
Buvo laikai, kai tik per didžią-
sias metų šventes ant stalo 
atsirasdavo skaniausi patie-
kalai, nes nieko nebūdavo. Da-
bar daugelis juokauja, kad Ka-
lėdos tęsiasi visus metus... Ir 
kartais žmonės net nepajau-
čia tos šventės išskirtinumo. 
Ką daryti, kad žmonės prie Kū-
čių ar šv.Kalėdų stalo dažniau 
susimastytų apie tų švenčių 
prasmę? 

Kadangi šv. Kalėdos yra 
krikščioniška šventė, tai visi 
prasminiai jos vektoriai suei-
na į bažnyčią. Todėl, artėjant 
svarbiausioms metų šven-
tėms, kalbiname Druskinin-
kų savivaldybės parapijų kle-
bonus, kuriems šiuo metu yra 
pats darbymetis. 

Kokios šios šv. Kalėdos pasi-
keitusiame pasaulio įvykių kon-
tekste, komercinė ir dvasinė šv. 
Kalėdų pusė, kas turėtų būti svar-
biausia, pasitinkant šv. Kalėdas? 
Kokie metai buvo mūsų savival-
dybės parapijoms? Į šiuos ir kitus 
klausimus švenčių proga papra-
šėme atsakyti mūsų krašte tar-
naujančius klebonus. 

Druskininkų Švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės parapijos kle-
bonas Vaidas Vaišvilas norėtų, 
kad Dievas mums visiems duotų 
paprastumo pajautimą – juk ir kū-
dikėlis Jėzus atėjo paprastume. 
Su klebonu kalbamės apie artė-
jančių švenčių kontekstą, pras-
mę, viltį, apie tai, kokie praėję me-
tai buvo parapijai ir jos žmonėms. 

– Kokios šiemet bus šv. Kalė-
dos? Juk visai netoli, Ukraino-
je, vyksta karas...

– Ir šiemet šv. Kalėdos bus 
įprastos. Tiesa, daugeliui žmo-
nių jos bus pažymėtos nerimu 
dėl karo, politinės įtampos ir ne-
žinios, kaip bus toliau. Ir dar su 
po pandemijos nepraėjusiu nuo-
vargiu. Jeigu prieš kokius 7-erius 
ar 8-erius metus mes žiūrėjome 
į gyvenimą su džiugia perspek-
tyva, matydami, kaip viskas pro-
gresuoja ir eina geryn, tai dabar 
suprantame, kad viskas yra su di-
deliu klaustuku... 

– Bet viltis juk vis tiek visada 
lieka? 

– Viskas priklauso nuo mūsų 
pačių. Man atrodo, kad mūsų nie-
kas niekada nepadarys laimin-
gais, jei patys to nenorėsime. 
Pradėdami kiekvieną dieną, turi-
me savęs paklausti – ar aš ją no-
riu pradėti nuo nervinimosi, įtam-
pos, ar geriau visas tas slogias 
emocijas palikti nuošaly? Terei-
kia tinkamai pasirinkti. Sugadinti 
dieną sau ir kitiems yra labai len-
gva. Galima leisti ir kitiems tau ją 
sugadinti. Bet gyvenimą padary-
ti šviesesnį ir ramesnį, gali tik tu 
pats. Ir koks bus tavo šv. Kalėdų 
laikotarpis, priklauso tik nuo ta-
vęs. 

Kai girdžiu, kad dabar yra „suko-
mercintas“ Kalėdų laukimo metas 
ir pati šventė, negaliu su tuo su-
tikti. Man asmeniškai taip neatro-
do. Kai pagalvoju – kas kitas, jei 

ne tie verslininkai, kuriuos mes la-
bai dažnai barame, ir sukuria tą 
šventinę, krikščionišką atmosfe-
rą labiausiai mūsų lankomose er-
dvėse? Ir prastas tas verslininkas, 
kuris tokiu laikotarpiu nepasinau-
doja. Juk tos gražios dekoracijos, 
šviesa šiuo tamsiu metų laiku dar 
ir padeda sukurti gerą šventinę 
nuotaiką, suteikia vilties.

Beje, o ką siūlo tie kritikai, kurie 
nemoka tuo pasidžiaugti ir prie-
kaištauja, kad kažkas neva iš jų 
atima Adventą ir Kalėdas? Kaip 
jie įsivaizduoja visą šitą laikotar-
pį? Viską uždangstyti – televizo-
rius, radijus, vitrinas, parduotuves 
– ir sėdėti tamsoje bei tyloje?

Mes dabar galime valgyti, ką 
tik norime. Ir tikrai dabar maiti-
namės tikrai kitaip, nei kokiais 
1970-aisiais ar 1980-aisiais. 
Bet visiems širdy yra išlikęs tos 
šventės ilgesys. Nesvarbu, kad 
žmonės yra visko ragavę ir vis-
ko matę, kad jokiais patiekalais 
jų nebenustebinsi, bet šventės 
esmė yra artimiausių žmonių su-
sėdimas prie bendro stalo. 

To nebūna šiokiadieniais, kai 
žmonės daug dirba, visi yra užim-
ti ir neturi galimybių kartu paval-
gyti. O Kūčios ir Kalėdos visus 
suburia prie stalo. Ypatingi tada 
būna ir iš kartos į kartą perduoda-
mi šeimos valgiai, tik tądien val-
gomi patiekalai. Tai labai gražu. 
Tai – artimųjų, širdžių šventė.

– Kokie Jums ir parapijai 
buvo šitie metai?

– Besibaigiantys metai Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 
parapijai ir bažnyčiai buvo labai 
darbingi. Esame jau antrame baž-
nyčios tvarkymo, remonto etape. 
Atliekami bažnyčios vidaus da-
žymo darbai, keičiami suolai. Kol 
neturėsime akmens, bandysime 
pakeisti grindų dangą, kad ji būtų 
geresnės kokybės. Norisi, kad vi-
siems būtų malonu ateiti ir žinoti, 
kad atėjo į bažnyčią. 
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Ten, kur yra bendrystė tarp žmonių,  
kur yra paprastumas, ten yra Dievas

Kunigas V. Vaišvilas: „Visiems linkiu tokių šv. Kalėdų, kurios atneštų daugiau paprastumo, pasitikėjimo savimi ir tikėjimo kitais“ / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kitas laikraščio numeris 
išeis 2023 m. sausio 12 d.

Kartų draugystė 
– neįkainojama 

vertybė

Savivaldybės 
vadovai, 

nevyriausybinių 
organizacijų atstovai 

ir negalią turintys 
bendruomenės 
nariai prie pietų 
stalo pasidalijo 

planais ir ateinančių 
metų lūkesčiais

10 psl.

2 psl.

nukelta į 5 psl.
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Savivaldybės vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai 
ir negalią turintys bendruomenės nariai prie pietų stalo 

pasidalijo planais ir ateinančių metų lūkesčiais
Druskininkų savivaldybės va-

dovai, specialistai, kelios de-
šimtys nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovų ir negalią 
turintys druskininkiečiai tęsia 
prieš dešimtmetį pradėtą tra-
diciją prieš didžiąsias metų 
šventes susirinkti prie šven-
tinio pietų stalo ir pasidalinti 
besibaigiančių metų aktualijo-
mis, džiaugsmais bei ateinan-
čių metų lūkesčiais ir planais. 

Antradienį organizuotų pietų 
pradžioje Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinauskas 
pasidžiaugė gausia Druskininkų 
nevyriausybinių organizacijų ko-
manda bei geranoriška ir ben-
draujančia neįgaliųjų bendruo-
mene.

„Apie sunkius ir sudėtingus da-
lykus mes kalbėjomės atvirai, pa-
prastai, net su šypsena – esu dė-
kingas už jūsų požiūrį, optimizmą, 
už tai, kad kasmet ateinate ne su 
skundais ar pykčiais, o su idėjo-
mis, ką galime padaryti geriau. 
Šie bendri pietūs yra pirmieji po 
pandemijos, ir man labai smagu 
buvo pamatyti visų veidus, nuo-
širdžias šypsenas, išgirsti, ką kie-
kvienas galvoja apie Druskininkų 
ateities planus. Ačiū gabiesiems 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
auklėtiniams ir jų mokytojams – 
labai smagu, kad mūsų mieste 
yra tokio talentingo jaunimo. Ačiū 
visiems, kurie atėjote, dalijotės 
mintimis, diskutavote – bendra-
vimas ir bendradarbiavimas yra 
mūsų stiprybė ir varomoji jėga. 
Gražių, jaukių, šiltų švenčių jums 
ir jūsų artimiesiems“, – sakė R. 
Malinauskas.

Susirinkusiesiems meras pri-
statė įgyvendintus ir planuojamus 
projektus, prioritetines investici-
jų sritis, turizmo srities aktualijas.

Mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius pabrėžė, kad koky-
biškos, modernios, prieinamos ir 
gyventojų poreikius atliepiančios 
paslaugos bendruomenei – visa-
da yra savivaldybės prioritetas.

 
Druskininkuose – pagalbos 
gyventojams formų gausa

Pastaruosius du dešimtmečius 
Druskininkuose buvo tikslingai 
vystomos nestacionarios sociali-
nės paslaugos, modernizuojama 
esama ir kuriama nauja socialinių 
paslaugų infrastruktūra. Šiandien 
Druskininkuose yra daugiau kaip 
30 įvairių pagalbos formų gyven-
tojams.

Naujausios iš jų – Neįgalių-
jų dienos centras, kuriame įvai-
raus amžiaus neįgalieji gali pra-
leisti savo dieną, o jų artimieji 
atsikvėpti nuo sudėtingos kas-
dieninės šeimos nario priežiū-
ros. Paslaugas dienos centre 
gali gauti ir mūsų miesto svečiai. 
Savivaldybėje pastatyti ir apgy-
vendinti treji savarankiško gyve-
nimo namai, juose gyvena dau-
giau kaip 70 gyventojų. Įrengtas 
vaiko laikinos priežiūros kamba-
rys, kuriame gali laikinai apsigy-
venti mama, tėtis ar globėjas su 
vaiku kriziniu atveju (pvz., smur-
to artimoje aplinkoje atveju). So-
cialinių paslaugų centras teikia 
nuotolines socialines paslaugas 
senjorams. Išdalijus planšetinius 
kompiuterius su instaliuota speci-
alia programa, pagalbą teikiantis 

darbuotojas susisiekia su vieni-
šais, atokiau gyvenančiais sen-
jorais, bendrauja, domisi jų savi-
jauta, primena, kad reikia išgerti 
vaistų ir panašiai. 

