ugdymo programos 
įgyvendinimą, mokymosi prie-
monių poreikio atnaujintoms 
programoms įgyvendinti plana-
vimą savivaldybėse, įtraukio-
jo ugdymo organizavimą mo-
kykloje.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos atstovė dr. Jolan-
ta Navickaitė pristatė atnaujin-
tą Pradinio, pagrindinio ir vidu-
rinio ugdymo programų aprašą 
ir Bendrųjų ugdymo planų po-
kyčius.

Nacionalinė švietimo agentū-
ros atstovė dr. Asta Ranonytė 
pristatė nacionalinių pasiekimų 
patikrinimų aktualijas.

Konferencijos dalyviai disku-
tavo apie išorinių mokinių re-
zultatų panaudojimą mokyklos 
ir savivaldybės lygmeniu po 4, 
8 ir 10 klasių, švietimo centrų 
galimybes.

Druskininkų švietimo skyriaus 
vedėja Diana Brown buvo vie-
nos iš diskusijų grupių, kurioje 
kalbėta apie formalųjį vertini-
mą, praktine patirtimi apie tai-
komas strategijas mokyklose, 
moderatorė. Konferencijoje ge-
rąja patirtimi dalijosi ir Druski-
ninkų „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos, Viečiūnų progimnazijos 
ir Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kyklų direktorės. Druskininkų 
švietimo centras kartu su Aly-
taus regiono atliekų perdirbimo 
centru pristatė Eko klasėje vyk-
domas veiklas aplinkosauginė-
mis temomis.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Druskininkuose – diskusijos apie aktualijas, įgyvendinant 
svarbius ugdymo turinio atnaujinimo ir  

mokinių pasiekimų pokyčius

Praėjusią savaitę Švieti-
mo, mokslo ir sporto minis-
terija, Nacionalinė švietimo 
agentūra ir Druskininkų sa-
vivaldybė organizavo dvi die-
nas trukusią konferenciją 
„Savivaldybių lyderystė ku-
riant ir diegiant naują ugdy-
mo turinį“, kurioje dalyvavo 
už švietimo sektorių atsa-

kingi savivaldybių atstovai.  
Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijos, savivaldybių 
administracijų švietimo pada-
linių ir švietimo centrų vado-
vai Druskininkuose diskutavo 
apie aktualijas, įgyvendinant 
svarbius ugdymo turinio at-
naujinimo ir mokinių pasieki-
mų pokyčius.

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą 
Nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 16 d. labdaros ir paramos fon-
das „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturin-
tiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. 
Druskininkų gyventojams parama bus dalinama Druskininkų 
(Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos namuose.
Parama dalijama:
• Druskininkuose, J. Čečiotos g. 4 – š. m. gruodžio 12,14,15,16 d. 17.00-
19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. gruodžio 13 d. 17.00-18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. gruodžio 9 d. 16.30-19.00 val.

Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461;
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543;
Savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus ES paramai maisto pro-
duktams ir higienos prekėms gauti 2023 metams.
Informuojame, kad nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Druskininkų savivaldy-
bės gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam asmeniui 
neviršija 220,50 EUR per mėnesį, nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Drus-
kininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui gali 
teikti prašymus ES paramai maisto produktams ir higienos prekėms 
gauti 2023 metams.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 52 543 (Socialinės para-
mos skyriuje); (8 313) 47 918 (Viečiūnų seniūnijoje); (8 313) 43 369 (Lei-
palingio seniūnijoje) arba el. paštu parama@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius svečiams pristatė Drus-
kininkų ateities planus ir aktualijas / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Dvi dienas trukusioje konferencijoje „Savivaldybių lyderystė kuriant ir diegiant naują ugdymo turinį“ dalyvavo už švietimo sektorių atsa-
kingi savivaldybių atstovai / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Šiaurietiško ėjimo entuziastus Druskininkuose subūrė žiemos sezono atidarymo žygis 
/ Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotraukos

Šiaurietiško ėjimo žiemos 
sezono atidarymas – 

Druskininkuose

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

Šiaurietiškas ėjimas – pui-
ki fizinio aktyvumo ir sveika-
tos saugojimo bei stiprinimo 
forma, tinkanti bet kokio am-
žiaus žmonėms, bet kokiu oru 
ir bet kuriuo metų laiku. Kai 
einama, gerai įvaldžius tech-
niką, dirba iki 90 procentų 
viso kūno raumenų. Dar visai 
neseniai šiaurietiškas ėjimas 
buvo mažai kam žinomas ir 
atrodė gana neįprastai. Dabar 
šis ėjimo būdas yra labai po-
puliarus, ir vis daugiau žmo-
nių juo susižavi. 

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
(VSB) kartu su Lietuvos šiaurie-
tiškojo ėjimo asociacija praėjusį 
šeštadienį jau septintą kartą or-
ganizavo šiaurietiško ėjimo žie-
mos sezono atidarymą Druski-
ninkuose. 

K. Dineikos sveikatingumo 
parke susibūrė apie 350 šiaurie-
tiškojo ėjimo entuziastų iš visos 
Lietuvos miestų bei miestelių – 
Vilniaus, Molėtų, Kauno, Biržų, 
Utenos, Pasvalio, Vilkaviškio, 
Kėdainių, Alytaus, Panevėžio ir 
kitų. Žygeiviai, pagal savo fizi-
nį pasirengimą, turėjo galimybę 
rinktis 7 ar 14 kilometrų ilgio tra-

są. Eidami su lazdomis, jie ga-
lėjo grožėtis Druskininkų kraš-
to vaizdais: išpuoselėta miesto 
infrastruktūra, džiaugtis gražia 
gamta, o ėjusieji į Švendubrę tu-
rėjo galimybę stabtelti ties uni-
kaliu gamtos paminklu – Velnio 
akmeniu. 

Po žygio visų laukė loterija, ku-
rioje daugiau nei 70 bilietų buvo 
laimingi, buvo galimybė sušil-
ti su karštos sriubos dubenėliu 
ar išmėginti pramogas mieste 
specialia žygeivio kaina – „Pir-
ties garo“ programą arba kelio-
nę per Nemuną lynų keltuvais.

Dėkojame renginio partne-
riams, kurie prisidėjo prie šio 
didelio renginio: Druskininkų 
savivaldybei, Druskininkų svei-
katinimo ir poilsio centrui AQUA, 
restoranui „Velvetti“, viešbučiui 
ir SPA „Dainava“, Druskinin-
kų sporto centrui, R. Pankevi-
čienės įmonei, viešbučiui „De-
lita“, UAB „Grand SPA Lietuva“, 
Druskininkų savivaldybės pas-
laugų ūkiui ir Druskininkų savi-
valdybės Viečiūnų seniūnijai. 

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija
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Druskininkų kalėdinės eglės įžiebimo šventės akimirkos / Justino Kygos 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

Eglė stebino deimantiniu žė-
rėjimu

Seneliui Kalėdai, nykštukui 
ir merui R. Malinauskui išta-
rus burtažodį „Kalėdų kryptis –
Druskininkai“, o į šventę atvyku-
siems žmonėms į viršų iškėlus 
švieselėmis žibančius telefo-
nus, stebuklas įvyko – Druski-
ninkų eglė sužibo akinančiu dei-
mantiniu žėrėjimu. 

Nors eglė šįmet padabinta tra-
diciniu apdaru ir papuošta ka-
rališka aukso karūna, meninės 
šviesų instaliacijos leido sukurti 
naują jos įvaizdį – žiemos kara-
lienės rūbas suspindo tūkstan-
čiais žvaigždžių. „Paskutinių ke-
lerių metų patirtis parodė, kad, 
norint sukurti įspūdingą regi-
nį, nėra būtina daug investuo-
ti į naujus papuošimus, – sakė 
Druskininkų savivaldybės me-
ras R.Malinauskas. – Užten-
ka vienos kitos naujos detalės, 
o visą grožį galima sukurti, pa-
sitelkiant į pagalbą inovatyvius 
sprendimus, šiuolaikines ap-
švietimo technologijas. Taigi tokį 
sprendimą pasirinkome ir šįkart. 
Tikimės, kad druskininkiečiai ir 
miesto svečiai patirs daug gerų 
emocijų, o tai svarbiausia, lau-
kiant artėjančių švenčių.“ 

Vakare įsijungus specialiai pa-
rinktam apšvietimui ir tarp eglės 
šakų paslėptiems lazeriams, 
Pramogų aikštės šventinę er-
dvę nuklojo efektingas šviesų 
ir spalvų žaismas, kuris sukūrė 
įspūdį, tarsi danguje mirgantys 
žvaigždynai nusileido ant že-
mės. 

Įžiebus eglę, aikštę užliejo 
muzika: savo dainas dovano-
jo druskininkietės Evita Colo-
lo, Indraya, Amanda, Ema, Ka-
rolina, Rūta Kotryna ir Ronata. 
Taip Druskininkai pradėjo ke-
lionę į gražiausių metų švenčių 
laukimą.

