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Druskininkuose lankėsi Premjeras 
Saulius Skvernelis

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis apžiūrėjo įrenginiėjamą Druskininkų sportininkų rengimo ir reabilitacijos cen-
trą/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkuose apsilankęs LR Ministras Pir-
mininkas Saulius Skvernelis su Druskininkų 
savivaldybės vadovais ir administracijos spe-
cialistais, susitikimuose dalyvavusiais LR Sei-
mo nariais Zenonu Streikumi ir Virginija Vin-
griene, Vyriausybės atstove Alytaus apskrityje 
Ona Balevičiūte aptarė Druskininkų  bendruo-
menei aktualiausius klausimus. 

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis apžiū-
rėjo Druskininkų sportininkų rengimo ir rea-
bilitacijos centrą, domėjosi, kaip vyksta šio 
Lietuvos ir užsienio šalių sporto bendruo-
menei svarbaus objekto įrengimo darbai.  
Druskininkų savivaldybėje organizuoto susitiki-
mo metu meras Ričardas Malinauskas svečiams 
papasakojo apie Druskininkų savivaldybės pa-
siekimus, įgyvendintus ir planuojamus projek-
tus, išdėstė aktualiausias problemas. 

Druskininkų savivaldybėje organizuoto susiti-
kimo metu Druskininkų savivaldybės meras R. 
Malinauskas svečiams pristatė savivaldybės 
vystymo strategiją, pasiektus rezultatus ir atei-
ties planus. Susitikime pasidžiaugta ir mažėjan-
čiu nedarbo lygiu, pelningai veikiančiais Drus-
kininkų pagrindiniais traukos objektais, aptarta 
infrastruktūros plėtra. Garbiems svečiams pri-
statyti kultūros centro įrengimo ir centrinės 
miesto alėjos rekonstrukcijos projektai.

Premjeras buvo supažindintas su esama Drus-
kininkų ir šalia esančių seniūnijų susisiekimo 
infrastruktūra, aptartos bendruomenių dažniau-
siai keliamos problemos dėl kelių būklės, auto-
busų maršrutų. Buvo pristatyta Druskininkams 
ir kitoms savivaldybėms aktuali investicijų aplin-
kos gerinimo problematika bei atkreiptas dėme-
sys į valstybinės žemės ir teritorijų planavimo 
aktualijas.

Premjeras S. Skvernelis sakė, kad vizitas 
Druskininkuose buvo konstruktyvus ir dalykiš-
kas: „Yra klausimų, kuriuos rei-
kia spręsti, mėginsime ieškoti 
jų sprendimo būdų.“

Premjerą S. Skvernelį, LR Seimo narius Z. Streikų ir V. Vingrienę, Druskininkų savivaldybės merą R. Malinauską Socialinių paslaugų centre svetingai pasitiko čia veikiančių nevy-
riausybinių organizacijų atstovai, tarp jų – ir „Bočiai“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

5 psl.
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje – 
pasiruošimas šaltajam sezonui ir kiti 

aktualūs klausimai
Artėjant šaltajam periodui, su-

šauktas Ekstremalių situacijų ko-
misijos posėdis. Praėjusį an-
tradienį sušauktame posėdyje 
Savivaldybės vadovai ir adminis-
tracijos specialistai kartu su atsa-
kingų institucijų atstovais aptarė 
svarbius klausimus dėl pasiruo-
šimo šaltajam periodui, afrikinio 
kiaulių maro situacijos, paukščių 
gripo prevencijos. 

Kaip informavo posėdyje daly-
vavę atsakingų institucijų atsto-
vai, paruošiamieji darbai šaltajam 
sezonui yra atlikti: pasirengta šil-
dymo sezonui, atlikta lietaus tin-
klų profilaktika, komunalininkai pa-
siruošė žiemai skirtą techniką ir 
smėlio dėžes, tamsiuoju metų lai-
kotarpiu sustiprintas policijos pa-
truliavimas mieste ir kaimiškosio-
se seniūnijose.

Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkė, Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė domėjosi, kaip veikia mies-
te esančios kameros, ar nereikia 
papildomai apgenėti medžių, kad 
matomumas taptų geresnis. „Pri-
valome maksimaliai pasirūpinti 
miesto ir kaimiškųjų bendruome-
nių bei turistų saugumu. Ypatingą 
dėmesį skiriame pėsčiųjų perėjų 
apšvietimo gerinimui, nes tai lemia 
ir pėsčiųjų saugumą, ir vairuotojų 
galimybę laiku pamatyti pėsčiuo-
sius bei išvengti avarinių situacijų. 
Žinoma, ir patys eismo dalyviai turi 
elgtis atsakingai“, – sakė V. Jurge-
levičienė.

Leipalingio ir Viečiūnų seniūnai 
pabrėžė, kad žmonės taip pat pa-
sirengė žiemai, tikimasi, kad šal-

tuoju metų laiku krosnys bus kū-
renamos atsakingai ir pavyks 
išvengti nelaimių.

Vyriausiasis specialistas civili-
nei saugai Albinas Žaliaduonis in-
formavo, kad socialinės rizikos as-
menų gyvenamosiose patalpose 
bus sumontuoti dūmų detektoriai, 
taip siekiant užtikrinti saugumą 
gaisro atveju. Iš viso Savivaldybės 
lėšomis nupirkti 25 detektoriai.

Komisijos posėdyje taip pat ap-
tarta seniūnijų kelių priežiūra ir 
miškų kelių būklė. Nors visomis 
išgalėmis stengiamasi sutvarkyti 
seniūnijų kelius, tačiau dėl gausių 
kritulių technikai šiuo metu sunku 
ten privažiuoti, atlikti greiderevi-
mo ar kitus darbus. Seniūnai pa-
sidžiaugė, kad didžiosios medieną 
gabenančios firmos atsakingai in-
formuoja apie vykdomus darbus ir 
atstato kelius, tačiau daugiau pro-
blemų kyla dėl pavienių vežėjų.

Druskininkų valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos vyriau-

sioji veterinarijos gydytoja-ins-
pektorė Rasa Jakelytė akcentavo, 
kad dėl kylančios afrikinio kiaulių 
maro grėsmės visoje Lietuvoje ir 
Druskininkų savivaldybėje kiau-
lių augintojai atsakingai įgyven-
dintų prevencines biologinės sau-
gos priemones. Atsižvelgiant į tai, 
kad Europoje jau yra užfiksuo-
ta paukščių gripo atvejų, akcen-
tuota, kad būtina laikytis preven-
cinių priemonių, o, kilus įtarimui, 
informuoti Druskininkų valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarny-
bos specialistus. R. Jakelytė pasi-
džiaugė Druskininkų savivaldybės 
pagalba ir visų institucijų bendra-
darbiavimu, sprendžiant minėtus 
klausimus.

Posėdžio pabaigoje savivaldy-
bės administracijos direktorė V. 
Jurgelevičienė padėkojo visoms 
institucijoms už bendrą darbą, ku-
riant saugią, patrauklią aplinką ir 
bendradarbiavimą, sprendžiant 
probleminius klausimus. 

Gerbiamas Algirdai Valavičiau,

Kilniausia ir reikšmingiausia, ką gyvenime gali padaryti žmogus 
– tai mylėti savo kraštą, gerbti šalia esančius žmones ir dirbti jų 
labui. Daug metų dirbote atsakingą visuomeninį ir mokslinį darbą, 
įsteigėte vertingą miško muziejų „Girios aidas“.  Jūsų nuveikti dar-
bai įrašyti į Druskininkų krašto istoriją. Džiaugiamės galėdami būti 
kartu su Jumis ir sveikindami gimtadienio proga linkime, kad nepri-
trūktumėte sveikatos, energijos, optimizmo, dvasios stiprybės ir gy-
venimo džiaugsmo.  Lai geri žodžiai ir artimųjų širdies šiluma lydi 
Jus kiekvieną dieną.

Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija

Ketinama įamžinti dailininko 
A. Šuliausko 

atminimą

Praėjusį trečiadienį Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius, mero pa-
tarėja Irena Lynikienė, vyriausioji 
specialistė turizmui ir kultūrai In-
grida Griniūtė susitikimo su „Atgi-
mimo“ mokyklos direktore Danute 
Časiene, Miesto muziejaus direk-
toriumi Gintaru Dumčiumi, M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos vado-
ve Ona Olšauskiene metu aptarė 
galimybes įamžinti šviesaus atmi-
nimo dailininko Alfonso Šuliausko 
atminimą.

A. Šuliauskas į Druskininkus at-
vyko 1963 metais ir pradėjo dirbti 
tuometėje Druskininkų I-oje vidu-
rinėje mokykloje piešimo moky-
toju, vėliau buvo meno gaminių 
įmonės „Ūla“ vyr. dailininkas ir kū-
rybinės grupės vadovas. 1975 m. 
tapo Lietuvos dailininkų sąjungos 
nariu. Nuo 2003 m. buvo užda-
rosios akcinės bendrovės „Drau-
gystės sanatorija“ meno terapijos 
organizatorius, paskaitininkas. 

Per ilgametę kūrybinę veiklą su-
kūrė apie 1500 tapybos darbų ir 
kelis tūkstančius piešinių, suren-
gė per 50 personalinių, dalyvavo 
150-yje kolektyvinių parodų Lie-
tuvoje, Japonijoje, Italijoje, Lenki-
joje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitur. 
Parodose eksponavo tapybos, 
skulptūros, grafikos, taikomosios 
dailės darbus. Parašė knygas 
„Straipsniai apie kultūrą, dailinin-
kus ir jų darbų parodas“, „Kelionė 
akimirkos taku“. 2004 metais dai-
lininkas 20 įvairios technikos savo 
kūrybos darbų padovanojo Drus-
kininkų miesto muziejui. 2015 me-
tais Alfonsas Šuliauskas repre-
zentavo Druskininkus Vilniuje 
pristatydamas savo kūrybos dar-
bų parodas, iš kurių 14 paveikslų 
papildė Miesto muziejaus fondus.

Mėnesio pabaigoje planuoja-
ma susitikti su A. Šuliausko arti-
maisiais ir detaliau aptarti idėjas, 
kaip būtų galima įamžinti dailinin-
ko atminimą.

Gyventojai gali teikti 
e. prašymus internetu jau 

dėl 26 išmokų
Druskininkų savivaldybė siūlo 

platų elektroninių paslaugų spek-
trą. Paslaugų perkėlimas į elek-
troninę erdvę praplečia jų teiki-
mo galimybes, užtikrina patogų 
jų naudojimą, leidžia aptarnauti 
didesnį gyventojų kiekį, užtikrina 
veiklos efektyvumą. Reikėtų pa-
brėžti, kad e. paslaugos sudaro 
galimybę paslaugas gauti bet ku-
rioje vietoje, bet kuriuo metu, tad 
nereikia vykti į savivaldybę. Visą 
informaciją apie Druskininkų sa-
vivaldybės teikiamas elektronines 
paslaugas galite rasti Druskininkų 
savivaldybės internetiniame pus-
lapyje, pasirinkę skyrelį „Elektro-
ninės paslaugos“.

Prieš kelerius metus startavu-
si Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos parengta Sociali-
nės paramos šeimai informacinė 
sistema (www.spis.lt) suteikia 
galimybę užsisakyti socialinės 
paramos paslaugas, teikiant 
elektroninius prašymus. Gy-
ventojai, naudodamiesi interne-
tu, gali pateikti prašymą gauti iš-
moką vaikui, mokinių nemokamą 
maitinimą, socialinę pašalpą ir 
kita. Gyventojo nusiųstą prašymą 
nagrinėja savivaldybės darbuoto-
jai ir per 20 darbo dienų praneša 
apie sprendimą, taip pat naudo-
damiesi sistema arba kitu prašo-
mu būdu. Šia sistema naudojasi 

visos šalies savivaldybės.
Nuo spalio mėnesio Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija re-
alizavo galimybę gyventojams 
pateikti elektroninius prašymus 
dar 3 išmokoms (išmoka besi-
mokančio ar studijuojančio as-
mens vaiko priežiūrai, išmoka 
gimus vienu metu daugiau kaip 
vienam vaikui, globos (rūpybos) 
išmokos tikslinis priedas). Šiuo 
metu galima pateikti e. prašy-
mus jau dėl 26 socialinės para-
mos paslaugų. Visą sąrašą gali-
ma pamatyti internete adresais: 
/go.php/lit/Elektronines-paslau-
gos ir https://www.spis.lt/

Per kelerius artimiausius metus 
sukurta Socialinės paramos in-
formacinės sistemos elektroninių 
paslaugų sistema turėtų pasipil-
dyti ir kitomis socialinės paramos 
elektroninėmis paslaugomis.

Gyventojai, norintys išmokti 
naudotis e. paslaugomis, gali už-
sukti į Druskininkų savivaldybės 
pastatą, esantį Vasario 16-osios 
g. 7, kuriame yra įrengtos specia-
liai gyventojų aptarnavimui skirtos 
vietos. Ten dirbantys specialistai 
patars ir pamokys, kaip elektroni-
nėje erdvėje užpildyti reikiamus 
prašymus. Savivaldybės admini-
stracija kviečia gyventojus taupy-
ti savo laiką ir naudotis jų patogu-
mui sukurtomis e. paslaugomis. 

Su atsakingų institucijų atstovais aptarti pasiruošimo šaltajam periodui, afrikinio kiau-
lių maro situacijos, paukščių gripo prevencijos ir kiti aktualūs klausimai/Dianos Sinkevi-
čiūtės nuotrauka

Susitikimo metu aptartos galimybės įamžinti šviesaus atminimo dailininko A. Šuliausko 
atminimą/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukaAptartas kapinių skaitmenizavimas

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų 
savivaldybės administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė, direkto-
riaus pavaduotoja Violeta Grigorie-
nė, Ūkio skyriaus vedėjas Valdas 
Kuleckas susitiko su Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkio direk-
tore Birutė Jonušauskiene, kapų 
prižiūrėtoju Dariumi Sirusu bei 
UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ 
vadovu Andriumi Trunovu ir aptarė 
itin svarbų klausimą – savivaldybės 
kapinių priežiūrą ir vykdomą skai-
tmenizavimo procesą.

Susitikimo metu kalbėta apie 
UAB „Kapinių valdymo sprendi-
mai“ jau atliktus darbus Druski-
ninkų savivaldybėje ir kituose Lie-
tuvos miestuose bei miesteliuose. 
Aptarta skaitmenizavimo nau-
da ne tik Druskininkų savivaldy-
bės gyventojams, bet visiems, 
kurių artimieji palaidoti Druskinin-
kų savivaldybės kapinėse. „Ka-

pinių skaitmenizavimas pasiteisi-
no. Žmonėms nebereikia atvykti 
į mūsų įstaigą, nes jiems reikia-
mą informaciją apie artimųjų ka-
pavietes galima rasti internetinėje 
erdvėje,“ – džiaugėsi Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkio direk-

torė B. Jonušauskienė.
Susitikime diskutuota dėl toli-

mesnių kapinių skaitmenizavimo 
darbų.

Registrą galite rasti internete 
https://www.cemety.lt/public/
cemeteries

Susitikime kalbėta apie UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ jau atliktus darbus Drus-
kininkų savivaldybėje ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka
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R. Malinauskas: „Druskininkai tampa tokie, apie kokius svajojame“
Druskininkai jau puošiasi ir netrukus pradės gyventi gražiausių metų švenčių laukimu. Šventinę nuotaiką daro dar ypatin-

gesnę žinojimas, kad visi naujausi suplanuoti, strategiškai Druskininkams svarbūs ir gyventojų laukiami projektai įgavo pa-
greitį ir yra realizuojami. Apie projektus ir kasdienes, su jais susijusias aktualijas, kalbinome merą Ričardą Malinauską.

Kuo šiandien gyvena Druski-
ninkai? Kokie projektai svar-
biausi ir kaip sekasi juos įgy-
vendinti?

Sėkmingai juda į priekį Kultūros 
rūmų projektas. Metų pabaigoje 
bus teikiamos ekspertų išvados 
dėl jo išbaigtumo ir pripažinimo 
tinkamu. Net neabejoju, kad ki-
tąmet padarysime viską, kad tas 
projektas būtų pradėtas įgyven-
dinti.