Renginio metu pristatyti 2023 
metų planai. Jau vykdomi vai-
kų dienos centro ir senjorų die-
nos centro Viečiūnuose projekta-
vimo darbai, laukiama žmonėms 
su negalia skirto naujo specia-
laus automobilio, vyksta gyven-
tojų prašymų dėl administracinių 
paslaugų skaitmenizavimo pro-
cesas (gyventojai galės teikti pra-
šymą planšetiniame kompiutery-
je), nuo metų pradžios Socialinių 
paslaugų centras pradės teik-
ti palydimąją paslaugą jaunuo-
liams, kurie augo socialinę riziką 
patiriančiose šeimose, globos na-
muose, ir taip pat pradės dirbti su 
asmenimis ir šeimomis, kurie lau-
kia socialinio būsto arba gyvena 
jame.

Nevyriausybinės organiza-
cijos – svarbus savivaldybės 
partneris

Druskininkų savivaldybėje vei-
kia 72 aktyvios įvairių sričių ne-
vyriausybinės organizacijos: 12 
socialinėje, 13 sporto srityje, 14 
kultūros, 8 švietimo, 2 sveikatos, 
7 verslo, labdaros ir 16 bendruo-
menių ir kitose srityse.

Druskininkų savivaldybė NVO 
laiko lygiaverčiais partneriais, to-
dėl siekiama bendradarbiauti su 
NVO, jas finansuojant, suteikiant 
ir padedant išlaikyti patalpas, 
konsultuojant ir motyvuojant, taip 
jas stiprinant ir, be abejo, perduo-
dant viešąsias paslaugas.

Vaikų dienos priežiūros paslau-
gos – pavyzdys, ką gali nuveikti 
jėgas suvienijusios savivaldybė ir 
NVO. Tokių dienos centrų Drus-
kininkų savivaldybėje – net šeši, 
visi jie perduoti arba įsteigti nevy-
riausybinių organizacijų.

Šiuo metu vaikų dienos centrus 
lanko 156 vaikai, 18 iš jų turi ne-
galią. Tam skirta 226 tūkst. Eur. Iš 
jų 116 tūkst. Eur – valstybės biu-
džeto lėšos, dar beveik tokią pa-
čią sumą – 109 tūkst. Eur – skiria 
Druskininkų savivaldybė.

Druskininkų savivaldybė yra vie-
na iš nedaugelio šalies savivaldy-
bių, kuri 1 vaiko išlaikymui skiria 
daugiausia lėšų (50 Eur sveikam 
vaikui ir 130 Eur vaikui su nega-
lia). Ji išlaiko ir 5-ių dienos cen-
trų patalpas.

Nuo 2021 m. rugsėjo savival-
dybės administracija viena iš pir-
mųjų Alytaus regione pradėjo or-
ganizuoti asmeninio asistento 
pagalbą neįgaliajam. Siekdama 

kuo daugiau viešųjų paslaugų 
perduoti nevyriausybiniam sek-
toriui, kaip asmeninės pagalbos 
teikėją, Savivaldybės administ-
racija atrinko Sutrikusio intelekto 
žmonių bendriją „Druskininkų vil-
tis“. Šiuo metu asmeninę pagalbą 
gauna 20 neįgaliųjų (daugiausia 
visame Alytaus regione), ją teikia 
4 asmeniniai asistentai.

Projektas „Druskininkai be 
ribų“ – galimybė dar labiau pri-
taikyti aplinką judėjimo nega-
lią turintiems žmonėms

Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Jurgita Rudienė pristatė gegu-
žės mėnesį Druskininkuose vy-
kusį projektą „Druskininkai – be 
ribų?“, kuriuo buvo siekiama įver-
tinti, kiek Druskininkai yra drau-
giški neįgaliesiems bei nustatyti 
tobulintinus kurorto aspektus tu-
ristų ir vietos gyventojų su nega-
lia atžvilgiu.

40 renginio dalyvių – neįgalieji ir 
juos lydintys asmenys – nemoka-
mai apsigyveno šešiose didžiau-
siose Druskininkų SPA ir poilsio 
įstaigose – Sveikatinimo ir poil-
sio centre „Aqua“, „Grand SPA 
Lietuva“, „Upoje“ bei sanatorijose 
„Draugystė“, „Eglė“ ir „Belorus“. 
Čia jie savo nuožiūra pasirinko 
ir išbandė jiems patraukliausias 
sveikatinimo paslaugas.

Išbandę SPA paslaugas, slidi-
nėjimo galimybes ir aplankę ku-
rorto centre esančius turistų 
pamėgtus objektus, projekto da-
lyviai iš Pasvalio rajono, Jonavos, 
Vilniaus, Marijampolės, Kauno, 
Alytaus, Kazlų Rūdos, Panevė-
žio, Palangos, Klaipėdos ir savi-
valdybės, ir verslo atstovams iš-
sakė savo įspūdžius, įvertino, kas 
kurorte jiems patiko ir ką būtų ga-
lima patobulinti.

J. Rudienė pažymėjo, kad ren-
ginys suteikė abipusę naudą. Da-
lyviams – tai buvo galimybė iš-
bandyti kurorto paslaugas, o 
Druskininkams – tiesiogiai įtrauk-
ti neįgaliuosius į sprendimų priė-
mimą, gerinant kurorto aplinką. 
Atsižvelgus į dalyvių pasiūlymus 
ir pastabas, buvo parengtos ir iš-
siųstos rekomendacijos verslui, 
ką kiekvienas galėtų patobulinti, 
kaip geriau pritaikyti aplinką ne-
galią turinčiam žmogui.

Renginio metu Nevyriausybinių 
organizacijų atstovai pasidžiau-
gė bendradarbiavimu su savival-
dybe .

Renginio svečiams gerą nuotai-
ką ir muzikinius kūrinius padova-
nojo Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos auklėtiniai.

Druskininkų savivaldybės vadovai, specialistai, kelios dešimtys nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovų ir negalią turintys druskininkiečiai pasidalijo besibaigiančių metų aktuali-
jomis, džiaugsmais bei ateinančių metų lūkesčiais ir planais / Dianos Sinkevičiūtės nuo-
traukos
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Susitikime su dvasininkais – parapijų aktualijos ir ateinančių metų planai

Viečiūnų bendruomenės centre – senovinių 
dzūkiškų daiktų ekspozicija 

Plikledis, sniego nuošliaužos nuo 
stogų ir varvekliai kelia rimtą 

grėsmę

Tęsdami tradicijas, prieš di-
džiąsias metų šventes Drus-
kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, mero 
pavaduotojas Linas Urmana-
vičius, savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė, administracijos 
direktorės pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė ir mero patarėjas 
Simonas Kazakevičius susiti-
ko su bendruomenės parapijų 
klebonais.

Gražių švenčių, gerų artėjančių 
metų ir prasmingų darbų Drus-
kininkų savivaldybės vadovams 
palinkėjo Druskininkų Švč. M. 
Marijos Škaplierinės parapijos 
klebonas Vaidas Vaišvilas, Drus-
kininkų Šv. apaštalo Baltramie-
jaus parapijos klebonas Algirdas 
Šimkus, Leipalingio Švč. M. Mari-

jos Ėmimo į dangų parapijos kle-
bonas Artūras Vaškevičius, Liš-
kiavos Švč. Trejybės parapijos 
klebonas Vidmantas Striokas.

Susitikimo metu aptarti besi-
baigiantys metai ir ateinančiųjų 
planai, parapijų aktualijos, gra-
žiausių metų švenčių reikšmė 
bendruomenės žmonėms.

„Džiaugiuosi matydamas, kad 
mūsų bažnyčių erdvėse aktyviai 
verda kultūrinis gyvenimas, vyks-
ta šventės, organizuojami kon-
certai – visa tai suburia ir suvie-
nija bendruomenę. Ačiū visiems, 
kurie prie to prisidedate. Ateinan-
čiais metais visų parapijų ben-
druomenėms linkiu sėkmės ir 
tarpusavio supratimo“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas.

Viečiūnų seniūnija bendruo-
menės centre sukūrė išskirti-
nę erdvę vietos gyventojų ini-
ciatyva surinktai senovinių 
daiktų ekspozicijai. Kad eks-
pozicija dar labiau išryškė-
tų, pasitelkta viečiūniškio me-
nininko Deivido Sinkevičiaus 

kūryba – Deividas 3D tapy-
bos metodu ant sienos nutapė 
medinius rąstus, langus, du-
ris, taip sukurdamas išskirtinę 
dzūkiškos pirkios erdvę.

Unikalių daiktų surinkimo isto-
rija mena 1995 m. Viečiūnų lop-
šelio – darželio „Linelis“ kolekty-

vas, siekdamas puoselėti dzūkų 
papročius, perduoti senąsias tra-
dicijas jaunajai kartai iš vietos gy-
ventojų surinko autentiškus seno-
vinius baldus ir daiktus.

Darželio patalpose darbuotojai 
buvo įrengę buities rakandų „Se-
klytėlę“, bet, didėjant vaikų skai-
čiui, „Seklytėlės“ patalpos buvo 
pritaikytos naujai darželio grupei. 
Tačiau žmonių noras išsaugoti 
palikimą neliko be atsako – uni-
kaliai ekspozicijai atrasta nauja 
erdvė Viečiūnų bendruomenės 
centre.

Visus, kurie nori pajusti seno-
vinės dzūkiškos pirkios dvasią, 
kviečiame užsukti į Viečiūnų ben-
druomenės centrą.

Už senovinių daiktų išsaugoji-
mą ir perdavimą viečiūniškiai yra 
dėkingi Aldonai Jarmalienei, Bi-
rutei Zubernienei, Lionei Alūzie-
nei, Domicelei Vaškelevičienei, 
Danguolei Kazakovienei, Stasei 
Kvaraciejienei, Monikai Lukaše-
vičienei, Danutei Naruckienei, už 
idėjos išpildymą – D. Sinkevičiui.

Šiuo metu Lietuvoje vyrau-
ja permainingi orai – kai nak-
timis šąla, o dienomis tempe-
ratūra priartėja prie nulio arba 
būna pliusinė, ant kelių ir šali-
gatvių formuojasi pavojingas 
plikledis, ant namų stogų kau-
piasi sniegas ir formuojasi var-
vekliai, kurie krisdami gali su-
žaloti žmones arba sugadinti 
jų turtą.

Siekdami išvengti nelaimin-
gų atsitikimų, įmonės, įstaigos, 

namų savininkai, daugiabučių 
namų administratoriai turi pasi-
rūpinti savo pastatais – prašo-
me saugiai, užtikrinant aplinkinių 
saugumą nudaužyti varveklius, 
pašalinti nuo pastatų stogų susi-
dariusias sniego sankaupas.

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija, atlikdama statinių 
naudojimo priežiūrą, kontroliuos, 
ar imamasi visų priemonių sau-
gumui užtikrinti – ar nuo šlaiti-
nių stogų šalinamas susikaupęs 
sniegas, ledas ir varvekliai bei, ar 
imamasi priemonių kelių ir takelių 
slidumui pašalinti.

Gyventojai atlydžio metu taip 
pat turėtų būti itin atidūs: prieš iš-
einant iš namų, patartina įvertin-
ti kelių ir takelių slidumą, nevaikš-
čioti arti aukštų pastatų, nestatyti 
prie jų bei apsnigtų medžių auto-
mobilių.