Šiais metais šventės organiza-
toriai – Druskininkų savivaldybė 
ir Druskininkų kultūros centras – 
pasitikti Kalėdas pakvietė šūkiu 
„Kalėdų kryptis – Druskininkai!“ 
Suplanuoti penki šventinio eks-
preso reisai, sustojant įvairose 
stotyse, pasivaikščiojant po ori-
ginalius peronus, aplankant mu-
zikinį vagoną, taip pat vagoną-
restoraną. Šventinis ekspresas 
veš į Dovanų pasaulį, Šventinių 
atradimų stotį, Džiaugsmingas 
Kalėdas ir Naujuosius Metus. 
Žodžiu, keleivių laukia pus-
nys džiaugsmo, tūkstančiai ža-
vių akimirkų bei pilnos kišenės 
brangių prisiminimų.

Senelis Kalėda bendravo su 
vaikais

Senelis Kalėda, kurį puikiai 
pažįsta visi druskininkiečiai 
iš jo tikros, o ne pakulų ar va-
tos, barzdos, jau ne pirmus me-
tus atvyksta į Druskininkus per 
svarbiausią metų šventę ir įsiku-
ria jam skirtoje rezidencijoje. 

Šeštadienį, kitą dieną po eglės 

įžiebimo šventės, prie Senelio 
Kalėdos rezidencijos išsirikia-
vo didžiulė eilė tėvelių su vaiku-
čiais, norinčiais susitikti ir pasi-
kalbėti su Seneliu. 

Penkiametė Karolina Kalėdų 
seneliui sakė, kad visus metus 
buvo paklusni mergaitė, sten-
gėsi gerai elgtis ir nesipykti su 
broliu. Kalėdų senelis mergai-
tei papasakojo, kad per šven-
tes svarbiausia ne dovanos, bet 
meilė savo artimiesiems ir drau-
gams bei pasiūlė mergaitei ap-
kabinti savo mamą. Karolina 
nubėgo ir tvirtai apkabino į re-
zidenciją ją atlydėjusią mamą. 
Paskui vėl atbėgo pas Kalėdų 
senelį ir paprašė: „Seneli, ar ga-
liu ir tave apkabinti?“. 

Pas Kalėdų senelį atėjo jaunų 
tėvų pora ir pasakė, kad jų sū-
nelis serga ir negalėjo susitik-
ti su Kalėdų seneliu. Tėvai pa-
prašė, kad Senelis Kalėda per 
telefono vaizdo ryšį pasikalbė-
tų su sergančiu berniuku. Sene-
lis Kalėda pasisveikino su ber-
niuku telefono ekrane, o kitapus 
ekrano buvo girdėti džiūgaujan-
čio berniuko šūksniai. 

Šalia rezidencijos įsikūrė dirb-
tuvėlės, kuriose vaikai galėjo 
parašyti laišką Kalėdų seneliui 
ir nuspalvinti kalėdinį žaisliuką. 

Pasidomėjus, kokių dovanų 
prašo vaikai, Senelis Kalėda 
sakė, kad jį stebina pageidavi-
mų įvairovė – vaikai prašo elek-
troninių žaislų, muzikos instru-
mentų, konstruktorių ir kitokių 
dalykų. 

P. S. Praėjusį savaitgalį kalė-
dines egles įžiebė dar daugiau 
Lietuvos miestų ir miestelių. Vi-
sos jos gražios, visos mielos. 
Bet mums, druskininkiečiams, 
gražiausia ir nuostabiausia 
mūsų žaliaskarė, kaip ir tėvams 
patys gražiausi ir protingiausi jų 
vaikai. 

Parengė Laimutis Genys

Šventinė dovana druskininkiečiams – tūkstančiais 
žvaigždžių suspindęs Kalėdų eglės rūbas



2022 m. gruodžio 8 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3836

Į tradicinį labdaros vakarą 
„Po angelo sparnu“ sekma-
dienį susirinko geraširdžiai 
druskininkiečiai bei miesto 
svečiai, kurie savo rūpesčiu ir 
gerais darbais kartu su Drus-
kininkų LIONS moterų klu-
bu į gerąją pusę padeda keis-
ti sergančių vaikų gyvenimą. 
Pagrindinis vakaro akcentas 
– teatro „LABAS“ pašėlusio 
smagumo spektaklis „Kas 
apsakys tas dzūkų linksmy-
bes?“. Už parduotus bilietus 
gautos lėšos bus skirtos pa-
dėti sergantiems vaikams bei 
šeimoms, auginančioms vai-
kučius su negalia.

Kiekvienais metais Druskinin-
kų LIONS moterų klubas orga-
nizuoja tradicinę labdaros akci-
ją „Po angelo sparnu“. Kurorto 
bendruomenė laukia renginio ir 
su meile prisideda savo asme-
ninėmis ar įmonių lėšomis. Šiais 
metais labdaros vakaras su-
rengtas pačioje Druskininkų ku-
rorto širdyje įsikūrusiame svei-
katingumo ir poilsio komplekse 
„Grand SPA Lietuva“.

„Nepaisant ekonominių sun-
kumų, žmonės neprarado noro 
padėti ir dar labiau nori prisidėti. 
Padeda ir tie, kurie turi pinigų ir 
galimybių, ir tie, kurie jų turi ma-
žiau – žmonės negali likti abe-
jingi. Jų dėka galėsime paremti 
dar daugiau vaikų, kuriems rei-
kia brangių operacijų, vaistų ir 
tyrimų, kad įveiktų ligą. Jie lau-
kia mūsų pagalbos ir tiki, kad 
jų svajonė pasveikti išsipildys! 
Džiaugiamės ir didžiuojamės 
mūsų bendruomenės, artimųjų, 
pažįstamų dosnumu, altruistiniu 
noru dalintis, paremti sergan-
čius vaikučius. Nuoširdžiai dė-
kojame klubo draugams bei par-
tneriams kurie palaiko labdaros 
veiklą ir remia mūsų projektus“, 
– sako akcijos organizatorės.

Šiais metais LIONS moterys 
pakvietė į svečius teatrą „LA-
BAS“. Jų spektaklis „Kas apsa-
kys tas dzūkų linksmybes?“ ne-
abejotinai paveikė žiūrovus. 

Dzūkės aktorės Vitalija Moc-
kevičiūtė ir Neringa Varnelytė 
tarmiškai pasakojo dzūkiškas 
sakmes ir legendas, palydėda-
mos jas dainomis, o Dariaus 
Mockevičiaus ir Pauliaus Kova-
lenko muzikiniai intarpai įkvė-

pė tiek energijos, kad jos užteks 
visiems ateinantiems metams. 
Spektaklis sukurtas pagal tau-
tosakininkų Petro Zalansko, Ro-
žės Sabaliauskienės ir kitų Dzū-
kijos tautosakos pateikėjų ir 
rinkėjų užrašytą etnografinį lo-
byną. Atėjusieji į spektaklį ne tik 
patyrė ypatingų emocijų, bet ir 
parėmė tuos, kuriems reikia pa-
galbos. Pagrindinis renginio rė-
mėjas – UAB „Grand SPA Lie-
tuva“.

Jubiliejiniai metai! Mes tar-
naujame jau 15 metų!

Šiemet sukanka penkiolika 
metų, kai Druskininkų LIONS 
moterų klubas padeda žmo-
nėms, atsidūrusiems sunkiose 
gyvenimo situacijose. 2007 me-
tais įkurtas klubas vienija ben-
drus tikslus turinčias moteris, 
kurios dalinasi savo įdirbiu, ži-
niomis ir gyvenimiška patirtimi, 
organizuojant labdaringą pagal-
bą bei paramą Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojams. Per 
15 gyvavimo metų Druskininkų 
LIONS moterų klubas savo dar-
bais įrodė, kad jo veikla patiki-
ma ir labai efektyvi. Klubo mo-
terys jau pagelbėjo daugiau nei 
dviem šimtams sunkiai sergan-
čių vaikų, ir suorganizavo dau-
giau nei 30 labdaros akcijų bei 
renginių. Dalis labdaros lėšų 
skiriama ypač populiariai „Aki-
nukų“ akcijai – ji skirta padė-
ti socialiai remtinoms šeimoms 

apsirūpinti vaikams reikalingais 
akiniais. 

Nuo 2013 m. Druskininkų 
LIONS įsteigė „Jaunojo talento“ 
stipendiją. Kasmet bendruome-
nės pasiūlyti kūrybingi jaunuo-
liai yra apdovanojami paskatina-
mąja 500 eurų pinigine premija. 
Klubo iniciatyva, jaunieji Druski-
ninkų menininkai turi progą su-
žibėti tarptautiniame LIONS Tai-
kos plakato konkurse. Taikos 
plakatų kūrimas suteikia gali-
mybę vaikams visame pasau-
lyje išreikšti savo taikos vizijas 
ir įkvėpti pasaulį, pasitelkiant 
meną ir kūrybiškumą.

