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Labiausiai Druskininkams nusipelniusiems 
žmonėms – išskirtinis dėmesys ir padėkos

Druskininkai puoselėja tra-
diciją kasmet surengti Padė-
kos šventę, kurioje apžvelgia-
mi praėjusių metų svarbiausi 
įvykiai, prisimenami ryškiausi 
projektai ir nuveikti darbai, pa-
dėkojama visiems, kurie gar-
sino Druskininkų kraštą bei 
prisidėjo, įgyvendinant gra-
žiausius sumanymus. Ir 2019-
ieji Druskininkams buvo įsi-
mintini, įgyvendinant įvairius 
ir bendruomenei, ir čia at-
vykstantiems kurorto sve-
čiams naudingus projektus, 
o nuveiktų darbų gausa kal-
ba pati už save – Druskininkai 
turi kuo didžiuotis! Druskinin-
kų „Snow Arenoje“ praėjusį 
savaitgalį surengtoje tradici-
nėje „Padėkos šventėje Drus-
kininkai 2019“ nominacijas lai-
mėjusiems druskininkiečiams 
ir Druskininkuose investavu-
siems verslininkams įteiktos 
bronzinės skulptoriaus Bro-
niaus Vyšniausko sukurtos 
skulptūros „Ratnyčėlė“ suve-
nyrinės kopijos, o prisidėju-
siems prie Druskininkų plėtros 
– stikliniai mineralinio van-
dens lašai. Dažniausiai vakare 
skambėjo žodis „Ačiū“, o ap-
dovanojimų ceremoniją vedė 
aktorė Agnė Grudytė.

Daugiau kaip 300 svečių, tarp 

kurių buvo Seimo nariai, amba-
sadoriai, Druskininkų savivaldy-
bės vadovai, kiti garbūs asme-
nys, Druskininkų savivaldybės 
bendruomenės nariai, į šven-
tę žengė raudonuoju kilimu. Visi 
stebėjo įspūdingą pasirodymą – 
publikos akyse ledo skulptoriai 
kūrė išskirtinį reginį – įspūdinga-
me „Viduramžiai LT“ narių ledo, 
ugnies ir iliuzijų šou „Ledo rožė“ 
tarsi spektaklyje buvo papasako-
ta ledo skulptoriaus ir žavingos jo 
mūzos – ugnies šokėjos – meilės 
istorija, iš kurios gimė perregimo 
ledo „Ratnyčėlė“.

„Druskininkai turi kuo didžiuo-
tis. Viena po kitos gimsta novato-
riškos idėjos, naujos iniciatyvos, 
įgyvendinami ambicingi projek-
tai. Tačiau didžiausia vertybė – 
mūsų krašto kilniaširdžiai žmo-
nės. Šis vakaras skirtas prisiminti 
svarbiausius darbus, padėkoti vi-
siems, kurie prisidėjo, įgyvendi-
nant gražiausius sumanymus bei 
kuriant tolimesnes ateities vizi-
jas“, – kalbėjo Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas, kuris nominantams 
įteikė garbingus apdovanojimus. 

Įteiktos penkios „Ratnyčė-
lės“ skulptūrėlės

Už investicijas, panaudojant uni-
kalius gamtos turtus Druskinin-

kuose, „Ratnyčėlė“ skirta akcinės 
bendrovės „Volfas Engelman“ 
natūralaus mineralinio vandens 
„Uniqa“ gamyklai. Apdovanojimą 
atsiėmė administracijos direktorė 
Sandra Nezabitauskienė ir perso-
nalo vadovė Vaida Bložienė.

Už pažangų sanatorinį gydymą 
ir bendruomeniškumo puoselėji-
mą „Ratnyčėlės“ statulėlė įteikta 
„Eglės“ sanatorijos generaliniam 
direktoriui Artūrui Saldai. Už Lie-
tuvos istorijos puoselėjimą ir iš-
saugojimą „Ratnyčėlės“ statulė-
lę gavo 105 metų druskininkietis 
Domininkas Kaubrys, visą gyve-
nimą domėjęsis Lietuvos senovi-
nėmis monetomis ir surinkęs tre-
čią pagal dydį Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės pinigų kolekci-
ją pasaulyje. Ji eksponuojama D. 
Kaubrio Numizmatikos kabinete 
Druskininkuose. „Pats maloniau-
sias dalykas man – naktį svajoti, 
ką aš kitą dieną veiksiu,“ – tikino 
garbaus amžiaus sulaukęs vyras, 
kuriam visa salė plojo atsistojusi 
ir palinkėjo dar ilgai gyventi.

Už dosnumą ir meilę Druskinin-
kams „Ratnyčėlės“ statulėlę gavo 
Snieguolė ir Dominikas Akstinai, 
aktyvūs Druskininkų miesto mu-
ziejaus mecenatai, padovanoję 
itin vertingų savo sukauptų eks-
ponatų – senųjų Druskininkų atvi-
rukų, pogrindinės spaudos doku-

D. Kaubrys pelnė „Ratnyčėlės“ statulę „Už Lietuvos istorijos lobių išsaugojimą“/Teodoro Biliūno nuotrauka
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mentų ir leidinių parodą, 40 metų 
kauptą vertingą kolekciją „Portre-
tai“ ir 138 vienetų 18-20 amžiaus 
medalių rinkinį su itin retais eg-
zemplioriais ir kitų. 

O už atsidavimą buriant ben-
druomenę Druskininkuose „Ra-
tnyčėlės“ statulėlė įteikta kunigui 
Vaidui Vaišvilui. Iš Vilniaus Dievo 

5 psl.
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Druskininkuose atidaryta nauja parodų erdvė – Muziejaus galerija

Praėjusį ketvirtadienį Druski-
ninkuose vėl buvo simboliškai 
perkirpta atidarymo juostelė – 
duris atvėrė Druskininkų mu-
ziejaus galerija. Naujojoje par-
odų erdvėje tądien atidaryta 
Adomo Varno paroda „Portre-
tai“, skirta Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 30-mečiui. 

Įgyvendinus Druskininkų sa-
vivaldybės inicijuotą projektą, 
miesto kultūrinį gyvenimą pa-
pildė dar vienas šiuolaikiškas 
objektas, atviras visiems drus-
kininkiečiams bei miesto sve-
čiams. Tai – dvigubo funkcionalu-
mo erdvė: galerija ir edukacinės 
veiklos vieta, kurioje vyks eduka-
cinės pamokos, nuo pat mažens 

auginsiančios naująją lankyto-
jų kartą. Nauja miesto erdvė bus 
patraukli profesionalių meninin-
kų ir tautodailininkų darbų paro-
domis, įvairiomis edukacinėmis 
programomis – nuo senųjų tradi-
cinių amatų iki šiuolaikinių tech-
nologijų. Čia veiks funkcionali iš-
manioji klasė bei fotoveidrodis. 

Galerijos atidaryme dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius, 
LR Seimo narys Zenonas Strei-
kus, rangovų įmonės direktorius 
Virginijus Almanaitis, Savivaldy-
bės tarybos nariai, įstaigų vado-
vai, muziejų atstovai ir kiti svečiai. 

Meras R. Malinauskas pasi-

džiaugė nauju meno traukos cen-
tru, kuris bus įdomus ne tik pro-
fesionaliems meno žinovams, bet 
ir netikėtai atradusiems šią nau-
jų potyrių erdvę. „Malonu maty-
ti visus susirinkusiuosius, labai 
džiaugiuosi, kad duris atvėrė dar 
vienas reikšmingas kultūros židi-
nys, dar viena erdvė, pritaikyta ir 
profesionaliam menui, ir tautodai-
lei, ir pradedantiems, ir pripažin-
tiems menininkams. Visi čia atras 
puikią nišą. Ilgai laukėme šios ga-
lerijos ir pagaliau ji atvėrė duris. 
Sveikinu visus!“, – sakė Savival-
dybės vadovas. 

„Kai atidaromas koks nors kul-
tūros ar meno objektas, visąlaik 
prisimenu gražų palyginimą, kad 

miestas arba valstybė yra tarsi 
žmogaus organizmas: raumenys, 
kaulai – kariuomenė, kuri gina 
valstybę, kraujas – finansai, eko-
nomika, smegenys – žinios, mo-
kyklos, universitetai, o siela – me-
nas ir kultūra. Labai džiaugiuosi, 
kad šiandien Druskininkuose pa-
didės sielos bei dvasios, ir viskas 
bus dar gražiau“, – kalbėjo LR 
Seimo narys Zenonas Streikus. 

Į atidarymo renginį atvyko ir 
Dominikas Akstinas bei Snie-
guolė Jurskytė – Lietuvos mu-
ziejininkams ir kitiems kultūros 
atstovams – pažįstama pora. O 
Druskininkų miesto muziejui jie 
– ypatingos asmenybės, bičiuliai, 
kurių dėka druskininkiečiai pirmą 

kartą Muziejaus ekspozicijoje pa-
matė senuosius Druskininkų at-
virukus, tautodailininko Romano 
Krasninkevičiaus, dailininkų Os-
valdo Jablonskio, Kazio Šimonio 
darbus, pogrindinės spaudos do-
kumentų ir leidinių parodą. 