Tikimės, kad bendromis pastan-
gomis pavyks apsaugoti ben-
druomenės žmones nuo varve-
klių ir sniego sankaupų keliamo 
pavojaus.

Druskininkų savivaldybės vadovai tęsia tradiciją prieš didžiąsias metų šventes susitikti su bendruomenės parapijų klebonais / Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Viečiūnų bendruomenės centre galima apžiūrėti senovinių daiktų ekspoziciją / Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Ant namų stogų besikaupiantis sniegas 
ir besiformuojantys varvekliai krisdami gali 
sužaloti žmones arba sugadinti jų turtą / 
Asociatyvi nuotrauka

Mieli druskininkiečiai ir kurorto svečiai,

Gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos ir Naujieji metai – primena, kad tai ypatingas 

metas sustoti, pamatyti tuos, kurie yra šalia ir pasidžiaugti artimų žmonių bendryste. 

Išlydėdami senuosius metus, įsivertinkime, kiek daug jie mums davė: kokius darbus 

nuveikėme, kokias gyvenimo pamokas išmokome,  kokią patirtį ir išmintį įgijome.

Tegul šios šventės suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, tikėjimo ateitimi, padeda 

atrasti savyje jėgų ir gyvenimo džiaugsmo. 

Būkite sveiki, laimingi ir mylimi. 

Viltingų ir šviesių šv. Kalėdų bei sėkmingų Naujųjų metų! 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Mero patarėjas Simonas Kazakevičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė

Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė

Politinė reklama bus apmokėta iš politinio komiteto „Už Druskininkus“ rinkimų sąskaitos / Užsakymo Nr. MDR-PR-385-01 
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Šventos Kalėdos - tai didis kvietimas mums savo 
mintimis, žodžiais ir poelgiais skleisti šviesą, šilumą  

ir santarvę. Su Didžiąja Švente!
Pagarbiai
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus

Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP Druskininkų skyriaus PK sąskaitos.  
Užsakymo Nr. MDR-PR-385-03

Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-385-02

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė) pakartotinai viešina informaciją dėl Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos ministro 2022 m. lapkričio mėn. 17 d. įsakymu Nr. 3-510 patvirtinto 
plano „Telia tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų savivaldybėje (papildomas)“. Sklypų savininkai, 
kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško, su plano sprendiniais gali susipažinti Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-
ir-ar-schemos. Informuojame, kad turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatyme numatytų sąlygų įgyvendinimo, įskaitant, bet neapsiribojant  11 str., 13 str., 141 str., 

ir kita.  Jeigu turėtumėte klausimų dėl apsaugos zonų nustatymo, maloniai prašome apsilankyti 
Bendrovės interneto svetainės skiltyje https://www.telia.lt/apsaugos-zonos

Susirinkti prie Šv. Kalėdų stalo – vienas didžiausių 
 prigimtinės šeimos džiaugsmų!

Nors praėję metai buvo kupini iššūkių, nėra didesnio džiaugsmo, 
kad Druskininkų gyventojai sunkumus atlaikė vieningai.  

Kaip viena šeima. 

Gal todėl Druskininkuose gera ne tik jų gyventojams, bet ir 
tūkstančiams mūsų miestą kasmet aplankančių  

svečių iš viso pasaulio.

Gal todėl, kad remiamės į amžinąsias, nepajudinamas vertybes – 
tikėjimą, šeimą, tautinę tapatybę.

Gerai žinau tiek, kad tai yra priežastys, kodėl tarnauti 
druskininkiečiams man ir mano komandai yra svarbiausia užduotis.

Bendrumo džiaugsmo ir ramybės jūsų šeimoms!

Donatas Mizaras – kandidatas į Druskininkų savivaldybės merus 
kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos komanda

Mieli druskininkiečiai,

nuoširdžiai sveikinu artėjančių 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga. Tuo pačiu tai ir gera 
proga Jums padėkoti už tai, 
jog prieš dvejus metus manimi 
pasitikėjot ir palaikėt rinkimuose 
į Seimą. Nėra nieko brangiau, 
kaip pasitikėjimo mandatą 
gauti iš savo gimtojo krašto 
žmonių! Šiandien, jau būdama 
Seimo nare, pasižadu, kad 
Jūsų pasitikėjimo nenuvilsiu.

Dėkodama už bendrystę linkiu, kad šviesą, gėrį ir 
viltį dovanojančios gražiausios žiemos šventės į Jūsų 

namus atneštų ramybę ir šilumą, įžiebtų daugiau vilties, 
gerumo, mokėjimo džiaugtis svarbiausiais gyvenimo 
dalykais. Kad ateinantys Naujieji metai būtų dosnūs 

kilniais troškimais, prasmingais darbais ir  
nuoširdžiu bendravimu.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Nuoširdžiai, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė

Užsakymo Nr. MDR-385-LRS-01
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Kunigas A. Šimkus: „Kai manęs klausia, kas turėtų būti svarbiausia, pasitinkant šv. Ka-
lėdas, mano atsakymas labai aiškus ir konkretus – Jėzus Kristus“ / Mariaus Dovidaus-
ko nuotrauka

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

Artūras Vaškevičius, Leipa-
lingio švč.Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčios kle-
bonas: 

„Taip, šie metai Žemės žmo-
nėms buvo sudėtingi. Bet mes, 
kaip bažnyčia, nepolitikuojame, 
mes remiamės vyskupų laiš-
kais ir kviečiame melstis už tuos 
žmones, kurie yra kare, už viso 
pasaulio kenčiančiuosius.

Jei kalbėsime apie Kalėdų ko-
mercinę pusę, tai ši šventė yra 
gryna, o ja pasinaudoja tie, kas 
ką nors pardavinėja. Bažnyčio-
je dvasine prasme tikrai nėra tos 
komercijos. Nemažai žmonių 
per šventes eina į bažnyčią, ta-
čiau labai nemaža dalis turi pa-
tirties per šventes visiškai nelan-

kyti bažnyčios. Jiems yra tiesiog 
– Kalėdos, ir viskas, jie nesigi-
lina, kas iš tikro yra Kalėdų au-
torius. Kalėdos – katalikų baž-
nyčios Dievo Sūnaus gimimo 
minėjimas. Gal žmonės į tai neį-
sigilna? Prieš Kalėdas seka tam 
tikrų papročių laikymaisis – gruo-
džio 24, 25, 26 dienos, kas priim-
ta visame katalikiškame pasau-
lyje, kai dalijamasi dovanomis, 
išreiškiama padėka Dievui už at-
pirkimą, taip jaučiame bendrys-
tę su viso pasaulio krikščionimis. 

Kai manęs klausia, kas svar-
biausia, pasitinkant Kalėdas, tai 
galiu atsakyti, kad tai pasninkas 
iki Kalėdų, paskui pareiga daly-
vauti religinėse kulto apeigose, 
šv.Mišiose,  išpažinties ėjimas, 

susitaikymas su savo šeimos 
nariais, nes Kristus, kaip išgany-
tojas, atperka žmones iš nuodė-
mės. 

Kai metai eina į pabaigą, kie-
kvienas pagalvojame, kokie 
mums jie buvo. Manau, kad 
2022-ieji metai teka savo vaga, 
bažnyčiai buvo puikūs metai, 
nes nebuvo pandeminių iššūkių, 
gilių žaizdų, problematikos, žmo-
nės surado noro praktikuoti tikė-
jimą.

Šiemet pradėjau vadovauti Lei-
palingio parapijai. Pripažinsiu, 
kad parapijos pakeitimas nėra 
ypatingas įvykis, tokių įvykių yra 
ne kartą buvę – Dievui tarnau-
ju jau15 metų. Čia yra tarnystės 
dalykai, kurie yra labiau privatūs. 

Mes, kunigai, esame įpratę prie 
tokių iššūkių, jei kyla problemų, 
jas sprendžiame, arba jos per 
laiką pačios išsisprendžia. Nauja 
parapija – pradžia, kuri, kaip ir vi-
sur, reikalauja tam tikrų pastan-
gų, apsipratimo. Kadangi Dzūki-
joje jau tarnauju devyneri metai,  
tai man nieko nauja. 

Savo parapijos žmonėms ir 
viso krašto tikintiesiems linkiu iš-
likti bažnytiškais žmonėmis, ka-
talikiškais, kad pasaulio iššūkiai 
nesunaikintų to, ką mes turime iš 
praeities, kad tai, dėl ko žmogus 
yra apsisprendęs, visada išliktų, 
kad tam neturėtų įtakos nei pan-
demijos, nei karai, nei kitos ne-
gandos“.

Ten, kur yra bendrystė tarp žmonių, kur yra 
paprastumas, ten yra Dievas

Kalėdos – katalikų bažnyčios Dievo Sūnaus gimimo minėjimas

Turime sutvarkyti bažnyčią iki 
2025-ųjų, kai Druskininkai bus 
Lietuvos kultūros sostinė. Be to, 
turime nepamiršti, kad mūsų baž-
nyčia yra gausiai lankoma ne tik 
druskininkiečių, bet ir iš visos Lie-
tuvos atvykstančių žmonių, ku-
rie čia švenčia ir savo svarbiau-
sias gyvenimo šventes. O jeigu 
jie čia švenčia vestuves, krikš-
tą, jubiliejus, tai atneša naudos 
ir pačiam kurortui, jį garsina, pa-
lieka čia savo pinigus. Čia vyksta 
ir daug koncertų, kultūrinių rengi-
nių. Manau, kad centrinę bažny-
čią mums svarbu išlaikyti gražią, 
visada atvirą – ne tik durimis, bet 
ir žmonių atvirumu.

Druskininkai nėra didmiestis, 
žmonės čia vienaip ar kitaip su-
siję. Man labai gražu stebėti, kai 
mūsų miesto tikintieji jau yra iš-
laisvėję. Net ir santykyje su baž-
nyčia. 

Džiaugiuosi, kad bažnyčioje yra 
labai daug jaunimo. Jeigu mes 
bažnyčioje matome savo vaikus, 
savo jaunimą, reiškia, kad ši er-
dvė jiems nebėra svetima, jie ne-
bebijo bažnyčios ir patys ją ku-
ria. Kai kuriais atvejais jie ir mus 
pačius skatina būti jaunesniais, 
kitaip pasižiūrėti ir jų žvilgsniu 
pamatyti pasaulį, kuriame gyve-
name, pastebėti tai, ko kartais ne-
norime matyti. 

Kartais būna keista, kad tėvai 
neina į bažnyčią, o vaikai ateina ir 
net keletą dienų per savaitę būna 
bažnyčioje. O jų tėvus čia gali pa-
matyti tik per didžiąsias šventes, 
laidotuves ar vestuves...

– Bažnyčioje jau susibūrė ne 
vienas kolektyvas, čia gieda-
ma, muzikuojama...