Nuo pat karo pradžios klu-
bo narės aktyviai teikia visapu-
sišką pagalbą nuo karo siaubo 
pabėgusioms ukrainiečių šei-
moms. Daugiau nei 60 šeimų 
buvo aprūpintos reikalingiausio-
mis priemonėmis. 

Birželio 27 d. Druskininkuose 
atvėrė duris Tarptautinė LIONS 
stovykla Ukrainos vaikams, ku-
rioje netrūko kūrybinių, sveika-
tinimo, pažintinių ir edukacinių 
veiklų. Stovyklos tikslas – pa-
dėti iš Ukrainos nuo karo pa-
bėgusiems vaikams. Klubas 
nuolat teikia finansinę paramą 
šeimoms, auginančioms neįga-

lius vaikučius. 
Pagrindinė klubo idėja – puo-

selėti bendrą siekį, skleisti lais-
vės, saugumo, vienybės, bi-
čiulystės idėjas, padėti sunkiai 
sergantiems vaikams, silpnare-
giams, socialiai remtinoms, ne-
laimės ištiktoms šeimoms bei 
žmonėms, nukentėjusiems nuo 
karo.

Nuo pat Druskininkų LIONS 
moterų klubo įkūrimo dienos 
(2007-08-08) klubo nares vie-
nija Tarptautinės LIONS orga-
nizacijos vertybės. Lions Clubs 
International – tai viena pirmau-
jančių visuomeninių organiza-
cijų pasaulyje, kuri savo greto-
se vienija neabejingus žmones, 
pasiruošusius panaudoti savo 
jėgas, išnaudoti savo sugebė-
jimus padėti žmonėms, kad 
jų gyvenimas būtų įdomesnis, 
šviesesnis bei prasmingesnis.

Kartu mes galime
„Kiekvienas iš mūsų gali pada-

ryti daug gero savo jėgomis, ta-
čiau kartu galime padaryti daug 
daugiau. Norėdami pasiekti di-
delių rezultatų, visi turime pa-
siraitoti rankoves ir atlikti savo 
vaidmenį. Dabar ypač svarbu 
investuoti į žmones. Atėjo laikas 

susivienyti. Nepaisant proble-
mų, su kuriomis susiduriame, 
turime suprasti, kad daugelio 
žmonių padėtis yra dar bloges-
nė“, – sako Druskininkų LIONS 
moterų klubo prezidentė Diana 
Gaičiūnaitė-Dirmė.

Prašome Jūsų prisidėti prie 
kilnios akcijos ir paremti speci-
aliuosius poreikius turinčius vai-
kus. Kovodami su klastingomis 
ligomis, jie svajoja apie įprastą 
gyvenimą, kuriame nebeliks vie-
tos alinančioms procedūroms, 
operacijoms ir vaistams. Atlikite 
gerą darbą – galbūt išgelbėsite 
kažkieno gyvybę!

Linkime pakilių šventinių Kalė-
dų akimirkų, naujos gražios pra-
džios, Šviesos ir Meilės pripildy-
tų 2023-ųjų! Dėkojame už jūsų 
pasitikėjimą, rūpestį ir paramą!

Lėšas paramai prašytume 
pervesti į LIONS klubo para-

mos sąskaitą:
Gavėjas: Druskininkų LIONS 

moterų klubas (įm. kodas 
300992652)

AB Luminor bankas  
Nr. LT 62 4010 0409 0032 2517

Paskirtis: Labdaros akcija.

Geros širdies žmones subūrė tradicinis LIONS  
labdaros vakaras „Po angelo sparnu“ 

Kiekvienais metais Druskininkų LIONS moterų klubas organizuoja tradicinę labdaros akciją „Po angelo sparnu“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka.

Pagrindinis vakaro akcentas – teatro „LABAS“ pašėlusio smagumo spektaklis „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes?“ / Roberto Kisie-
liaus nuotrauka.

Tarti sveikinimo žodį į Druskininkus atvyko Lietuvos LIONS apygardos 131 gubernato-
rė J. Gulbinienė / Roberto Kisieliaus nuotrauka. Užsakymo Nr. MDR-383-02
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Druskininkų ligoninės Kon-
sultacinėje poliklinikoje per 
metus pacientams viduti-
niškai suteikiama daugiau 
nei 45 tūkst. paslaugų. Ap-
silankymų skaičius – apie 
27 tūkstančiai, o tai rodo, 
kad padidėjo vienam pacien-
tui suteikiamų paslaugų kie-
kis. Juos konsultuoja įvairūs 
specialistai, čia pat atlieka-
mi įvairūs imunologiniai, bio-
cheminiai ir infekciniams su-
sirgimams nustatyti skirti 
tyrimai. 

Augant paslaugų poreikiui ir 
atsižvelgiant į pacientų pagei-
davimus, per šiuos metus gy-
dytojų komandą papildė nauji 
specialistai: ortopedas trauma-
tologas, gydytoja akušerė - gi-
nekologė, gydytojas urologas, 
kraujagyslių chirurgas, abdo-
minalinės chirurgijos gydyto-
jai. Vasarą konsultacijas pra-
dėjo teikti vaikų ligų gydytoja, 
o nuo gruodžio mėnesio mūsų 
mažuosius pacientus konsul-
tuos gydytojas vaikų ortopedas 
traumatologas. Svarbu tai, kad 
didžioji dalis ligoninės gydyto-
jų-konsultantų, esant būtinybei, 
dalyvauja, organizuojant gydy-
mo tęstinumą, specializuotose 
ar aukštesnio lygio ligoninėse – 
Kauno ar Santarų klinikose, Vė-
žio institute.

Atnaujinta dalis medicini-
nės įrangos 

VšĮ Druskininkų ligoninė, no-
rėdama pacientams pasiūlyti 
aukštą diagnostinį lygį ir ženg-
dama koja kojon su techninė-
mis naujovėmis, kasmet, pade-
dant savivaldybei, atnaujina dalį 
medicinos įrangos. Šiais metais 
atnaujintas kardiologijos kabi-
netas, įsigytas naujas kardioe-
choskopas, veloergometras, iš 
dalies atnaujintos LOR, gineko-
logo-akušerio ir gydytojo oftal-
mologo darbo vietos. 

Atnaujinta kardiologinio ka-
bineto įranga padeda nustaty-

ti tikslesnę diagnozę bei imtis 
atitinkamų prevencinių ar gy-
domųjų veiksmų. Įranga įsigy-
ta, įgyvendinat projektą „VšĮ 
Druskininkų ligoninės diagnos-
tikos ir konsultacinio padali-
nio teikiamų paslaugų kokybės 
ir prieinamumo gerinimas“, ku-
ris buvo finansuotas Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios 
programos lėšomis. Projektui 
buvo skirta 50 000 Eur. Praėju-
siais metais kartu su savivaldy-
be buvo įgyvendintas projektas 
„VšĮ Druskininkų ligoninės ma-
mografijos skaitmenizavimas 
ir paslaugos kokybės bei priei-
namumo gerinimas“, kurio metu 
buvo skaitmenizuotas mamo-
grafas. Projekto vertė – 30 000 
Eur. Naudodama naują įrangą, 
Druskininkų ligoninė gali už-
tikrinti geresnę mamografinio 
vaizdo kokybę ir tikslesnę krū-
ties vėžio diagnostiką. 

Mokymai darbuotojams – 
puiki investicija

Stiprindami darbuotojų kvali-
fikacijas ir ugdydami naujas jų 
kompetencijas, reguliariai or-
ganizuojame įvairius išorinius 
ir vidinius mokymus. Šiais me-
tais Druskininkų savivaldybė li-
goninės personalo kvalifikacijai 
kelti skyrė 8000 Eur. Šiais me-
tais mokymams skirtas biudže-
tas yra kelis kartus didesnis nei 
pernai.

Bendrosios praktikos slaugy-
tojoms buvo organizuoti kursai 
„Būtinoji medicinos pagalba vai-
kams ir suaugusiems“, „Infekcijų 
ligų profilaktika sveikatos prie-
žiūros įstaigose“, „Rankų higie-
nos reikalavimai sveikatos prie-
žiūros įstaigose. Gydytojams ir 
slaugos personalui organizuo-
tos net kelios sesijos paskaitų 
apie komandinį darbą ir sudė-
tingų bendravimo situacijų val-
dymą gydymo įstaigoje. Nuo šių 
metų rugsėjo Druskininkų ligo-
ninė kartu su Psichologinių idė-

jų namais ir Druskininkų savi-
valdybės visuomenės sveikatos 
biuru vykdė projektą „Psichikos 
sveikatos kompetencijų didini-
mas įmonių darbuotojams“. Li-
goninės darbuotojai dalyvavo 
9 paskaitų cikle, kurio dėmesio 
centre – vidinio pasaulio paži-
nimas, savirūpos temos, stre-
so valdymas, efektyvesni ben-
dravimo būdai ir psichologinio 
atsparumo ugdymas. Atliekant 
psichosocialinių rizikos veiksnių 
vertinimą, įstaigoje buvo orga-
nizuojami mokymai apie mobin-
gą ir jo prevenciją gydymo įstai-
goje.