Džiaugiuosi, kad praėjusią sa-
vaitę Druskininkuose apsilankęs 
šalies Premjeras Saulius Skver-
nelis nepasakė, jog šį projektą 
įgyvendinti nerealu ar neįmano-
ma. Jis kaip tik akcentavo, kad, 
siekiant atrinkti, kurie projektai 
savivaldybėms yra patys svar-
biausi, bus kreipiamas dėmesys, 
kiek jos pačios ketina prisidėti 
prie jų įgyvendinimo. Juk yra sa-
vivaldybių, kurios planuoja vysty-
ti turizmo projektus, o net Turizmo 
centrų nėra įsteigę.

Kalbant apie Kultūros rūmų pro-
jektą, Premjeras klausė, ar mes 
esame tikri, jog šis objektas būtų 
užimtas renginiais. Taip, mes ne-
abejojame, kad renginių užtektų, 
nes ketiname jį statyti ne tik mūsų 
bendruomenei, bet ir Druskinin-
kų svečiams. Jų darbo dienomis 
būna kiek mažiau, o savaitgaliais 
atvyksta tūkstančiai. Jeigu to-
kiame objekte atsiras aukšto ly-
gio renginių, koncertų, spektaklių 
galbūt būtent jie dar labiau paa-
kins žmones atvykti į kurortą net 
ir darbo dienomis.

O atvykę į renginį, tikėtina, pa-
siliks kurorte pramogauti, sveika-
tintis, tiesiog pabūti gamtoje, už-
suks į kavines, restoranus, SPA 
centrus.

Premjero klausimų apie užimtu-
mo galimybes sulaukėme ir jam 
lankantis Sportininkų rengimo ir 
reabilitacijos centre. Premjeras S. 
Skvernelis išreiškė viltį, kad kitą-
met šis kompleksas turi būti pa-
baigtas ir pradėti veikti. Premje-
ras pritarė, jog didžiausias siekis 
būtų, jei įvairios Lietuvos spor-
to federacijos, kurios dabar daž-
nai keliauja į užsienį ir ten rengia 
pasirengimo čempionatams sto-
vyklas, turint tokią bazę Druski-

ninkuose, jas galėtų sėkmingai 
organizuoti čia.

Tai realu. O į mūsų miestą at-
vyktų ir sportininkai, ir treneriai, jų 
šeimų nariai – tai papildomas už-
imtumas mūsų objektams.

Šiandien Druskininkams, be 
kasdienių aplinkos tvarkymo 
darbų, komunalinių paslaugų, 
būtina sutvarkyti keletą nenau-
dojamų objektų. Tai buvusi „Ne-
muno“ sanatorija, nenaudojami 
ligoninės korpusai ir K. Dineikos 
sveikatingumo parke esantys 
kol kas neprivatizuoti pastatai. 
Manau, kad šie objektai įsilies 
į mūsų infrastruktūrą per arti-
miausius keletą metų. Ir tuomet, 
kai naujam gyvenimui bus pri-
kelti minėti objektai, atsiras Kul-
tūros ir kongresų rūmai, veiks 
Sportininkų rengimo ir reabili-
tacijos centras, iš pagrindinių 
infrastruktūros objektų, galima 
sakyti, bus viskas įgyvendinta. 
Druskininkai bus tokie, apie ko-
kius svajojome, kokius įsivaiz-
davome prieš kelis ar keliolika 
metų. 

Kol kai kurie vietos politikai, 
prisidengę net ir M. K. Čiurlio-
nio vardu, rėksmingai aiškina 
savo tiesas, Druskininkų savi-
valdybės vadovai ir specialis-
tai ne žodžiais, o darbais rodo, 
kad Druskininkai – M. K. Čiur-
lionio miestas. Ar planuojate 
naujų darbų, įamžinant jo atmi-
nimą? 

Druskininkams labai svarbus M. 
K. Čiurlionio atminimas. Jį įpras-
minome, įvairiose miesto vietose 
įrengdami stendus su M. K. Čiur-
lionio paveikslų reprodukcijomis. 

Ateityje planuojame rekonstruoti 
Vilniaus alėją, kurioje po rekons-
trukcijos atsiras M. K. Čiurlionio 
sukurtų paveikslų „Zodiako žen-
klai“ skulptūros, kitų mažosios ar-
chitektūros elementų.

Vilniaus alėja – reprezentacinė 
kurorto vieta. Todėl planuojame 
iš esmės atnaujinti kurorto širdy-
je esančią erdvę: bus atnaujin-
ta danga, apšvietimas, gėlynai ir 
želdiniai. 

Druskininkai garsėja ir kaip 
aktyviausiai daugiabučius na-
mus renovuojanti savivaldybė. 
Kaip sekasi tęsti renovacijos 
procesus? 

Didžiuojuosi, kad Druskininkų 
savivaldybė yra viena iš daugia-
bučių namų modernizavime lyde-
riaujančių savivaldybių. Tarp ma-
žųjų savivaldybių esame pirmi. 
Šiandien savivaldybėje moderni-
zuotas 81 daugiabutis. Intensy-
vus renovacijos procesas vyks-
ta jau kelerius metus, žmonės 
mato daugiabučių namų renova-
cijos naudą. Nerenovuotų namų 
gyventojai pastebi, kaip gyvena 
jų kaimynai, kiek jie moka už šil-
dymą, todėl neabejoja renovaci-
jos nauda. 

Be jokios abejonės, sklandus ir 
greitas daugiabučių namų reno-
vacijos procesas yra Druskinin-
kų savivaldybės žmonių ir spe-
cialistų, dirbančių šiuo klausimu, 
nuopelnas. Dėjome dideles pa-
stangas, kad žmonėms parody-
tume renovacijos naudą ir mo-
tyvuotume juos, o šiandien už 
mus jau kalba nuveikti darbai ir 
didėjantis renovuotų daugiabu-
čių skaičius. 

Ar yra naujienų, įgyvendinant 
projektus? 

Mums labai svarbi ir visa viešo-
ji infrastruktūra. Rūpinamės, kad 
būtų įgyvendinti dviračių ir pės-
čiųjų takų atnaujinimo, įvairūs 
užimtumo projektai vietos ir at-
vykstantiems žmonėms, būtų su-

tvarkyta transporto, susisiekimo 
infrastruktūra, žvyrkeliai, miesto 
pakraščių, kaimų, sodų bendrijų 
keliai. Tai – kasdieniai ūkiniai dar-
bai, kurie yra labai reikalingi. Ži-
nau, kad bendruomenė juos ver-
tina ir mato. 

Netrukus prie „Atgimimo“ moky-
klos nuo M. K. Čiurlionio gatvės 
pusės bus įrengtas privažiavimas 
ir saugi išlaipinimo aikštelė, mo-
derniai vadinama „Kiss and go“, 
kai tėveliai, neišlipdami iš auto-
mobilio, gali išleisti vaikus prie pat 
mokyklos durų. 

Šiuo metu intensyviai vyksta 
parengiamasis 2014-2020 metų 
laikotarpio projektų įgyvendini-
mo etapas. Kai kurie objektai jau 
projektuojami, planuojama labai 
daug infrastruktūrinių projektų. 
Prasidėjo Menų kalvės įrengimo 
buvusios pirties pastate įrengi-
mas, atnaujinamas stadionas prie 
„Atgimimo“ mokyklos, projektuo-
jama lenktas tiltelis per Ratnyčios 
upę, skveras prie Švietimo cen-
tro. Ir tai tik maža dalis visų pro-
jektų. Atskirai apie visus juos kal-
bėsime ateityje, ir ne vieną kartą. 

Žmonės pastebi, kad Drus-
kininkuose senus, nesaugius 
medžius vis keičia nauji. Kar-
tais žmonės ir sentimentaliai 
reaguoja, tarkime į senų sida-
brinių eglių iškirtimą. Ar tai 
problema? 

Kiekvienas medis, kaip ir žmo-
gus, turi savo gyvenimą, kuris, 
deja, turi ir pradžią, ir pabaigą. 
Kai medis baigia savo gyvenimą, 
tenka jį pakeisti nauju. Sprendi-
mą, kuriuos medžius būtina kirs-
ti, priima savivaldybės želdynų 
komisija, dalyvaujant kultūros 
paveldo institucijoms. 

Nors Druskininkų savivaldy-
bė yra labai miškinga, miškin-
gumas siekia net 85 procentus, 
tačiau rūpinamės kiekvienu me-
džiu, prižiūrime želdynus, juo 
genime. Be to, vykdome nuola-
tinį projektą, suderinę su NŽT, 
valstybinėje žemėje kasmet vi-
dutiniškai pasodiname po 180 
pušelių. Ačiū žmonėms, kurie 
savo privačiuose sklypuose iš-
augusias, nereikalingas pušeles 

padovanoja miestui, kur jos gali 
augti ir puošti aplinką. 

Manau, kad žmonės dar prisi-
mena, kaip atrodė seni, nekirsti 
medžiai, pavyzdžiui, Gydyklų par-
ke, ir gali palyginti, kaip medžiai 
atrodo dabar. Pirmiausia mums 
rūpi žmonių, jų turto, taip pat ir 
pastatų saugumas. Ypač pasta-
raisiais metais, kai siaučiančios 
gamtos stichijos varto medžius. 

Ar druskininkiečių bendruo-
menė yra veikli, puoselėja 
Druskininkų kraštą? 

Jeigu žmogus bent savo namuo-
se ką nors kuria, sukūręs neša 
į turgelį parduoti, veža į mugę – 
jis kuria, ne griauna. Blogiau, jei 
žmonės ne kuria, o griauna ar 
trukdo tiems, kas norėtų kurti. 

Su žmonėmis susitinkame visur 
– ir mieste, ir savivaldybėje, ir kai-
miškose vietovėse. Labai vertinu 
žmones, kurie imasi iniciatyvų, 
patys įgyvendina įvairius projek-
tus, imasi verslų mieste ir apylin-
kėse, prisideda prie Druskininkų 
plėtros ir augimo. O tokių Druski-
ninkuose tikrai daug. 

Džiaugiuosi, kad drauge su 
šioje kadencijoje Druskinin-
kų kraštui atstovaujančiais Sei-
mo nariais Zenonu Streikumi 
ir Virginija Vingriene bendro-
mis pastangomis sprendžia-
me svarbiausius Druskininkams 
klausimus. Vienas iš jų – dujų 
tiekimo klausimas – praktiškai 
jau išspręstas. Drauge kalbame 
ir apie kitus projektus. 

Yra saujelė veikėjų, nuolat 
skleidžiančių negatyvias žinias 
apie Druskininkus – man gėda 
už juos. Mielai kalbu ir disku-
tuoju su tais, kurie yra ką nors 
sukūrę, padarę, pasiūlę miestui 
ar čia gyvenantiems žmonėms. 
Tiems, kurie tik pila purvą, aš 
laiko neturiu, neskiriu ir nepla-
nuoju skirti. Jį mielai skiriu ko-
mandai, su kuria dirbame, Drus-
kininkų bendruomenei. Man 
svarbu rūpintis Druskininkais ir 
įgyvendinti suplanuotus darbus 
ir projektus. Tikiu gražia Druski-
ninkų ateitimi. 

Kalbino Laima Rekevičienė

Bendruomenė pritarė Druskininkų miesto ribų išplėtimui: aptarti planuojami darbai
Atsižvelgiant į tai, kad Druski-

ninkų savivaldybėje galiojančios 
miesto ir kaimiškųjų teritorijų ri-
bos buvo netikslios, sklypai, pri-
klausantys vienam gyventojui, 
buvo nusidriekę per kelis kai-
mus, kai kurie sklypai faktiškai 
buvo viename kaime ar gyven-
vietėje, o dokumentuose buvo 
priskiriami kitam kaimui ir dėl kil-
davo problemų registruojant ne-
kilnojamąjį turtą Nekilnojamojo 
turto registre, VĮ „Registrų cen-
tras“ iniciatyva ir siūlymu pra-
ėjusiais metais buvo pradėtos 
Druskininkų miesto teritorijos 
ribų išplėtimo procedūros.

Šiais metais minėtos procedū-
ros tęsiamos. Rugsėjo mėnesį 
Tarybai buvo pateikti Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pasiūlymai dėl mies-
to teritorijos ribų nustatymo. Tary-
bai pritarus, buvo organizuota gy-
ventojų apklausa. 

Vakar vykusiame Druskininkų 

savivaldybės vadovų ir atsakingų 
specialistų susitikime buvo pri-
statyti gyventojų apklausos, su-
rengtos spalio 6-lapkričio 10 die-
nomis, rezultatai. Bendruomenė 
pritarė, kad miesto teritorija būtų 
plečiama. Apklausoje dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis gyvento-

jų, 94 procentai iš dalyvavusiųjų 
pasisakė už tai, kad miesto teri-
torija būtų plečiama. 

Druskininkų savivaldybės kai-
mų gyvenamųjų vietovių terito-
rijų ribų nustatymo ir Druskinin-
kų miesto ribų keitimo planą dar 
turės patvirtinti Druskininkų sa-

vivaldybės Taryba, tada jis bus 
teikiamas tvirtinti Vyriausybei. 

Pasitarimo metu taip pat ap-
tarti pirmieji darbai, kurie bus 
atlikti naujai prie miesto prijung-
tose teritorijose. „Džiaugiuosi, 
kad gyventojai išgirdo susitiki-
muose ir vietinėje spaudoje iš-
sakytus argumentus ir pasisakė 
už miesto teritorijos ribų išplė-
timą. Tai didelis žingsnis pir-
myn. Artimiausiu metu specia-
listai ir seniūnai atliks išsamią 
prijungiamų teritorijų infrastruk-
tūros analizę ir tada spręsime, 
kokius darbus reikės atlikti pir-
miausia“, – pažymėjo meras Ri-
čardas Malinauskas. 

Specialistai akcentavo, kad teri-
torijose, kurios bus prijungtos prie 
miesto, aktualiausi klausimai yra 
vandentiekis, nuotekų šalinimo 
sistema,  apšvietimas, kelių asfal-
tavimas, drenažo sistema. 

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 

Jurgelevičienė pažymėjo, kad 
Druskininkų savivaldybė visa-
da stengiasi prižiūrėti ir tvarkyti 
visą savivaldybės teritoriją, tame 
tarpe ir seniūnijų. Išplėtus kuror-
to ribas, savivaldybė gaus papil-
domų lėšų, apie pusę milijono 
eurų, kuriuos bus galima panau-
doti gerinant infrastuktūrą. „Šiuo 
metu vyksta 2018 metų biudžeto 
planavimo procesas. Vertinsime 
numatomus pokyčius, pagal pri-
oritetus svarstysime prijungtų te-
ritorijų problemas ir integravimą į 
miesto infrastruktūrą“, – sakė V. 
Jurgelevičienė. 

Primename, kad analogišką 
sprendimą išplėsti miesto teritoriją 
prijungiant kaimiškąsias teritorijas 
prie miesto yra priėmusi Birštono 
savivaldybė, o visa Palangos sa-
vivaldybės teritorija yra kurortas, 
įskaitant ir kaimiškąsias vietoves. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės vadovų ir atsakingų specialistų susitikime pristatyti spalio 
6-lapkričio 10 dienomis surengtos apklausos rezultatai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės meras
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R. Paksas. „Valstybių auklėjimu“ artinama ES pabaiga 

Kai kokiais 2025 metais Euro-
pos Sąjunga paprasčiausiai iširs, 
niekas jau nebeprisimins 2017 
metų rudens. Bet būtent čia ir da-
bar bus prasidėję jos byrėjimo 
procesai. 

Praėjusią savaitę Europos Par-
lamentas balsų dauguma pritarė, 
kad Piliečių laisvių komitetas pa-
rengtų specialųjį pranešimą, kuriuo 
ES Taryba būtų raginama imtis ati-
tinkamų veiksmų prieš Lenkiją dėl 
Europos sutarties pažeidimo. 