– Bažnyčioje yra keli kolekty-
vai. Yra pagrindinė vargonininkė 
Diana, yra Ronata su Rūta, ku-
rios veda jaunimo giedojimus ir 
juos moko. Yra vaikų, kurie moko-
si groti vargonais. Kai sužinojau, 

kad yra grojančių pianinu, turinčių 
muzikinių gabumų, pakviečiau 
susipažinti su vargonais. Tai yra 
ypatingas instrumentas, ne kie-
kvienas juo gali pagroti. Juk to iš-
mokęs jaunas žmogus galėtų tai 
daryti bet kuriame pasaulio taške.

Yra Arijus, kuris gieda ir mokosi 
groti vargonais. Taip pat yra Au-
gustas Navickas, kuris, prieš iš-
važiuodamas mokytis į Vilnių, 
gali ateiti ir perprasti šį instrumen-
tą. Tai – labai talentingas muzi-
kantas, ir jis gali dar labiau išplės-
ti savo muzikinių talentų spektrą. 

Ir jeigu Druskininkuose yra dau-
giau muzikalių vaikų, siūlyčiau 
jiems pasinaudoti galimybe ir at-
eiti mokytis pas mūsų puikią ir 
labai profesionalią vargonininkę 
Dianą. Galėtume turėti net ir ne-
didelę vargonų mokyklėlę tiems, 
kurie norėtų išmokti groti šiuo uni-
kaliu senoviniu instrumentu – var-
gonais. 

– Ko palinkėtumėte parapijos 
žmonėms?

– Palinkėčiau daugiau papras-
tumo. Kad mūsų mieste kuo ma-
žiau jaustųsi atotrūkis tarp pasitu-
rinčiųjų ir vargingiau gyvenančių, 
paprastų ir įtakingesnių, išsilavi-
nusių ir neišsilavinusių žmonių. 

Norėčiau, kad Dievas mums vi-
siems duotų paprastumo pajauti-
mą – juk ir kūdikėlis Jėzus atėjo 
paprastume. Linkiu visiems mo-
kėti vieniems kitus priimti tokius, 
kokie esame, džiaugtis vieniems 
kitais, mažiau kritikuoti, nereika-
lauti keistų dalykų. Reikia papras-
čiausiai gerbti ir gyventi. Jeigu 
pabandytume peržengti to pa-
prastumo slenkstį savo santyky-
je vieni su kitais, viduje būtume ti-
krai laimingesni, atviresni. 

Aš pats čia esu jau tris su puse 
metų, parapijiečiai mane jau per-
kando iki kaulų smegenų, tie, ku-
rie lankosi bažnyčioje, perprato ir 
mano emocijas. Nebijokime vieni 
kitų. Jeigu mes sugebėjome pa-

keisti mūsų bažnyčią, kad ji tap-
tų paprasta ir atvira, tai tikrai ga-
lime pabandyti daugiau šypsotis, 
sveikintis gatvėse susitikę, sku-
bėti vieni kitiems padėti, nebūti 
abejingi, negyventi vien savimi ir 
dėl savęs. Visa tai gimdo papras-
tumą ir Dievo buvimą tarp mūsų. 
Ten, kur yra bendrystė tarp žmo-
nių, kur yra paprastumas, ten yra 
ir Dievas. Todėl visiems ir linkiu 
tokių šv. Kalėdų, kurios atneštų 
daugiau paprastumo ir pasitikėji-
mo savimi ir tikėjimo kitais. Ir la-
bai norėtųsi visiems mums palin-
kėti, kad gyventume taikoje ir kad 
Dievas apsaugotų nuo tokių bai-
sybių, kaip karas ir badas. 

Algirdas Šimkus, Druski-
ninkų (Ratnyčios) šv. apaš-
talo Baltramiejaus parapijos 
klebonas: 

„Nors šių metų Kalėdos bus 
švenčiamos pasikeitusiame 
pasaulio įvykių kontekste, ta-
čiau Kalėdos yra Kristus. Ir tuo 
viskas pasakyta.  

Kalėdomis švenčiame Jė-
zaus Kristaus gimimą: Žodis 
tapo kūnu ir apsigyveno tarp 
mūsų. Kalėdų naktį, skambant 
angelų ir žmonių giesmėms, 
žemę nutvieskia Viešpaties 
šlovės šviesa. Sužimba ir kry-
žius, tik per visą mirguliuojantį 
lalesį ir tilindžiavimą nebeišga-
lime jo pamatyti, nes imbierinių 
sausainių kvapas toks mielas 
ir šiltas, tad negi dabar galvo-
si, kodėl Žodžiui prisireikė tap-
ti kūnu. Tad ir šiemet, kad ir ko-
kie bebūtų kontekstai ir tekstai, 
Kalėdos yra Kristus, ir nieko čia 
nebeprigudrausi.

Dar gruodžio 17-ąją, pradė-
dama ruoštis Kristaus gimi-
mui, visa Bažnyčia meldėsi, 
kad mūsų Broliu tapęs vie-

natinis Dievo Sūnus padary-
tų mus savo dievystės dalinin-
kais. O jau sausio 1-ąją gieda: 
„O admirabile commercium! 
– O nuostabūs mainai”!  Die-
vas tapo žmogumi, kad savo 
dievyste žmones apdovano-
tų! Turėtume šaukti iš džiaugs-
mo, kad įvyko, kad gavome, ko 
prašėme. Bet šitoje vietoje gali-
me tik gerai paliūdėti, nes mes 
tai davėme, bet tai, kas buvo 
gauta mainais, arba nepriėmė-
me, arba neatpažinome, ką tu-
rime ir kad jau turime. Vadina-
si, prastai mums su kalėdine 
komercija, ir turėtume labiau ja 
užsiimti. Nes būtent jos dėka 
mes gavome Šventąją Dvasią, 
idant galėtume gyventi dvasi-
nį gyvenimą, tai yra pripildytą 
Dievo Dvasios, kuri yra ir Tie-
sos Dvasia. O Dvasia mus vi-
sados kreipia į kitą žmogų, kad 
ir koks jis būtų. Bet užuot at-
sigręžę ir pasilenkę prie kito 
žmogaus, pradedame leis-
ti visokius neva tai dvasingus 
prasto kvapo vėjus, o paskui 
dar kraipome galvas, kad daug 

kas nuo mūsų suka nosį į šalį. 
O juk ant kryžiaus kabodamas 
Jėzus ištarė: „atlikta“ ir atida-
vė dvasią. Mums. Kad būtume 
dvasingi Jo dvasia, kad ir mes 
atliktume, ką turime atlikti. Kad 
ir mūsų žodžiai taptų kūnu.

Kai manęs klausia, kas turė-
tų būti svarbiausia, pasitinkant 
šv. Kalėdas, mano atsakymas 
labai aiškus ir konkretus – Jė-
zus Kristus.

Prisimindamas besibaigian-
čius metus, turiu pripažinti, kad 
man didžiausias metų įvykis – 
paskyrimas Druskininkų (Ra-
tnyčios) šv. apaštalo Baltramie-
jaus parapijos klebonu. Galima 
sakyti, kad man naujieji metai 
prasidėjo liepos 4-ąją. Kalėdos 
– irgi, nes turbūt kasdien turiu 
progą patirti, kaip žodis tam-
pa kūnu, arba netampa (nes ne 
tas žodis). 

Artėjančių Kalėdų proga ir 
sau, ir parapijiečiams, ir mums 
visiems linkiu kuo gaivesnio šir-
dies atvirumo ir Dievo Dvasiai, 
ir vieni kitiems. Šventų Kalė-
dų!“

Kalėdos yra Kristus

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija
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Politinė reklama. Bus apmokėta iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politinės 
kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-385-04
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Dešimties metų asociacijos „Druskininkų klubas“ veiklą įprasmino 
naujo Druskininkų simbolio – skulptūros „Sūrutis“ sukūrimas 

„Mes ne tik svajojame – mes 
kuriame“, –  dar 2012 m. va-
sarą drąsiai pareiškė aso-
ciacijos „Druskininkų klu-
bas“ nariai. Prieš dešimtmetį 
bendriems darbams susibū-
rę aktyvūs druskininkiečiai 
šiandien jau didžiuojasi nu-
veiktais darbais. Kaip sako 
klubo prezidentas Albertas 
Katilovskis, dešimties metų 
veiklą vainikavo šiemet ben-
drai su Druskininkų savival-
dybe Vilniaus alėjoje pasta-
tyta ir nauju kurorto simboliu 
tapusi skulptoriaus Romual-
do Inčirausko sukurta skulp-
tūra „Sūrutis“. Su A. Kati-
lovskiu kalbėjomės apie tai, 

kas skatina žmones dalyvau-
ti „Druskininkų klubo“ veiklo-
je, apie įsimintinus klubo dar-
bus ir ateities planus.

– Minėdami asociacijos 
„Druskininkų klubas“ dešim-
tmetį, palikote pėdsaką Drus-
kininkų istorijoje – miesto 
širdyje Jūsų klubo iniciatyva 
atsirado gydomąsias Drus-
kininkų mineralinių vandenų 
savybes atradusio liaudies 
gydytojo Sūručio skulptūra.

– Per dešimtmetį mes įgyven-
dinome nemažai bendruome-
nės projektų. Vienas iš tokių 
didesnių –  mūsų miesto baž-
nyčiai dovanotas karilijonas. 

Pagal galimybes prisidėjome ir 
prie bažnyčios remonto. Ir toliau 
remiame jos atnaujinimą. Ir, ži-
noma, didžiuojamės, kad klubo 
dešimtmečio proga mes inicija-
vome naujo miesto simbolio – 
Sūručio, pirmojo tokio aktyvaus 
druskininkiečio, kaimo gydytojo, 
kurorto ištakas simbolizuojan-
čio žmogaus – skulptūros atsi-
radimą. Mūsų iniciatyvą palaikė 
ir prie jos realizavimo prisidėjo 
Druskininkų savivaldybė. „Sū-
rutis“ – mitinė figūra, kuri nebū-
tinai atkartoja istorinius faktus 
ar realaus žmogaus įamžinimą. 
„Sūrutis“ yra toks, kokį jį pamatė 
garsus skulptorius R. Inčiraus-
kas. Tai – jo fantazijos ir kūry-
bos interpretacija. 

– Sakėte, kad asociaci-
ja „Druskininkų klubas“ jau 
dešimtmetį vienija aktyvius 
druskininkiečius. Kas daly-
vauja klubo veikloje? 

– Man smagu, kad klubo su-
dėtis išlieka stabili, pasikeičia 
tik 5-10 proc. narių. Tiesiog kai 
kurie žmonės tiesiog išvažiuoja 
iš miesto arba nusprendžia ak-
tyviai nebedalyvauti miesto gy-
venime. 

Klube dominuoja verslo atsto-
vai – yra apie 40 smulkaus ir vi-
dutinio verslo savininkų arba va-
dovų, dar 5 neturi savo verslo, 
bet labai nori aktyviai prisidėti 
prie klubo veiklos.