Viena iš populiariausių pas-
laugų – sveikatos ištyrimo 
programos 

Druskininkų ligoninė pasta-
raisiais metais savo pacien-
tams siūlo itin platų sveikatos 
ištyrimo programų pasirinkimą. 
„Džiaugiamės, kad mūsų spe-
cialistų sudarytos sveikatos iš-
tyrimo programos sulaukia di-
delio pacientų dėmesio. Plati 
sveikatos ištyrimų programų 
pasiūla leidžia pacientui pasi-
rinkti jam reikalingiausius tyri-
mus už labai patrauklią kainą. 
Kad pacientams būtų patogiau, 
laboratorinius tyrimus atlieka-
me ne tik darbo dienomis, bet 
ir šeštadieniais. Visą gruodžio 
mėnesį, kaip ir visus metus, 
savo pacientams siūlome svei-
katos tyrimo programą už spe-
cialią kainą. Taip pat, atsižvel-
giant į pacientų pageidavimus, 
sudarėme galimybę padovanoti 
savo artimajam šventinį dovanų 
kuponą, su kuriuo pacientas ga-
lės pasirinkti norimą paslaugą: 
konsultaciją ar ištyrimo progra-
mą“, – sako Konsultacinės po-
liklinikos administratorė Ingrida 
Gerasimavičienė. 

Druskininkų ligoninės 
informacija

Pacientų ir dirbančių medikų naudai – paslaugų teikimo 
pokyčiai Druskininkų ligoninės konsultacinėje poliklinikoje

Atnaujinta Druskininkų ligoninės įranga / Druskininkų ligoninės archyvo nuotraukos

Evelina Raulušaitienė, 
VšĮ „Druskininkų ligoninė“  
direktorė: „Šiuo metu didžiau-
sias iššūkis ligoninės konsul-
tacinėje poliklinikoje yra išau-
gusi konsultacijų paklausa. 
Darbą konsultacinėje poliklini-
koje planuojame taip: yra su-
tartinė fiksuota mėnesio suma 
su ligonių kasomis, už ku-
rią galime suteikti atitinkamą 
skaičių konsultacijų – daugiau 
kaip 3500 per mėnesį. Nuo-
lat skelbiame laisvus gydytojų 
konsultantų laikus, kviečiame 
pacientus registruotis, sie-
kiant užpildyti kiekvieną lais-
vą laiką. Mūsų ligoninę renkasi pacientai ne tik iš Druskininkų, 
bet ir iš kitų aplinkinių miestų. Šioje vietoje suprantamas nuolat 
girdimas druskininkiečių noras, kad pirmenybė registruotis pas 
gydytoją konsultantą būtų suteikiama jiems. Tačiau, pagal tei-
sės aktus, pacientas turi teisę pasirinkti norimą gydymo įstaigą 
Lietuvoje. Stengsimės ir toliau atliepti pacientų poreikį ir užti-
krinti paslaugų kokybę ir įvairovę, kartu su savivaldybe inicijuo-
jant didesnį finansavimą iš valstybinių ligonių kasų.“

Tomas Bernatavičius, Konsultacinės poliklinikos vedėjas: 
„Šiuo metu esame sugrįžę į priešpandeminį lygį ir dirbame pilnu 
pajėgumu. Mane itin džiugina, kad Druskininkų ligoninę darbui 
kasmet pasirenka vis daugiau jaunų specialistų. Per 2022-uo-
sius prie mūsų komandos prisijungė chirurgas, traumatologas, 
kraujagyslių chirurgas, urologas, akušerė-ginekologė, vaikų or-
topedas traumatologas. Nuo gruodžio mėnesio pradėjo konsul-
tuoti vaikų ortopedas-traumatologas – vaikams ir jaunuoliams 
iki 18 metų atsirado galimybė gauti paslaugą mūsų miesto ligo-
ninėje.

Didėjant specialistų skaičiui, pacientai gali greičiau gauti jiems 
reikalingas konsultacijas. Diegiame naujoves, padedančias pa-
cientams greičiau ir patogiau su mumis susisiekti. Registratū-
roje šiais metais pradėjo veikti interaktyvusis autoatsakiklis, 
įdiegta ir grįžtamojo ryšio galimybė. Tai reiškia, kad pacien-
tams, kuriems nepavyksta prisiskambinti į registratūrą, artimiau-
siu metu perskambina registratūros darbuotojai. Registracija ne 
skaitmeniniu būdu pas gydytojus specialistus yra ir išliks, ka-

dangi ne visi pacientai turi galimybę registruotis elektroninėmis priemonėmis. Pacientai, kurie re-
gistruojami telefonu ar, kai ateina į Konsultacinę polikliniką, registruojami toje pačioje e.sveikata 
sistemoje, į tą pačią eilę, tik pacientus registruoja registratorė. Primename, kad patogiausia pas gy-
dytoją specialistą užsiregistruoti internetu. Pacientai, kurie registruojasi, turi  turėti šeimos gydyto-
jo išrašytą elektroninį siuntimą.
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Fotografijos paroda „Muzi-
ka – mano gyvenimas“, ap-
keliavusi nemažai Lietuvos 
parodinių erdvių, pagaliau at-
keliavo ir į Druskininkus. Sa-
vaitgalį Amatų centre „Menų 
kalvė“ pristatyta žinomo foto-
menininko, daugkartinio Lie-
tuvos spaudos fotografijos 
konkursų laureato, daugybės 
įvairių parodų ir meno projek-
tų Lietuvoje bei užsienyje da-
lyvio Ramūno Danisevičiaus 
kūryba.

Parodoje puikuojasi pasau-
lio muzikos žvaigždžių Andrea 
Boceli, Erico Claptono, Placido 
Domingo, Joe Cockerio, Elto-
no Johno, Judas Priest, Marily-
no Mansono, Jameso Hatfieldo, 
Ozzy Osbourne, Rogerio Taylo-
ro, Rodo Stewarto, Robbie Wil-
liamso ir daugybės kitų portre-
tai.

Ko jis nėra fotografavęs? Tokia 

mintis kyla, išgirdus Ramūno 
Danisevičiaus pavardę. Puikiai 
žinomas fotomenininkas tikrai 
turi kuo pasigirti. Šiek tiek dau-
giau nei prieš dvidešimt penke-
rius metus pradėjęs fotografo 
karjerą, šiandien Ramūnas yra 
garsus ne mažiau nei tie, ku-
riuos „medžioja“. Jo nuotraukos 
skina laurus nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose fotografijų kon-
kursuose. Ramūno kūrinių yra 
Lietuvos muziejuose, Nacionali-
nėje bibliotekoje Paryžiuje, pri-
vačiose kolekcijose Lietuvoje ir 
užsienyje.

Ši paroda prasidėjo nuo Ro-
berto Planto – grupės „Led Ze-
ppelin“ lyderio – portreto. „Be 
abejo, tai pats brangiausias 
man darbas,“ – sako autorius.

Ramūnas prisiminė laikus, kai 
kažkada mokykloje, kai perfo-
tografuodavo tolimų ir anuomet 
nepasiekiamų roko žvaigždžių 

plakatus, atvirukus ar nuotrau-
kas iš žurnalų, ir pasvajoti nega-
lėjo, kad ateis metas, ir jam nu-
sišypsos laimė regėt juos iš arti 
ir netgi kažką kartu kurti.

„Vartydamas per 20 metų su-
kauptus archyvus, parodai su-
galvojau atspausti 40 atlikėjų 
portretus. Tačiau jau netrukus 
paroda išaugo iki 61 klasikinio 
juodai balto portreto, užfiksuo-
to koncertų Lietuvoje ir Latvijo-
je metu. Dar turiu keletą neat-
spaustų darbų, na, o labiausiai 
gaila, kad nenuvykau į grupės 
„AC / DC“ koncertą Varšuvoje. 
Įvairūs derinimai, leidimai, akre-
ditacijos dažnai atima daugiau 
laiko, nei pats kūrybos proce-
sas. Tai vis dar lieka neįgyven-
dinta svajone“, – pasakoja R. 
Danisevičius.