Tai pirmas toks griežtas ir tei-
siškai įpareigojantis pasisakymas 

suverenios bendrijos valstybės 
atžvilgiu. 

Pripažinus pažeidimą, Europos 
Sąjungos Taryboje būtų suspen-
duota Lenkijos balsavimo teisė. 
Tai, daugumos balsavusių Par-
lamentarų nuomone, reikėtų da-
ryti dėl to, kad Lenkijos valdžia 
netinkamai įgyvendina valdžių at-
skyrimo principą, apriboja teis-
mų nepriklausomumą ir pažeidžia 
pagrindines teises.

Tačiau kam valstybei, kuri nebe-
turi jokio žodžio ir jokių teisių, dar 
būti Europos Sąjungoje? Ar ne 
taip pat pradės galvoti ir Čekija ar 
Vengrija, kai Europos Parlamen-
tas nuspręs pamokyti ir jas? 

Praėjusios sesijos posėdžiai, 
kai buvo kalbama apie teisės vir-
šenybės principus ES ir tos teisės 
neva pažeidimus Maltoje ar Len-
kijoje labai panašėjo į buvusios 
Sovietų sąjungos kompartijos su-
važiavimus. 

Kaltinimai, pasmerkimas, jokios 
kitos nuomonės. Jeigu ji tais lai-
kais ir pasitaikydavo, būdavo  už-
gožiama aritmetinės daugumos. 
Tokia šiandien yra ir Europos 
Parlamente. Balsuojanti už vals-
tybių savarankiškumo menkini-
mą, įžvelgianti neva pavojus na-
cionalinių valstybių stiprėjime, bet 
nematanti bėdos globalizacijo-
je, liberaliojo pasaulio išlaisvinto-
je rinkoje ir demagogijoje, kurioje 
tik manipuliuojama kertine demo-

kratijos sąvoka. 
Teisės viršenybės ir pagarbos 

demokratijai terminai labai įdo-
miai Europos Parlamente skam-
ba po Ispanijos siekių uždrausti 
demokratinį referendumą Katalo-
nijoje. Išraiškingai skamba ir Eu-
ropos Sąjungos institucijų tyla dėl 
teisinio politikų persekiojimo už 
demokratines inciatyvas. 

Dar išraiškingiau šiandien skam-
ba kaltinimai suvereniai Lenkijos 
Respublikai. Neva už demokrati-
jos pažeidimus. Už savo teismų 
sistemos pertvarką. Už aiškią ir 
kategorišką poziciją pabėgėlių 
priėmimo, tiksliau – nepriėmimo 
klausimu. Už kitus, savarankišku-
mą įtvirtinančius sprendimus. 

Principuose, kuriais remiasi Eu-
ropos Komisija ir kai kurie parla-
mentarai, kalbėdami apie nau-
jų ES priemonių teisinei valstybei 
stiprinti taikymo būtinumą Lenki-
jai, yra pasakyta, kad visais atve-
jais paisoma vienodo požiūrio į 
valstybes nares.

Jeigu ES vadovai nuolat kartoja, 
kad Katalonijos klausimas yra Is-
panijos vidaus reikalas, tai kodėl  
nirštama dėl Lenkijos valdžios 
sprendimų? Sakykime, kad tai jų 
vidaus reikalas ir nesikiškime.

Akivaizdžios pastangos paža-
boti nacionalinę teisę, pažabo-
ti nacionalinių bendrijos valstybių 
institucijų sprendimus yra ne kas 
kita, kaip valstybių savarankišku-

mo naikinimas. 
Tai yra bėda. Bet dar didesnė 

bėda yra tai, kad tokiais veiks-
mais vis labiau artinama Europos 
Sąjungos pabaiga. 

Buvau vienas iš daugiau kaip 
200 parlamentarų, nepritarusių 
rezoliucijos projektui, kuriuo da-
romas spaudimas Lenkijai. 

Džiaugiuosi, kad Lietuvos Res-
publikos Seimas rado savyje 
jėgų, politinės valios ir išminties 
dar prieš balsavimą Europos Par-
lamente atsistoti greta Lenkijos, 
priimdamas rezoliuciją dėl Len-
kijos Respublikoje vykdomų sė-
kmingų reformų. 

Seimo nariai, pabrėždami, kad 
ES yra svarbu laikytis vienodų ir 
bendrų pozicijų bei reaguodami į 
sėkmingai vykdomas šeimos sti-
prinimo reformas Lenkijoje, akcen-
tavo, kad jie palaiko sėkmingas 
Lenkijos Respublikos reformas ir 
svarsto galimybę jas įgyvendinti 
Lietuvoje. 

Seimas šia rezoliucija nedvi-
prasmiškai pasisakė prieš šian-
dienę ES politiką Lenkijos at-
žvilgiu ir pareiškė paramą bei 
solidarumą su Lenkijos Respubli-
ka dėl pradėtų Europos Sąjungos 
procedūrų, rekomendavo galimų 
sankcijų klausimą spręsti dialogu. 

Toks Lietuvos gestas gali būti ne 
tik gera proga normalizuoti santy-
kius su viena didžiausių kaimy-
nių. Aiškiai artikuliuodama savo 

nuostatas dėl suverenių valsty-
bių savarankiškumo, palaikyda-
ma už tai nuolat pasisakančias ir 
to siekiančias ES nares: Slovaki-
ją, Vengriją, Čekiją ir Lenkiją, Lie-
tuva gali tapti šios grupės nare. 
Tai būtų pakankamai rimta, turint 
omenyje, kad šiose šalyse pasta-
ruoju metu gyvena beveik 64 mi-
lijonai gyventojų. ES politikoje tai 
taptų garsiu balsu, kurį ignoruo-
ti didžiosioms ES valstybėms jau 
nebūtų taip paprasta. 

Jeigu Lietuva pagaliau atsibustų 
iš rudeninio sąstingio ir taptų Vy-
šegrado valstybių partnere, mes 
galėtume pasiekti gerokai dau-
giau ne tik užsienio, bet ir vidaus 
politikoje. Atstovaudami valstybę 
ir jos žmonių interesus. 

Parengta bendradarbiaujant su 
Europos Parlamento frakcija 

„Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa“

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos

„Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininkas

Užsakymo Nr.: MDR-131-01

Pasidalinta darbo su socialinės rizikos 
vaikais patirtimi

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybėje organizuo-
tame susitikime su Valstybi-
nės vaikų teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos atstovais 
dalyvavo Druskininkų savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Vio-
leta Grigorienė, Vaiko teisių 
apsaugos, Socialinės para-
mos, Švietimo skyrių atstovai, 
Socialinės paramos centro, 
Policijos komisariato specia-
listai. Susitikimo metu aptar-
ta darbo su socialinės rizikos 
vaikais praktika Druskininkų 
savivaldybėje ir tarpinstituci-
nis bendradarbiavimas.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja V. Grigorienė pasita-
rimo dalyviams pristatė bendrą 
savivaldybės situaciją, informa-
vo, kaip dirba vaiko gerovės ko-
misija, kaip sprendžiamos iš-
kilusios problemos, kaip prie 
kiekvienos probleminės situa-
cijos sprendimo prisideda ne-
vyriausybinės organizacijos ir 
bendruomenė. „Esame maža 
savivaldybė, gerai pažįstame 
savo bendruomenės žmones, 
todėl prie pagalbos teikimo šei-
moms ir vaikams prisideda se-
niūnai, seniūnaičiai, aktyviausi 
nevyriausybinių organizacijų na-
riai. Dirbdami, stengiamės pir-
miausia vadovautis žmogiškai-
siais faktoriais. Kiekvieną kartą, 
pradėdami darbą su rizikos vai-
ku, savęs paklausiame, kaip 
spręsčiau problemą, jeigu tai 
būtų mano vaikas?“, – kalbėjo V. 
Grigorienė.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
vedėja Vaiva Kirkauskienė ak-
centavo, kad savo darbe specia-
listai stengiasi nevartoti sąvokų 

„rizikos vaikas“ ar „rizikos šei-
ma“ – tai yra šeimos ir vaikai, ku-
riems reikia didesnio specialistų 
dėmesio ir pagalbos. Minėtų są-
vokų Druskininkų savivaldybės 
specialistai siūlo atsisakyti ir na-
cionaliniu lygmeniu.

Susitikime pastebėta, kad 
Druskininkų savivaldybėje vai-
kų, kuriems reikia papildomos 
pagalbos, yra nemažai. Atsaky-
dami į tai, specialistai pabrėžė, 
kad jų darbo tikslas – pastebė-
ti kiekvieną, kuriam reikia nors 
mažiausios pagalbos. „Geriau 
dirbti prevencinį darbą, pasiūlyti 
pagalbą laiku ir taip užkirsti kelią 
rimtoms problemoms“, – sakė V. 
Grigorienė.

Susitikimo metu išsakyti pa-
stebėjimai, jog, atliekant pre-
vencinį darbą, reikėtų pagalbos 
ir valstybės lygiu, kad būtų su-
darytos sąlygos efektyviau pa-
dėti vaikams, kuriems reikia pa-
galbos.

Druskininkų mieste ir seniūni-
jose veikiantys dienos centrai 
bei Jaunimo užimtumo centras 
atliepia vaikų ir jaunimo porei-
kius, taip pat norėtųsi į preven-
cinį darbą įtraukti kuo daugiau 
nevyriausybinių organizacijų ir 
kaimiškąsias bendruomenes 
tam, kad darbas su vaikais, ku-
riems reikia pagalbos, būtų kuo 
efektyvesnis.

Išklausę visų pasisakymų, 
Valstybinės vaikų teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnybos atsto-
vai pažymėjo, kad Druskininkai 
– ne pirma savivaldybė, kurioje 
jie lankosi, domisi darbo prakti-
ka ir gerąja patirtimi. Šie vizitai 
padeda surinkti reikalingą infor-
maciją. Atsižvelgiant į ją, keti-
nama paruošti bendras metodi-
nes rekomendacijas ar tvarkos 
aprašus.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Susitikimo metu aptarta darbo su socialinės rizikos vaikais praktika Druskininkų savival-
dybėje ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkuose lankėsi Premjeras 
Saulius Skvernelisatkelta iš 1 psl.

„Druskininkų savivaldybei Minis-
tro Pirmininko Sauliaus Skvernelio 
vizitas – labai svarbus įvykis. Tu-
rėjome galimybę ne tik pristatyti 
nuo 2000 metų Druskininkų savi-
valdybės pasiektus rezultatus, įgy-
vendinamus projektus, bet ir ap-
tarti problemas. Susitikimo metu 
pristatėme mums itin reikšmingą 
ir Druskininkams būtiną kultūros 
centro projektą, kuris taptų bai-
giamuoju kultūrinio turizmo akor-
du, reikalingu ir savivaldybės ben-
druomenei, ir Lietuvos ir užsienio 
svečiams. Iš Premjero išgirdome, 
kad mūsų problemas išgirdo ir ieš-
kos galimybių padėti jas spręsti,“ – 
po susitikimo sakė Druskininkų sa-
vivaldybės meras R. Malinauskas.

Ministras Pirmininkas Druskinin-
kuose bendravo su įvairiose srity-
se dirbančiais verslininkais, lankė-
si bendruomenės centre, kuriame 
po vienu stogu veiklą vykdo savi-
valdybės biudžetinės įstaigos ir 
nevyriausybinės organizacijos. 
Druskininkų savivaldybės vadovai 

pasidžiaugė turintys tokį bendruo-
menės centrą, ir tikisi kad jis paliko 
teigiamą įspūdį svečiams.

Premjeras taip pat apsilankė gi-
lias gydymo ir reabilitacijos tradi-

cijas puoselėjančioje „Eglės“ sa-
natorijoje.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Savivaldybėje organizuoto susitikimo metu meras R. Malinauskas svečiams papasakojo apie Druskininkų pasiekimus, įgyvendintus ir 
planuojamus projektus, išdėstė aktualiausias problemas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų sportininkų rengimo ir reabilitacijos centre Premjeras S. Skvernelis domėjosi, kaip vyksta šio Lietuvos ir užsienio šalių 
sporto bendruomenei svarbaus objekto įrengimo darbai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Svečiai užsuko ir į Jaunimo užimtumo centro salę, kur tuo metu vyko jaunųjų dainininkų repeticija/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Premjerą pasitiko ir bendrijos „Druskininkų viltis“ dienos centro lankytojai/Laimos Re-
kevičienės nuotrauka

Nuo gruodžio 1 dienos Drus-
kininkų gyventojai gamtines 
dujas galės įsigyti gerokai ma-
žesnėmis kainomis – mieste 
dujas tiekti pradės „Lietuvos 
dujų tiekimas“, gamtinių dujų 
prekybos ir tiekimo bendrovė, 
priklausanti valstybės valdo-
mai „Lietuvos energijos“ įmo-
nių grupei.

Gamtines dujas naudojantiems 
druskininkiečiams įmonė jau iš-
siuntė sutartis, kurias reikia pa-
sirašyti ir grąžinti „Lietuvos dujų 
tiekimui“. Pagal jas bus tiekia-
mos gerokai pigesnės dujos nei 
iki šiol.

Dujas maistui ruošti naudojan-
tiems ir iki 500 kub. m per me-
tus suvartojantiems druskinin-
kiečiams (pirmoji klientų grupė) 
dujos atpigs vidutiniškai per 
pusę. Mėnesio mokestis (pasto-
vioji tarifo dedamoji) jiems suma-
žės keletą kartų – iki 0,56 euro 
per mėnesį. Dujų kaina (kinta-
moji dalis) mažės apie 14 proc. – 
nuo 0,74 euro iki 0,64 euro už ku-
binį metrą.

Antrosios grupės klientams, ku-
rie dujomis šildo būstus ir per me-
tus suvartoja daugiau nei 500 
kub. m, bus taikomas 3,99 euro 
mėnesio mokestis, vienas kubi-
nis metras gamtinių dujų pigs 20 
proc. – nuo 0,49 iki 0,39 euro.

Plačiau apie „Lietuvos dujų tieki-
mą“ galima sužinoti interneto sve-
tainėje: www.ldtiekimas.lt, ten taip 
pat galite susipažinti ir su bendro-
siomis sutarties sąlygomis.

Kaip pasirašyti sutartis?
Gamtines dujas naudojantiems 

druskininkiečiams išsiųstos pa-
ruoštos gamtinių dujų tiekimo su-
tartys, kurias reikia pasirašyti ir 
iki 2017 m. gruodžio 31 d. grąžinti 
patogiausiu būdu:

• siųsti skenuotą sutartį el. paš-
tu: info@ldtiekimas.lt;

• išsiųsti sutartį paštu adresu: P. 
Lukšio g. 5B, 08221 Vilnius, nau-
dojant laiške esantį voką, kurio 
siuntimo išlaidos apmokėtos „Lie-
tuvos dujų tiekimo“;

• atnešti vieną pasirašytos su-
tarties egzempliorių į Druskinin-
kų švietimo centre laikinai įsikūrusį 
Klientų aptarnavimo skyrių adresu: 
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.

Kur gauti daugiau informa-
cijos?

Iškilus klausimams, kreipkitės 
klientų aptarnavimo skyrių tele-
fonais 1802 (skambučio kaina – 
pagal kliento ryšio operatoriaus 
taikomą tarifą), +370 611 21802 
(minutės kaina, kaip skambinant 
į „Telia Lietuva“ tinklą) arba atvy-
kite į Druskininkų švietimo cen-
trą, esantį adresu: M. K. Čiur-
lionio g. 80, Druskininkai šiomis 
dienomis:

• 2017 m. lapkričio mėn. 27 d. – 
gruodžio mėn. 10 d. pirmadieniais, 
antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9:00 val. iki 16:00 val.

• 2017 m. gruodžio mėn. 11-31 
d. pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

„Lietuvos dujų tiekimo“ klientų ap-
tarnavimo centrų pavadinimas yra 
„Gilė“, todėl apie įmonės paslaugas 
kalbėsis „Gilės“ konsultantai.