„Druskininkų klubo“ veikloje 
dalyvauja ir didžiausių Druski-
ninkų įmonių – „Eglės sanato-
rijos“, „Grand SPA Lietuva“ va-
dovai, ir mažesnių, pavyzdžiui, 
pastaruoju metu prisijungusios 
įmonės „Rupūs miltai“ savinin-
kų. Jie – labai gražus pavyz-
dys: žmonės sugrįžo iš užsie-
nio, Stračiūnuose įkūrė desertų 
gamybos įmonę ir panoro tapti 
mūsų klubo nariais. 

Kasmet prie mūsų prisijungia 
2-3 nauji nariai. Žmonės, kurie 
imasi naujos veiklos, nori pa-
bendrauti su panašaus vers-
lo atstovais, pasisemti patirties, 
aptarti iškylančias problemas ir 

ieškoti jų sprendimo būdų.
Dažnai susitinkame ir su Drus-

kininkų savivaldybės meru Ri-
čardu Malinausku, apie miesto 
naujoves, projektus ir aktualijas 
išgirstame iš pirmų lūpų. 

Rengiame teminius klubo susi-
tikimus, drauge lankome naujai 
atidarytus ar renovuotus objek-
tus. Šiemet lankėmės „Ambe-
ton SPA Druskininkai“, „Mineral 
SPA Draugystė“. Mums svarbu 
sužinoti, kas vyksta mūsų mies-
te, kokių naujovių siūloma, ko-
kie objektai pradeda veiklą. Ir 
visa tai traukia žmones, kurie 
atvyksta gyventi į mūsų mies-
tą. Kadangi dabar yra galimybė 
dirbti nuotoliniu būdu, atsiran-
da žmonių, kurie įsigyja Druski-
ninkuose nekilnojamo turto, dir-
ba kitur, bet vis tiek dalyvauja 
mūsų veikloje. 

Pastaraisiais metais prie klubo 
veiklos prisijungė ir nauji, iš Vil-
niaus atvykę miesto notarai. 

– Ko gero, naujus žmones 
traukia ir tai, kad klubas turi 
gerą vardą?

– Druskininkuose tikrai ne-
trūksta aktyviai veikiančių klubų 
– yra „Rotary“, „Lions“ klubai, 
daug nevyriausybinių organi-
zacijų. Mes nekviečiame naujų 
narių į klubą – jie patys mus su-
siranda, ateina, pasikalba ir pri-
sijungia. Juk čia nėra jokių di-
delių įsipareigojimų – tiesiog 
laisvo bendravimo platforma 
žmonėms, kurie užsiima akty-
via, vietinei bendruomenei skir-
ta veikla. Ko gero, ta niša yra 
reikalinga, todėl mūsų gretos 
vis didėja.

Nedideliuose Druskininkuose 
turėti 45 aktyvius narius, ma-
nau, yra tikrai geras klubo vei-
klos įvertinimas ir pasiekimas

– Galbūt turite ir kalėdinių 
pažadų?

– Mūsų klubas palaiko glau-
dų ryšį su Druskininkų bažny-
čios klebonu Vaidu Vaišvilu, to-
dėl jam pažadame ir toliau remti 
mūsų miesto šventovę, prisidė-

ti prie jos atnaujinimo ir graži-
nimo. Žinome, kad dabar baž-
nyčioje reikės įrengti grindis, ta 
tema jau esame su klebonu kal-
bėję. Manau, kad kitąmet nau-
jas asociacijos „Druskininkų 
klubas“ projektas bus prisidėji-
mas prie naujų bažnyčios grin-
dų įrengimo.

Šv. Kalėdų proga kunigui Vai-
dui linkime ir toliau būti tokiam 
aktyviam, palikti ryškų pėdsa-
ką mūsų mieste – juk viskas, ką 
jis daro, išliks ateinančioms kar-
toms.

– Ko palinkėtumėte klubo 
nariams ir miesto bendruo-
menei?

– Mūsų kalėdiniame renginyje 
dalyvavęs meras R. Malinaus-
kas vakaro vedėją, iliuzionis-
tą Mantą Vizard juokais pra-
šė padaryti stebuklą, kad kuo 
greičiau Druskininkuose duris 
atvertų kultūros ir kongresų rū-
mai. Mantas pažadėjo „prisidė-
ti“ prie šio stebuklo įgyvendini-
mo. 

Aš taip pat Druskininkų savi-
valdybei, jos vadovams ir visai 
bendruomenei linkiu, kad kuo 
greičiau būtų sėkmingai užbaig-
tos šio taip miestui reikalingo 
objekto statybos.

Mes, Druskininkų verslininkai, 
taip pat norime prisidėti prie šio 
projekto, kuris iš esmės pakeis 
mūsų kultūrinį gyvenimą, įgy-
vendinimo. To mums dabar ti-
krai labai trūksta. Ateityje mes 
taip pat pažadame tiek, kiek ga-
lėsime, remti kultūrinę veiklą 

Dar kartą noriu prisiminti pa-
grindinį „Druskininkų klubo“ 
moto – neklausti savivaldybės 
vadovų ar specialistų, ką jie tau 
gali pasiūlyti, o stengtis patiems 
ką nors duoti miestui ir bendruo-
menei. Juk taip gera žinoti, kad 
pats prisidėjai prie kokios nors 
geros idėjos įgyvendinimo ar 
padėjai kokiam žmogui, kuriam 
labai riekia pagalbos. To mums 
linkiu ir visus ateinančius metus!

Asociacijos „Druskininkų klubas“ nariai laikosi tradicijos – metų sandūroje  organizuoti smagius kalėdinius renginius / Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

A. Katilovskis su žmona Romute džiaugiasi, kad „Druskininkų klubo“ iniciatyvą sukur-
ti Druskininkų simbolį „Sūrutį“ palaikė Druskininkų savivaldybė / Alvydo Lukoševičiaus 
nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-385-01
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Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės vadovai, Vie-
tos veiklos grupės ir savival-
dybės specialistai, verslo bei 
kaimiškųjų bendruomenių at-
stovai diskutavo apie kaimiš-
kųjų teritorijų plėtros strategi-
ją.

Meras R. Malinauskas pažy-
mėjo, kad, kuriant strategiją, rei-
kia įsigilinti į bendruomenės po-
reikius, nebijoti svajoti ir išsakyti 
drąsias idėjas.

Susitikimo metu buvo apžvelgta 
ankstesnių metų strategija, įver-
tinti pasiekimai, iššūkiai, apžvelg-
ta vizija, aptarti ateinančio laiko-
tarpio prioritetai.

Susirinkusieji akcentavo, kad 
Druskininkų kaimiškosios ben-
druomenės yra lyderės turizmo 

skatinimo srityje, o jų stiprybė – 
bendradarbiavimas su įstaigo-
mis, verslu bei tarpusavyje.

Už kultūrinį bendruomenių gy-
venimą atsakingi specialistai pa-
brėžė, kad būtent bendradarbia-
vimas padeda bendruomenėse 
suorganizuoti aukštos kokybės 
renginius.

Susirinkusieji pažymėjo, kad, jei 
anksčiau bendruomenių žmonės 
daugiau išsakydavo ūkio srities 
poreikius, tokius, kaip kelio grei-
deriavimas ar panašiai, tai šiuo 
metu poreikiai ir lūkesčiai yra pa-
sikeitę – žmonės nori priklausyti 
bendruomenei, jie nori renginių, 
išmaniųjų sprendimų, pageidauja 
dar labiau įveiklinti bendruomenių 
namus ar Leipalingio dvarą.

Susitikime aptartas ir svarbus 
nevyriausybinių organizacijų vai-

dmuo – pažymėta, kad bendruo-
menės gali teikti įvairias pas-
laugas, tik svarbu joms padėti, 
paskatinti, palaikyti.

Diskusijos moderatorius, VšĮ 
„Nacionalinės plėtros institu-
tas“ vadovas Mindaugas Kiznis 
pateikė gerųjų pavyzdžių ir pa-
kvietė diskutuoti, kaip galima at-
liepti bendruomenės lūkesčius, 
kurti modernias kaimiškąsias vie-
toves.

Druskininkų savivaldybės kai-
miškosios teritorijos vietos plė-
tros 2023-2027 m. strategiją pla-
nuojama parengti iki balandžio 
mėnesio, į strategijos kūrimą bus 
įtraukti ir vietos gyventojai.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Pradėta rengti Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos 
vietos plėtros 2023-2027 m. strategija

Druskininkų savivaldybės vadovai, Vietos veiklos grupės ir savivaldybės specialistai, 
verslo bei kaimiškųjų bendruomenių atstovai diskutavo apie kaimiškųjų teritorijų plėtros 
strategiją / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Mielieji,
tegu 2023-ieji metai dovanoja sėkmės, sveikatos, gyvenimo džiaugsmo, o kiekvienas 

įveiktas išbandymas tampa prasminga pamoka.  
Jaukių šv. Kalėdų ir smagių Naujųjų Metų!

Nuoširdžiai, Lietuvos regionų partijos Druskininkų skyriaus pirmininkė 
 Jūratė Kunigonienė ir pavaduotoja Alina Klimovič

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos regionų partijos PK sąskaitos.  
Užs. Nr. MDR-PR-385-05

Naujausios technologijos – jau ir Druskininkuose
Naujai duris atvėrusi Drus-

kininkų medicinos ir esteti-
kos klinika (DMEK) džiaugia-
si, galėdama mūsų mieste 
pasiūlyti naują, labai reika-
lingą ir vieną iš populiariau-
sių estetinės dermatologijos 
procedūrų – nepageidaujamų 
plaukelių šalinimą lazeriu. 

Daugeliui žmonių plaukuotu-
mas tam tikrose kūno vietose 
yra daugiau nei tik estetinė pro-
blema. Kai kuriais atvejais ryš-
kūs plaukeliai kai kuriose kūno 
vietose, pavyzdžiui, moterims 
plaukuotumas veido srityje gali 
mažinti pasitikėjimą savimi. Bet 
įauginėjantys plaukai, bėrimai, 
sudirgusi oda, šiandien jau yra 
lengvai išsprendžiama proble-
ma. Noras atsikratyti nepagei-
daujamų plaukelių ilgam laikui 
jau yra realus su lazerine epi-
liacija. Šiandien jau įmanoma 

džiaugtis lygia oda be šalutinių 
poveikių ir skausmo, panaudo-
jus efektyviausią būdą.

Mūsų klinikoje naudojamas 
naujausias ir galingiausias la-
zeris, kad garantuotume aukš-
čiausios kokybės rezultatą. Pro-
cedūros atliekamos išskirtiniu 
diodiniu „MILESMAN COM-
PACT“ lazeriu. Tai – Vokietijos, 
Ispanijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų universitetų mokslinin-
kų, inžinerinių tyrimų metu su-
kurtu nepageidaujamų plaukelių 
šalinimo įrankis, kuris naudoja-
mas jau penkerius metus.