Kaip sako parodos autorius, 
patys jo įamžinti atlikėjai daž-
niausiai būdavo paprasti, nuo-

širdūs mielai bendraujantys 
žmonės. Tačiau šiais laikais pa-
siekti garsenybes gerokai sudė-
tingiau. Reikia prasibrauti pro 
gausią administratorių, vadybi-
ninkų sieną, o juk kartais daug 
įdomiau į Lietuvą atvykusią pa-
saulinę žvaigždę fiksuoti tiesiog 
vaikštantį Vilniaus gatvėmis, 
nei dainuojantį ant scenos, kai 
aplink tave – daugybė tuo pačiu 
rakursu žvelgiančių fotografų. 

„Žinoma, šaunu prisiminti, be-
rods 2000 m. „Motorhead“ foto-
sesiją ar roko grupės „Metali-
ca“ gastroles. Ilgam išliks ir tas 
pats Ed Sheeran – paprastas, 
kuklus vaikinukas, pats vienas 
be jokios palaikymo grupės, be 
jokių „back vokalų“ ir įmantrių 
instrumentų sujaudinantis dau-
giatūkstantinę žiūrovų minią“, - 
įspūdžiais dalijasi Ramūnas.

Beje, jis nėra vien tik garsių 
scenos žmonių, garsenybių me-
džiotojas. Vilniuje gyvenantis 
meno kūrėjas dirba fotokores-
pondentu dienraštyje „Lietuvos 
rytas“, tačiau, ir dirbdamas kaip 
reporteris, jis kartu išlieka kūrė-
jas. Mo muziejuje ar socialinių 
tinklų erdvėje nesunku rasti ryš-
kių autoriaus „Street Photograp-
hy“ darbų. Ramūnas pastebi ir 
fotografijose užfiksuoja tik aki-
mirksnį trunkančias situacijas, 
kurios patraukia dėmesį forma-
liais sutapimais ir padeda kurti 
išraiškingą fotografijos estetiką. 
Vizualiai patrauklus linijų, formų 
ir šviesų žaismas nespalvotose 
fotografijose vis iš naujo pažadi-
na žiūrovo dėmesį bei vaizduotę 
maloniu netikėtumo pojūčiu.

Fotografas mėgsta keliauti dvi-
račiu, tad puikiai pažįstamas ir 
su Dzūkijos apylinkėmis. Taigi 
negali žinoti – galbūt kada nors 
ir Jūs ar Jūsų šešėlis papulsite į 
Ramūno „veidrodžio su atminti-
mi“ kadrą?

Na, o visą šventinį gruodžio 
mėnesį galite apsilankyti „Menų 

kalvėje“, pamatyti ir pasidžiaug-
ti legendinių muzikantų ir roko 
grupių fotografijomis.

Pirminis užmanymas surengti 
fotografo R. Danisevičiaus dar-
bų pristatymą Druskininkuose 
kilo „Menų kalvės“ ekspozicijų 
prižiūrėtojai Alinai Leminskai-
tei, kuri ir pati yra fotografė, nuo 
mokyklos dienų žavėjosi Ramū-
no darbais ir sekė šio fotogra-
fo karjerą. Amatų centro „Menų 
kalvė“ veiklos koordinatorė In-
grida Griniūtė šiai idėjai pritarė. 

R. Danisevičiaus darbų sau-
giu pristatymu iš Vilniaus į Drus-
kininkus pasirūpino Dr. Daiva 
Janulaitytė-Gunther. Ji taip pat 
mielai padėjo surengti ir šven-
tinį priėmimą, kurio metu paro-
dos svečius maloniai aptarnavo 
Druskininkų kavinės „City co-
fee“ jaunieji baristos – Markas ir 
Salvinija Leonavičiai. 

„Lietuvos spaudos fotografų 
Prezidento Jono Staselio kvie-
timu, dažnai lankiausi Lietu-
vos spaudos fotografijų nuga-
lėtojų apdovanojimų vakaruose, 
kuriuose būdavo paskelbiami 
Auksinio kadro prizininkai, tarp 
kurių daugybę kartų buvo ir fo-
tografas R. Danisevičius. Taip 
su Ramūnu ir susipažinome. 
Gyvendama Užupyje, dažnai 
matau jį praskriejantį dviračiu 
Senamiesčio gatvėmis. Jam 
stabtelėjus, mielai pabendrauja-
me. Ir nors didžiąją laiko dalį su 
vyru Thomu praleidžiame Ham-
burge, įsigijome apartamentus 
ir Druskininkuose. Esu dėkinga 
„Menų kalvei, kad leido pasijus-
ti šio šviesaus Čiurlionio mies-
to dalimi ir galėjau padovanoti 
miestui ką nors kalėdiškai šven-
tiško ir nepamirštamo“, – pasa-
kojo D. Janulaitytė-Gunther, pa-
sidomėjus, kodėl ji įsijungė į šį 
projektą.

Druskininkuose suspindo pasaulinių scenų žvaigždės

Amatų centre „Menų kalvė“ pristatyta žinomo fotomenininko R. Danisevičiaus fotografijos paroda „Muzika – mano gyvenimas“ / Vi-
liaus Rekevičiaus nuotrauka

Inga Dinga (antra iš kairės) – R. Danisevičiaus draugė ir žinoma fotografė / Alinos Le-
minskaitės nuotrauka

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: E. Kazlauskienė, „Forest apartamentai“ savininkė, V. 
Valentukevičius, „DNSB Senos pušys“ pirmininkas, J. Komaiška, UAB „Firidas“ direkto-
rius, operos solistė E. Majstor su vyru Franjo / Alinos Leminskaitės nuotrauka

R. Danisevičius su parodos sumanytoja A. Leminskaite 
ir „Menų kalvės“ veiklos koordinatore I. Griniūte (dešinėje)/ 
organizatorių nuotrauka

R. Danisevičiaus darbų saugiu pristatymu iš Vilniaus į Druskinin-
kus pasirūpino Dr. Daiva Janulaitytė-Gunther /Alinos Leminskaitės 
nuotrauka

R. Danisevičiaus fotografijų ekspozicija sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo / Alinos Leminskaitės ir Viliaus Rekevičiaus nuo-
traukos
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Sužibus kalėdinėms eglu-
tėms ir artėjant svarbiau-
sioms metų šventėms, dau-
geliui iš mūsų norisi šilto 
bendravimo su žmonėmis, 
kurie šalia mūsų, su drau-
gais, kurių seniai nematė-
me, taip pat norisi betarpiško 
bendravimo su bendradar-
biais, kuriuos matome kas-
dien, bet kalbamės apie rei-
kalus ir problemas. 

Jau ne vienerius metus prieš 
Kalėdas, Naujuosius metus ir 
po jų pas mus gyvuoja tradicija 
švenčių proga visiems susitikti 
jaukioje aplinkoje ir pasidžiaug-
ti buvimu kartu. Kur geriausia 
tai padaryti? Ko gero, – gamto-
je, šildantis garuojančiame ku-
bile, mėgaujantis tyliu Nemuno 
tekėjimu, ramiai šnekučiuojantis 
prie židinio, šildantis pirtelėje už 
miesto, kur galima pamiršti kas-
dienos rūpesčius, pajusti šven-
čių laukimą ir linksmai džiaugtis 
bendryste. 

Puiki vieta tokiai idilei – ša-
lia Druskininkų įsikūrusi „Miza-
rų sodyba“. Vos už pusantro ki-
lometro nuo „Snow arenos“, ant 
Nemuno kranto stovinti sodyba 
šiuo metu intensyviai ruošiasi 
priimti visus tuos, kurie planuoja 
čia švęsti Kalėdas, Naujuosius 
metus, kolektyvų kalėdinius va-
karėlius ar asmenines šventes.

Kaip pasakojo „Mizarų sody-
bos“ šeimininkė Jurgita Stepo-
navičiūtė, čia siūlomas visas 
spektras paslaugų – nuo sve-
čių apgyvendinimo, maitinimo 
iki pramogų organizavimo. 

„Sodyboje yra didelės erdvės, 
vienu metu čia gali nakvoti 72 
svečiai. Jiems siūlomi trys ats-
kiri nameliai, kuriuose yra mie-
gamieji, virtuvės, židiniai, jau-
kios erdvės užstalės šventėms“, 
– pasakojo J. Steponavičiūtė. 

Taip pat sodyboje yra ir atski-
ras pirties namas, kuriame sve-
čiams siūloma rusiška ir garinė 
pirtys. Šalia pirties – didžiulis 

kubilas, kuriame sėdint, galima 
mėgautis įspūdingais Nemuno 
vaizdais. 