Kaip mokėti už dujas? 
Pasirašius sutartį, už lapkričio 
mėn. suvartotas gamtines dujas 
reikia atsiskaityti įprasta tvarka 
Energijos skirstymo operatoriui 
(ESO) pagal pateiktą sąskaitą:

• grynaisiais pinigais „Perlas“ 
terminale arba „Maxima“ kasoje;

• atliekant pinigų pervedimą 
savo banke į AB „Energijos skirs-
tymo operatorius“ banko sąskaitą 
LT35 4010 0510 0215 7337 Lumi-
nor Bank AB.

Atsiskaitant už paslaugas nuo 
2018 m. sausio mėnesio:

• bus reikalingas kliento kodas, 
kuris pateikiamas išsiųstose su-
tartyse;

• skaitiklio rodmenis deklaruo-
ti ir apmokėti apskaičiuotą mokė-
tiną sumą grynaisiais įmokų su-
rinkimo vietose „Maxima“ kasose, 
„Perlas“ terminaluose, AB „Lietu-
vos paštas“ skyriuose, „Lietuvos 
spauda“ kioskuose ir „Narvesen“ 
parduotuvėse;

• savitarnos svetainėje: 
www.manogile.lt 

(čia visuomet pateikiamos kai-
nos, galima patogiai deklaruoti ir 
apmokėti).

Sąskaita už per 2017 m. gruo-
džio mėn. suvartotas gamtines 
dujas nebus pateikta.

Druskininkų gyventojams 
nuo gruodžio mažės 

gamtinių dujų kainos 

Dujų kainos privatiems klientams yra derinamos su Valstybine kai-
nų ir energetikos kontrolės komisija ir peržiūrimos kas pusmetį bei kei-
čiamos priklausomai nuo pasikeitusių sąnaudų, faktinių ir prognozuo-
jamų dujų kainų.

Parengta pagal „Lietuvos dujų tiekimo“ informaciją

Gamtinių dujų kainos gyventojams, galiojančios iki š. m. gruo-
džio 31 d.:
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Druskininkuose veikiantis 
vienintelis Lietuvoje Lynų ke-
lias, jungiantis du lankomiau-
sius Druskininkų turistinius 
objektus – Vandens parką ir 
„Snow Areną“ – lapkričio 27 
dieną minės dvejų metų vei-
klos sukaktį. 

Bendrovės „Kautros keltuvai“ 
vadovo Gintauto Pakuso teigi-
mu, per pastaruosius metus Lynų 
keliu persikėlė daugiau nei 300 
tūkstančių keleivių: „Druskinin-
kų savivaldybės idėja įrengti šį 
viešosios Druskininkų infrastruk-
tūros elementą, buvo orientuo-
ta teisinga linkme, šis įrenginys 
sukuria pridėtinę vertę Druski-
ninkams, o mūsų teikiama per-
kėlimo paslauga teikia unikalią 
pramogą ir druskininkiečiams, ir 
miesto svečiams.“

– Regis, nutilo ir didžiausi šio 
projekto skeptikai?

– Šiandien galiu teigti, jog keltu-
vo pajamos padengia jo eksploa-
tavimo kaštus. Žinoma, norėtųsi 
daugiau lankytojų, tačiau būtų ne-
teisinga nepasidžiaugti ir dabarti-
ne statistika bei keleivių srautais. 
Turime pripažinti, kad pirmieji, pa-

žintiniai paslaugos teikimo metai 
buvos gausesni keleivių ir smal-
sautojų. Tikimės, kad ilgainiui 
visa Lynų kelio veikla vystysis 
dar intensyviau, keltuvo paslau-
ga populiarės. Mes džiaugiamės, 
kad galime sukurti pridėtinę vertę 
miestui, teikti žmonėms tokią iš-
skirtinę paslaugą ir pramogą. Per 
valandą galima perkelti iki 240 ke-
leivių. Keltuvas pritaikytas ir fizinę 
judėjimo negalią turintiems kelei-
viams. „Kautra“ užsiima keleivių 
pervežimu autobusais, o kelei-

vių kėlimas keltuvu mūsų bendro-
vei yra gimininga veikla, būtent to-
dėl prieš dvejus metus ir ryžomės 
dalyvauti šios paslaugos teikimo 
konkurse.

– Skaidraus stiklo gondolos, 
pakylančios į 45 m aukštį, per-
kelia nuo Vandens parko į kitą 
Nemuno pusę, kurioje įsikūrusi 
„Snow Arena“. Gal yra bendrų 
planų, kaip keleiviams paįvai-
rinti kelionės įspūdžius?

– Siekiame, kad kelionė nuo 
Vandens parko iki „Snow Are-
nos“ Druskininkų svečiams ir po-
ilsiautojams paliktų kuo įvaires-
nių ir įsimintinesnių įspūdžių, 
todėl šiais klausimais kalbamės 
ir siekiame bendradarbiauti su 
„Snow Arena“. Kelionė Lynų keliu 
galėtų prisidėti ir prie „Snow Are-
nos“, kaip unikalaus Druskininkų 
objekto, populiarinimo. Daugelis, 
pasikėlę Lynų keliu ir pačiupinė-
ję sniegą, iš panoraminio resto-
rano balkono apžvelgę įspūdingą 
miesto panoramą, gamtovaiz-
džio, susižavi ir sugrįžta patirti 
naujų įspūdžių.

– Ar sulaukiate atsiliepimų iš 
keleivių, pasinaudojusių keltu-
vo paslauga?

– Džiaugiamės, kad žmonės pa-
sidalina savo įspūdžiais, dėkoja. 
Malonu, kai turistai iš tolimų ša-
lių pažada būtinai sugrįžti į Drus-
kininkus, kad galėtų įvairiais metų 
laikais persikelti Lynų keliu, pasi-
grožėti Druskininkais, panorami-
niu peizažu. Pastebėjome, kad 
nemažai keleivių, – užsienio sve-
čių, sužinoję, kad Lietuvoje, lygu-
mų šalyje įrengtas toks keltuvas, 
maloniai nustemba, kad Lynų ke-
lias atitinka natūralų reljefą.

Mūsų keltuvo operatoriams, 
bendraujantiems su keleiviais 
kasdien, tenka ne tik suteikti 
įvairią informaciją apie kelionę 
Lynų keliu, bet ir atsakyti į sve-
čiams rūpimus klausimus, apie 
vieną ar kitą Druskininkų lanky-
tiną objektą. Nuoširdžiai dėko-
ju visiems darbuotojams, kurie 
prisideda prie keliaujančių Lynų 
keliu, už jų indėlį, populiarinant 
šią paslaugą, o kartu ir Druski-
ninkus, už atsakingą požiūrį į 
savo darbą, deramą bendravimą 
su keleiviais – druskininkiečiais 
ir kurorto svečiais, turistais, po-
ilsiautojais.

Džiaugiamės, kad, nepaisant 
dar tokio neilgo veiklos laikotar-
pio, prigijome Druskininkuose, 
jaučiamės čia reikalingi. Mums 
rūpi, kuo gyvena miestas, žmo-
nės, todėl nenusisukame nuo 
visuomeninių iniciatyvų Drus-
kininkuose, prisidedame prie 
įvairių Druskininkuose organi-
zuojamų renginių organizavimo 
bei rėmimo. 

Kaip užtikrinamas lynų kelio 
ir keleivių saugumas?

Daugelis keltuvu pasinaudo-
jusių žmonių sako, kad viliojan-
ti ir įspūdinga kelionė Lynų keliu 
virš Druskininkų, miško ir Nemu-
no jiems pralekia akimirksniu, 
nors aukštis kartais ir baugina. 
Antradienį įmonės „Tulvita“ spe-
cialistai, atlikę privalomąją me-
tinę visos konstrukcijos patikrą, 
patvirtino, kad įrenginys visiškai 
saugus. Per pastaruosius metus 
keltuvas dirbo sklandžiai, avari-
nių situacijų nebuvo.

Statant keltuvą, dalyvavo ir spe-
cialistai iš Šveicarijos bei Italijos. 

Lynų kelias švenčia antrąjį gimtadienį 

Justina ir Zdzislavas iš Kato-
vicų (Lenkija): „Susiruošėme 
pakilti Lynų keliu ir apsilankyti 
žiemos arenoje – turime, štai, ba-
tus, slidinėsime. Iš keltuvo turėsi-
me galimybę apžvelgti visą Drus-
kininkų panoramą. Apie Lynų 
kelią Druskininkuose sužinojome 
iš interneto. Ar nebaugina aukš-
tis? O, ne! Norime patirti išskirti-
nių įspūdžių! Druskininkuose po-
ilsiaujame pirmą kartą, miestas 
labai mielas, švarus, tvarkingas, 
procedūros, viešbučio ir SPA pa-
slaugos – super!“

Genutė Valentienė, keltuvo 
operatorė: „Operatore dirbu nuo 
pat Lynų kelio atidarymo pra-
džios. Stengiuosi, kad lankytojai 
patirtų Druskininkuose kuo dau-
giau malonių įspūdžių, sužino-
tų apie paslaugą. Jei būna lais-
vų vietų, keliame ir keleivius su 
dviračiais – kad atgal patys par-
važiuotų nauju dviračių taku. Grį-
žę mūsų keleiviai labai džiaugiasi 
tokia išvyka, dėkoja, kad smagiai 
pasivažinėjo. Už dviračio kėlimą 
mokėti nereikia. Keleivius džiu-
gina tai, kad jie iš oro gondolos 
gali pamatyti senamiestį, Drus-
kininkų apylinkes, Nemuno vin-
gį. Manau, pakilti Lynų keliu sma-
gu ir pavasarį, kai bunda gamta, 
matosi šviežia žaluma, ir vasa-
rą, kai miestas mirga įvairiausių 
atspalvių žaluma, žiedais, ir ru-
deniop – kai įspūdingai nusidažo 
medžių lapija ar žiemą, kai pušų 
viršūnės pasipuošę sniegu. Iš 
viršaus, skirtingais metų laikais, 
Druskininkų ir gamtos grožis at-
siveria vis naujai.“

Valerijus iš Klaipėdos: „Ką 
tik žmonai nupirkau Dovanų ku-
poną gimtadienio proga. Jis ga-
lioja iki 2018-ųjų vasario 22 
dienos, tačiau Lynų keliu pla-
nuojame pakilti šiomis dieno-
mis, kol ilsimės Druskininkuose. 
Mūsų apartamentai netoli keltu-
vo, ir žmona, pamačiusi pro lan-
gą oro gondolas, jomis susido-
mėjo, laukia šios kelionės. Man 
ir pačiam smalsu išbandyti šią 
pramogą, nors ir esu pratęs prie 
aukščio – lėktuvu tenka dažnai 
skraidyti darbo reikalais.“

Vilma ir Mindaugas iš Vil-
niaus: „Aš jau trečią kar-
tą kėliausi Druskininkų keltuvu, 
Mindaugas – pirmą. Gražu, įspū-
dinga. Gaila, nebuvo saulėta, ta-
čiau vis tiek labai patiko apžvelgti 
Nemuną, salą, visą kraštovaizdį. 
Tokį grožį gali tik iš aukščio pa-
matyti ir įvertinti.“

G. Pakusas: „Džiaugiamės, kad Druski-
ninkams sukuriame pridėtinę vertę.“/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka

Lynų kelio įrengimo darbus atli-
ko bendrovės „Eltel Networks“ ir 
„Bartholet Maschinenbau AG“. 
Siekiant keleivių saugumo ir Lynų 
kelio techninės būklės užtikrini-
mo, su šių bendrovių atstovais 
yra palaikomas ryšys. Lynų kelio 
konstrukcija gerai įvertinta Italijos 
ir Šveicarijos bendrovių ekspertų, 
atitinka visus reikalavimus ir reko-
mendacijas. Reguliariai atliekama 

keltuvo patikra.
Kaip patikino bendrovės „Kau-

tros keltuvai“ serviso vadovas 
Ruslanas Revenka, Lynų ke-
lio saugumui skiriama itin daug 
dėmesio: „Kasdien specialistai 
po keletą kartų tikrina, ar siste-
ma tvarkinga. Pagal konstrukci-
ją įrengusios šveicarų bendro-
vės „Bartholet“ rekomendacijas 
vykdoma nuolatinė ir kruopšti 
priežiūra, atliekami periodiniai 
patikrinimai. Apie keltuvo sau-
gumą išmano ne tik už tai atsa-
kingi bendrovės meistrai, bet ir 
operatoriai. Jie kas mėnesį da-
lyvauja pratybose, kad nepra-
rastų įgūdžių, kaip elgtis kritinė-
se situacijose ir padaryti viską, 
kad keleiviai galėtų sklandžiai 
tęsti kelionę. Mėgstame džiu-
ginti žmones, tad GIMTADIE-
NIO PROGA druskininkiečiams 
bei Druskininkų svečiams, su-
teikiame galimybę keliauti Lynų 
keliu už simbolinę kainą! Lynų 
kelias, keltuvas – sudėtingas, 
tačiau visiškai saugiai veikiantis 
įrenginys, turintis daugelį sau-
gos elementų, o svarbiausia, – 
sukeliantis daug adrenalino ir 
suteikiantis polėkio! Švęskime 
Lynų kelio gimtadienį drauge!“

Įmonės „Tulvita“ specialistai, antradienį atlikę privalomąją metinę Lynų kelio patikrą, 
patvirtino, kad keltuvas visiškai saugus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

R. Revenka: „Keltuvas – visiškai sau-
giai veikiantis įrenginys.“/ Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Užsakymo Nr.: MDR-131-02
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Posėdžiavo Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro valdyba

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės administra-
cijos direktorė, Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) Valdybos pirminin-
ko pavaduotoja Vilma Jurge-
levičienė drauge su Druskinin-
kų savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vy-
riausiąja specialiste Agne 
Baranauskaite, visų Alytaus 
regiono savivaldybių atstovai-
valdybos nariais, atsakingais 
specialistais dalyvavo ARATC 
valdybos posėdyje. 

Atliekų tvarkymo kaštai Alytaus 
regione yra vieni mažiausių ša-
lyje, o pats centras vertinamas, 
kaip vienas efektyviausiai dirban-
čių. Už sėkmingą veiklą centras 
yra sulaukęs ne vieno apdova-
nojimo ir įvertinimo. Sparčiau-
siai augančių bendrovių – „Gaze-
lių“ – konkursuose 2011 metais 
jis buvo pripažintas sparčiausiai 
per paskutinius ketverius metus 
augusia įmone Alytaus apskrity-
je, o 2016 metais Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras – viena 
sėkmingiausiai dirbančių ir spar-
čiausiai augančių šalies bendro-
vių. „Įvertinimai visada džiugina 
ir kartu skatina dar labiau steng-
tis kokybiškai, efektyviai dirbti. 
Bendromis visų regiono savival-
dybių pastangomis stengiamės 
kurti pažangią komunalinių atlie-
kų sistemą, atliepiančią žmonių 
poreikius. Be abejo, kokybiškos 
atliekų tvarkymo sistemos kūri-
me dalyvauja visa bendruome-
nė, todėl kviečiu visus būti atsa-
kingais, rūšiuoti atliekas, rūpintis 
mus supančia aplinka“, – sakė V. 
Jurgelevičienė.

Posėdžio metu aptarta bendro-
vės išlaidų sąmata ir mišrių ko-
munalinių atliekų apdorojimo 
kainos 2018 metams. Valdybai 
išsamiai pateiktos 2018 metų 
planuojamos atliekų apdorojimo 
sąnaudos pagal atskiras sąnau-
dų eilutes ir padalinius bei išana-
lizuotas jų padidėjimas ir suma-
žėjimas. 

Buvo aptartos pagrindinės prie-
žastys ir sritys, kurios didina są-
matą, lyginant su einamaisiais 
metais. Prognozuojama, kad 
atliekų tvarkymas regione gali 
pabrangti net puse milijono eurų.