Lazeris paremtas naująja 
VCSEL technologija, kuri pro-
cedūros metu tolygiai paskirsto 
karščio srautą ir maksimaliai su-
mažina patiriamą diskomfortą. 
Diodinis aparatas yra mažiau 
skausmingas, nes turi šaldymo 
funkciją, išmani antgalio vėsini-

mo sistema, kuri lazerio galvu-
tę atvėsina iki dešimties laipsnių 
šalčio, maksimaliai sumažina 
nemalonius pojūčius, be to, pro-
cedūros metu oda neparausta. 
Mūsų klinikoje naudojamo laze-
rio šviesa procedūros metu pa-
siekia melaniną plauko šakny-
je ir suardo po plauko šaknimi 
esančias ląsteles, atsakingas 
už plauko augimą. Plaukelių ša-
linimą lazeriu atlieka sertifikuo-
ta specialistė, turinti darbo pa-
tirtį su lazeriais ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje.

Klinika įsikūrusi adre-
su: T. Kosčiuškos g. 12-50.  
Kviečiame atvykti į nemoka-
mą specialistės konsultaci-
ją – ji patars ir atsakys į visus 
klausimus! Registracija tel. 
+370 685 33 339

Užsakymo Nr. MDR-385-02
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Tyrimai atliekami vieno apsilan-
kymo metu – visas kardiologi-
nis ištyrimas bei kardiologo kon-
sultacija trunka 1-1,5 valandos. 
Centre stengiamasi sudaryti vi-
sas sąlygas, kad pacientai galė-
tų saugiai ir be eilių gauti kvalifi-
kuotą kardiologo konsultaciją.

Mielai laukiame Jūsų Druskininkų kardiologijos centre!
Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Druskininkų kardiologijos centro komanda sveikina Jus su Šven-
tomis Kalėdomis ir ragina Naujaisiais metais pasitikrinti pagal iš-
samaus širdies ir kraujagyslių ištyrimo programą. Centre pacien-
tus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytojai kardiologai, dirbantys 
Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose.

Išsamus širdies ir kraujagyslių ištyrimas 
– Druskininkų kardiologijos centre

Tyrimai atliekami pažangiausia medicinine įranga:
• širdies ultragarsinis tyrimas 
• kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas (aterosklerozės po-
žymių įvertinimas)
• ekstrakranijinių kraujagyslių spalvinė sonografija
• kraujagyslių standumo (elastingumo) tyrimas 
• kulkšnies-žasto indekso nustatymas
• dozuoto fizinio krūvio mėginys (veloergometrijos tyrimas)
• bioimpedanso tyrimas (skysčių kiekiui, šlapimą varančių 
vaistų dozei, antihipertenzinio kraujospūdžio koreguojančiam 
gydymui nustatyti)
• 24 val. ir 48 val. arterinio kraujospūdžio monitoravimo tyri-
mas
• 24 val. ir 74 val. holterio monitoravimo tyrimas
• ištyrimas dėl miego apnėjos (NAUJIENA!)

`

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

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

`

Profesionalių odontologų komanda svei-
kina Jus su Šventomis Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais kviečia be eilių kreip-
tis dėl dantų protezavimo/implantavi-
mo paslaugų pagal TLK kompensaciją. 
Odontologines paslaugas teikia profe-
sionalių gydytojų odontologų komanda: 
iš Kauno miesto atvykstantys gydyto-
jai odontologai Danguolė Baltrušaitienė 
ir Adomas Sabulis, taip pat burnos higie-
nos specialistas Aistė Varnelienė.

Klinikoje atliekamos sekančios odontologinės paslaugos:
• dantų protezavimas ir implantavimas  (ir pagal TLK kompensaciją)
• terapinis gydymas 
• endodontinis gydymas (dantų kanalų gydymas ir pergydymas)
• dantų šalinimas ir kitos chirurginės procedūros
• vaikų odontologija 
• profesionali burnos higiena 

Gydytojų konsultacijai ir tolimesniam gydymui galima užsiregistruoti 
tel. +370 696 91699, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.

Profesionalių gydytojų odontologų komanda 
kviečia be eilių protezuoti dantis  

pagal TLK kompensaciją

Šventiniu laikotarpiu daž-
niau, nei visada, norime daly-
tis gerumu, atjauta, dovanoti 
šypsenas nepažįstamiesiems. 

VšĮ „Profesijų spektras“ kirpėjų 
specialybės mokytoja Dalia ir mo-
kinės Diana bei ukrainietė Svetla-
na šeštadienį su dideliu džiaugs-
mu atsiliepė į Kapčiamiesčio 
globos namų administracijos 
kvietimą ir atvyko prisidėti, puo-
šiant namų gyventojus Kalėdų fo-
tosesijai. Ir įstaigos administraci-
ja, ir globos namų gyventojai šiltai 
bei džiaugsmingai priėmė sve-
čius. Buvo smagu veiduose ma-
tyti šypsenas ir džiaugsmą, norą 
pabendrauti, išsipasakoti. 

Visų gyvenimai – skirtingi, skir-
tingos ir priežastys bei aplinky-

bės, nulėmusios gyvenimą glo-
bos namuose. Vienus lanko 
vaikai, artimieji, kiti – likę vienui 
vieni. Ne visiems šventinis lai-
kotarpis sukelia šypseną, spin-
desį akyse, tačiau visiems kartu 
galima tai pakeisti. Dažnai pa-
mirštame gero žodžio ar ges-
to galią – juk reikia tiek nedaug, 
kad suteiktume nepažįstamajam 
džiaugsmo, kalėdinio stebuklo ir 
vilties! 

O „Profesijų spektro“ mokytoja 
ir mokinės įsitikino, kad gerumas 
didėja, kai juo dalijamasi, ir visa-
da grįžta su kaupu!

VšĮ „Profesijų spektras“ 
informacija

Kiekvienais metais VšĮ Drus-
kininkų PSPC Medicininės 
slaugos ir palaikomojo gy-
dymo skyriuje suklesti kartų 
draugystė. Šie metai – ne išim-
tis. Lopšelio-darželio „Bitutė“ 
penkiamečiai ugdytiniai pra-
džiugino šiame skyriuje gyve-
nančius senjorus. 

Siaučiant virusams ir saugant 
vieniems kitus, penkiamečiai 
koncertavo kieme, o skyriaus gy-
ventojai koncertą stebėjo per lan-
gą. Darželinukai senjorams pa-
dovanojo saldžių dovanėlių bei jų 
pačių rankomis gamintų atvirukų. 
Senoliai emocingai padėkojo – jie 
labai lauks kiekvieno vizito.

Nuoširdi padėka Druskininkų 
Švč. M. M. Škaplierinės parapi-
jos klebonui Vaidui Vaišvilui, ku-
ris visuomet aplanko Medicininės 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
skyriaus senjorus, juos išklau-
so, paguodžia, motyvuoja, įneša 
į skyrių gėrio ir motyvacijos ugne-
lę!

Druskininkų PSPC 
informacija

Gerumas didėja, kai juo dalijamasi

Kartų draugystė – neįkainojama vertybė

VšĮ „Profesijų spektras“ kirpėjų specia-
lybės mokytoja Dalia, mokinės Diana bei 
ukrainietė Svetlana nuvyko į Kapčiamies-
čio globos namus, norėdamos prisidėti, 
puošiant namų gyventojus Kalėdų foto se-
sijai / Asmeninio archyvo nuotraukos

Lopšelio-darželio „Bitutė“ penkiamečiai ugdytiniai pradžiugino Medicininės slaugos ir pa-
laikomojo gydymo skyriuje gyvenančius senjorus / Kristinos Kašinskienės nuotraukos
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Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų,
gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Mirus Jadvygai Jazepčikienei, nuoširdžiai 
užjaučiame gimines ir artimuosius.

Bendrijos „Kedras“ gyventojai

... laikas paliks, bet laiko neliks,  
ir mirtis nebus nugalėta... (A. Mackus)

Netektis vėl aplankė lopšelio-darželio „Žibutė“ 
bendruomenę – labai netikėtai, vos prieš keletą metų 
išėjusi į užtarnautą poilsį, Amžinybėn iškeliavo buvusi 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Marytė Kašėtaitė. 
Iš gražaus Musteikos kaimo kilusi, pedagogikos 
mokslus baigė Vilniuje, ten ir pradėjo savo 
pedagoginį kelią vienoje iš ikimokyklinių įstaigų, kaip 
vaikų darželio auklėtoja. 1978-jų rudenį atvykusi į 
Druskininkus, sėkmingai įsiliejo į lopšelio-darželio 
„Žibutė“ pedagogų kolektyvą ir šioje įstaigoje dirbo iki 
pat išėjimo į pensiją – 2020-jų.

42 pedagoginio darbo metai buvo turiningi ir prasmingi. Per tiek metų paruošusi mokyklai 
didžiulį būrį vaikų, Marytė įskiepijo jiems meilę gamtai, gimtajam kraštui, Druskininkams. 
Būdama meniškos sielos, stengėsi sudominti vaikus menine veikla, ypač – piešimu. Jos 
iniciatyva buvo užsimezgusi ilgalaikė draugystė su Druskininkų garbės piliečiu dailininku 
Adalbertu Nedzelskiu, kuris lankėsi darželyje, bendravo su vaikais, dalyvavo piešimo veiklose. 
M. Kašėtaitės auklėtinių piešinių parodos buvo organizuojamos ne tik lopšelyje-darželyje, 
bet ir miesto erdvėse. Dar vienas Marytės inicijuotas renginys darželyje – žaismingi M. K. 
Čiurlionio gimtadieniai: pradžioje su menotyrininke Aušra Česnulevičiene, vėliau – jau tik 
pačių organizuojami, bet tapę vienu iš svarbiausių metų renginių įstaigoje.
Tiek kasdienis ugdomasis darbas, tiek renginiai ir šventės, organizuojami mokytojos Marytės, 
buvo labai gerai paruošti, apgalvoti, atitinkantys vaikų amžių. Jos parengti vaikai tapdavo 
konkursų laureatais, išeidavo į parengiamąsias klases mokėdami bendrauti, turėdami 
reikalingų žinių ir įgūdžių visose kompetencijose. Mokytoja Marytė rūpinosi visapusišku 
vaikų ugdymu ir jų sveikata, palaikė glaudų ryšį su vaikų tėvais, turėjo autoritetą tarp tėvų ir 
bendradarbių.
Laikas nenusineš į užmarštį mokytojos Marytės atminimo. Jis gyvens visų ją pažinojusių, su ja 
dirbusių, bendravusių, buvusių auklėtinių širdyse. Visada plevens viltis, kad neišnyks dvasia, 
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė

Mes tikim – Tu neišėjai! 
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Irenai 
Šeštakauskienei, nuoširdžiai užjaučiame sūnų 

Raimundą, anūkės Justinos šeimą,  
gimines ir artimuosius.

Buvusio restorano „Senasis Nemunas“ kolegės

MARYTĖ KAŠĖTAITĖ
1955-2022

Begalinė upė Dievo laiko 
supa amžinų dienų gelmes... 

Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
ir jo rankoj esam jūs ir mes. (B. Brazdžionis)

Mirus Antanui Mikelioniui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Danutą ir artimuosius. 

DNSB „Saulutė“ (Vytauto g. 4) gyventojai

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“!

RENGINIAI

Gruodžio 25 d., sekmadienį, nuo 16 val. – Kalėdinės orientacinės po Druskininkus. Būtina regis-
tracija bit.ly/kaledu-orientacines22. Visą likusią informaciją ir starto vietą gausite registracijos metu 
nurodytais kontaktais.

Gruodžio 27 d. 17 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į 20 metų 
gyvuojančios parodos „1“ atidarymą, kuri suburs profesionalius Druskininkų menininkus.

Gruodžio 27 d. 17.15 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) Daivos Stoncelienės tapybos 
taškučiais ir grafikos darbų „Aukso viduriukas ir Taškas“ pristatymas 

Gruodžio 29 d. 17.17 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – druskininkiečių 
menininkų kalėdinės parodos „Pokalbiai“ atidarymas. Daugiau informacijos – www.acmenukalve.lt. 
Paroda veiks gruodžio 29-vasario 18 d.

Gruodžio 31 d. 23.30-00.45 val. Naujųjų metų sutikimas Druskininkų pramogų aikštėje. 00.15 val. 
– šventiniai fejerverkai

PARODOS

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 23 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) fotomenininko Ramūno 
Danisevičiaus fotografijų paroda „Muzika – mano gyvenimas“ – pasaulinės muzikos legendos Lietu-
vos ir Latvijos scenose.

Iki gruodžio 30 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veikia Janinos Klimienės darbų paroda 
,,Prisilieskim prie Kalėdų paslapties“ 

Iki gruodžio 30 d. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6A, Viečiūnai) veikia 
tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda ,,Angelas TAU“

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“
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Odeta Labalaukienė

Gruodžio 17 d. Viečiūnuo-
se surengtos dziudo klubo 
„Čempionas“ kalėdinės var-
žybos. Visi vaikai – ir mažie-
ji, ir vyresnieji – parodė la-
bai gražias kovas, kuriose 
atsiskleidė visi treniruočių 
metu išmokti veiksmai. Labai 
džiaugiamės jų pasiekimais 
ir tikimės, kad ateityje jų bus 
dar daugiau. Tik gaila, kad di-
džioji dalis mūsų sportininkų 
dėl ligos negalėjo sudalyvau-
ti. Taip pat džiaugiamės, kad 
mūsų komandą vis papildo 
nauji sportininkai. Ypač sma-
gu, kad prie mūsų prisijungia 
vis daugiau merginų.

Kalėdinėse varžybose pirmą-
sias vietas iškovojo: Vilius Vait-
kaitis, Domantas Grig, Dainora 
Kazakevičiūtė, Dovydas Kel-
melis, Ąžuolas Grudzinskas, 

Enrika Tamulionytė. Antrąsias 
vietas pelnė: Kajus Dimparta, 
Tautvydas Kelmelis, Rytis Stan-
kauskas, Arman Gasparyan, 
Toma Greckaitė, Arnas Ston-
kus, Jonas Dailydė, Gabrie-
lė Averkaitė, Paulius Jarmala, 
Mantas Andriulionis.

Trečiųjų vietų laimėtojai – 
Aušra Dailydaitė, Laurynas 
Norkevičius, Vytautas Bilins-
kas, Lukas Valaika, Tauras Ri-
dziauskas, Matas Mažutavi-
čius, Diana Andriuškevičiūtė, 
Matas Rauluškevičius, Ąžuolas 
Burbulis.

Už gražiausias kovas apdo-
vanojimus gavo du mūsų klu-
bo sportininkai: mažųjų grupėje 
– Dovydas Kelmelis, vyresnė-
lių grupėje – Dainora Kazakevi-
čiūtė. Treniruotes vaikams veda 
dziudo treneris Mantas Laba-
laukis.

Gruodžio 17 d. Jurbarke su-
rengtas Kalėdinis mišrių ko-
vos menų turnyras. Jo orga-
nizatorius – Jurbarko sporto 
klubas „Pantera“ ir Lietuvos 
mišrių kovos menų federacija. 

Varžybose dalyvavo 70 spor-
tininkų iš Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Šiaulių, Jurbarko, Ra-

seinių, Šakių, Marijampolės, 
Šilutės ir Druskininkų. Druski-
ninkams atstovavo 3 sportinin-
kai. Domas Kemzūra ir Vaka-
ris Benevičius užėmė 1-ąsias 
vietas, o Ignas Olšauskas už-
ėmė 2-ąją vietą. Sportinin-
kus varžyboms paruošė  
treneris Ignas Povilanskas.

2022-ieji, Jaunimo metai 
prabėgo. O kodėl prabėgo? 
Todėl, kad „Druskininkų gau-
dynėse“ 50 dalyvių vienas 
nuo kito bėgo!

Gausiausios gaudynės iki šiol, 
stiprūs varžovai, nesustabdo-
mos emocijos ir dar kartą naujai 
pastatyta gaudynių arena gruo-
džio 3-ąją buvo Druskininkų 
jaunimo užimtumo centre (JUC). 
Trečius metus iš eilės gaudy-
nių nugalėtoju tapo Evaldas 
Metrikis, kuriam reikėjo nema-
žai paprakaituoti, kad sugebė-
tų pabėgti nuo Justo Visockio, 
į varžybas užsiregistravusio pa-

skutinę minutę, nes iki tol manė, 
jog dalyvauti nepavyks.

Nuo čempionų druskininkiečių 
per plauką atsiliko vilnietis Ge-
diminas Paulauskas, kuris pel-
nė trečiąją vietą, kaip ir praėju-
siais metais.

Jaunių kategorijoje iki 13 metų 
pirmąją vietą iškovojo Benas 
Derus (Vilnius), 2-ąją –  Evi-
ta Juškevičiūtė (Druskininkai). 
Šiais metais Evita tikrai nema-
žai pasistengė. Po praėjusių 
metų nesėkmės ir iškritimo pir-
moje kovoje dabar pakilo iki pat 
prizinės vietos. 3-oji vieta atite-
ko dar vienam vilniečiui – Deivi-

dui Adomavičiui.
Šito renginuko nebūtų buvę be 

mūsų nuostabių draugų – Drus-
kininkų savivaldybės ir Druski-
ninkų sporto centro. Prizais nu-
galėtojus aprūpino nuostabūs 
rėmėjai: restoranas-muzikinis 
klubas Druskininkų „Kolonada“, 
restoranas „Sicilia“, UAB „Drus-
kininkų sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“, „Snow Arena“, 
vanduo „Akvilė“, Commune DIY, 
o pagrindiniu renginio rėmėju 
buvo „Eglės sanatorija“.

Druskininkų JUC informacija

Viečiūnuose varžėsi jaunieji 
dziudo imtynininkai

Kalėdiniame mišrių kovos 
menų turnyre –  įspūdingos 

druskininkiečių pergalės

Geras emocijas jaunimui dovanojo  
„Druskininkų gaudynės“

Kalėdinėse varžybose imtynininkai parodė gražias kovas ir pademonstravo treniruočių 
metu išmoktus veiksmus / Asmeninio archyvo nuotrauka

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: A. Jakubauskas, D. Kemzūra, I. Povilanskas, I. Olšauskas 
ir V. Benevičius / Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų JUC surengtos gausiausios gaudynės, kuriose dalyvavo pajėgūs varžovai, dovanoję puikias emocijas / Justino Kygos nuo-
traukos
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Vita Gimaitė

Lietuvių tradicijas Adven-
to – šv. Kalėdų laukimo metu 
kiekvienais metais atgaivina 
Druskininkų „Bočių“ kolek-
tyvai. Po miesto bibliotekos 
skliautais, tautiniais drabu-
žiais pasipuošę, prisikvietę 
svetelių, visi Advento popie-
tės dalyviai atsakingai ėmė-
si jiems skirtų vaidmenų. O jų 
būta daug – skambėjo gies-
mės, dainuojantys rateliai, su-
rengti žaidimai, sektos pasa-
kos be galo, mįslės, pasakoti 
nutikimai, pamokymai, burtai, 
eilės.

Štai žaidimas daina-ratelis „Tai 
genelio gerumai, tai jo raibumai“, 
skirtas gamtos ir žmogaus ben-
drystei. Tai – lyg užkalbėjimas, 
prašymas, kad žemė būtų dos-
ni ir derlius būtų geras. Ratelyje 
dainoje „Liepė apynys“ išsakomi 

pageidavimai būti tvarkingiems, 
dėkingiems, gero linkintiems, pri-
minama  mokytis nuolankumo, 
o ypač – pagarbos vyresniems, 
šeimos galvai.

Ratelis pagal ilgamečio „Bočių“ 
draugo, Šiaulių vyskupo Eugeni-
jaus Bartulio žodžius „Viešpaties 
palaima visada telydi mus“ visus 
nuteikė rimčiai, jautrumui ir švie-
sai. Rateliuose dalyvavo visi salė-
je buvę programų dalyviai ir susi-
rinkę svečiai. O paskutinis ratelis 
„Kamuolys“ (į kamuolį susukta 
juostelė, išvyniojant kamuolį, ati-
duodam greta esančiam, juoste-
lės nepaleidžiant) dar tvirčiau vi-
sus sujungė, nes, perduodant 
kamuolį, buvo išsakomi palinkėji-
mai sau, šalia stovinčiam, šeimai 
ir namams.

Popietėje šauniai savo vaidme-
nis atliko „Bočių“ mišrus ansam-
blis (vad. Gintaras Černiauskas) 
ir šokėjos su „Žiursteliais“. Ren-

ginį papuošė „Bočių“ „Kraitės“ 
vadovės Janinos Klimienės ka-
lėdinė paroda su įvairiomis šven-
tinėmis dekoracijomis: vainikais, 
mėnuliais, žvakutėmis, snaigė-
mis, atvirutėmis.

Adventinę popietę paruošė ir 
vedė „Bočių“ pirmininkė Zita Jan-
čiauskienė, kurios kūrybos krai-
tėje – daugybė advento popie-
čių, vakaronių variantų. „Bočių“ 
parengtas programas jau matė ir 
darželinukai, ir ligoninėje besigy-
dantys ligoniai, ir Druskininkų sa-
natorijų poilsiautojai. 

Įsimintina ir popietė Liškiavoje, į 
kurią pakvietė Alytaus gimnazijos 
mokinių tėvai, renginys su Kauno 
gimnazistais ir jų tėvais, Adven-
to renginys Lietuvos buities mu-
ziejuje.

Su vyskupo palinkėjimu – „Vieš-
paties palaima visada telydi mus“ 
– viltingai lauksime Betliejaus 
žvaigždės.