„Gruodį ir sausį daugelis įstai-
gų, organizacijų rengia šven-
tinius vakarėlius. Pas mus – 
uždara teritorija, todėl mūsų 
sodyba yra tinkama vieta pajusti 
privatumą. Mes teikiame ir mai-
tinimo paslaugas, sodyboje yra 
moderniai įrengta virtuvė, ku-
rioje gaminamas labai gardus 
maistas. Žinoma, jei svečiai pa-
geidauja, jie maistu gali pasirū-
pinti ir patys. Kadangi mūsų so-
dyba yra šalia Druskininkų, tai 
pas mus galima atvykti ne tik 
savo automobiliais, bet ir taksi“, 
– pasakojo „Mizarų sodybos“ 
šeimininkė.

Pasitelkę verslo partnerius, so-
dybos šeimininkai gali pasiūlyti 
ir įvairių pramogų. „Mes galime 
pasirūpinti ir vakarėlio vedėjais, 
muzika, pramogine programa“, 
– pasakojo J. Steponavičiūtė. 

Kiek vienam žmogui galėtų 
kainuoti viešnagė „Mizarų sody-
boje“? Šeimininkės teigimu, na-
kvynės ir maisto kaina sodybo-
je kainuotų nuo 55 eurų vienam 
žmogui.

„Jei svečiai pageidautų dau-
giau paslaugų ir pramogų, kaina 
padidėtų, su kiekvienu užsako-
vu sąlygos derinamos individu-
aliai. Vienu metu sodyboje gali 
pramogauti trys svečių grupės, 
netrukdydamos viena kitai“, – 
kalbėjo sodybos šeimininkė. 

Jurgita sakė, jog gruodį ir sau-
sį dar yra laisvų vietų, todėl kvie-
čia druskininkiečius ir kitų regio-
nų žmones jaukiai praleisti laiką 
„Mizarų sodyboje“. 

Daugiau informacijos 
apie sodybą – svetainėje  
mizarai.lt, tel. 8 670 22226. 
Jei nusprendėte pasinau-
doti „Mizarų sodybos“ pas-
laugomis, rašykite el. p.  
uzsakymai@mizarai.lt

„Mizarų sodyba“ jau dengia stalus ir kuria pirtis 
pramogauti atvyksiantiems svečiams`

Užsakymo Nr. MDR-383-01
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Įvairių gabaritų krovinių 
pervežimas Druskininkuose 
ir visoje Lietuvoje. Pavojingų 
medžių pjovimas-genėjimas. 

Automobilių supirkimas. 
Tel. +37062875156

Perka  sodybą su 
žeme, gali būti 

miške ar vaizdingoje 
vietoje prie ežero ar 
upės, pageidautina 

vienkiemis, su daugiau 
žemės.  

Siūlyti tel. 8 611 01110

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

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873 www.juozomalkos.lt

Kvalifikuoti statybininkai 
remontuoja namus, butus.  

Visa vidaus ir išorės apdaila, 
darome terasas. Tel. 8 648 06724

AKCIJA -25 %

Akcija galioja iki gruodžio 31 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

42 €
Moters ir vyro

sveikatos 
ištyrimas

Kainos nuo

56 €

Pasakyk – taip 
gerai savijautai!

Atlikite moters arba vyro sveikatos ištyrimą

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12

DRUSKININKAI

EUROPA ROYALE DRUSKININKAI VIEŠBUTYJE
Vilniaus alėja 7, Druskininkai

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

 
   
     

 

BOULINGAS
DRUSKININKUOSE

GERIAUSIA PRAMOGA VAIKŲ
GIMTADIENIAMS, ŠEIMOS AR DRAUGŲ

ŠVENTĖMS, PRIVATŪS VAKARAI www.dscentras.lt
paspaudus PPT

NAUJIENA!
Užsiregistruoti į 

Druskininkų švietimo centro
pedagoginę psichologinę tarnybą 

galima jau ir INTERNETU: 

Druskininkų švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba
        M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai      Tel. (8 313) 51455
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RENGINIAI

Gruodžio 10 d. 11-18 val. Kalėdinė dovanų ir kūrybos mugė – rankų darbo gaminiai, edukacijos! 
Daugiau informacijos www.acmenukalve.lt

Gruodžio 10 d. 12 val. aromaterapijos mokymai-dirbtuvės „Aromatinių augalų įtaka žmogui ir vi-
sai gyvajai gamtai“, kišeninio aromaterapinio inhaliatoriaus gamyba. Daugiau informacijos – www.
acmenukalve.lt

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

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

Gruodžio 9 d. 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

Gruodžio 12 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Janinos Klimienės darbų parodos 
„Prisilieskim prie Kalėdų paslapties“ pristatymas

Gruodžio 14 d. 15 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – Adventinė vakaronė „Kalėdų be-
laukiant“. Koncertuos „Bočių“ mišrus ansamblis ir tautinių šokių ratelis, veiks „Kraitės“ darbų paroda

Gruodžio 15 d. 16 val. Poetinio žodžio vainikas „Vardą Lietuvos nešiokime širdy“, skirtas tautotyrininkų 
kūrėjų atminimui. Organizatorius - Tėviškės pažinimo  draugijos skyrius, Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13)

Gruodžio 16 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – poezijos vakaras „(IŠ)pažinimai“ 
, skirtas atskleisti ir kurti poetinį dialogą tarp lietuviškos vyriškosios ir moteriškosios poezijos. Poeziją 
skaito aktorė Vesta Šumilovaitė, dainas atliks ir poeziją skaitys aktorius Justas Tertelis. Organizatorius 
– PMMA ,,Branduma“

PARODOS
Iki gruodžio 23 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks fotomeninko Ramūno 
Danisevičiaus fotografijų paroda „Muzika – mano gyvenimas“

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

Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia Vilmos Vasiliauskaitės tapybos 
paroda „Bus visko... ir ne tik...“

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

Gruodžio mėnesį Viečiūnų bendruomenės centre veikia Vytauto Daraškevičiaus foto paroda iš 
ansamblio „Žemyna“ veiklos

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

Gruodžio 8 d. 18 val. 18.20 val. Druskininkų SC vyks Lietuvos MKL jaunimo U19 vaikinų (gim. 2004 
m.) krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Kauno KM „Žalgiris“

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

TURNYRAS T. MOCEVIČIUI ATMINTI:
Gruodžio 10 d. 12 val. – Techpro – DSC, 13.30 val. Alėjos Ąžuolas – Klastūnynas

Gruodžio 11 d. 12 val. – Varžybos dėl 3 vietos. 13.30 val. – Finalines varžybos dėl 1 vietos.

Gruodžio 14 d. 15.20 val. Druskininkų SC vyks Lietuvos jaunučių MKL U15 vaikinų (gim. 2008 m.) 
krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Nacionalinė KA II.

Gruodžio 15 d. 16.30 val. Druskininkų SC vyks Lietuvos MKL jaunių U17 vaikinų (gim. 2006 m.) 
krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Marijampolės SC

Užuojautos

Mes visi šioje Žemėje – tik laikini keleiviai. 
Dažnai pamirštame, kad buvimas čia –  

trumpa Visatos akimirka. 
Nežinome, kada užges mūsų dvasios žvakelė, 

kur padėsime paskutinį tašką...

Mirus Petrui Korotiejui, nuoširdžiai užjaučiame 
Laimą Aleknavičiūtę.

DNSB „Merkurijus”  gyventojai

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Į Amžinybę išėjus gyvenimo draugui  
Petrui Korotiejui, nuoširdžiai užjaučiame  

Laimą Aleknavičiūtę.
Jei dar įmanoma tave paguosti, žinok,  

kad širdys mūsų gedi su Tavim.

Buvusios parduotuvės „Gulbė“ kolegės

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...

Tik tenai pailsusios krūtinės
po visų kelionių atsigaus. (B. Brazdžionis)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame Jurgą 

Stankevičienę, jos šeimą ir artimuosius.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos  
Druskininkų filialo nariai

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“!
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SENOS, GEROS DAINOS, GYVA MUZIKA!
Programa + šalti užkandžiai + karštas šventinis patiekalas + desertas + pasirinktas gėrimas 

Kaina asmeniui – 120 Eur

Restorane: „Vitaminas B12“, M. K. Čiurlionio 97, Druskininkuose
Būtina rezervacija tel. 8 670 22226 arba +370 602 22250

Linksmiausias ir skaniausias Naujųjų metų vakarėlis Druskininkuose vyks 
restorane „VITAMINAS B12“!

Nuoširdi bendrystė mus 
padaro stipresniais

Dalia Gaidytė-Dulkienė

Snieguotais takeliais rin-
komės paminėti Pasaulinę 
neįgaliųjų dieną. Druskinin-
kų savivaldybėje nėra už-
mirštų – mes visi jaučiame 
nuoširdų rūpestį, atjautą ir 
paramą. 

Pasaulinei neįgaliųjų dienai 
skirtame susitikime kalbėjusių 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
ko Raimundo Tenenio, Sociali-
nės paramos skyriaus vedėjos 
pavaduotojos Bronės Petrikie-
nės žodžiai, rodos, išsklaidė 
rūpesčius, tirpdė liūdesį, su-
teikė dvasios stiprybės, pa-
lengvino lemties uždėtą naštą, 
suteikė mintims erdvės ir spar-
nus. 