Didžiąja dalimi tai sudarytų 

atliekų deginimo sąnaudos – apie 
203 tūkst. eurų. Atliekų deginimo 
kaštai priklauso nuo Valstybės 
politikos – šiuo metu kainos nėra 
reguliuojamos. Lietuvoje yra tik 
viena atliekų deginimo įmonė – 
tenka vežti atliekas deginti jos 
nustatytomis kainomis, o už ne-
sutvarkytas atliekas Valstybė yra 
nustačiusi aplinkosaugos mo-
kestį. Iki 2021 metų turėtų pradė-
ti veikti trys tokios įmonės, tačiau 
iki to laiko visų Lietuvos regionų 
Atliekų tvarkymo centrų kaštus, 
patiriamus dėl deginimo, turės 
padengti bendruomenė.

Taigi viena ranka Valstybė bau-
džia už nesutvarkytas atliekas 
pašalintas sąvartyne, o kita, ne-
pastačius deginimo įmonių lai-
ku ir nesudarant konkurencijos, 
atliekų deginimas reikalauja di-
delių kaštų.

Antra, Valstybė yra nustačiusi 
mokestį už kiekvieną sąvartyne 
pašalintą atliekų toną (2018 me-
tams – 5 eurai už toną), planuo-
jama, kad tai sudarys 53 tūkst. 
eurų.

Trečioji brangimo priežastis yra 
Vyriausybės nustatyti griežti rei-
kalavimai ir perteklinės taisyklės 
LR Vyriausybei patvirtinus vi-
soms savivaldybėms vienodas 
taisykles, visos savivaldybės di-
ferencijavo rinkliavas, nustatant 
pastoviuosius bei kintamuosius 
kaštus – naujoji rinkliava įsigalio-
jo šių metų pavasarį.

Valstybė atliekų tvarkymo srity-
je vėl numato didelius pokyčius – 
nuo 2018 metų sausio 1 dienos 
įsigalios nauji reikalavimai stam-
biųjų atliekų aikštelėms: atvežus 
atliekas bus būtina turėti asmens 
dokumentą, taip pat įvedama pri-
valoma atliekų apskaita bei jų 
svėrimas. Apskaita bus vykdo-
ma naudojant Vieningą gaminių, 
pakuočių ir atliekų apskaitos in-
formacinę sistemą (GPAIS). Pa-
svertų atliekų duomenys bus per-
duodami į minėtą sistemą. Šiam 
reikalavimui įgyvendinti privalo-
ma kiekvienoje aikštelėje įreng-
ti automobilines platformines 
svarstykles, įvesti internetą, įdar-
binti darbuotojus. Šiems reikala-
vimams įgyvendinti regione rei-
kės papildomai surasti apie 240 
tūkst. eurų. Kaštai bus paskirstyti 
proporcingai visoms regiono sa-

vivaldybėms, o juo padengti tu-
rės gyventojai.

Sumažinti atliekų kiekio tiek, 
kad būtų amortizuotas brangi-
mas, sąlygotas visų naujų reika-
lavimų, nėra įmanoma.

Druskininkų savivaldybėje su-
kurta atliekų tvarkymo sistema 
užtikrina švarą ir tvarką, žmo-
nės rūšiuoja atliekas, tačiau visi 
iškelti aukščiau išvardinti  reika-
lavimai jokios papildomos koky-
bės konkrečioje savivaldybėje 
jau nesukurs. Minėti nesavalai-
kiai reikalavimai ženkliai išbran-
gintų rinkliavą, o kaštai gultų ant 
bendruomenės pečių.

Visus šiuos nuogąstavimus 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė V. Jur-
gelevičienė, atstovaudama ir 
Druskininkų, ir kitoms regiono 
savivaldybėms, lapkričio 8 die-
ną išsakė LR Seime, Aplinkosau-
gos komitete. V. Jurgelevičienė 
pabrėžė, kad būtina ieškoti ga-
limybių atidėti reikalavimų įgy-
vendinimą, nes kiekvienas pa-
pildomas reikalavimas krenta ant 
bendruomenės pečių ir kvietė at-
sakingai apsvarstyti naujųjų rei-
kalavimų koregavimo galimybes.

Atsižvelgiant į išsakytas pasta-
bas, sudaryta tarpžinybinė gru-
pė, kurioje bus svarstoma naujų 
teisės aktų, susijusių su atliekų 
sistema, įsigaliojimas ir galimy-
bės juos koreguoti.

Problemos atliekų tvarkymo sri-
tyje buvo aptartos ir su praėjusią 
savaitę Druskininkų savivaldybė-
je apsilankiusi LR Premjeru Sau-
liumi Skverneliu bei jo komanda. 
Nuspręsta organizuoti bendrus 
susitikimus su savivaldybių spe-
cialistais ir ieškoti būdų proble-
moms spręsti. 

Praėjusią savaitę sušaukto ARA-
TC posėdžio metu taip pat svars-
tytas klausimas dėl savitarnos ter-
minalų įrengimo stambiųjų gabaritų 
bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse. 
Ieškant sprendimų, kaip atliekų tvar-
kymą padaryti efektyvesnį, valdyba 
svarsto galimybę įdiegti savitarnos 
terminalus, kuriuose asmenys, at-
vežę atliekas į aikštelę, galės identi-
fikuosi save, savo atvežtas atliekas, 
taip taupys savo laiką, nes nereikės 
gaišti stovint eilėse, aikštelių darbas 
taps efektyvesnis.

Posėdžio metu nuspręsta su-
šaukti ARATC neeilinį visuotinį 
akcininkų susirinkimą gruodžio 
14 dieną. Minėtas susirinkimas 
šaukiamas, nes keičiasi valdy-
bos nariai, deleguoti Alytaus 
miesto bei Birštono savivaldybių, 
taip pat pagal įsigaliojusius nau-
jiems uždarųjų akcinių bendro-
vių įstatymo reikalavimams bus 
nustatytos užduotys įstaigai, pa-
keisti įstatai.

Valdyboje taip pat buvo aptarti 
kiti, su atliekų tvarkymu susiję sa-
vivaldybėms aktualūs klausimai. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

MIELI DRUSKININKIEČIAI,
Kviečiame jus dalyvauti anoniminėje apklausoje ir prisidėti, 

kuriant Druskininkų ateitį

Druskininkų savivaldybė atlieka gyventojų apklausą, kurios 
tikslas yra išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti savivaldybės adminis-
tracijos, įvairių jos padalinių ir tarnybų darbu bei teikiamomis 
viešosiomis paslaugomis. 

Anketa apima labai įvairius klausimus, lemiančius mūsų gyveni-
mo kokybę. Tai – kelių būklė, viešasis transportas, švara ir tvarka 
gatvėse, nedarbo įveikimas, geriamo vandens kokybė, sveikatos 
apsauga, gamtosauga, nusikalstamumo sutramdymas, švieti-
mas, laisvalaikio organizavimas ir kita.

Dalyvaudami apklausoje JŪS prisidėsite prie gyvenimo kokybės ge-
rinimo mieste ir seniūnijose, dalyvausite svarbių sprendimų priėmimo 
procese. Labai svarbu, kad žmonės pareikštų savo nuomonę, teiktų 
siūlymus. Nepalikime visko spręsti vien valstybės tarnautojams. Gali 
būti, kad apie JŪSŲ rūpesčius ir problemas atsakingi asmenys pakan-
kamai nežino. Mums JŪSŲ nuomonė svarbi. Savivaldybės galios daž-
nai yra ribotos, tačiau turimų galimybių ribose į apklausos rezultatus 
bei gyventojų pateiktus siūlymus visada bandoma atsižvelgti. Apie ap-
klausos rezultatus, numatomas gyvenimo kokybės ir viešųjų paslau-
gų gerinimo priemones bus informuojama spaudoje ir savivaldybės tin-
klalapyje.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė 

Apklausa yra ANONIMINĖ. Anketoje adreso, VARDO ir PAVARDĖS 
nurodyti NEREIKIA. 

Šioje apklausoje kviečiame dalyvauti Druskininkų miesto ir seniūnijų 
gyventojus, kiekvieno iš Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Jei susikaup-
site ir Jums netrukdys, anketos pildymas užtruks iki 30 min. laiko. La-
bai svarbu, kad anketa būtų užpildyta iki galo, nepaliekant neatsakytų 
klausimų, kad daugelio žmonių darbas ir tyrimui skirtos savivaldybės 
lėšos nenueitų perniek. Be to, iki galo užpildyta anketa leidžia išklau-
syti visapusišką JŪSŲ nuomonę.

Nuorodą į anketą galite rasti tinklalapyje: www.druskininkai.lt
Anketą rasite Druskininkų savivaldybės administracijoje, Viečiūnų ir 

Leipalingio seniūnijose, Viešojoje bibliotekoje. 
Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką. 

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Romos Pankevičienės 
įmonėje 

Romos Pankevičienės įmonės 
„Cukrainėje“ priimami užsaky-

mai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų,

 šakočių, šimtalapių, pyragų, 
sausainių ir kitų gaminių už itin 

patrauklią kainą!
R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vy-
tauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai 

kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Įsigijote naują 
būstą, o gal senojo 
interjeras pabodo? 
Atėjo laikas remon-
tui? Mes atliksi-
me visus apdailos 
darbus pagal jūsų 
naujus norus. 

Tel. 8 624 34603

„Įvertinimai visada džiugi-
na ir kartu skatina dar labiau 
stengtis kokybiškai, efekty-
viai dirbti. Bendromis visų 
regiono savivaldybių pastan-
gomis stengiamės kurti pa-
žangią komunalinių atliekų 
sistemą, atliepiančią žmonių 
poreikius. Be abejo, koky-
biškos atliekų tvarkymo sis-
temos kūrime dalyvauja visa 
bendruomenė, todėl kviečiu 
visus būti atsakingais, rū-
šiuoti atliekas, rūpintis mus 
supančia aplinka“, – sakė V. 
Jurgelevičienė.
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Akių ligų kabinete optika „Pelėda“ 
gruodžio 12-13 dienomis ligonius konsultuos 

gydytoja-oftalmologė iš Vilniaus.
Akinių rėmeliams – 30 proc. nuolaida!
Registracija telefonu: 8-313-51203
Druskininkai, M. K. Čiurlionio g. 38

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Priekabų ir tralų 
nuoma Druskininkuose. 

Tel. 8 618 53770

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4
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Istoriniame dvare – Leipalingio bibliotekos 80-ečio minėjimas
Iškilmingai, tačiau kartu ir la-

bai jaukiai, bendruomeniškai 
penktadienio vakarą leipalin-
giečiai praleido senajame Lei-
palingio dvare, susirinkę į Lei-
palingio bibliotekos įkūrimo 
80-ečio minėjimą.

Atvykusius svečius džiugiai 
pasitiko Pepė Ilgakojinė (Živi-
lė Malaškevičiūtė) ir Karlso-
nas (Mantas Micevičius), ap-
dovanoję šiltomis šypsenomis 
bei sentencijomis apie knygas, 
skaitymą, gyvenimą. Merki-
nės jaunimo etnokultūros klu-
bas „Kukumbalis“ susirinku-
siems dovanojo gerą muzikinę 
nuotaiką. Druskininkų savival-
dybės viešosios bibliotekos 
direktorė Laima Žėkienė pasi-
džiaugė, kad, Druskininkų sa-
vivaldybei įgyvendinus projek-
tą „Kompleksinė Leipalingio 
miestelio plėtra“, šiandien Lei-
palingio biblioteka atnaujinta ir 
yra jaukus, šiuolaikiškas kultū-
ros židinys.

Bibliotekininkė Asta Gudaitienė 
pristatė bibliotekos istorijos de-
šimtmečių pokyčius, prisiminti tie, 
kurie stovėjo prie šios bibliote-
kos ištakų, atlaikė karo ir pokario 
sunkumus, suteikė pastogę, kurių 

dėka biblioteka atgimė ir yra tokia 
reikalinga žmonėms.

Bibliotekos darbuotojus pasvei-
kino Druskininkų savivaldybės 
mero patarėja Irena Lynikienė, 
perdavusi mero Ričardo Mali-

nausko padėką. Svarbiausiais va-
karo svečiais tapo Leipalingio bi-
bliotekos skaitytojai. Jiems buvo 
skirti šilčiausi žodžiai, padėkos, 
gėlės. Įteiktos padėkos knygne-
šiui Alvydui Varneliui, aktyviai 

savanorei Laimai Žukauskaitei, 
skaitytojoms Marytei Rimkienei, 
Marytei Mizaraitei, už dovanotas 
knygas – Aldonai Brazickienei, 
padėkota ir jauniausiai skaityto-
jai Lėjai Vailionytei bei smalsiajai 

internautei Vytei Jarmalavičiūtei, 
aktyviausiai skaitančiai šeimai – 
Vaciui ir Marijonai Tamošiūnams. 
Padėkota kuriantiems kraštie-
čiams: Mečislovui Litvinavičiui, 
Julijai Augustauskienei, kun. Ro-
bertui Grigui, Vytautui Leščinskui, 
Dalei Bozytei, Ernestui Kuckailiui, 
Onai Bleizgienei, Alvyrai Grėbliū-
nienei. Už glaudų bendradarbia-
vimą, pagalbą padėkos įteiktos 
Leipalingio seniūnijos seniūnui 
Antanui Krancevičiui, progimna-
zijos direktorei Astai Černiauskie-
nei, bendruomenės pirmininkei 
Živilei Krivonienei, Druskininkų 
savivaldybės  socialinių paslaugų 
centro Leipalingio skyriaus vedė-
jai  Laimai Černiauskienei, Leipa-
lingio parapijos klebonui Pauliui 
Marčiulioniui, Leipalingio laisva-
laikio salės vadovei Aleksandrai 
Petravičienei. 

Renginiui pasibaigus, Pepė Il-
gakojinė ir Freken Bok (Jolanta 
Miliuvienė) sukvietė svečius ska-
nauti jubiliejinio torto, pabendrau-
ti, pasidalinti įspūdžiais jaukioje 
Leipalingio dvaro erdvėje.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Bendruomeniškai ir jaukiai penktadienio vakarą praleido leipalingiečiai, susirinkę į Leipalingio bibliotekos įkūrimo 80-ečio minėjimą/
Ramunės Žilienės nuotrauka

M. K. Čiurlionio meno mokykloje – akcija „Saugus kelias į mokyklą“
Alė Kalėdienė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

mokytoja

Kiekvieną dieną tūkstančiai 
vaikų, vykdami į mokyklą ir at-
gal, tampa eismo dalyviais. Vai-
kams nuo mažiausių dienų ir 
namuose, ir ugdymo įstaigose 
turi būti aiškinama, kaip saugiai 
pereiti gatvę. Ir tai neturėtų būti 
vien tik formalus aiškinimas. 
Kūrybingi sprendimai gali pri-
sidėti prie vaikų saugumo, ker-
tant važiuojamąją kelio dalį. To-
dėl praėjusį ketvirtadienį M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos, V. 
K. Jonyno dailės skyriaus mo-
kytojos G. Kupčinskienė, G. 
Baublytė, E. Maračinskaitė ir A. 
Kalėdienė organizavo saugaus 
eismo akciją, pavadintą „Sau-
gus kelias į mokyklą“. 

Ankstyvojo amžiaus dailės ugdy-

mo mokiniai kelias savaites ruošėsi 
šiai akcijai. Piešė jau žinomus KET 
ženklus ir kūrė savus, dar niekur ne-

matytus, bet taip pat labai svarbius. 
Jų manymu, – nurodomuosius, 
draudžiamuosius ir įspėjamuosius 

kelio ženklus: „Draudžiama važiuo-
ti per pėsčiųjų perėją su dviračiu“, ar  
„Atsargiai akinanti saulė“. 

Akcijos dalyvius kvietėme žais-
ti saugaus eismo žaidimus, pieš-
ti savo įspūdžius iš kelionių įvai-
riomis transporto priemonėmis: 
lengvaisiais automobiliais, autobu-
sais, traukiniais... Darėm fotosesi-
ją su jų pasigamintais kelio žen-
klais bei automobiliukų modeliais, 
naudotais saugaus eismo pamo-
kai. Akcijoje dalyvavo 6-10 m. am-
žiaus vaikai, kuriems nėra lengva 
ilgesnį laiką sukaupti dėmesį, bet 
patys kurdami ženklus, žaisdami 
su jais, taisykles įsiminė lengviau. 