Alytaus regione plečiama 
maisto atliekų surinkimo pa-
slauga: nupirkti maisto atlie-
kų kibirėliai daugiabučiams, 
dalinami konteinerių ir kibirė-
lių komplektai jų dar neturėju-
siems individualių namų gy-
ventojams, kuriems nuo šiol 
bus teikiama maisto atliekų su-
rinkimo paslauga. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras, įgyvendindamas 
Atliekų prevencijos ir tvarkymo 
programos priemonės „Subsi-
dijos ir dotacijos biologinių atlie-
kų surinkimo priemonėms įsi-
gyti“ finansuojamą projektą, 
nupirko specialius kibirėlius atski-
ram maisto ir virtuvės atliekų su-
rinkimui. 

Šiuos 10 litrų talpos kibirėlius 
maisto ir virtuvės atliekoms gaus 
visi regiono savivaldybių dau-
giabučių namų, kurie naudoja-
si konteinerinėmis aikštelėmis su 
maisto atliekų konteineriais, gy-
ventojai. Kartu su kibirėliais jiems 
bus įteiktos ir maisto bei virtuvės 
atliekų rūšiavimo atmintinės. 

Gyventojams skirti kibirėliai iš-
dalijimui perduoti už atliekų tvar-
kymą atsakingiems savivaldybių 
specialistams bei seniūnams, ku-
rie, kartu su gyvenamųjų namų 
bendrijų pirmininkais, administra-
toriais ir seniūnaičiais pasirūpins, 
kad maisto ir virtuvės atliekoms 
skirti kibirėliai pasiektų kiekvieną 
maisto atliekas rūšiuojantį gyven-
toją. 

Leipalingio individualių namų 
gyventojai gaus ne tik kibirėlius, 
bet ir individualius konteinerius 
maisto atliekoms. 

Dėl šių komplektų – konteinerio 
ir kibirėlio – individualių namų gy-
ventojams patiems niekur kreiptis 
nereikia – jie kiekvienam bus pri-
statyti į gyvenamąją valdą. 

Žmonės, pradėję rūšiuoti mais-
to atliekas, įsitikina, kad tą dary-
ti yra labai nesudėtinga, o mišrių 
atliekų beveik nebelieka ir daug 
mažiau atliekų patenka į sąvar-
tyną. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Advento tradicijas atgaivino 
Druskininkų „Bočių“ kolektyvai

Daugiabučių 
gyventojams pradedami 
dalinti kibirėliai maisto 

ir virtuvės atliekoms

Po miesto bibliotekos skliautais gausiai susibūrę Druskininkų „Bočiai“ surengė Advento popietę / Asmeninio archyvo nuotrauka

ARATC daugiabučių gyventojams pradeda dalinti kibirėlius maisto ir virtuvės atliekoms / 
ARATC archyvo nuotrauka

Mieli savaitraščio „Mano Druskininkai“ skaitytojai,
gražiausios metų šventės vėl sukvies prie bendro stalo visus, kurių ilgimės, kurie mums brangūs ir yra myli-

mi. Ateina nuostabus metas, kai tarpusavio artumas ir bendrystė kiekvienam padeda pasijusti stipresniu, laimin-
gesniu. Sustabdykime, išgyvenkime kiekvieną šventinę akimirką, dalindamiesi nuoširdumu, bendravimo šiluma. 

Argi tai ne pačios brangiausios dovanos, kurias galime įteikti vieni kitiems?
Linkime, kad šv. Kalėdų šviesa ir šiluma pripildytų Jūsų namus bei širdis,  

suteiktų gyvenimui nuostabiausių spalvų. 
Jaukių Jums šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ kolektyvo vardu, redaktorė Laima Rekevičienė
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SKANDINAVIŠKO KAPITALO INVESTUOTOJAS 
GERIAUSIOMIS KAINOMIS SUPERKA MIŠKUS!

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

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“!

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

UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

Išsinuomotume 2 kambarių butą 
miesto centre.

Tel. +370 611 19020

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

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

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

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:

Nuolaidos Optikoje!
Akinių rėmeliams – 20 proc.

Stiklams – 10 proc.
Užsisakant akinius,  

gydytojo patikra – NEMOKAMA! 
Mus rasite:  

Vilniaus alėja 8 (buvęs buitinis).  
Tel. 8 313 53444

Kvalifikuoti statybininkai 
remontuoja namus, butus.  

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

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

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

Perka  sodybą su žeme, gali būti miške ar 
vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės, pageidautina 

vienkiemis, su daugiau žemės.  
Siūlyti tel. 8 611 01110

SNIEGO KASIMAS.
Tel. 8 602 28830

Mokome 
plaukti vaikus ir 
suaugusiuosius 

sanatorijos „Belorus“ 
baseine. Individualūs 
užsiėmimai, lankstus 

grafikas.  
Tel. 8 625 67707

Įvairių gabaritų krovinių 
pervežimas Druskininkuose 
ir visoje Lietuvoje. Pavojingų 
medžių pjovimas-genėjimas. 

Automobilių supirkimas. 
Tel. +37062875156

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

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

PAGERINTI SAVIJAUTĄ GALI PADĖTI IR NETRADICINIAI GYDYMO BŪDAI
Vienas iš pirmųjų Lietuvoje akupunktūros gydytojų, turintis daugiau nei 40 metų 

patirties, padės Jums atsikratyti stuburo, sąnarių skausmų, pagerins miegą, sutvarkys 
išbalansuotą nervų sistemą bei gali pagydyti daugelį kitų ligų.

Gydytojas stažavosi Maskvoje, Kijeve, Odesoje, metus studijavo Šanchajaus (Kinija) tradicinės 
kinų medicinos universitete, nuolat tobulina žinias tarptautiniuose seminaruose.

Esant reikalui, akupunktūros poveikio stiprinimui taikoma manualinė terapija, taikomoji 
kineziterapija, homeopatija, fizioterapija. Šių metodų taikymo visuma užtikrina efektyvų sisteminį 
poveikį, puikius gydymo rezultatus. Gydytojas konsultuoja vaistų suderinamumo klausimais. 

Siūlomas ir COVID-19 sukeltų liekamųjų reiškinių gydymas, Jums pageidaujant, bus atliktos ir 
imuniteto stiprinimo procedūros. 
Gydytojo Genadijaus Zinovjevo kabineto adresas: Pušų g. 20, Neravų k., 
Druskininkų sav., tel. +370 611 92020, el. p. genadijz@mail.lt

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
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Asmeniniai skelbimai
g., renovuotame name.  
Tel. 8 614 18440

Išnuomojamas suremon-
tuotas dviejų kamba-
rių butas miesto centre, 
Antakalnio g. Kreiptis  
tel. 8 686 77358

Nuomojami du, dviejų 
kambarių butai naujos sta-
tybos nuosavame name.  
Tel. 8 685 20724

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 2 kambarių butas 
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 
Ateities gatvėje. Butas su 
visais reikalingais baldais 
ir buitine technika. Mėnesio 
nuomos kaina – 250 Eur 
ir komunaliniai mokesčiai.                                 
Tel. 8 656 86466

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

Skiria gyvenamąjį plotą 
moteriai be žalingų įpročių 
už nedidelę pagalbą na-
muose. Tel. 8 682 50770

Išnuomoja garažą su rūsiu, 
esantį Ligoninės g., prie ka-
tilinės. Tel. 8 676 44993

Išnuomojamas 1 kam-
bario butas Neravų g., 
turima teisė į šildymo 
kompensaciją, galima de-
klaruoti gyvenamąją vietą.  
Tel. 8 632 30475

Išnuomojamas gara-
žas Baltašiškėje, yra rū-
sys, elektra, 2 aukštas. 
Kaina – 50 Eur/mėn.  
Tel. 8 611 21491

Išnuomojamas 2 kamba-
rių butas, Merkinės g. 3 
name, plotas – 50 kv. m, 
atliktas remontas. Yra bal-
dai ir visa buitinė technika.  
Tel. 8 687 17484

Išnuomojamos šiuolaikiš-
kai įrengtos  patalpos Gar-
dino g., plotas – 60 kv. m. 
Tel. 8 611 48844

Išsinuomotų

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

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduoda nekilnojamą 
turtą

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 skly-
pas Lipliūnų g. 8I, Li-
pliūnų kaime. Detalusis 
planas, kadastriniai mata-
vimai. Kaina – 9000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas arba išnuo-
mojamas ilgalaikei nuomai 
3 kambarių butas, plotas 
– 70, 67 kv. m,  Veisiejų g. 
Galimas pardavimas išsi-
mokėtinai. Tel. 8 685 32549

Parduodami 1-2-3 kam-
barių butai miesto cen-
tre. Namas nerenovuotas.  
Tel. 8 641 68669

Viečiūnuose parduoda 
bendrabučio tipo 1 kamba-
rio butą. Tel. 8 605 66 661

Parduodamas 2 kam-
barių butas Viečiūnuo-
se, plotas – 53 kv. m.  
Tel. 8 623 99444

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

Perka nekilnojamą 
turtą

Perka garažą, siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 606 
59756

Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

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

Ieškomas pirkti 3-4 kamba-
rių butas, senos statybos 
renovuotame name (ne de-
vynių aukštų), arčiau centro 
(Vytauto g., Druskininkų g., 
M.K. Čiurlionio g. ir pan.), 
pageidautina 2-3 aukšte. 
Tel. 8 615 50404

Nuoma
Išnuomojamas 2 kamba-
rių butas, esantis Ateities 

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

Parduodamos spygliuočių 
malkos. Tel. 8 685 20724

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

Parduoda eglinę malką 
kaladėmis arba rąsteliais.  
Tel. 8 614 67590

Parduoda įvairius 
daiktus

Parduoda diabetikui šuniui 
skirtą maistą „Brit“ 400 g 
dėžutėje. Turimos 27 dėžu-
tės. Tel. 8 689 35198

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

Elektrinis boileris, 100 l tal-
pa, kaina – 50 Eur, elektri-
niai radiatoriai ant ratukų ir 
pakabinami. Vidaus durys 
2 x 0, 90, 4 vnt., rausva 
spalva, su staktomis, spy-
nomis, raktais, apvadais, 
kaina – derinama. Plokš-
čias televizorius, kaina – 
40 Eur, radijas – 10 Eur. 
Tel. 8 616 48116

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

Ieško darbo

Moteris ieško slaugės dar-
bo. Gali padėti namų ruo-
šoje. Turi 7 metų patirtį.  
Tel. 8 644 84291

Dovanoja

Dovanoja trijų spalvų ka-
čiuką, 6 mėnesių. Drau-
giškas, nukirmintas.  
Tel. 8 682 40545

Dovanoja dujinę viry-
klę. Pasiimti iki švenčių.  
Tel. 8 600 38695

Kita

Gal kas galėtų padovanoti 
veikiančią skalbimo maši-
ną? Tel. 8 675 61036

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

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

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

Ieškau butų valytojos darbo. Esu darbšti, atsakinga, 
punktuali, vairuojanti automobilį.

Tel. 8 690 47310

Kalėdų senelis ir Snieguolė –  
geriausioms Jūsų šventėms! 

Tel. 8 612 70141
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Druskininkai“ redakcijos sutikimą.