Ačiū už nuoširdžius linkė-
jimus, gražią, šiltą bendrys-

tę. Prie bendrystės stalo daug 
skanesnis buvo ir Druskininkų 
savivaldybės padovanotas ša-
kotis, šviesesnės mintys, gy-
vesni pokalbiai. 

Už nuolatinį rūpestį dėkoja-
me Druskininkų savivaldybei, 
už skanėstus – konditerijos 
cecho savininkei Romai Pan-
kevičienei ir UAB „Oetiker Lie-
tuva“. Už gerą nuotaiką dėko-
jame ansambliui „Rasa“ ir jo 
vadovui Algimantui Padegi-
mui. 

Neįgaliųjų draugijos nariai 
padovanojo atminimo dova-
nėles socialinės paramos sky-
riaus vedėjos pavaduotojai B. 
Petrikienei ir sutrikusio intelek-
to draugijos „Viltis“ pirmininkei 
Loretai Sadauskienei. Graži, 
nuoširdi bendrystė mus daro 
stipresniais. 

Pasaulinei neįgaliųjų dienai skirtame susitikime netrūko nuoširdaus bendravimo ir 
šviesių minčių / Dalios Gaidytės-Dulkienės nuotrauka
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„Saulės“ futbolininkės – 

zoninių varžybų nugalėtojos

Daugkartinės sauskelnės: kūdikių tėvai 
vardija privalumus ir trūkumus 

Alytuje vykusiose Lietuvos 
moksleivių futbolo žaidynėse 
puikiai pasirodė „Saulės“ pa-
grindinės mokyklos futbolinin-
kės (gim. 2010 m. ir jaunesnės), 
vadovaujamos mokytojo-me-
todininko Vytauto Kapčiaus.

Rezultatu 3:1 nugalėjusios pa-
jėgią Alytaus šv. Benedikto gim-
nazijos komandą, Varėnos „Ryto“ 

progimnazijos sportininkes – 4:3, 
Alytaus rajono komandą – 3:0, 
druskininkietės iškovojo 1-ąją 
vietą. „Saulės“ pagrindinės moky-
klos futbolininkės pateko į Lietu-
vos geriausių mokyklų dvyliktuką. 

Linkime sėkmės futbolininkėms 
tarpzoninėse varžybose.

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos informacija

Kiek sauskelnių sunaudoja-
ma, auginant kūdikį? Daug. O 
auginant daugiau nei vieną kū-
dikį? Kalnai! Kiek jų sumažėja, 
pradėjus naudoti daugkartines 
sauskelnes? „Per pusę – tai 
tikrai“, – nedvejodama sako 
Agnė Lastauskienė, dešimties 
mėnesių dvynukų Beno ir Luko 
mama. 

Pastebimai pasikeitęs atliekų 
kiekis – anaiptol ne vienintelis 
daugkartinių sauskelnių naudoji-
mo privalumas, kurį spėjo paste-
bėti alytiškių Lastauskų šeima, 
neseniai prisijungusi prie Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo įgyven-
dinamo eksperimento. 

„Projekte norime dalyvauti dėl 
tos pačios priežasties, kaip ir visi, 
– didelio kiekio atliekų. Kadangi 
auginame dvynukus, atliekų su-
sidaro tikrai labai daug – kasdien 
po „nemenką“ maišelį. Norime 
sumažinti taršą plastiku ir atliekų 
kiekį namuose“, – savo motyvus 
trumpai išdėstė moteris. 

Jos mažyliams buvo įteiktas 25 
daugkartinio naudojimo sauskel-
nių komplektas, ir jau po kelių pir-
mųjų dienų šeima pastebėjo po-
kyčius. 

Dvynukus auginanti alytiškė 
vienkartinių sauskelnių visai ne-
atsisakė, tačiau dabar jų sunau-
doja perpus mažiau. 

Sumažėjusiu iš sauskelnių susi-
darančiu atliekų kiekiu džiaugia-

si ir kitos eksperimente dalyvau-
jančios šeimos. „Nebereikia nešti 
maišais atliekų į konteinerį, ma-
žiau ir šiukšlių maišų reikia“, – pa-
stebėjo druskininkietė Agnė Vai-
nienė, šešių mėnesių Motiejaus 
ir pustrečių metų Tautvilo mama.  

Bet tai anaiptol ne vienintelis 
daugkartinių sauskelnių naudoji-
mo privalumas. Vyresniajam Tau-
tvilui sauskelnių jau nebereikia – 
daugkartinių naudojimas padėjo 
greičiau jų atsisakyti. 

„Mažajam nebeberia odos 
sauskelnių zonoje – nuo vienkar-
tinių ji alergizuodavosi. Akivaiz-
di finansinė nauda: per dieną ma-
žajam sunaudodavome apie 8-10 
vienetų vienkartinių sauskelnių. 
Šiuo metu per parą tereikia 2 vie-
netų vienkartinių – jas dedame 
tik dienos ir nakties miegui. Tad 
mėnesiui išeina apie 60 vienetų“, 
– daugkartinių sauskelnių nau-
dojimo privalumus vardijo A. Vai-
nienė. 

Teigiamu jų poveikiu kūdikių 
sveikatai ir ekonomine nauda ne-
abejoja dvynukų Teodoro Emilio 
ir Kasparo Eriko iš Druskininkų 
mama Eglė Raukienė, besidžiau-
gianti, kad jų šeimos dalyvavimas 
daugkartinių sauskelnių naudoji-
mo eksperimente sulaukia nema-
žai aplinkinių dėmesio, o tai suda-
ro galimybes skleisti informaciją 
bei dalintis patirtimi. 

Eglė, kaip ir kitų mažylių ma-

mos, vienkartines sauskelnes 
naudoja tik kaip atsarginį variantą 
tam atvejui, jei daugkartinės ne-
spėtų išdžiūti ar ilgesniam kūdikių 
miegui. 

Daugkartines sauskelnes nau-
dojantys tėvai pripažįsta, kad jas 
reikia dažniau keisti ir užtrunka 
laiko, kol išdžiūsta. Tačiau jie pa-
tikina, kad daugkartinių sauskel-
nių naudojimas turi daug daugiau 
pliusų nei minusų. 

„Laiku nepakeitus daugkartinių 
sauskelnių, jos praleidžia drėgmę 
ir vaikas sušlampa. Išeitis – daž-
niau keisti daugkartines sauskel-
nes. Būna, kad po tuštinimosi ant 
baltų įdėklų lieka dėmelių. Išeitis 
– ūkiškas muilas, praskalbti ran-
komis ir vėliau skalbimo mašina. 
Kai orai prasti, sunkokai džiūsta 
balkone. Išeitis – džiovinti ant ra-
diatoriaus, džiovyklėje, ant gyva-
tuko ar pastatomos džiovyklės“, 
– ne tik daugkartinių sauskelnių 
naudojimo problemas, bet ir jų 
sprendimo būdus vardijo A. Vai-
nienė.

Po pirmojo daugkartinių saus-
kelnių naudojimo mėnesio nė vie-
na šeima savo pasirinkimu ne-
nusivylė ir nesigaili dėl savo 
sprendimo dalyvauti eksperimen-
te. 

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras daugkartinių sauskel-
nių naudojimo eksperimentą vyk-
do, norėdamas mažinti regione 
susidarančių mišrių komunalinių 
atliekų kiekį. Perdirbimui netinka-
mos vienkartinės sauskelnės su-
daro didžiulę dalį šių atliekų kie-
kio, o sąvartyne šalinamų atliekų 
mažinimas yra vienas svarbiausių 
žingsnių tvarios aplinkos link. 

Daugkartinių sauskelnių naudo-
jimo eksperimentas – tęstinis pro-
jektas. Norintys jame dalyvau-
ti kūdikius auginantys tėvai dar 
gali teikti savo prašymus. Eks-
perimento nuostatai skelbiami 
ARATC svetainėje https://www.
aratc.lt/naujienos/eksperimentas-
su-sauskelnemis-daugkartines-
kvieciame-isbandyti-nemokamai/

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos futbolininkės pateko į Lietuvos geriausių mokyklų dvy-
liktuką / „Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Tegul širdžių nepaliečia senatvė! 
VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namų gyventojai ir 
darbuotojai sveikina „Bočių“ bendruomenės vadovę Zitą 
Joaną Jančiauskienę su 2022 metų senjorės titulu. Mes 
džiaugiamės, kad ši darbšti ir sumani vadovė nepamiršta 
ir mūsų namų. Šiais metais su įdomia programa mus 
aplankė jau tris kartus. Stebėjome linijinių šokių 
pasirodymą, klausėmės skambių dainų, žymių poetų 
A. Baranausko, S. Nėries, A. Mickevičiaus eilių. O kai 
atvyko visas pulkas dainininkų, šokėjų, poezijos skaitovų, 
kai pasigirdo akordeono garsai, pačios kojos kilnojosi. 
Norėjosi dainininkams pritarti, nes pati vadovė uždegė 
mus pajudėti, prisiminti jaunystės laikus, neužmiršti tų 
dainų, kurias dainuodavome.