Reikėtų nepamiršti ir paauglių – 
nors jie apie saugumą kelyje yra 
girdėję daugybę kartų, tačiau ne-
rūpestingas jaunuolio būdas le-
mia, kad jie tikrai ne visada gatvė-
je laikosi KET. Kaskart, išleisdami 
iš namų, priminkime vaikams apie 
saugų elgesį keliuose, tamsiuoju 
paros metu patikrinkime, ar jie ne-
šioja atšvaitus.

Ankstyvojo amžiaus dailės ugdymo mokiniai kelias savaites ruošėsi akcijai, piešė jau žinomus KET ženklus ir kūrė savus, dar niekur 
nematytus/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Ar kada susimąstėte, kieno pinigus slepia „nepriklausomas“ 
konservatorių ir liberalų ruporas „Druskonis“?

Nuomonė

Algimantas Šiaučiulis
Druskininkų savivaldybės tarybos 

frakcijos „Už Druskininkus“ narys

Akcinių bendrovių įstatymas nu-
mato, kad kiekviena uždaroji akci-
nė bendrovė privalo viešinti savo 
finansinę atskaitomybę.  

UAB „Druskininkų savaitė“, ge-
riau žinoma „Druskonio“ pava-
dinimu, pasirodo, yra tris ar net 
daugiau METŲ (!!!) finansinių 

ataskaitų piktybiškai neteikianti 
įmonė. Apie tai viešai paskelbė VĮ 
Registrų centras. 

Ir sutapk tu man šitaip, kad ly-
giai prieš tiek pat laiko – tris ar 
net daugiau metų – prasidėjo šios 
Šaraškino kontoros ir Druskinin-
kų liberalų bei konservatorių „bi-
čiulystė“, iš kurios išaugo, mano 
manymu, propagandinis, siau-
rus grupinius interesus tenkinan-
tis ruporas. 

„Druskonio“ puslapiuose viešai 
iš Druskininkų ir druskininkiečių 
ne kartą tyčiojosi konservatoriai 
V. Semeška, A. Balkė, liberalai J. 
Šarkus, K. Kaklys, V. Trinkūnas. 

Mielieji, manote, kad tribūną šių 
veikėjų pasisakymams arba vei-
kiau – politiniams konservatorių 
ir liberalų užsakymams „Drusko-
nio“ redakcija suteikė už paprastą 
AČIŪ? Nejuokaukit...

Viskas šiais laikais turi savo kai-
ną. Todėl, susidaro įspūdis, kad 
konservatoriams ir liberalams 
šiandien tai yra įrankis jų politi-
niams įnoriams tenkinti... 

Ko gero, nesunku suprasti, kodėl 
„Druskoniui“ finansines ataskaitas 
teikti yra tiesiog neparanku? Nes 
tada visi pamatys, už kieno pini-
gus dirba ta „nepriklausoma spau-
da“, kuri, kiek teko girdėti iš kole-
gų, net siųsdama klausimus, juos 
formuluoja taip, kad nesugeba pa-
slėpti savo politinių simpatijų.

Kiek žinau, Administracinių nu-
sižengimų kodekso 223 straipsnis 
numato, kad už metinių finansi-
nių ataskaitų nepateikimą ar ne-
teisingų finansinių duomenų tei-
kimą Juridinių asmenų registrui 
prasižengusios įmonės vadovui 
gali būti skiriama nuo dviejų šim-
tų iki trijų tūkstančių eurų  bauda. 

Administracinių nusižengimų ko-
deksas numato, kad daugiau kaip 
dvejus metus finansinių ataskai-
tų neteikianti įmonė gali būti likvi-
duota Juridinių asmenų registro 
tvarkytojo iniciatyva.

Bet akivaizdu, kad „Druskonio“ 
laikraščio leidėjams į įstatymus, 
ko gero, nusišvilpti... Ką apie tokią 
situaciją galėtų pasakyti tie patys 
konservatoriai ir liberalai? Kiek 
pamenam „exliberalas“ p. E. Ma-
siulis finansus reguliuodavo bute-
lio dėžutėje, o konservatoriai tada 
kaip?.. Galima spėti, kad K. Ka-
klys tikriausiai sakytų, kad finan-
sų slėpimas yra protesto forma. O 
A. Balkei tai gal būtų tiesiog kaž-
kokia „legenda“?..

Gal tada, aiškumo dėlei, 
„Druskonio“ autoriai bent pažy-
mėtų visus savo straipsnius žen-
kliuku: „parengta pagal konserva-

torių/liberalų užsakymą“? 
Paskaičiuokim. Iš „Druskonio“ 

krūvų, kurios, praėjus beveik savai-
tei po jo išleidimo, tebeguli preky-
bos vietose, galima spręsti, kad šio 
laikraštėlio pardavimai labai menki. 
Atsakykite sąžiningai, iš ko tada iš-
silaiko šis „nepriklausomas patrio-
tinis“ propagandinis ruporas, kai-
nuojantis 60 centų ir, kiek tenka 
matyti laikraštyje, beveik neturintis 
reklaminių užsakymų? 

Negi konservatoriai ir libera-
lai kartu su „Druskonio“ redakcija 
druskininkiečių bendruomenę lai-
ko kvailiais, nesugebančiais su-
vesti galų? 

Neabejoju, kad tuos galus kuo 
puikiausiai suves ne tik bendruo-
menės žmonės, bet ir Finansinių 
nusikaltimų tyrimų tarnyba ar Mo-
kesčių inspekcija. 

Viskam savas laikas. 
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Restoranui „Toli Toli“ – jau dveji
Dvejų metų gimtadienį šven-

čiantis restoranas „Toli Toli“ 
šeštadienį į šventinį renginį su-
sirinkusiems svečiams pristatė 
išplėstą baro ir užkandžių val-
giaraštį. Per dvejus metus „Toli 
Toli“ rado savo lankytoją – tą, 
kuriam reikia neįprasto pa-
tiekalo, išieškoto skonio, jau-
kaus pabuvimo ir šeimininkų 
širdies. O nuo šiol šis restora-
nėlis lankytojams siūlys ne tik 
gardžių patiekalų. Vakarais čia 
bus galima pasimėgauti kokte-
liais ir prie jų derančiais užkan-
džiais. O šeštadienį į „Toli Toli“ 
gimtadienį susirinko ištiki-
miausi lankytojai, draugai ir bi-
čiuliai, kurie restorano įkūrėjai 
Indrei Armalytei linkėjo klestė-
jimo, gausių lankytojų ir dide-
lės sėkmės. 

„Labai apsidžiaugėme bei pa-
sijutome įvertinti, kad restora-
nas pateko į į Lietuvos restoranų 
TOP 60, bet dabar norime patek-
ti į TOP 30. Širdingai stengiamės, 
kad svečias namo parsineštų ne 
tik šiltus prisiminimus apie ska-
nų maistą, bet ir nuotaiką, įspūdį, 
emociją“, – sako Indrė. 

– Kokie buvo tie dveji „Toli 
Toli“ metai Druskininkuose?

– Dveji metai Druskininkuose 
man buvo kupini kūrybos, savi-
realizacijos, pamokų, augimo, 
transformavimosi. Drauge su vis 
stiprėjančiu restoranu „Toli Toli“ 
augu ir aš pati. Juk tenka pabu-
voti visuose vaidmenyse: nuo 
svečių aptarnavimo, administra-
vimo iki šefavimo virtuvėje. Įdo-
mu plėsti savo galimybių horizon-
tus. Ir dar be galo gera atsikvėpti 
kurorto miškuose – labai juos įsi-
mylėjau.

– Per dvejų metukų gimtadie-
nį pristatėte išplėstą meniu, 

naują restorano koncepciją. 
Kuo džiuginsite druskininkie-
čius ir miesto svečius?

– Norime tapti vieta, kurioje jau-
ku vakaroti, pabūti su artimais 
žmonėmis, susiburti šventėms. 
Papildėme baro lentynas tikrai iš-
kirtiniais, ne taip lengvai randa-
mais, gėrimais, sukūrėme keletą 
„Toli Toli“ klasikinių kokteilių vari-
acijų, tad kviečiame pasmalsau-
ti, paragauti. Galime pasiūlyti gė-
rimų degustaciją, kaip šventės 
atrakciją. Sukūrėme papildomą 
gausų meniu specialiai svečių su-
sibūrimams – nuo vieno kąsnio 
užkandėlių iki antrųjų patiekalų ar 
tortų. Kaip visada, siekiame įpūsti 
naujų vėjų, pasiūlyti kažką netikė-
to – juk nepažintų skonių atradi-
mas gali tapti turiningu vakaru ar 
šventės akcentu.

– Pagrindiniai principai, ku-
rie buvo veiklos pradžioje, ne-
sikeičia – šviežias, kokybiškas 
maistas, jauki aplinka, artimas 
bendravimas su klientais?

– Taip, ko nemokam, tai nemo-

kam – taupyti širdies. Jos įdedu, 
atrinkdama produktus, ruošda-
ma patiekalus, suteikdama „Toli 
toli“ patalpoms jaukumo savo nuo-
traukomis, sodindama čia gėles ar 
pasitikdama svečius. Čia viskas 
pulsuoja meile tam, ką darau ir 
apskritai žmogui. Tad ir toliau lauk-
siu svečiuose lyg pas save namie.

– Ar būta įdomesnių nutikimų 
per dvejus metus?

– Vienas įdomesnių nutikimų – 
bičiulių iš svečių šalių – Ninie iš 
Balio salos ir Amro iš Jordanijos 
– viešnagė pas mus ir šeiminin-
kavimas mūsų virtuvėje. Man pa-
čiai šios vakaronės buvo labai 
skanios ir įkvepiančios, norėčiau, 
kad teminiai vakarai pas mus būtų 
vis dažnesni.

– Koks patiekalas yra būtent 
tas, kuriuo Indrė labiausiai di-
džiuojasi?

– Atidarant „Toli Toli“, pirmiau-
sia norėjome sukurti vietą, kurio-
je gaminsime maistą lyg namie ir 
į kurią trauktų sugrįžti lyg pas sa-
vus bičiulius į svečius. Be didelių 

Užsakymo Nr.: MDR-131-03

pretenzijų ar ambicijų. Nors tuo-
met restorano meniu atrodė daug 
kam neįprastas, bet jis buvo su-
dėliotas labai organiškai – lyg sa-
vaime sugulė kelionėse išragauti 
patiekalai, iš mamos ar močiutės 
paveldėti receptai... 

Beje, visi patiekalai yra mano kū-
rybos vaisius. Ir didžiuojuosi jais 
visais, tačiau turbūt daugiausia 
liaupsių susilaukia mūsų falafe-
liai – svečiai nuolat juos giria ir ne-
gailėdami skiria pirmąją vietą Lie-
tuvoje. Pamenu, kai tik atsidarius 
„Toli Toli“, ilgai pasakodavome, kas 
ta šakšuka, humusas, tikka masa-
la, musaka... Džiaugiuosi, kad per 

dvejus metus šių patiekalų popu-
liarumas išaugo ir kituose mies-
tuose, tad edukuoti, šviesti prirei-
kia vis rečiau. Didžiuojuosi, kad 
buvome vieni pirmųjų.

Praėjus dvejiems metams po 
atidarymo, jaučiamės gerokai pa-
augę. „Toli Toli“ turi savo ryškų 
charakterį, nuotaiką, kryptį. Mūsų 
Vidurio rytų patiekalų pagrin-
dus sudėliojo šefas iš Palestinos. 
Jau susiformavo gan gausus mus 
mylinčių svečių ratas – „Toli Toli“ 
randa ką valgyti ir visavalgiai, ir 
veganai, ir vegetarai, ir glitimo ne-
toleruojantys ar kitų išskirtinių po-
reikių turintys žmonės. 

I. Armalytė: „Siekiame įpūsti naujų vėjų, pasiūlyti kažką netikėto – juk nepažintų skonių 
atradimas gali tapti turiningu vakaru ar šventės akcentu.“

Viliaus Rekevičiaus nuotraukos
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Skaitymas – geriausias mokymasis
Virginija Žėkaitė,
„Atgimimo“ mokyklos direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 13-19 dienomis or-
ganizuota dvidešimt pirmoji 
Šiaurės šalių bibliotekų savai-
tė, kurioje šiais metais dalyva-
vo daugiau kaip 2000 mokyklų 
ir bibliotekų. Šiemečio renginio 
tema – Šiaurės salos, o, minint 
Suomijos 100-ąsias Nepriklau-
somybės metines, išskirtinis 
dėmesys skiraimas suomių li-
teratūrai. 

Jau keletą metų šios savaitės 
renginiuose dalyvauja ir „Atgimi-
mo“ mokyklos pradinių klasių mo-
kiniai. Pirmąją savaitės dieną visi 
pradinukai susėdo klausytis isto-
rijų „Auštant“, kurias skaitė moky-
tojai, tėveliai, kultūros centro dar-
buotojai. Tuo pat metu tas pačias 
istorijas tik skirtingomis kalbomis 
jaukioje žvakių šviesoje skaitė 
tūkstančiai vaikų – nuo Grenlan-
dijos iki Baltarusijos. 

Garsiniai skaitymai surengti ne 
tik klasėse, bet ir kitose erdvė-
se. 4-ųjų klasių mokinius į ren-
ginį pakvietė Druskininkų viešoji 
biblioteka, o 2 b klasės mokiniai 
nepabūgo šalto oro ir klausytis 
šiaurietiškų istorijų nutarė nau-

joje mokyklos erdvėje – lauko 
klasėje. Į jaukų medinį namelį, 
kuris mokyklos kiemelyje įkurdin-
tas mokyklos direktorės Danu-
tės Časienės ir Paslaugų ūkio di-
rektorės Birutės Jonušauskienės 
iniciatyva, vaikai atsinešė savo 
kurtus žibintus ir prie karštos ka-
kavos puodelio klausėsi istorijų 
apie Šiaurės šalis, joms priklau-
sančias salas, apie lobių salą ir 
lobių ieškotojus. Kadangi naujo-
je erdvėje ši pamoka buvo pirmo-
ji, antrokus sveikino ir svečiai – 
Savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, kuris nuo-
širdžiai rūpinosi šios erdvės at-
siradimu mūsų mokykloje, vaikų 
lopšelio-darželio „Žibutė“ direk-
torė Rasa Vaisietienė, Švietimo 
skyriaus vyr. specialistė Lina 
Gražulienė. 

Simboliška, kad Suomija ir Lie-
tuva panašiu metu mini valsty-
bių šimtmečius. Ta proga šiemet 
skaitėme suomiškus tekstus, o 
Lietuvos šimtmetį jau pradėjome 
minėti kitokiomis veiklomis. Likus 
šimtui dienų iki Lietuvos valstybės 
atkūrimo šventės, pradinių klasių 
mokiniai sveikino Lietuvą, sustoję 
į gyvą „šimtuką“. Šios akcijos nuo-
traukos skaitymų pabaigoje įteik-
tos svečiams.

Į jaukų medinį namelį vaikai atsinešė savo kurtus žibintus ir prie karštos kakavos puodelio klausėsi istorijų apie Šiaurės šalis, joms pri-
klausančias salas, apie lobių salą ir lobių ieškotojus/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Tegul pražys dar daug pavasarių
melsva miškų gėle.

Nors jų daugybė nusruveno
kaip upės srautas tolumon.

Daug, daug dar vasarų žieduotų!
Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės!
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų

tgul likimas Tau nepagailės...
Tą meilę, kur išsaugojai ir mums 

išdalinai,
priimk iš mūsų rankų.
Tau lenkiamės žemai...