O 50-ties vienetų XIX a. pa-
baigos – XX a. pirmosios pu-
sės Druskininkų vaizdų atvirukų 
pluoštelis, padovanotas Akstinų, 
buvo puikus startas Muziejui rink-
ti senąją kurorto ikonografiją. 

Mecenatai perdavė Muziejui ir 
40 metų kauptą kolekciją „Portre-
tai“. Vieno iš šios kolekcijos auto-
rių – A. Varno – piešinius galima 
pamatyti ir pirmojoje naujosios 
galerijos ekspozicijoje.

Druskininkuose vėl buvo simboliškai perkirpta atidarymo juostelė – duris atvėrė Druskininkų muziejaus galerija. Tądien atidaryta D. Akstino bei S. Jurskytės padovanotų A. Varno „Portretų“ ekspozicija, skirta Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 30-mečiui/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Savivaldybė skatina kultūrinio turizmo iniciatyvas

Savivaldybė kasmet skel-
bia projektų konkursus kultū-
ros, sporto, sveikatos ir soci-
alinėse srityse bei skiria lėšų 
įdomiausių projektų įgyvendi-
nimui. Ketiname Druskininkų 
bendruomenę supažindinti su 
įdomiausiais ir aktualiausiais 
2020 metų projektais. Straips-
nių ciklo pirmojoje publikacijo-
je supažindiname su Kultūros 
projektais. 

Paskelbus konkursą teikti pa-
raiškas Kultūros projektams, Sa-
vivaldybė sulaukė net 36 paraiš-
kų, kurias pateikė įvairūs fondai, 
klubai, centrai, viešosios įstaigos, 
visuomeninės organizacijos, pri-
vatūs asmenys. Visiems projek-
tams iš Savivaldybės prašoma 
bendra suma sudarė beveik 146 
tūkst. eurų. 

Savivaldybė šiuos konkursinius 

projektus finansuoja Kurorto rin-
kliavos lėšomis ir šiemet jiems 
numatė net 45 tūkst. eurų. Priori-
tetas – projektai, skatinantys kul-
tūrinį turizmą.

Projektų atrankai kasmet Admi-
nistracijos direktoriaus įsaky-
mu sudaroma komisija, kurioje – 
kultūros ekspertai, Savivaldybės 
specialistai, kultūros įstaigų va-
dovai. 

Šiemet iš 36 paraiškų komisi-
ja pasiūlė finansuoti 29 konkurso 
dalyvių projektus. Palaikymo su-
laukė projektai, atitinkantys nu-
statytus prioritetus. 

„Šiemet pamatysime unikalų 
Šviesų instaliacijų festivalį „For-
mos“. Su šiais kūrybingais žmo-
nėms jau esame bendradarbiavę, 
jie 2018 metais šviesomis papuo-
šė K. Dineikos sveikatingumo 
parką, taip pat sukūrė ir sumonta-

vo lazerinę sistemą ant Druskinin-
kų eglės per praėjusias šventes“, 
– sakė mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičus. 

Kitas kultūrinį turizmą skatinan-
tis projektas – Tortų turnyras, ku-
ris jau tampa tradiciniu renginiu ir 
sutraukia milžiniškas dalyvių ir tu-
ristų auditorijas. 

Tarp pasiūlytų finansuoti yra ir 
naujų projektų – Tarptautinis cho-
rų festivalis „De profundis“ ir lini-
jinių šokių festivalis „Druskininkai 
šokio ritmu 2020“. Šie festivaliai 
Druskininkuose vyks pirmą kartą, 
tikimasi, kad jie taps tradiciniais 
ir pritrauks tūkstančius druskinin-
kiečių bei kurorto svečių.

Palaikymo sulaukė ir tradici-
nis renginys, keliantis Druskinin-
kų, kaip M. K. Čiurlionio miesto, 
prestižą – Lietuvos muzikų rėmi-
mo fondo rengiamas projektas 

„M.K. Čiurlionio kelias“, skirtas 
M.K Čiurlionio 145-osioms gimi-
mo metinėms. 

„Tarp pateiktų projektų yra ne-
mažai naujų, apie kuriuos iki 
šiol nieko nežinojome. Mano-
me, kad, skatinant kultūrinį tu-
rizmą, reikia plėsti kultūros ren-
ginių spektrą ir suteikti galimybę 
kūrybingiems žmonės realizuo-
ti savo planus, kurie naudingi 
Druskininkams ir atitinka tarp-
tautinio kurorto standartus“, – 
sakė L. Urmanavičius. 

Druskininkų kultūros politiką įgy-
vendina biudžetinė įstaiga Druski-
ninkų kultūros centras, 2020 me-
tams kultūros renginiams, kuriuos 
koordinuoja minėta įstaiga, Sa-
vivaldybė numatė skirti per 300 
tūkst. eurų. Druskininkai didžiuo-
jasi tradiciniais ir turizmo dva-
sią atitinkančiais renginiais – Ku-

rorto švente, Turizmo dienomis, 
„Vasaros  aidais“, Narcizų žydė-
jimo švente, Kino vakarais, „Kalė-
doms Druskininkuose“ ir daugeliu 
kitų. Šiemet planuojama Druski-
ninkuose surengti Tarptautinį dai-
nų festivalį, kuris galėtų tapti dar 
vienu prestižiniu kurorto renginiu. 

Kultūros renginiai finansuoja-
mi ne tik Savivaldybės lėšomis, 
bet ir iš įvairių projektų. Lietuvos 
kultūros tarybos Kultūros rėmi-
mo fondo lėšomis bus finansuo-
jama programa „Tolygi kultūrinė 
raida“. Iš šios programos Drus-
kininkams skirta 36 100 eurų, 
jais bus finansuojama 11 kultū-
ros projektų.

Visus kultūrinius renginius 
galite rasti čia: http://www.
druskininkukulturoscentras.lt/
renginiuplanas/

Kultūrinį turizmą skatinantis projektas – Tortų turnyras – jau tampa tradiciniu renginiu ir 
sutraukia milžiniškas dalyvių ir turistų auditorijas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkai didžiuojasi tradiciniais ir turizmo dvasią atitinkančiais renginiais, vienas iš 
jų – Kurorto šventė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Palaikymo sulaukė ir tradicinis renginys 
– projektas „M.K. Čiurlionio kelias“/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka
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Lietuvos kurortų asociacija, 
bendradarbiaudama su Nacio-
naline sanatorijų ir reabilitaci-
jos įstaigų asociacija, praėju-
sį penktadienį Druskininkuose 
surengė konferenciją „Kuror-
tai ir kurortinis gydymas: šian-
dienos aktualijos ir rytojaus 
siekiai“. Renginyje Lietuvos 
ekspertai, turizmo ir kurortolo-
gijos, sveikatinimo verslo sri-
tyse dirbantys tyrėjai ir prakti-
kai atskleidė Lietuvos kurortų 
bei kurortinių teritorijų veiklą ir 
plėtrą lydinčius iššūkius. 

Įdomūs pranešimai
Pranešimus konferencijoje 

skaitė Lietuvos kurortų asocia-
cijos prezidentas, Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas, Nacionalinės sa-
natorijų ir reabilitacijos įstaigų 
prezidentas, bendrovės „Eglės 
sanatorija“ generalinis direkto-
rius Artūras Salda, teisininkė 
Guoda Šileikytė, Lietuvos kuror-

tų asociacijos viceprezidentas, 
Zarasų rajono meras Nikolajus 
Gusevas, „Swedbank“ vyresny-
sis ekonomistas Vytenis Šim-
kus, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Reabilitacijos kli-
nikos docentė Lina Varžaitytė, 
Nacionalinės turizmo skatini-
mo agentūros „Keliauk Lietuvo-
je“ vadovas Dalius Morkvėnas. 
Kartu su pranešėjais aktua-
liais kurortų ir kurortinio gydymo 
klausimais diskutavo Lietuvos 
sveikatos ministras Aurelijus Ve-
ryga, Eurokomisaras sveikatai ir 
maisto saugai Vytenis Andriu-
kaitis, LR Seimo ir Vyriausybės 
nariai, Lietuvos kurortų ir kuror-
tinių teritorijų merai. 