Nuoširdžiai dėkojame „Bočių“ kolektyvo nariams, vadovei 
Zitai Joanai Jančiauskienei ir muzikantui Gintarui Černiauskui.

Linkime bendrijai sveikatos, įdomių idėjų. Gražių, saulėtų 
ateinančių Šv. Kalėdų, geros sveikatos, kad niekam 
nesustreikuotų širdis, neužkimtų balsai, kad rankų pirštai 
vėl virkdytų akordeoną. Laukiame Jūsų!

Ačiū Jums! 

PADĖKA

Daugkartines sauskelnes naudojančios šeimos džiaugiasi savo pasirinkimu – daug-
kartinių sauskelnių naudotojai Benas ir Lukas / Agnės Lastauskienės nuotrauka 

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“!
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Greitai ir kokybiškai atliekame vidaus apdailos 
darbus bei lauko trinkelių klojimą.  

Tel. +37067561306

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
Automobilių supirkimas geromis kainomis!

Superkame:
• važiuojančius, nevažiuojančius automobilius;
• su defektais, daužtus, ilgai stovėjusius;
• gali būti surūdiję, be techninės apžiūros;
• domina motociklai;
• automobilio priekabos su dokumentais.

Dokumentus sutvarkome  vietoje, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 633 47720

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

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

Parduodamos lovos su dvigubu spyruoklių bloku.  
Išmatavimai – 90 x 200 cm. Tel. 8 623 39998

Visi darbai iš medžio. Stoginės, 
pavėsinės, terasos, vidaus 

konstrukcijos bei pertvaros. 
Medinė apdaila, lauko ir vidaus 
dailylentės. Tel. +37062875156

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime  
pristatyti į vietą.  

Tel. +370 687 93693

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:

PADĖKA MEDIKAMS
Mūsų vyrui, tėveliui ir seneliui Antanui Čerebiejui būnant 
Druskininkų PSPC medicininės slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyriuje ir ten patyrus traumą, labai operatyviai, 
nuoširdžiai ir profesionaliai pagalbą suteikė Druskininkų 
ligoninės Chirurgijos skyriaus gydytojas Nerijus Varnas ir 
Vidaus ligų skyriaus gydytoja Edita Ceizerytė bei visas šių 

skyrių personalas. Dėkojame Jums už atsidavimą savo 
profesijai ir meilę Žmogui! 

Žmona Bronė, dukra Asta, anūkai Gytis ir Gitana

Užsisakyk kardiologinių 
paslaugų paketą tik už 180 eurų!

Ištyrimas – vieno apsilankymo 
metu!

Paketą sudaro:
• Širdies echoskopija

• Kaklo kraujagyslių echoskopija
• Elektrokardiograma

• Veloergometrija (dozuoto fizinio krūvio mėginys)
• Kardiologo konsultacija

Pensinio amžiaus žmonėms papildomai nemokamai 
į paketą įeina Kraujagyslių standumo (elastingumo) 

tyrimas ir kulkšnies-žasto indekso nustatymas

Registracija: +370 623 49997  
Sveikatos g. 30B, Druskininkai
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Asmeniniai skelbimai
Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

Ieškomas pirkti dide-
lis sklypas ūkininkavimui 
ir garažas Baltašiškėje.  
Tel. +37062875156

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

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Neravų g., turint teisę 
į šildymo kompensaciją, ga-
lima deklaruoti gyvenamąją 
vietą.  Tel. 8 632 30475

Išnuomotų gyvenamąjį plotą 
moteriai be žalingų įpročių už 
nedidelę pagalbą namuose. 
Tel. 8 682 50770

Išnuomojamas 2 kam-
barių butas Vytauto g.  
Tel. 8 645 49074

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 išnuomo-
jamas 2 kambarių butas, 
esantis M.K. Čiurlionio g. 72, 
su baldais  ir buitine techni-
ka. Kaina – 300 Eur/mėn. 
ir komunaliniai mokesčiai.  
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

Išnuomoja garažą su rūsiu, 
esantį Ligoninės g., prie kati-
linės. Tel. 8 676 44993

Nuomojamas garažas Ratny-
čioje.  Kaina – 50 Eur/mėn. 
Tel.  8 696 41137 

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

Išnuomojamas 2 kamba-
rių butas antrame aukš-
te, M. K. Čiurlionio g. 76.  
Tel. 8 682 16754

Išsinuomotų

2 asmenų šeima išsinuomo-
tų 3 kambarių butą ilgalaikei 
nuomai. Tel +370 627 88 047

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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

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

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

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

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

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 
33 arų žemės sklypu Vie-
čiūnuose, Paparčio 10-ojo-
je g. Kaina – 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 kambarį (18 kv. m), 
trijų kambarių bute Vilniuje į 1 
kambario butą Druskininkuo-
se. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 671 31466

Keičia 3 kambarių butą (67 
kv. m), 4 aukšte iš 5 į 2 kam-
barių butą, 1-2 aukšte ar de-
vynių aukštų name iki 5 aukš-
to. Tel. 8 607 74645

Perka nekilnojamą turtą

Ieško pirkti sklypo namo 
statybai Druskininkuo-
se arba šalia Druskininkų.  
Tel. 8 683 94740

Perka  sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje 
vietoje prie ežero ar upės, 
pageidautina vienkiemis, su 
daugiau žemės. Siūlyti tel.  
8 611 01110

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

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

Parduoda alksnines, berži-
nes, pušines kapotas mal-
kas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

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

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

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

Parduodamos žieminės pa-
dangos – 245/65R 17. Tel.  
8 682 16754

Parduoda įvairius 
daiktus

Kreivuolių pavėsinė, mal-
kinės sandėliukas, lauko 
medinis WC, baldų kam-
pas su miegamojo dalimi, 
telefonas „Samsung J4“.  
Tel. 8 656 38881

Parduodamos lovos su dvi-
gubu spyruoklių bloku. Iš-
matavimai – 90 x 200 cm.  
Tel. 8 623 39998

Parduodamas antikvarinis 
radijas. Tel. 8 626 38360

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

Dvi viengulės lovos, dvi 
patalynės dėžės, televizo-
rius „Flatron LG“, televizo-
riaus staliukas, vidaus durų 
varčios. Viskas po 20 Eur.  
Tel. 8 614 25681

Pigiai parduodami: moteriš-
kas dviratis – 7 pavarų, spor-
tinis vyriškas dviratis – 21 
pavaros, kalnų dviratis – 21 
pavaros, du mergaitiški dvi-
račiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdu-
tė iki 3 m., žurnalinis staliu-
kas, pakabinami šviestuvai, 
sulankstoma lovelė, televi-

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

zorius „Philips“ su priedėliu, 
mažas šaldytuvas, sulčias-
paudė, ilgi ir trumpi kailiniai.  
Tel. 8 630 87652

Virtuvės baldai su buitine 
technika iš Vokietijos, balkiai 
– 15 x 15 cm skersmens ir 6 
m ilgio, 3 x 10 cm pločio ir 6 
m ilgio frezuotos lentos. Tel. 
8 680 23134 ir 8 694 24955

Perka įvairius daiktus

Pirktų ne jaunesnį kaip 
3 metų alaviją (alijošių).  
Tel. 8 618 67244

Perka pripučiamą valtį.  
Tel. 8 610 00981

Pamesta

Kalėdinių eglučių parke, prie 
„Vido malūno“ eglutės, palik-
tas akumuliatorinis suktuvas 
„Makita“ su dideliu grąžtu. 
Gal kas radote? Atsilyginsi-
me. Tel. 8 612 60862

Pamestas išmanusis laikro-
dukas-telefonas „Gudrutis“ 
prie muzikos mokyklos arba 
Vytauto g. Tel. 8 686 59315

Reikalinga

Reikalingas skolų išieškoto-
jas. Tel. 8 626 79757

Ieško darbo

Moteris ieško slaugės darbo. 
Gali slaugyti senelius pilną 
darbo dieną, visapusiška 
priežiūra. 3 metų darbo patir-
tis. Tel. 8 622 29242

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

Atsakingas vyras ieško sta-
tybininko arba apdailininko 
darbo. Tel. 8 627 02119

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

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

Laima Selvestravičienė

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

ir kiti remonto darbai. Tel. 8 606 43448

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

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

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

informaciją galima, tik gavus „Mano 
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

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“!