Marytę Kraunelienę gimtadienio proga 
sveikina dukra Rima su anūke Silvija ir 

anūkė Ieva su dukra Urte.
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Renginiai
Lapkričio 23 d. 17.30 val. susi-

tikimas su TV laidos „Dviračio ži-
nios“ kūrėju Haroldu Mackevičiu-
mi. Tema „Kam man tas dviratis?“ 
. Renginys nemokamas (Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centras, 
Veisiejų g. 17)

Lapkričio 23 d. 18 val. Doku-
mentinis filmas „Siena: tarp rytų 
ir vakarų“. Renginys nemokamas 
(rež. Neringa Medutytė) (Drus-
kininkų vandens parko salė, Vil-
niaus alėja 13) 

Lapkričio 24 d. 16 val. Litera-
tūrinė popietė vaikams „Rudens 
mėnesienoj“ (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)

Lapkričio 25 d. 17 val. Cirko 
programa. Kaina 5 (7) Eur, dau-
giau informacijos tel. 8 623 43166 
(Viečiūnų bendruomenės centras, 
Verpėjų g. 17, Viečiūnai)

Lapkričio 26 d. 14 val. literatū-
rinė popietė „Laiškai Sofijai“. M. K. 
Čiurlionio laiškus skaitys aktorius 
Justas Tertelis. Organizatorius – 
PMMA „Branduma“ (M. K. Čiur-
lionio memorialinis muziejus,M. K. 
Čiurlionio g. 35) 

Lapkričio 27 d. 16.30 val. Dia-
nos Lukošiūnaitės karpinių paro-
dos „Piliakalnių sakmės“ atidary-
mas (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 
13)

Lapkričio 28 d. 17 val. Gabijos 
Surdokaitės-Vitienės knygos „Su-
simąstęs Kristus: nuo religinio at-
vaizdo iki tautos simbolio Rūpin-
tojėlio“ pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Lapkričio 29 d. 11 val. Kūrybi-
nė valandėlė „Žiemos belaukiant“ 
(Viešosios bibliotekos Leipalin-
gio padalinys, Alėjos g. 30, Lei-
palingis)

Gruodžio 1 d. 17 val. Kalėdinių 
eglučių parko atidarymo šventė. 
Dalyvaus „Viduramžiai.lt” kojūki-
ninkai, Druskininkų jaunieji atlikė-
jai (Gydyklų parkas)

Gruodžio 2 d. Kalėdinės eglu-
tės įžiebimo šventė (Pramogų 
aikštė) 

Gruodžio 2 d. 14 val. Jubilieji-
nės Prano Gailiaus (1928-2015) 
parodos „Lietuviška siuita“ atida-
rymas, skirtas 90-osios dailininko 
gimimo metinėms. (M. K. Čiurlio-
nio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Gruodžio 3 d. 13.30 val. Pra-
kartėlės atidarymo ceremonija ir 
pašventinimas. Dainuos mišrus 
choras „Druskininkai” (Pramogų 
aikštė)

Gruodžio 3 d. 13.30 val. 
R.Šilanskas ir grupė „Husarai“. Bi-
lieto kaina 5 Eur, daugiau informa-
cijos tel. 8 623 43166 (Viečiūnų 
bendruomenės centras, Verpėjų 
g. 17, Viečiūnai)

Parodos
Adelberto Nedzelskio paroda 

„Čia pat...“ (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)

Džiugo Palukaičio akvarelių ir 
piešinių paroda „Nuo pradžios iki 
Druskininkų“, skirta 142-osioms 
M. K. Čiurlionio gimimo metinėms. 
Paroda veiks iki lapkričio 27 d. (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 35) 

Lietuvos muziejų kultūrinio sve-
tingumo programa. Kviečiame 
Druskininkų savivaldybės moks-
leivius aplankyti „Vasario 16-osios 
kūrėjai ir puoselėtojai. Adomo 
Varno (1879-1979) kūryba Drus-
kininkų miesto muziejaus rinkiny-
je“ parodą nemokamai. Paroda 
veiks iki gruodžio 31 d. (Druskinin-
kų miesto muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 59).

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos V. K. Jonyno dai-
lės mokinių piešimo darbų „Por-
tretas“ „Autoportretas“ paroda 
(mokytoja G. Baublytė) (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13)

Šeštadieniais ir sekmadieniais Druskininkų 
turgavietėje parduodame topinambus, jie gali 
būti naudingi jūsų sveikatai. Tel. 8 672 18790

Panaikiname bet kokios kilmės nemalonius kvapus 
(tabako, drėgmės, įsisenėjusius kvapus);

Naikiname pelėsį ir grybelio sporas;
Patalpose išvalome dulkes ir alergijos sukėlėjus.

Naudojant unikalią ekologišką OZONO technologiją, 
Jūsų gyvenimas taps ekologiškesnis ir saugesnis!

Tel. 8 698 87717, 
el. paštas: uabpolitesna@gmail.com
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Užuojautos
Šią valandą didžiosios nevilties
pasidalinkim sielvartą per pusę.

Ir skausmas, žeidęs širdį, sumažės.

Nuoširdžiai užjaučiame Oną ir Žalvirį Bubnelius, mirus myli-
moms seserims Vladislavai ir Onai Danutei.

Neįgaliųjų ansamblio „Rasa“ kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus Marijai Micevičiūtei, 
nuoširdžiai užjaučiame brolį Vladą Micevičių, 

gimines ir artimuosius.

Neįgaliųjų ansamblio „Rasa“ kolektyvas

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Nuoširdžiai užjaučiame Dalę Aurylienę, mirus Mamai.

Ūkio dalies bendradarbiai

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Kudarauskienę, 
mirus vyrui Sigitui.

DNSB „Gintaras“ gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame Onutę ir Žalvirį Bubnelius, 
mirus jų mylimoms seserims.

DNSB „Gintaras“ gyventojai

Dėl brolio žūties nuoširdžiai užjaučiame Rimantą Janušauską.

Buvę bendraklasiai 

Už nuoširdų rūpestį AČIŪ laidojimo paslaugų įmonės 
„Nutrūkusi styga“ darbuotojams, užjautusiems ir padėju-
siems į paskutinę kelionę palydėti mylimą tėvelį V. Balčių.

Artimieji

Nuoširdžiai užjaučiame Daivą Maksimavičienę 
dėl mylimos Mamytės mirties.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų ligoninės Vidaus skyriaus 
gydytojoms B. Vilkaitienei, I. Greičei bei visam personalui už 
suteiktą priežiūrą mūsų tėveliui V. Balčiui.

Artimieji

Išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti 
sprendimai

Įgyvendinant Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos patvirtintos nevyriau-
sybinių organizacijų ir bendruo-
meninės veiklos stiprinimo 2017-
2019 metų veiksmų plano 2.3 
priemonės „Remti bendruomeni-
nę veiklą savivaldybėse“ (toliau 
– Priemonė), kurios pagrindinis 
tikslas yra skatinti gyvenamųjų 
vietovių (jų dalių ar kelių gyvena-
mųjų vietovių) bendruomenių sa-
varankiškumą tenkinant viešuo-
sius jų poreikius, stiprinti jų narių 

sutelktumą ir tarpusavio pasitikėji-
mą, bendruomeninę veiklą, suda-
ryti sąlygas bendruomeninėms, 
religinėms, kitoms nevyriausybi-
nėms organizacijoms dalyvauti 
priimant sprendimus dėl bendruo-
menių narių viešųjų poreikių ten-
kinimo, Druskininkų savivaldybės 
administracija kvietė bendruo-
menines ir kitas nevyriausybines 
organizacijas teikti projektų pa-
raiškas 2017 metams pagal Ne-
vyriausybinių organizacijų ir ben-
druomeninės veiklos stiprinimo 

2017–2019 metų veiksmų plano 
2.3 priemonę „Remti bendruome-
ninę veiklą savivaldybėse“ Drus-
kininkų savivaldybėje.

Gautos 11 paraiškų perduotos 
vertinimui išplėstinėms seniūnai-
čių sueigoms.

Leipalingio seniūnijos išplėstinės 
seniūnaičių sueigos 2017 m. spa-
lio 31 d. sprendimu Nr. BS(2.9)-7 
atrinktos šios, labiausiai atitinkan-
čios gyvenamosios vietovės ben-
druomenės viešuosius poreikius ir 
interesus, paraiškos:

Viečiūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. BL-47 atrinktos 
šios, labiausiai atitinkančios gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, pa-
raiškos:

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
Įvairių daiktų pervežimas iki 600 kg Druskininkų 

mieste nuo 10 Eur. Užmiestyje papildomai 1 km/0,27 
Eur. Tel. 8 685 41190

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Reikalingas operatorius, dirbti kompiu-
terinėmis staklėmis (CNC), apmokome. 

Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

Parduodame pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Už paguodos žodžius, paskutinėn kelionėn palydint mylimą 
Mamytę Danutę Mičienę, dėkoju bendradarbėms, draugams, 
giminėms ir visiems, kurie buvo kartu šią skaudžią valandą.

Daiva Maksimavičienė su šeima
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 Dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu ir greitas pristatymas. 
Prekiaujame angliarūgšte, 

deguonimi, acetilenu 
 ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg 
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 
16.30. Šeštadieniais iki 12.00 val.

 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

utilizavimas (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkiais. 
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.

Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50 (šalia Baltic Petroleum 
degalinės).

Tel. 8 698 12218

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Sausų malkų išpardavimas 
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“) – 
gauta nauja 

moteriškų ir vyriškų 
drabužių siunta. 

Tel. 8 654 17888

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti 
arba su defektais.  Tel. 8 662 32490

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Renkama nauja grupė lapkričio 22 d. 

17 val.
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

UAB LEIPALINGIO STATYBA
Pastatų griovimas ir demontavimas.
Statybinių aikštelių paruošimas. Statybinio laužo išvežimas.
Valymo įrengimu montavimas. Akmens, betono laužo smulkini-

mo paslaugos.
Autotransporto, specialios technikos paslaugos ir nuoma:
Savivarčių, savivarčių su manipuliatoriumi paslaugos, grun-

to nuėmimas, žemės kasimo ir lyginimo 
darbai, polių gręžimas ir kt.

Tel. 8 633 31 200
El. paštas: info@leipalingiostatyba.lt

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

www.melkerlita.lt 
Tel.: 8 686 83265, 

8 616 08020
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Asmeniniai skelbimai
Vokiškos žieminės padangos 
R14 (4 vnt.) 185/65. Kaina – 105 
Eur. Tel. 8 647 33090

„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dy-
zelinas, universalas, parvarytas 
iš Vokietijos. Tel. 8 629 50194

„MB 300d“ 1999 m., sedanas, TA 
iki 2019.08. Tel. 8 647 33100

„Opel Astra“ 2006 m., 1,9 L dyze-
linas, universalas, 88 kW, TA iki 
2019.08. Tel. 8 647 33100

„VW Passat“ 1995 m., 1,9 TDI. 
Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 683 04164

„Audi A4“ 1997 m., 1,9 TDI. Kai-
na – 800 Eur. Tel. 8 683 04164

„Opel Zafira“ 2005.12.30, 1,9 dy-
zelinas, 110 kW, sidabrinės spal-
vos, Lietuvoje neeksploatuota. 
Tel. 8 648 72254

Dygliuotos suomių gamybos 
geros būklės padangos (2 vnt.) 
185/70 R14. Kaina – 1 vnt./10 
Eur. Tel. 8 612 11851

„Audi A6“ 2000 m., TD, TA iki 
2019 m., draudimas, pavarų dė-
žės defektas. Kaina – 850 Eur. 
Tel. 8 627 13618

„VW Passat“ universalas, 1992 
m., 1,9 L dyzelinas, 55 kW, TA iki 
2019.10.15. Kaina – 350 Eur.  
Tel. 8 675 82800

„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L 
benzinas. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 654 46644

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Romanovo veislės ėringos avys 
avinai. Mėsos kaina – 1 kg/4 Eur. 
Tel. 8 622 83325

Parduoda mišką ir medieną

Sausa statybinė mediena: balkiai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos 
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,32 
cm storio, 6 ir 8 m ilgio; 6 cm 
storio, 6 m ilgio grindinės lagės; 
beržinės ir drebulinės viengubos 
pjovimo 2,5 m ilgio, 0,20 cm sto-
rio lentelės; pusapvalės 6 m ilgio 
lotos tvoroms; 5 cm, 2,2 m ilgio 
dilės. Tel. 8 610 70955

Parduodami įvairūs daiktai

Nedaug naudotas  žaidimų vairas 
„Trust Predator“. Kaina – 24 Eur. 
Tel. 8 610 07325

Geros būklės telefonas „LG G2“. 
Yra įkroviklis, dėžutė, baltos spal-
vos. Tel. 8 675 09412

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario 33,6 kv. m butas Vei-
siejų g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina 
– 30000 Eur.  
Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431

1 kambario 20 kv. m butas Vie-
čiūnuose, bendrabutyje su bal-
dais ir buitine technika (su atskiru 
dušu, tualetu ir virtuve).  
Tel. 8 686 53999

Jaukus 1 kambario butas Druski-
ninkų centre M. K. Čiurlionio g.,  
4 aukšte su rūsiu. Butas sutvar-
kytas, parduodamas su baldais. 
Tel. 8 617 41982

1 kambario 35 kv. m butas 
Ateities g., 5 aukšte iš 5. Kaina 
– 24 000 Eur. Tel. 8 640 60381

2 kambarių 36 kv. m butas Gar-
dino g., 4 aukšte, įrengtas su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 625 45456

2 kambarių 54 kv. m butas 1 
aukšte iš 3, tvarkingas, 2 bal-
konai, rūsys, Neravų g. Kaina – 
42000 Eur. Tel. 8 674 20255

3 kambarių 68,07 Kv. m butas 
3 aukšte iš 5, Gardino g., reika-
lingas remontas. Kaina – 34800 
Eur. Tel. 8 687 37575

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 
aukšte iš 4 Ateities g.  
Tel. 8 698 25691

Parduodamas arba išnuomoja-
mas butas naujos statybos name 
prie „Eglės“ sanatorijos (3 kam-
barių butas rekonstruotas į du 
atskirus butus) su autonominiu 
šildymu ir šildomu garažu.  
Tel. 8 614 58554

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai (prie miško, atlikti geodeziniai 
matavimai, miesto komunikacijos 
– vandentiekis, kanalizacija, el. 
pastotė) M. K. Čiurlionio g. 120. 
Tel. 8 602 10802

Kampinis sklypas Jaskonyse, 
sodų b-joje „Migla“.  
Tel. 8 601 48912

15 a sklypas su pastatais šalia 
Druskininkų, Neravų k. Yra ge-
odeziniai matavimai. Tel. 8 659 
45939

Garažas Baltašiškėje, garažų b-
joje „Šilas“. Tel. 8 618 53916

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Toyota Corola“ padangos su 
ratlankiais 4 skylių 175/65/R14 (4 
vnt.) po 15 Eur; „Toyota Avensis“ 
5 skylių ratlankiai (4 vnt.) po 10 
Eur. Tel. 8 611 32800

Geros būklės skalbimo mašina 
„Whirlpool awm 245-600“ už 50 
Eur; pilkos spalvos šaldytuvas 
„Vido“ už 40 Eur.  
Tel. 8 614 53321

Kampinė indauja, virtuvės stalas, 
kėdės, pakabinamos spintelės, 
kavos staliukas, kampinis televi-
zoriaus staliukas.  
Tel. 8 612 09648

Svetainės komplektas, sofa, fo-
teliai, išskleidžiamas valgomojo 
stalas, komoda, suoliukas į tera-
są. Tel. 8 606 28422

Automatine skalbimo mašina 
„AEG Electrolux“ už 90 Eur; 
„Whirpool“ už 90 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Dulkių siurblys, įmontuojama 
elektrinė kaitlentė (2 vietų), elek-
trinis tepalinis radiatorius, švies-
tuvas. Tel. 8 604 87277

Elipsinis treniruoklis, blokai ir pa-
nelės, kokliai krosniai, ąžuolinis 
parketas. Tel. 8 682 98506

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung SLIM“ (51 
cm įstrižainė) už 30 Eur; radio 
tiuneris „Technic“ už 16 Eur; sie-
ninis TV laikiklis už 7 Eur; tele-
vizorius „Philips Ledi 32“ (82 cm 
įstrižainė) už 160 Eur.  
Tel. 8 626 20523