Lietuvos kurortų asociacijos 
prezidentas R. Malinauskas kal-
bėjo apie tai, kad Lietuvos kuror-
tai vietos ir iš svetur atvykusių 
lankytojų vertinami dėl kokybiš-
kų SPA centrų, sanatorijų pas-
laugų, specialistų profesionalu-
mo: „Net svečiai, kurie naudojasi 

Senosios Europos kurortuose 
teikiamomis paslaugomis, įverti-
na ir giria mūsų kurortuose gau-
namą paslaugų kokybę, maistą, 
aptarnavimą. Todėl šios kon-
ferencijos vienas iš pagrindi-
nių tikslų – atkreipti mūsų vals-
tybės valdžios žmonių dėmesį į 
problemas ir iššūkius su kurio-
mis susiduria Lietuvos kurortai 
ir kurortinės teritorijos. Kartu su-
rėmę pečius, mes galime pakil-
ti dar vienu laipteliu aukštyn ir 
pretenduoti į pačius geriausius 
Europos ir pasaulio kurortus bei 
kurortines teritorijas.“

R.Malinauskas iškėlė aktua-
lias problemas

Lietuvos kurortų asociacijos pre-
zidentas R.Malinauskas atkrei-
pė dėmesį į tai, kad kurortų ir ku-
rortinių teritorijų veiklą šiuo metu 
reguliuoja net 18 teisės aktų, ta-
čiau iki šiol nėra priimtas LR ku-
rortų įstatymas, kuriame būtų nu-
matyta mokestinė bei kurorto ir 

Vasario 16-osios šventė – tai kvietimas 
nuolat galvoti, dirbti ir gyventi taip, kad 
LAISVĖ, LIETUVA IR LAIMĖ taptų vienu. 

Su įpareigojančia Švente!

Lietuvos Respublikos Seimo narys  
Zenonas Streikus

Į Druskininkus – spręsti Lietuvos kurortų 
problemų

Lietuvos kurortų asociacija, bendradarbiaudama su Nacionaline sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija, praėjusį penktadienį Drus-
kininkuose surengė konferenciją „Kurortai ir kurortinis gydymas: šiandienos aktualijos ir rytojaus siekiai“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

kurortinės teritorijos biudžeto for-
mavimo bazė, teritorijų planavimo 
reglamentavimas, bendra kuror-
tų ir kurortinių teritorijų strategi-
ja nacionaliniu mastu, aptarti kiti 
visiems kurortams ir kurortinėms 
teritorijoms aktualūs klausimai.

„Kita problema – Lietuvos ku-
rortai nei vienu ES struktūrinės 
paramos finansavimo laikotar-
piu nebuvo išskiriami, kaip pri-
oritetinė teritorija, o ES skirtas 
paramos lėšas per Regioninius 
projektus vienodomis sąlygomis 
dalijosi su kitomis Lietuvos savi-
valdybėmis. Niekada nebuvo at-
sižvelgiama į kurortų išskirtinu-
mą, unikalumą, pridėtinę vertę 
Lietuvai ir ekonominę naudą, į tu-
ristų srautus ir indėlį šalies įvaiz-
džio formavimui“, – teigė R. Ma-
linauskas. 

Jis iškėlė klausimus dėl LR sa-
vivaldybių biudžeto pajamų nu-
statymo metodikos įstatymo 
tikslinimo, 10 proc. didinant nu-
matytus koeficientus kurortams 
ir kurortinėms teritorijoms vals-
tybės biudžeto lėšomis. Taip pat 
buvo pasiūlytas Kelių priežiūros 
ir plėtros programos finansavi-
mo lėšų naudojimo aprašo keiti-
mas, didinant lėšas, skirtas vieti-
nės reikšmės keliams kurorto bei 
kurortinių vietovių statusą turin-

čiose savivaldybėse. 
Konferencijos metu nebuvo pa-

miršta ir kurortologinių moksli-
nių tyrimų svarba. R. Malinaus-
kas atkreipė dėmesį, kad tik 
praeito šimtmečio 60-80 dešim-
tmečiais buvo atlikti moksliniai 
tyrimai kurortologijos srityje, pa-
gal kuriuos daugybę metų Lietu-
vos kurortų reabilitologai gydė ir 
gydo savo pacientus, todėl buvo 
pasiūlyta parengti nuolatinių ku-
rortologinių mokslinių tyrimų 
vykdymo programą, skatinti na-
tūralių gamtinių veiksnių tyrimų 
iniciatyvas kurortuose ir kurorti-
nėse teritorijose ir parengti nau-
jus šių gydomųjų veiksnių nau-
dojimo standartus. 

Kreipėsi į Seimą
Lietuvos kurortų asociacija pa-

rengė kreipimąsi Seimui bei Vy-
riausybei dėl Lietuvos kurortinio 
gydymo sektoriaus stiprinimo 
bei kurortų ir kurortinių teritori-
jų situacijos gerinimo. Jame pra-
šome atkreipti dėmesį į iškeltas 
problemas bei galimus jų spren-
dimo būdus, kurie padėtų vys-
tyti ir gerinti turizmo paslaugas 
kurortuose, kurortinėse teritori-
jose, pastebimai prisidėtų prie 
sveikatinimo ir sveikatingumo 
kokybės didinimo.

Renginyje, kuriame dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės vadovai,  Lietuvos eksper-
tai, turizmo ir kurortologijos, sveikatinimo verslo srityse dirbantys tyrėjai ir praktikai at-
skleidė Lietuvos kurortų bei kurortinių teritorijų veiklą ir plėtrą lydinčius iššūkius/Rober-
to Kisieliaus nuotraukos
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Labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms – atkelta iš 1 psl.

 „Ratnyčėlės statulė „Už dosnumą“ įteikta S. ir D. Akstinams

Baldų gamintojai „Arpolis“ ir „ISKU baldai“ stikliniu mineralinio 
vandens lašu apdovanoti už Druskininkų ligoninės vaikų skyriaus 
svajonių materializavimą

 „Ratnyčėlės statulė „Už talentą burti bendruomenę“ įteikta ku-
nigui V. Vaišvilui

K. Mieliauskas už Druskininkų vardo garsinimą apdovanotas stikliniu mineralinio van-
dens lašu

 „Ratnyčėlės statulė „Už pažangų sanatorinį gydymą ir bendruo-
meniškumo puoselėjimą“ įteikta AB „Eglės sanatorija“ direktoriui 
A. Saldai

Apdovanoti kalėdinių eglučių parko konkurso nugalėtojai. Daugiau-
sia balsų surinko restorano-muzikinio klubo „Kolonada“ eglutė, o pro-
fesionalų komisija savo balsus skyrė Kardiologijos centro kalėdinei 
kompozicijai

„Ratnyčėlės statulėlė „Už investicijas Druskininkuose ir unikalų 
gamtos turtų panaudojimą“ įteikta mineralinio vandens „Uniqa“ ga-
myklai

Stiklinis mineralinio vandens lašas už rūpestį ir atjautą įteiktas 
Druskininkų maltietėms

Renginyje pasveikinta UAB „Draugystės sanatorija“ direktorė V. 
Kaubrienė

N. Plūkys, „Ryto“ gimnazija, anglų kalbos mokytojas stiklinį mi-
neralinio vandens lašą pelnė už investiciją į Lietuvos ateitį, pažy-
mėtą šimtu

R. Kvaraciejūtė stikliniu mineralinio vandens lašu apdovanota už Druskininkų vardo 
garsinimą Tekančios saulės šalyje Japonijoje

L. Stulgienė apdovanota, kaip kultūros puoselėtoja

Padėkos šventė surengta įspūdingai papuoštuose sniego rūmuose – „Snow Arenoje“
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Gailestingumo Bažnyčios į Druski-
ninkų Švč. Mergelės Škaplierinės 
bažnyčią dirbti atvykęs kunigas 
netruko sulaukti didelio parapijie-
čių palaikymo, piniginės paramos 
atnaujinamai bažnyčiai ir altruisti-
nės tikinčiųjų pagalbos, nudirbant 
įvairius remonto darbus. Druski-
ninkiečiai bei miesto svečiai greitai 
pamatė ir akivaizdžius bažnyčios 
pokyčius. V. Vaišvilas turi daugy-
bę planų, kad mūsų bažnyčia būtų 
prestižinis ne tik Druskininkų, bet ir 
visos šalies objektas – ne tik mies-
to puošmena, bet ir jo plakanti šir-
dis, o čia gyvenantys žmonės ir 
kurorto svečiai tą jaustų.

Apdovanojo ir „Stiklo lašais“
Už rūpestį ir atjautą „Stiklo lašo“ 

statulėlė įteikta Maltos ordino pa-
galbos tarnybos Druskininkų gru-
pei, už Druskininkų ligoninės vai-
kų skyriaus svajonių išpildymą 
– bendrovės „Arpolis“ atstovei 
Genovaitei Lunskienei ir bendro-
vės „ISKU baldai“ vadovui Aidui 
Barkauskui. Už asmeninį indėlį į 
Druskininkų jaunąją kartą „Stiklo 
lašo“ statulėlė atiteko Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos anglų kalbos 
mokytojui Nerijui Plūkiui.

Už Druskininkų vardo garsini-
mą Japonijoje „Stiklo lašo“ statu-
lėlė įteikta Rovenai Kvaraciejūtei, 
o už Druskininkų vardo garsinimą 
kelionėje aplink pasaulį motociklu 
„Stiklo lašo“ statulėle apdovano-
tas Karolis Mieliauskas.

Druskininkų bendruomenė 
puoselėja ir daugiau gražių tra-
dicijų. Viena jų – kasmet įver-

tinti ir pagerbti kultūros ir meno 
šviesuolius. Už reikšmingą, ak-
tyvią ir kūrybingą veiklą kultū-
ros ir meno srityje, puoselėjant 
ir skleidžiant profesionalųjį bei 
mėgėjų meną, kuriant menines 
programas, rengiant bei įgyven-
dinant naujus kultūros projektus, 
reprezentuojant Druskininkus 
Lietuvoje bei užsienio šalyse 
Savivaldybės taryba kiekvie-
nų metų pabaigoje skiria kultū-
ros puoselėtojo piniginę premiją. 
2019 metų Druskininkų kultūros 
puoselėtojo premija skirta Lie-
tuvos muzikų rėmimo fondo di-
rektorei Liucijai Stulgienei. O už 
nuopelnus Lietuvos turizmui ap-
dovanota „Draugystės sanatori-
jos“ vadovė Violeta Kaubrienė.

Padėkota kalėdinio eglučių 
parko kūrėjams

Pernai prieš didžiąsias metų 
šventes Muzikinio fontano erdvė-
se nušvito kalėdinių eglučių par-
kas, kuriame suspindo 52 išradin-
gai papuoštos eglutės ir unikalios 
kalėdinės kompozicijos. Kaip ir 
kasmet, visos eglutės varžėsi dėl 
gražiausios ir originaliausios kalė-
dinės eglutės titulo.

Komisijos sprendimu, 2019 metų 
nugalėtoja išrinkta Druskininkų 
Kardiologijos centro kompozicija. 
O publikos simpatijas pelnė resto-
rano-muzikinio klubo „Kolonada“ 
eglutė. Šių eglučių kūrėjai buvo 
pagerbti padėkos šventėje. 

Vakaro metu koncertavo atlikėja 
Monika Marija ir svečias iš Maljor-
kos Mike Pidone.

išskirtinis dėmesys ir padėkos

Justino Kygos ir Teodoro Biliūno nuotraukos. Daugiau nutraukų – „Mano 
Druskininkai“  FACEBOOK paskyroje
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Keturios natos – keturios vilos kurorto centre

Druskininkuose, architektū-
ros parke „Saulės sonata“, Ku-
dirkos g. 10D baigta statyti ke-
tvirtoji vila „Sol“, išskirtine 
fasado apdaila papuošusi ku-
rorto centrą.

Modernus pastatas išsiskiria 
sendinto vario spalvos prancūziš-
ko stiliaus balkonais ir darniai įsi-
lieja į aplinką. Šiuo metu baigia-
mi paskutiniai vidaus apdailos 
darbai, montuojami virtuvės bal-
dai su buitine technika, kabinami 
šviestuvai. Vila „Sol“ – ketvirtas 
namas „Saulės sonatos“ projekte, 
kuriame siūlomi įsigyti poilsio ap-
artamentai.

„Kai 2006 m. pirmą kartą atsi-
dūrėme tuo metu dar tik besivys-
tančiame, savo identiteto ieškan-
čiame kurorte, nė nenumanėme, 
kad Druskininkuose užtruksime 
žymiai ilgiau, nei įsivaizdavome“, 

– sakė projekto vystytojas ir sa-
vininkas Rimvydas Baranauskas.

Iššūkis – kaip pastatyti pasta-
tus miesto centre? „Saulės sona-
tos“ sklypas – šimtamečiame par-
ke, šalia pėsčiųjų Vilniaus alėjos 
ir raudonų plytų neogotikinės XX 
amžiaus pradžios bažnyčios, di-
džiųjų SPA centrų. Kaip atvesti 
vandenį ir elektrą, kaip privažiuoti 
sunkiajai technikai, netrukdyti ap-
linkinių gyventojų bei miesto sve-
čių ramybės, kaip išsaugoti me-
džius? „Todėl labai džiaugiamės, 
kad susidorojome su iššūkiais, 
įgyvendinome užsibrėžtus tiks-
lus ir sėkmingai pridavėme vilą 
„Sol“ valstybinei komisijai 2019 
m. pabaigoje“, – pasakojo R. Ba-
ranauskas.

Viloje „Sol“ parduodami 42-86 
kv. m dviejų, trijų kambarių apar-
tamentai. Viršutiniame aukšte – 

erdvios, bene 30 kv. m terasos. 
Ramybe alsuojantis interjeras – 
orientuotas į išorę. Švari erdvė – 
interjero pagrindas. Interjeras su-
kurtas iš tvarių, gamtai draugiškų 
ir laikui nepavaldžių medžiagų. 
Grindys išklotos natūralaus ąžuo-
lo parketlentėmis, pritaikytomis 
šildomoms grindims, akmens ma-
sės plytelės vonios kambariuo-
se, natūralaus medžio lukštu pa-
dengtos vidaus ir lauko durys, 
ekologiškais dažais arba šiuo-
laikiškų raštų tapetais dekoruo-
tos sienos. „Mūsų pirkėjai verti-
na apdailos medžiagų kokybę ir 
ilgaamžiškumą, ir nebesako: „Te-
gul šiuo metu bus taip, o po kelių 
metų pasikeisime“, – džiaugiasi 
klientų aptarnavimo skyriaus va-
dovė Sigita Čepulienė.

Fasaduose sumontuoti trijų sti-
klų stiklo paketai su saulės kon-

trole apsaugos nuo šilumos nuos-
tolių žiemos metu bei padės 
taupyti kondicionavimo kaštus va-
sarą. Erdvioje laiptinėje spalviš-
kai ir stilistiškai susijungia deko-
ratyviniu tinku padengtos sienos, 
metaliniai turėklai bei akmens 
masės plytelėmis išklijuoti platūs 
laiptai. Įrengtas „Schindler“ liftas, 
kodinė laiptinės spyna.

Po visa „Saulės sonatos“ teri-
torija įrengta dviejų aukštų po-
žeminė automobilių stovėjimo 
aikštelė. 

Keturios natos – keturios vilos 
„Mi“, „Do“, „Fa“ ir „Sol“ jau skam-
ba pačiame Druskininkų centre. 
Pirmuose aukštuose suprojek-
tuotos komercinės paskirties pa-
talpos – visos išparduotos. Jose 
įsikūrė meno, dailės, lino dirbi-
nių, vyriškų ir moteriškų drabu-
žių parduotuvės, grožio salo-
nai. „Saulės sonatos“ komplekse 
galima rasti pasaulyje žinomų 
prekių ženklų, tokių kaip „Max 
Mara“, „Sothys“.

Prieš naujuosius, viloje „Sol“ 
duris atvėrė garsaus apatinio 
trikotažo parduotuvė „Orhideja“, 
turinti daugiau nei 170 parduo-
tuvių bei atstovybių visame pa-
saulyje. Įmonės įkūrėjai jau vi-
sai netrukus švęs įmonės 30-etį 
apatinio trikotažo kūrimo ir ga-
mybos srityje. Įmonė buvo ap-
dovanota už naujas, pažangias 
technologijas bei aukščiausią 
gaminių kokybę Paryžiuje.

„Orhideja“ bus viena iš nedau-
gelio vietų Lietuvoje, kurioje klien-
tai atras prancūziškais nėriniais 
dekoruotų rankų darbo gaminių 
ne tik išskirtinėms progoms ar do-
vanoms, bet ir kasdieniam nau-
dojimui. Profesionalios parduotu-
vės konsultantės padės išsirinkti, 
o, esant poreikiui, – ir meniškai, 
šventiškai supakuos. Kaip sako 
parduotuvės atstovai, puiki gali-

mybė pradžiuginti savo mylimus, 
artimus žmones, nustebinti drau-
gus – padovanoti parduotuvės 
„Orhideja“ dovanų čekį!

Dar viena naujiena „Saulės so-
natos“ klientams – persikėlėme į 
naują biurą, esantį antrame vilos 
„Sol“ aukšte. Biuro langai puikiai 
matomi, vaikštant Vilniaus alė-
ja. Pasak S. Čepulienės, tai – jau 
penktas mūsų biuras, kuriame 
aptariami ne tik apartamentų įsi-
gijimo sau, savo šeimai ar investi-
cijoms klausimus, tačiau ir teikia-
mos interjero kūrimo paslaugos 
– nuo baldų iki tekstilės bei smul-
kių interjero detalių parinkimo.

Bendrovė „Prime Real Estate“ 
įkurta 1993 metais. Pradėjusi vei-
klą nekilnojamo turto konsultavi-
mo ir tarpininkavimo srityje, nuo 
2004 m. aktyviai užsiima nekil-
nojamojo turto plėtra gražiausiuo-
se Lietuvos kurortuose. Bendrovė 
yra pasirinkusi siaurą ir konkre-
čią specializaciją – plėtoja inte-
gruotus, „iki-rakto“ įrengtus, gy-
venamosios ir poilsio paskirties 
objektus bei kvartalus Neringoje, 
Druskininkuose ir Birštone.

„Saulės sonata“ projektas Drus-
kininkuose „City24.lt“ konkurse 
yra pripažintas geriausiu 2008 m. 
antrųjų namų projektu Lietuvoje. 
Sėkmingai užbaigtas bendrovės 
„Vila Nova“ projektas Pervalkoje 
taip pat yra pelnęs geriausių an-
trųjų namų vardą 2007-aisias.

Apie projektą teiraukitės: 
Druskininkuose, V. Kudirkos g. 
10D, vila „Sol“

Vilniuje, Konstitucijos pr. 7, 
verslo centras „Europa“ (29 
aukštas)

www.saulessonata.lt
Tel.   +370 610 08989

Užsakymo Nr. MDR-241-01

Prieš naujuosius, viloje „Sol“ duris atvėrė garsaus apatinio trikotažo parduotuvė „Orhideja“, turinti daugiau nei 170 parduotuvių bei atstovybių visame pasaulyje

Vila „Sol“ išskirtine fasado apdaila papuošė kurorto centrą

Puiki galimybė pradžiuginti savo mylimus, artimus žmones, nustebinti draugus – pado-
vanoti parduotuvės „Orhideja“ dovanų čekį!
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Vilija Blinkevičiūtė: „Minimalus atlyginimas 

turi būti ir padoresnis, ir teisingesnis“
Rimantas Kazlauskas

Europos Komisija jau pra-
dėjo konsultacijas su sociali-
niais partneriais – darbdaviais 
ir profesinėmis sąjungomis – 
dėl minimalaus mėnesio atlygi-
nimo (MMA) skaičiavimo. Siū-
loma tartis dėl vienodos MMA 
skaičiavimo metodikos visose 
Europos Sąjungos valstybėse. 
Europos Komisija siekia gauti 
informacijos, kaip būtų geriau-
sia užtikrinti, kad kiekvienas 
darbuotojas Europos Sąjungo-
je gautų teisingą MMA, užtikri-
nantį padorų pragyvenimą.

Pokalbis su socialdemokrate Vi-
lija Blinkevičiūte, Europos Parla-
mento Užimtumo ir socialinių rei-
kalų komiteto vicepirmininke.

Gerbiama Vilija, ką reiškia 
toks Europos Komisijos siū-
lymas? Ar visose šalyse nori-
ma nustatyti vienodo dydžio 
MMA?

Europos Sąjungoje kas dešim-
tas dirbantysis patiria skurdą. Čia 
yra esmė: uždirbant varganą atly-
gį, neįmanoma pragyventi. Ir taip 
negali tęstis amžinai. 

Diskusijos vyksta pirmiausia dėl 
to, ar būtina imtis veiksmų ben-
drai visoje ES ar palikti MMA 
klausimus spręsti nacionaliniame 
lygmenyje, kaip ir yra dabar? 

Dabar MMA kiekviena valstybė 
nustato kaip išmano – 21 valsty-
bėje jis nustatomas įstatymais, 6 
– kolektyvinėmis sutartimis (Aus-
trijoje, Danijoje, Italijoje, Kipre, 
Suomijoje ir Švedijoje). 

Jokių siūlymų suvienodinti MMA 
visose valstybėse nėra. Gaila, 
kad kai kurie politikai, neįsigili-
nę ar tyčia, klaidina žmones. Yra 
kalba apie bendrą metodiką, nor-
mas, kad kiekvienoje valstybėje 
MMA nebūtų per mažas. 

Dabar MMA Liuksemburge 7 kar-
tus didesnis, nei Bulgarijoje ir 4 kar-
tus, nei Lietuvoje. Tie, kurie siūlo 
Lietuvoje ar Bulgarijoje įvesti liuk-
semburgietišką, airišką ar vokišką 
MMA, kalba nerealius dalykus.

O ką siūlo Europos Parlamen-
to socialdemokratai?

Mes esame už tai, kad ES ly-
gmeniu būtų įteisinta bendra me-
todika, kuri užtikrintų, kad MMA 

ne tik apsaugotų dirbančiuosius 
nuo skurdo, įgalintų tenkinti pa-
grindinius poreikius (maistas, dra-
bužiai, būstas), bet ir užtikrin-
tų galimybę dalyvauti kultūrinėje, 
švietimo ir socialinėje veikloje. 
Taip padorų atlyginimą apibrėžia 
Europos socialinė chartija, kurią 
ratifikavo ir Lietuva. 

Ar tai reiškia, kad minimalus 
atlyginimas gali didėti?

Jei būtų sutarta taikyti Europos 
Tarybos socialinių teisių komiteto 
išaiškinimą, jog MMA neturi būti 
mažesnis kaip 60 proc. vidutinio 
nacionalinio grynojo (po mokes-
čių) darbo užmokesčio, jis didėtų 
visose valstybėse narėse. 

Tam pritaria ir Lietuvos profesi-
nės sąjungos. Tokios nuostatos 
laikosi ir Europos profesinių są-
jungų konfederacija.

Dabar daugumoje ES valstybių, 
taip pat ir Lietuvoje, MMA nevirši-
ja 50 procentų nuo vidutinio atly-
ginimo.

Tarkime, siūlymas dėl 60 pro-
centų priimamas. Kokią tai tu-
rėtų reikšmę, pavyzdžiui, Lie-
tuvoje?

Dabar, atskaičius mokesčius, 
Lietuvoje MMA yra 437 eurai. Pa-
gal šiuo metu turimus duomenis, 
MMA „į rankas“ reiktų didinti apie 
85 eurus. Tai nėra kosminiai skai-
čiai ar pasaulio pabaiga. 

Bėda ta, kad net ir taip padidi-
nus MMA, sunku Lietuvoje kalbė-

ti apie teisingą atlygį ir padorų gy-
venimą. Būtų sąžininga kalbėti tik 
apie teisingesnį ir padoresnį. Rei-
kia įvertinti ir tai, kad, lyginant su 
didžiaisiais miestais, MMA daž-
niau uždirba žmonės rajonuose, 
mažesniuose miestuose.

Kai kurie ekonomistai tei-
gia, kad MMA Lietuvoje – jo-
kia aktualija ir problema. Tiek 
uždirba vos 3 procentai dir-
bančiųjų...

Taip, girdėjau, kad tai neva yra 
puikus rodiklis, kurio Lietuvai pa-
vydi dauguma Europos valsty-
bių. Todėl klausiu: o kiek Lietuvo-
je dirbančiųjų uždirba MMA plius 
1 eurą, plius 5 ar 10 eurų? Dešim-
tys tūkstančių.

Darbo kodeksas juk tikras ste-
buklas: nurodo MMA mokėti tik 
už nekvalifikuotą darbą, o MMA 
plius 1 euras – jau kvalifikuoto 
darbuotojo atlyginimas. Tikras 
patogumas, kai reikia mokė-
ti varganą atlyginimą kvalifikuo-
tam specialistui.

Dar girdėjau teigiant, kad MMA 
padidinimas dar labiau padidintų 
emigraciją iš Lietuvos. Dar vienas 
stebuklas. Visada maniau ir ma-
nau, kad dažniausiai iš Lietuvos 
žmonės važiuoja dėl per mažų at-
lyginimų. Suskaičiuota, kad pusė 
šalies gyventojų uždirba mažiau 
nei 665 eurus į rankas. Tai dar 
vienas stebuklas, kaip žmonės, 
šeimos išgyvena.

Taigi ir Lietuvoje, ir visoje ES yra 
apie ką diskutuoti ir dėl ko kry-
žiuoti ietis. Ir tai yra gerai. Būtų 
blogai, jei būtų tyla. Diskusijos, 
pradiniai siūlymai reiškia, kad Eu-
ropos Sąjungoje skurdo (kaip ir 
godumo) nuslėpti nepavyks. Kad 
anksčiau ar vėliau bus priimti ir 
europiniai, ir nacionaliniai spren-
dimai, padėsiantys dirbantiems, 
bet vis tiek sunkiai besiverčian-
tiems žmonėms. 

Užsakymo Nr. MDR-241-02

V. Blinkevičiūtė: „Pritariu siūlymams di-
dinti MMA. Bet ir padidinus MMA, galima 
būtų kalbėti tik apie truputį teisingesnį atly-
ginimą ir padoresnį gyvenimą“.

PADĖKA MEDIKAMS
Pablogėjus sveikatai ir blogai pasijutus, vasario 4 dieną 

kreipiausi į Druskininkų gydytoją kardiologę Izoldą Savickie-
nę. Ji nustatė, kad sutrikęs mano širdies ritmas, todėl sku-
biai nukreipė į Priėmimo skyrių. Ten budėjęs gydytojas To-
mas Bernatavičius labai kvalifikuotai man suteikė pagalbą. 
Nuoširdžiai dėkoju jam už nuoširdumą, malonų bendravimą 
ir profesionalumą , padėkos žodžius tariu ir kartu budėju-
siems medikams. Džiaugiuosi, kad Druskininkuose yra tokių 
gydytojų. Ačiū Jums visiems!

Aldona Petrauskaitė

Savaitgalį – Druskininkų savivaldybės vyrų salės futbolo 
čempionatas, skirtas LR Seimo nariui, profesoriui 

Justinui Karosui atminti

Pusfinalio rungtynės Druskininkų SC salėje – vasario 14 d., penktadienį:
19.00 val. „VY“ – „Seniai“
20.00 val. „Džentelmenai“ – „Veteranai“
Finalinės rungtynės Druskininkų SC salėje – vasario 15 dieną, šeštadienį:
13.00 Rungtynės dėl 3 vietos
14.00 Čempionato finalas
15.00 Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas

Kviečiame žiūrovus stebėti rungtynes!

Centrui  „Dainava“ nuolatiniam reikalingas (a) bendrosios praktikos 
slaugytojas (-a), masažuotojas (-a).  Informacija tel. 8 313 59103

Š. m. kovo 1 d. (sekmadienis), 16 val. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įvyks garažų 
bendrijos „Šilas“ įgaliotinių narių susirinkimas. Informacija apie susirinkime svars-
tomus klausimus yra paskelbta bendrijos skelbimų lentoje. Prašome visus įgalioti-
nius dalyvauti.

Atliekame glaistymo, dažymo ir kitus apdailos darbus. Tel. 8 601 52590

Parduodamos avižos ir kviečiai. Tel. 8 690 19372

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.anodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba 
el. paštu:info@manodruskininkai.lt
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Renginiai
Vasario 14 d. 17 val. atidaroma 

Ričardo Dailidės fotografijų paro-
da „Čiurlionio namų trauka“ (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Vasario 16-ajai – Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai – 

skirti renginiai
Druskininkuose: 16 val. Jauni-

mo užimtumo centre (Veisiejų g.17) 
– teatralizuota programa „Mes 
esam Lietuvos“. Atlikėjai: Mikas Su-
raučius, Morta Elžbieta Bieliukaitė, 
Leipalingio laisvalaikio salės tau-
tinių šokių kolektyvas „Leipūnas“, 
Viečiūnų laisvalaikio salės tautinių 
šokių kolektyvas „Avilys“, šiuolaiki-
nio šokio studija „Opus“

Leipalingyje: 10 val. akcija „Už-
dek žvakutę ant savanorio kapo“, 
12 val. Šv. Mišios Leipalingio Šv. 
Mergelės Marijos Ėmimo į Dan-
gų bažnyčioje, po Šv. Mišių – 
vėliavos pakėlimo ceremonija prie 
Nepriklausomybės paminklo. Kon-
certuos Rūta Kotryna

Viečiūnuose: 15 val. prie Ben-
druomenės centro vėliavos pakė-
limo ceremonija ir himno giedoji-
mas, pabendravimai prie vienybės 
laužo, tautinio Leipalingio seniūni-
jos bendruomenių ekipažo pasiti-
kimas. 16 val. dokumentinis filmas 
„Stovintis priešaky. Tarpukario Lie-
tuvos prezidentai“

Vasario 17 d. 19„Draugystės sa-
natorijos“ Raudonojoje salėje kon-
certuos Druskininkų miesto neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Rasa“ 
(vadovas Algimantas Padegimas)

Vasario 18 d. 17 val. Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) Dialogai tarp pokalbių – rašy-
tojos Rasos Sagės knygos „Tiems, 
kas svajoja parašyti knygą“ prista-
tymas. Dalyvaus autorė R. Sagė, 
dailininkas Deividas Sinkevičius, 
žurnalistė Ramunė Žilienė

Vasario 19 d. 19 val. „Draugys-
tės sanatorijos“ Raudonojoje salėje 
koncertuos „Bočių“ mišrus ansam-
blis ir kaimo kapela 

Vasario 20 d. 17.30 val. Paskaita 
„Mes gyvename zoologijos sode“. 
Paskaitoje bus kalbama apie efek-
tyvią tarpasmeninę komunikaciją 
ir įtakos darymą, sužinosite, kokie 
„žvėrys“ Jus supa ir koks „žvėris“ 
esate pats. Paskaitą skaitys plk. ltn. 
Linas Idzelis. Įėjimas nemokamas 
(Druskininkų savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13)

Vasario 20 d. 16.30 val. atidaro-
ma Adomo Varno paroda „Ponas 
Varnas nupiešė paveikslą“ (V. K. 
Jonyno namuose-galerijoje, Turis-
tų g. 9, Druskininkai)

Parodos
Nuo vasario 7 d. atnaujintoje Mu-

ziejaus galerijoje veikia Adomo Var-
no paroda „Portretai“, skirta Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
30-mečiui (M. K. Čiurlionio g. 37)

Iki vasario 16 d. V. K. Jonyno na-
muose-galerijoje eksponuojama 
vienuoliktoji tarptautinė tekstilės 
miniatiūrų bienalė „Matmuo“ (Tu-
ristų g. 9)

Iki vasario 24 d. Viešojoje biblio-
tekoje Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos V. K. Jonyno dai-
lės skyriaus 14 m. mokinių (Moky-
toja – A. Kalėdienė) tapybos darbų 
paroda „Būtasis laikas“ (V. Kudir-
kos g. 13)

Iki vasario 28 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) veiks fotomenininko Pavel Suš-
čonok (Minskas) paroda „Grožio 
nelaisvėje“

Iki kovo 11 d. M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje ekspo-
nuojama paroda „Augalų portretai“ 
(M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki kovo 13 d. viešojoje bibliote-
koje Dianos Lukošiūnaitės (karpi-
niai) ir Linos Kabelkaitės (siuvinė-
jimas) veiks paroda „Iš praeities 
aruodų“ (V. Kudirkos g. 13)

Kreivuolių pavėsinės, kokliai. 
Tel. 8 656 38881

Restoranui „Sicilia“ reikalingi virtuvės darbuotojai : 
 virėjai, virtuvės pagalbiniai, picų kepėjai, indų plovėjai. 

Tel. +370 698 72997
Restoranui „Sicilia“ reikalingi konditeriai. 

Tel. +370 698 72997

Parduodu šaldytus moliūgus, 1 kg kaina – 0, 75 Eur. 
Tel. 8 616 15575

Parduodu 2 bilietus į „Žalgirio“ – „Chimki“ rungtynes kovo 3 d. 
Geros vietos – 325 sektorius, 4 eilė. Bilieto kaina – 28 Eur. 

Tel. 8 699 37799

Parduodu „Renault Megane Scenic“: 1,6 l, benzinas, 2003 m, 
puiki būklė, ką tik iš Nyderlandų. Tel. 8 623 23430

Darbui miške reikalingas traktorininkas, 
 turintis patirties. Tel. 8 616 43408

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Išnuomojamos  28 kv. m. patalpos  I-jame aukšte adresu 
Pramonės 5, Druskininkai. Tel. 8 699 43005

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Viešbutis „De Lita“ nuolatiniam darbui ieško administratorės 
(-iaus). Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758
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PARENGTAS 2020 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. 
KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR PATEIKTI 

PASTABAS BEI PASIŪLYMUS
Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Biudžeto sandaros ir Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Druskinin-
kų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia susipažinimui Druskininkų visuomenei.

2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasario 27 dieną.
Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės 

administracijai, el. paštu: julija.ramanauskiene@druskininkai.lt, liudmila.s@druskininkai.lt arba paštu:  Vilniaus al. 18, Druskininkai.
2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkai.lt/Finansai ir verslas/Biu-

džetas. Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė tel. 
(8 313) 52950 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Šalnienė tel. (8 313) 40026.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tęsinys
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tęsinys

 -SAARP*-savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklai reikalingas
 raštinės darbuotojas (-a)

Reikalavimai/darbo pobūdis 
• Ne žemesnis nei aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsila-

vinimas. 
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ir raštvedybos žinios.
• Mokyklos dokumentų rengimas, tvarkymas ir archyvavimas. 
Dokumentai priimami iki 2020 m. kovo 6 d. 15 val. raštinėje 

arba el. paštu direktorius@atgimimomokykla.lt

Valo individualių namų kaminus 
Druskininkų mieste ir apylinkėse. 

Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis). 

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Mūro, betonavimo darbai, PVC 
grindų klijavimas. Tel. 8 636 27602

Skaldytos beržinės ir alksninės malkos. 
Tel. 8 673 56110

Informacija gyventojams, gaunantiems 
ES paramą

 
Nuo š. m. vasario 18 d. iki vasario 28 d. labdaros ir para-

mos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produk-
tais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. 

Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. 
sausio 22 d.

 Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. vasario 19, 20, 24, 26, 

27 d.
 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. vasario 18, 25 d. 17.00-

18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. vasario 21, 28 d. 16.30-

18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: 

LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. 8 313 52543

Perkame brangiai 
miškus, žemes.

Konsultuojame ben-
drasavininkus miško, 
žemės klausimais.

Rankpinigiai į namus 
per 24 val.

Tel. 8 647 02388 
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LT-RU ir RU-LT vertimai, įskaitant sinchroninius, 
KOKYBIŠKAI ir LAIKU! 

Arba ieškomas vertėjo darbas pagal darbo sutartį.
Tel. 8 698 07320 

Brangiai perku mišką (gali turėti bendrasa-
vininkių, būti neatidalinta, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

UAB „Transeta“ ieško automobilių ir kabinų da-
žymo specialistų ir paruošėjų dažymui. Pagei-

dautina su darbo patirtimi. Tel. 8 698 26860 Parduoda skaldytas 
beržines ir alksnines 

malkas. 
Tel. 8 673 56110 

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 647 02388

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kiti. 
Tel. 8 693 99456

DRAUGŲ DIENOS 
viešbučio „Pušynas“ restorane! 
Jūsų sąskaitai bus pritaikyta 

net 20 % nuolaida*!
Lauksime Jūsų restorane 

sekmadieniais-ketvirtadieniais nuo 17 val. 
   * nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos alkoholiniams gėrimams 

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Druskininkų savivaldybės Žemės 
ūkio rėmimo programą

 
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad žemdirbiai, pageidaujantys gauti paramą pagal Savivaldybės 

žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), paraiškas gali teikti nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. 
lapkričio 5 d imtinai.

Programos tikslas – pilnai ar iš dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems 
ir vykdomiems Programos projektams (toliau – Projektai) Druskininkų savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Programos 
tikslą ir uždavinius, nustatyti paramos teikimo prioritetai.

Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmimo programos projektui finansuoti for-
mą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu: https://www.druskininkusavivaldybe.lt/index.
php „Savivaldybės naujienose“ ir skyriuje „Pradžia“/„Veiklos sritys“/„Žemės ūkis“/„Žemės ūkio valdos ir ūkininkų ūkiai“ 
arba, paspaudus interneto nuorodą https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Zemes-ukio-valdos-ir-ukininku-
ukiai

Paraiškos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai. Paraiška gali būti 
pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai.

Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penk-
tadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas 
Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija

Parduoda 30 arų namų valdos sklypą su elektra, 10 
km nuo Druskininkų (Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso 
ežero, geras privažiavimas (asfaltas).tel. 8 687 18489
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

Gyvenimas negailestingas,
nežiūri amžiaus nei jausmų.

Į amžinybę pasikviečia
brangiausius mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Klimavičienę, 
mirus mylimai Mamytei.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Mirus buvusios 2-osios vidurinės mokyklos 
matematikos mokytojui Vladimirui Janovičiui, 

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą. 

Buvę 2-osios vidurinės 
mokyklos mokytojai

Mirus mylimai sesei, 
nuoširdžiai užjaučiame Zitą Matijošaitienę.

Kaimynai

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,

meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. (R. Vinterz)

Dėl skaudžios netekties, iškeliavus į Amžinybę Algiui Zautrai, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, sūnų 

bei visus artimuosius.

Druskininkų krašto klubo nariai

Mirus Vladimirui Janovičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą ir dukras 

Eriką ir Violetą.

Lietuvos lenkų sąjungos 
Druskininkų skyrius

Prisijunkite prie 10 000 žingsnelių bėgimo ir žiemos 
maudynių pagal K. Dineikos metodikas

Nuo sausio 18-osios nakties upėse gamtoje vykstančio energetinio vandens virsmo klubas 
„Sportas visiems“ kviečia į Druskininkų Karolio Dineikos sveikatingumo parke, Ratnyčėlės 
upėje prie senųjų kaskadų organizuojamą akciją – „10 000 žingsnelių bėgimas ir žiemos mau-
dynės 30 dienų“. 

Tie, kas įveiks kiekvieną dieną bent po 10 000 žingsnelių ir daugiausia dienų pasimaudys 
upėje, laimės prizą!

Grūdinimosi programos ir žingsniamačių rezultatus iki vasario 29 d. galite siųsti el. paštu 
spaoperatore@gmail.com, tel/WhatsApp/Wiber  +370 687 90114

Organizatorius – „Druskininkų Ruonių Klubas“, vadovė – trenerė Laimutė Butkevičienė

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Slautienę, 
mirus mylimai Mamytei.

Bendrijos „Merkurijus“ gyventojai



2020 m. vasario 13 d.                                                         Savaitraščio Nr. 24118

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

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

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 686 94982

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 

Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavi-
mas, prekyba naujomis padan-
gomis

Druskininkų sav. Leipalingio 
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Bal-
tic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370  6 98 12218

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Visi vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 675 83453

Mašinų kėbulų ir žibintų poliravimas.
Tel. 8 610 66734

Klijuoju plyteles. 
Tel. 8 610 66734

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos bei smulkius 
santechnikos ir elektros darbus. Tel.  8 689 61667

Atliekami būsto remonto darbai. 
Tel. 8 621 15005

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos. Raukšlių ir randų 
gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.

Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8 685 32787. 
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Brangiai perkame automobilius.
Išrašome reikiamus dokumentus,
Atsiskaitome, pasiimame vietoje.

Dirbame be laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Pigiai parduodame pušines malkas kaladėmis 
Druskininkų sav. atvežimas nemokamas!

Išrašome sąskaitas. Tel. 8 630 45599 

Reikalinga kambarinė periodiškai, kruopščiai ir kokybiškai 
tvarkyti apartamentus

Darbas – pagal iškvietimą. Aprūpinama darbo priemonė-
mis. Kandidatas turi turėti apartamentų valymo įgūdžių, 
būti padorus ir atsakingas. Darbas pagal verslo liudijimą 
būtų privalumas, tačiau jis nėra būtinas. Apmokėjimas – 

dalimis (už kiekvieną valymą).
Tel. 8 645 19517

Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą su mišku, pageidau-
tina prie ežero, upės ar miško. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. 

Tel. 8 684 44444 

Atlieku griovimo darbus. 
Tel.: 8 605 61520, 8 656 38881

Alytaus Jazminų turguje išnuomojama patalpa 
prekybai. Tel. 8 604 18200

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės 
apdaila. Darome terasas. Tel. 8 631 76783

Aukso supirkimas visą parą. 
Galiu atvykti. Atsiskaitau iš karto. 

Tel. 8 685 04034
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Asmeniniai skelbimai
Parduodamas 3 kamb. 69 kv. m 
butas naujos statybos name Liš-
kiavos g. su autonominiu grindi-
niu dujiniu šildymu, privačia auto-
mobilio saugojimo vieta ir uždaru 
kiemu. Tel. 8 638 85452

2 kambarių 53,65 kv. m butas 5 
a iš 5 Merkinės g. Tvarkingas, 
nebrangiai, be tarpininkų. Tel. 8 
614 96329

Parduodamas 1 kambario bu-
tas Veisiejų g. 4 a, 35,30 kv. m. 
kaina – 25 tūkst. Eur . Tel. 8 613 
80442, 8 614 40701

Perka

Pirkčiau Gardino, Baravykų ar 
gretimose gatvėse patalpas 
(40-70 kv. m) dirbtuvei, sandėlia-
vimui. Pageidautini langai ar ga-
limybė juos įrengti, patalpos gali 
būti apleistos, remontuotinos, 
nesutvarkytais dokumentais. 
Tel.8 610 39959

Žemės ūkio produkcija

3 tonos smulkių kviečių 80 Eur/
tona, rugiai ir avižos (140 Eur/t), 
aliejinio ridiko sėkla (1 kg/1 Eur). 
Tel. 8 698 50782

Avižos ir kviečiai. Tel. 8 690 
19372

Išsinuomotų

Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą ilgam laikui. Mo-
kėčiau iki 120 Eur. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 678 78681

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę aplink Leipalingį. 
Tel. 8 612 54947

Nuoma

Išnuomojamas ilgalaikei nuomai 
butas, 2 a. Merkinės g. 4. Tel. 8 
687 73835

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Ateities g., yra balkonas, 2 aukš-
tas, su baldais. Tel. 8 617 43379

Nuomojamas 2 kamb. butas, 
Vytauto g. priešais M. K. Čiur-
lionio meno mokyklą, kambariai 
izoliuoti, su baldais. Kaina – 200 
Eur + komunal. mokesčiai. Tel. 8 
645 49074

Nuomojamas 2 kamb. butas Gar-
dino g. 200 Eur + komunaliniai. 
Tel. 8 650 27321

Išsinuomotų

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę aplink Leipalingį. 
Tel. 8 612 54947

Kiti daiktai

Naujas, nenaudotas telefonas 
„Nokia 216“ už 40 Eur. Tel. 8 687 
06308

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, kreizo rėmas su 

varikliu. Tel. 8 656 38881

Stacionarus kompiuteris. Kaina – 
50 Eur, tel. 8 616 83186

Iphone 7, juodas, 32 GB, geros 
būklės, pilna komplektacija su 
dėžute. Kaina – 185 Eur. Tel. 8 
659 71488

Mažai naudotas vežimėlis „TU-
TIS“, naujas kilimas, nauja ma-
sažinė kojų vonelė. Tel. 8 675 
57873

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm) – 12 Eur, TV sieninis 
laikiklis – 6 Eur, distanciniai pul-
teliai nuo 2 Eur, elektrinė pirties 
krosnelė „Harvia“, 6 kW – 155 
Eur, naudotos durų varčios po 3 
Eur, įvairūs šviestuvai nuo 3 Eur, 
rašalinis spalvotas spausdintu-
vas „Epson“ – 15 Eur. Tel. 8 686 
43600

Medinė vaikiška lovytė su čiuži-
niu ir antklode, kaina – 30 Eur, 
tel. 8 610 26644

3-jų padėčių funkcinė lova, kaina 
– 350 Eur. Tel. 8 610 27959

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, boileris – 50 Eur  ir dušo 
kabina. Svetainės minkštas kam-
pas – 40 Eur, dvigulė lova, spinta 
ir stalai, dviejų dalių sekcija, vir-
tuvinės spintelės nuo 3 Eur.  Tel. 
8 616 48116

Parduodama vaikiška lova su 
čiužiniu  ir patalynės dėže „Hel-
low Kitty“

140×70 naudota, kaina – 40 Eur, 
tel. 8 613 75031

Parduoda seną tuščią dujų balio-
ną ir seną patalynės dėžę po 20 
Eur, seną vidinę durų varčią su 
stiklu už 5 Eur. Tel. 8 614 25681

Siuvimo mašina „Privileg“ vokie-
čių gamybos, šviestuvai, mote-
riški kailiniai, televizorius su prie-
dėliu „Gold Star“, austos vilnonės 
lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Parduoda smėlio spalvos odinį 
svetainės komplektą. Tel. 8 611 
33589

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos.  Sausa. 
Tel. 8 682 58164

Parduoda skaldytas beržines 
ir alksnines malkas. Tel. 8 673 
56110

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Ieško darbo

Ieško apsaugos darbuotojo, 
kiemsargio darbo. Tel. 8 692 
44465

58 m. slaugė ieško slaugės dar-
bo, patirtis, ar bet kokio kito dar-
bo tel. 8 605 05177

 Moteris, turinti slaugės diplomą, 
gali slaugyti ligonį, jį prižiūrėti. 
Ilgametė patirtis.  Tel. 8 626  
48705

Ieško tvarkyti kambarius ir prižiū-
rėti ligonius ir senelius. Tel. 8 652 
65637, +3752806543 (viber)

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Automobiliai ir jų dalys

Renault Megane Scenic, 1.6 l 
benzinas, kątik iš Nyderlandų, 
labai geros būklės, 2003 m. Tel. 
8 692 44465

Žigulys I, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA 
iki 2024 m. Toyota Corolla, 2001 
m. TA, dyzelis. Tel. 8 682 98506 

Reikalinga

Reikalingas meistras sutvarkyti 
kambarį, t.y. ištapetuoti, išbalinti. 
Tel. 8 646 75229

Nekilnojamas turtas

Parduodamas namas Ricielių 
kaime, gera vieta, 28 a namų 
valda, kaina – 12 000 Eur. Tel. 8 
670 9 9567

Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių, 2 
a butas Gardino g. Galimas kei-
timas. Kalviškių, Gardino g. ne-
siūlyti. Kaina – 23 000 Eur. Tel. 8 
683 98529

2 kamb. 37 kv. m. butas Veisie-
jų g. 4 iš 4, su baldais ar be jų. 
Kaina – 27 000 Eur. Tel. 8 675 
05672

2 kamb. 34 kv. m. 3 a iš 9. Tel. 8 
610 91301

1 kamb. butas, 38 kv. m. 2 a. arti 
turgus, parduotuvė „Maxima“ ir 
„Iki“. Kaina – 39 tūkst. Eur. Tel. 8 
686 69194

Parduodama sodyba Varėnos 
raj. Žeimių k. gražioje ramioje 
vietoje, sklypas ribojasi su Ne-
munu, šalia sodyba, teka upelis. 
Yra sodas ir kiti ūkiniai pastatai, 
didelis garažas.  Žemės sklypo 
plotas – 6, 4100 ha, iš jo miško 
žemės plotas – 1, 2500 ha. Tel. 8 
611 32291

Parduoda arba keičia 2 kamb. 
butą Druskininkų  miesto į 1 
kamb. butą. Tel. 8 604 28195

Parduodamas 2 k. 50,69m2 bu-
tas 5/5 aukšte name Liškiavos 
g. Kaina 32 900 eurų. Tel. 8 687 
37575

Parduodamas suremontuotas ir 
paruoštas trumpalaikei nuomai 
2 k. 50,97 m2 butas 5/5 aukšte 
Vytauto g. Kaina – 59 900 Eur. 
Tel. 8 687 37575

Parduoda dviejų kambarių butą, 
Antakalnio g. 18, 48,50 kv.m. Tel. 
8 621 92956

60 a namų valdos sklypas (Snai-
gupės kaimas) su gerais ūkiniais 
pastatais, yra tvenkinys. Kaina – 
34 000 Eur. Tel.: 8 678 81654, 8 
684 72883.

Tvarkingas 32 m2, 2 kambarių, 
2 a butas Gardino g. Galimas 
keitimas. Kalviškių, Gardino g. 
nesiūlyti. Tel. 8 683 98529

Parduoda 6 arų sodo sklypą 
sodų bendrojoje „Migla“. Yra 
elektra. Kaina – 600 Eur. Tel. 8 
612 20142

Parduoda 2 kamb. butą Gardino 
g. su baldais. Kaina – 21 800 
Eur. Tel. 8 608 46455

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

Išnuomoju šiuolaikiškai įrengtas patalpas Vilniaus al.
Tel. +3706 444 0333

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas, 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

Parduodamas Nokia C1, 
kaina – 30 Eur, su įkrovi-

kliu, dokumentais, puikiai 
veikiantis. Tel. 8 682 57013

3 kamb. bute išnuomojamas 1 kambarys ilgalaikei nuo-
mai. Mėnesio kaina – 250 Eur, su rimtu nuomininku kaina 

gali būti derinama. Tel. 8 654 87748

Pardavimo viešajame aukcione skelbimas
Druskininkų švietimo centras 2020 m. vasario 27 d. 10.00 val. or-

ganizuoja tiesioginį aukcioną adresu: M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai 
(Švietimo centre, II aukšte, 6 auditorijoje).

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis vyks 2020 m. kovo 6 d. 10.00 
val. tose pačiose patalpose.

Aukcione bus parduodamas autobusas „Mersedes Benz“ (pagamini-
mo data – 1996-09-30, pilkos spalvos, dyzelis, 2880 cm³, 90 kW, rida 
794000 km). 

Aukciono dalyviai registruojami nuo paskelbimo laikraštyje „Mano 
Druskininkai“ ir Druskininkų švietimo centro svetainėje www.dscentras.
lt dienos iki, likus vienai dienai iki aukciono pradžios. Registracija vykdo-
ma el. paštu arunas@dscentras.lt, aukciono atsakingas asmuo – Arū-
nas Večkys, Švietimo centro direktoriaus pavaduotojas ūkiui (tel. +370 
698 02370). 

Parduodamas turtas apžiūrimas nuo 2020 m. vasario 24 d. iki vasario 
26 d. adresu M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkai, darbo valandomis nuo 
8.00 val. iki 17.00 val.

Aukciono vykdytojas – Druskininkų švietimo centras.

Pristatoma LTeam olimpinės rinktinės sportininkų 
nuotraukų galerija

Dar praėjusiųjų metų vasarą Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas (LTOK) „Eglės sanatorijai“ suteikė LTeam olimpinės ko-
mandos sveikatingumo partnerio statusą – sanatorija rūpinsis ir 
LTeam olimpinės rinktinės kandidatų, ir olimpinių čempionų svei-
kata.

Dabar „Eglės sanatorija“ džiaugiasi galinti eksponuoti meninę 
dovaną – LTeam nuotraukų galeriją, kurią pamatyti galite sanato-
rijos Comfort (Eglė+) korpuse, II aukšte, nuo vasario 14 d. iki pat 
kovo 11 d. 

Neatsitiktinai parinktas ir nuotraukų galerijos eksponavimo lai-
kas – kviečiame sanatorijoje paminėti Lietuvai svarbias šventes: 
sutikti Vasario 16-ąją ir pasitikti ateinančią Kovo 11-ąją. 

Užsukite pasižvalgyti į elitinių Lietuvos sportininkų gyvenimo 
akimirkas!
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 3 5555 

Gydomojo, sportinio masažo specialistas, 
masažuotojas Audrius Buzas 

Išankstinė registracija tel. 8 679 04883 
„Facebook“ paskyra „Gydomieji Sportiniai 

Masažai Druskininkuose“

Užsakymo Nr. MDR-241-03