Skaitmeninis fotoaparatas „Sony 
DCX3“ su filmavimo funkcija ir 
spausdintuvas „Canon“ nuotrau-
koms už  50 Eur; šviesiai rudos 
spalvos viengulis miegamasis 
fotelis su patalynės dėže už 70 
Eur. Tel. 8 622 82556

Naujos medinės (klevo ir uosio) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Dekoratyvinis triušis su narveliu 
ir priedais. Tel. 8 611 32291

Pigiai išskleidžiamas kampas su 
patalynės dėže (2,5x1,75 m.).  
Tel. 8 699 20509

Ąžuolinis darbo stalas už 36 Eur; 
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur; 
išskleidžiamas stalas su 6 kėdė-
mis už 46 Eur; elektrinis radiato-
rius už 10 Eur; naujas metalinis 
praustuvas už 8 Eur.  
Tel. 8 616 22124

Naujas šuns narvas transportavi-
mui už 75 Eur; akmenys; belaidis 
telefonas „Panasonic“ už 30 Eur; 
gelinių nagų lempa.  
Tel. 8 696 64583

Pianinas. Tel. 8 626 47725

Bulvės. Kaina – 1 kg/0,2 Eur.  
Tel. 8 620 37469

Naujas treniruoklis (dviratis). Kai-
na – 100 Eur. Tel. 8 621 01723

Belaidis skaitmeninis telefonas 
„Philips SE 150“ už 15 Eur; elek-
trinė pirties krosnelė „Harvia“ 
VEGA BC 60 (6 kW) už 175 Eur; 
garso kolonėlės „NGS Beat“ už 
13 Eur; laisvų rankų įranga už 
15 Eur; kineskopinis televizorius 
„Philips“ (37 cm įstrižainė) su 
DVD už 23 Eur; SKART laidai; 
mobilusis telefonas „Nokia E52“ 
už 37 Eur. Tel. 8 654 87148

Mažai dėvėti demisezoniniai ba-
tai „Relise“ (37 dydis). Kaina – 12 
Eur. Tel. 8 615 84307

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Televizorius „Samsung“ (51 cm 
įstrižainė)  už 22 Eur; pakabi-
namas pusiau apvalus vonios 
veidrodis 90x42 cm už 12 Eur; 
TV priedėlis „Etellbox“ už 22 Eur; 
naudoti medžio drožlių skydai ir 
DVP plokštės; durų varsčios; au-
tomatinė skalbimo mašina „Beko“ 
(A klasė, 6 kg,) už 125 Eur; televi-
zoriaus pulteliai po 5 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Vyriškas ir moteriškas dviračiai. 
Tel. 8 675 80375

Naujos virtuvinės spintelės, kalnų 
slidžių komplektas.  
Tel. 8 600 79606

Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur; 
naudotas gartraukis už 30 Eur. 
Tel. 8 675 18337

Namų darbo lininiai siūlai po 30 
Eur už 1 kg; avies vilna po 2 Eur 
už 1 kg. Tel. 8 673 33314

Dviračiai: sudedama „Best“ už 
75 Eur; 2 kalnų (salotinis ir oran-
žinis) „Bitwin“, 26 colių stori ratai 
po 170 Eur; vyriškas „Giant, (XL 
dydis) už 180 Eur; mobilusis tele-
fonas „Samsung Giorgio Armani“ 
už 45 Eur. Tel. 8 602 34212

Klevo spalvos (1x0,62 m) sta-
liukas už 60 Eur; televizoriaus 
staliukas (0,8x0,45 m) su spintele 
už 80 Eur; didelis nedygus dau-
giakamienis kaktusas už 50 Eur. 
Tel. 8 651 11713

2 moteriški kailiniai, pigiai vilno-
nis kilimas, veidrodis-knyga su 
stalčiais, kiliminiai takai, įvairios 
knygos. Tel.: 8 630 87652,  
8 (313) 52512

Kepimo orkaitė „Standart“ už 30 
Eur; kieto plaušo plokštės (2x1,8 
m, 4 mm, 4 vnt.) už 25 Eur; televi-
zorius „Sharp“ už 30 Eur.  
Tel. 8 630 36440

Mažai naudota vaikiška vaikšty-
nė už 10 Eur; geros būklės 2 da-
lių vežimėlis už 20 Eur; žieminiai 
kombinezonai po 10 Eur; proginė 
suknelė (2-3 m.) už 5 Eur; vysty-
mo lenta už 5 Eur.  
Tel. 8 677 27320

Nuoma

Išnuomojamas 1-2 kambarių 
butas, įrengtas, su visais patogu-
mais, buitine technika. Kaina – 1 
mėn./230 Eur. Į kainą įskaičiuoti 
visi komunaliniai mokesčiai bei 
internetas.  
Tel.: 8 609 93690, 8 671 49991

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
senamiestyje. Tel. 8 686 46169

Išnuomoju 1 kambario butą su 
baldais ir buitine technika reno-
vuotame name, renovacija išmo-
kėta. Kaina – 1 mėn./160 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 677 40764

Išnuomoju 1 kambario butą Miza-
rų g. Tel. 8 619 54683

Išnuomoju 2 kambarių 56 kv. m 
butą Druskininkų g. po remonto 
su balkonu, baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 617 41584

Pigiai išnuomojamas tvarkingas 
1 kambario butas su baldais ir 
buitine technika Gardino g.   
Tel. 8 698 19363

Kalviškių mikrorajone išnuomoja-
mas 3 kambarių butas su baldais 
ilgam laikui, nedideli komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 620 48386

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Druskininkų centre, M. K. Čiur-
lionio g. (prie „Solo“ parduotu-
vės). Butas įrengtas su baldais. 
Taip pat butui priklauso šildoma 
parkavimo vieta automobiliui po-
žeminiame rakinamame garaže. 
Kaina – 1 mėn./250 Eur + komu-
naliniai mokesčiai.  
Tel. 8 621 66948

Išnuomojamas naujos statybos 
name 3 kambarių 73,42 kv. m bu-
tas Neravų g., ilgam laikui. Kaina 
– 1 mėn./300 Eur + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 687 37575

Išnuomoju garažą Ligoninės g. 
(prie JUC), b-ja „Vairas“.  
Tel. 8 686 56787

Išnuomoju 2 kambarių, 30 kv. 
m butą po remonto Veisiejų g., 
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./200 
Eur + komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 686 675989

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute miesto centre, Taikos g. iki 
birželio 1 d.  
Tel. 8 616 48116

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 602 34212

Perka

Perku senovinius eglutės žaisliu-
kus. Tel. 8 675 86875

Sofą-lovą ir nedidelę spintą.  
Tel. 8 611 32291

Baltą (vidutinio dydžio arba 
aukštą) šaldytuvą su atskira šal-
dymo kamera.  
Tel. 8 621 26577

Armoniką. Tel. 8 618 51616

Ieško darbo

37 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 663 53521

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 659 38182

37 m. vyras ieško darbo staty-
bos, apdailos srityse.  
Tel. 8 646 72499

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 673 86602

Vyras be žalingų įpročių, turintis 
B, C, E vairavimo kategorijas (iki 
7,5 t), ieško darbo.  
Tel. 8 602 34212

Kiti

Reikalingas žmogus, galintis nu-
vežti į Kauną.  
Tel.: 8 682 50770, 8 313 54833

Dovanoju 2 mėn. pūkuotus kačiu-
kus. Tel. 8 678 16926

Reikalinga mergina prižiūrėti 4 m. 
vaiką savaitgaliais.  
Tel. 8 687 50549

Dovanoju gražų trispalvį kačiuką. 
Tel. 8 621 77036

Reikalingas (-a) vokiečių kalbos 
mokytojas (-ja) pamokyti kalbos. 
Tel. 8 696 64583

Gal kas paimtų pakeleivę apsi-
pirkt į Suvalkus.  
Tel. 8 698 06746

Pamesti raktai. Radusiam atsily-
ginsiu. Tel. 8 602 34212
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Šventėje „Metų ūkis 2017“ padėkota Druskininkų krašto ūkininkams

Praėjusį trečiadienį Lietu-
vos ūkininkų sąjungos Drus-
kininkų padalinio organizuoto-
je žemdirbių šventėje padėkota 
Druskininkų krašto ūkininkams 
ir apdovanoti konkurso „Metų 
ūkis 2017“ nugalėtojai. 

Šventės pradžioje Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Druskininkų 
padalinio pirmininkė Petronė Si-
gita Radvilavičienė pasidžiau-
gė, kad Dzūkijos ūkininkams 
metai buvo palyginti neblogi. 
Jos žodžiais, ūkininkai, ypač 
jaunoji ūkininkų karta, vis dau-
giau renkasi auginti karves žin-
denes, taip pat plečiama uogi-
ninkystė, nes Dzūkijos žemės 
tinkamos uogoms auginti. 

Visus šventės dalyvius pasvei-
kino, ūkininkams padėkas ir ap-
dovanojimus įteikė Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas. „Labai gerai prisimenu, 
kai prieš dvejus metus kalbėjome 
apie ūkininkų problemas ir ieško-
jome galimybių jas spręsti – tuo-
met į biudžetą įtraukėme Žemės 
ūkio rėmimo programą. Ji pasitei-
sino, ir šiandien džiaugiamės, kad 
galime padėti mūsų ūkininkams. 
Druskininkų kraštas negali pa-
sigirti derlingomis žemėmis, bet 
galime didžiuotis darbščia, dar-
nia ir bendraujančia ūkininkų ben-
druomene“, – sakė meras R. Ma-
linauskas.

Pagerbti ir pasveikinti geriausius 
mūsų krašto ūkininkus atvyko 
LR Seimo narys Zenonas Strei-
kus, Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė, administracijos direktorės 
pavaduotoja Violeta Grigorienė, 
Savivaldybės administracijos sky-
rių vedėjai ir specialistai, Leipalin-
gio ir Viečiūnų seniūnijų atstovai, 
Leipalingio seniūnijos klebonas 
Paulius Marčiulionis, Druskininkų 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos atstovai, UAB „Drus-
kininkų autobusų parkas“ direkto-
rius V. Večkys. 

Konkurso „Metų ūkis 2017 “ nu-
galėtojais šiais metais tapo Zita 
ir Kęstutis Vaikšnorai. Šeima gy-
vena ir ūkininkauja gražiai su-
tvarkytoje sodyboje Snaigupės 
kaime. Ūkio darbuose daug pa-
deda jaunėlis sūnus Ramūnas. 
Šeima dirba 34 ha, jų ūkis yra 
mišrus – vystoma augalininkys-
tė ir gyvulininkystė. Augina kiau-
les, mėsinius galvijus, laiko pie-
nines karves, sėja javus, augina 
bulves, daržoves. Ūkio plėtrai ir 

kauskienė, Saulius Cimakauskas, 
Alma Vičinskienė, Laimonas Su-
raučius, Marius Sikorskas.

Šventės metu ūkininkams pa-
dėkas įteikė ir LR Seimo narys Z. 
Streikus. Už Šeimos ūkio puose-
lėjimą pasveikinti Gražina ir Arvy-
das Augai, už pienininkystės ūkio 
puoselėjimą – Rita Mizerienė, už 
bitininkystės puoselėjimą – Algis 
Milius, padėka įteikta ir jaunajam 
ūkininkui Mariui Sikorskui.

Ūkininkai visiems šventės sve-
čiams įteikė išskirtinių dovanų, 
pagamintų iš jų išaugintos pro-
dukcijos.

P. S. Radvilavičienė pasidžiau-
gė vis gausėjančiu ūkininkų na-
rių skaičiumi – šiais metais są-
junga vienija net 68 krašto 
ūkininkus. „Pirmoji „Metų ūkio“ 
šventė surengta prieš 14 metų. 
Tuomet mūsų buvo vos 10. Šian-
dien ūkininkų skaičius gerokai 
didesnis – kartu esame dide-
lė, vieninga jėga. Gera maty-
ti, kad ūkininkų gretos jaunėja, 
kad tėvus ūkyje pakeičia jų vai-
kai. Džiaugiuosi, kad Savivaldy-
bė palaiko ūkininkus, padeda sil-
pniau gyvenantiems – ši parama 
tikrai yra reikalinga. Šiais me-
tais, kaip matėme, kituose Lietu-
vos regionuose ūkininkai turėjo 
labai rimtų bėdų, tuo tarpu mes, 
dzūkai, galime džiaugtis, kad 
derlių užauginti pavyko. Norė-
čiau palinkėti visiems sveikatos, 
dar daugiau bendruomeniškumo 
– mokykimės vieni iš kitų, dalin-
kimės patirtimi, naujovėmis“, – 
sakė P. S. Radvilavičienė.

Lapkričio 17 dieną Lietuvos ūki-
ninkų sąjunga Kauno kultūros ir 
sporto centre „Girstutis“ organi-
zavo iškilmingus konkurso „Metų 
Ūkis“  apdovanojimus, kuriuose 
buvo pagerbti ir Druskininkų kraš-
to ūkininkai. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

pažangai plėsti pasinaudojo Eu-
ropos Sąjungos Kaimo plėtros 
paramomis.

Antroji vieta atiteko Virginijai ir 
Gitanui Krancevičiams – daugelį 
metų Leipalingio kaime gyvenan-
čiai ir ūkininkaujančiai šeimai. Pa-
grindinė žemės ūkio šaka buvo 
pienininkystė, o dabar – bitinin-
kystė. Laiko keletą karvių ir turi 41 
šeimą bičių. Dirba 16 ha žemės, 
dauguma plotų užsėta medingais 
augalais, naudingais bitėms.

Trečioji vieta atiteko Aistei ir 
Mariui Sikorskams. Marius – 
darbštus, energingas jaunasis 
ūkininkas su Aiste kuriasi Sa-
vanorių kaime, naujai pasta-
tytame name. Iš tėvo ūkininko 
Vytauto Sikorsko perėmė eko-
loginį ūkį. Dirba apie 25 ha že-
mės, augina ekologiškas bul-
ves, daržoves, uogas, javus. 
Pagrindinė žemės ūkio šaka –
ekologinė pienininkystė. Lai-
ko 12 galvijų bandą. Dalyvauja 
Kaimo plėtros programoje „Jau-
nojo ūkininko įsikūrimas“.

Už atstovavimą Druskininkų sa-
vivaldybei 17-oje tradicinėje res-
publikinėje Pirmosios vagos 
šventėje ir arimo arkliais varžy-
tuvėse apdovanoti artojai Albinas 
Bražinskas ir Kęstutis Mizeras.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Druskininkų padalinio pirminin-
kei Petronei Sigitai Radvilavičie-
nei padėkota už aktyvumą, par-
eigingumą ir ilgametį nuolatinį 
rūpinimąsi Druskininkų krašto 
ūkininkais, žemdirbiais, kaimo gy-
ventojais.

P. S. Radvilavičienė pasidžiau-
gė ūkininkų aktyvumu. Padėkos 
už pagalbą, organizuojant rengi-
nius, ir aktyvų dalyvavimą juose 
įteiktos Astai Sakevičienei, Daivai 
Milevičienei, Daivai Miliauskienei, 
Ritai Jakimonienei.

Šventės metu į Lietuvos ūkinin-
kų sąjungos Druskininkų padalinį 
priimti nauji nariai: Jurgita Cima-

Konkurso „Metų ūkis 2017“ laimėtojus pasveikino Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

LR Seimo narys Z. Streikus, savivaldybės meras R. Malinauskas ir savivaldybės admi-
nistracijos direktorė V. Jurgelevičienė iš ūkininkų gavo originalias dovanas, pagamintas iš 
ūkiuose užaugintų produktų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Ūkininkų staigmenos laukė visų, atvykusių į kasmetinę šventę/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkė P. S. Radvilavičienė pa-
sidžiaugė, kad ūkininkų tarpe yra labai aktyvių padalinio narių, padedančių organizuoti 
šventes ir renginius/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Iškilminguose Kaune surengtuose apdovanojimuose „Metų ūkis“ pagerbti ir Druskininkų 
krašto ūkininkai/ Leipalingio seniūnijos archyvo nuotrauka

Šventės metu pasveikinti nauji Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio nariai/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka


